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Pääsiäisen valo
Viisi vuotta vieraalla maalla olin koettanut unohtaa
kotimaatani - luopumisen tuskaa. Sitten kerran kokoonnuimme pienellä suomalaissiirtolaisten joukolla
laulamaan kauneimpia joululauluja. Une Haarnojan
sanat laulussa ”Rauhaa vain rauhaa” avasivat keväisen
puron sydämeni erämaahan. Sisimmässäni liikahti kun
tapailin sanoja: ”Pääsisäisaamu tuskan kerran poistaa,
riemu täyttää ylösnousemuksen maan”. Ylösnousemuksen uusi päivä toi valoa poikansa menettävän
Maria-äidin sydämeen. Yön usvan voittavasta aamun
kirkkaudesta lauloivat suomalaiset odottaessaan maan
parempaa tulevaisuutta, ja sanonta ”taas uusi päivä
kaiken muuttaa voi” valoi maan jälleenrakentajille
uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Olisiko minunkin
huomeneni valoisampi?
Pääsiäisen varsinainen sanoma on kuoleman voittava uusi elämä Kristuksessa. Miten sen uskominen vaikuttaa valoisampaan elämään? Keskitysleiriltä selviytyneen Viktor Franklinin mielestä elämän merkityksen
löytäminen auttaa selviytymään. Merkitystä hänen
mielestään luovat sellaisten asioiden tekeminen, joita
muut eivät ole tehneet, ja jonkun rakastaminen.
Pääsiäisen sanomaa, Kristuksen lunastusta, koskevan
toisen uskonkappaleen selityksen mukaan uskominen
vaikuttaa juuri rakastamista ja tekemistä. ”Uskon, että
Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala
ja neitsyt Mariasta syntynyt tosi ihminen, on minun
Herrani. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla
verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Hän lunasti minut, jotta tulisin hänen omakseen,
eläisin kuuliaisena hänen valtakunnassaan ja palvelisin
häntä ikuisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja
autuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista nousseena
hallitsee iankaikkisesti.”
Valoisaa Pääsiäistä!

Rhododendronien värejä saadaan taas pian ihailla niin Kotkan puistoissa kuin
Elimäellä Arboretum Mustilassakin.

Pääsiäinen
– uuden luomisen juhla
Luomiskertomuksessa Raamatun alkulehdillä kerrotaan, mitä tapahtui luomisen
neljäntenä päivänä. Jumala sanoi: ”Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan
päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia.
Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle.” Valo on elämälle
välttämätöntä. Maailman luominen alkoi sanoilla: ”Tulkoon valo”.
Pian vietämme pääsiäisen, uuden luomisen juhlaa. Pääsiäinen on liikkuva
juhla, jota vietämme kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeisenä
sunnuntaina. Ajankohtaan on vaikuttanut ajatus Jumalan rakkaudesta,
täydellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. On ajateltu, että kevätpäiväntasaus,
jolloin pimeä ja valoisa aika ovat yhtä pitkiä, on ollut luomisen ensimmäinen
päivä. Pääsiäisessä on kysymys uudesta luomisesta, uudesta elämästä, jonka
Kristus hankki meille kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, siksi tämä uuden
luomisen juhla on ajoitettu kevätpäiväntasauksen mukaan.
Pääsiäinen on valon juhla. Useimmissa niistä raamatunkohdissa, joissa
nykyisessä käännöksessä käytetään sana valo, on vanhemmissa käännöksissä
käytetty sanaa valkeus. Minusta valkeus on lämmin ja persoonallinen sana.
On monenlaisia valoja, mutta vain yksi on ”valkeuden Isä.” Valkeus tarkoittaa
Jumalan kirkkautta, pyhyyttä ja viisautta. Se on paljon enemmän kuin mikään
keinotekoinen valo. Se on elävä, elämää ylläpitävä ja
uutta elämää luova, niin kuin aurinko, kuu ja tähdet
taivaalla, kynttilän liekki tai elävä tuli.
Juhlien juhla, pääsiäinen julistaa sanomaa valosta,
maailman valosta, Jeesuksesta, joka on voittanut
kuoleman ja antaa meille elämän.

Matti Kontkanen
päätoimittaja

Hannu Marttila
Kotkan seurakunnan kirkkoherra

Ennen vanhaan...

Nykyään...

Johann Sebastian Bach ei ollut eläessään tunnettu niinkään säveltäjänä, vaan hän sai arvostusta lähinnä mestarillisena urkurina. Omana
aikanaan hänen sävellystyyliään pidettiin usein vanhanaikaisena ja
monimutkaisena. Hän sävelsi teoksiaan ainoastaan itselleen ja oppilailleen ja tästä syystä hänen musiikkinsa levisi vain pieneen piiriin. Säveltäjänä hänet löydettiin vasta lähes sata vuotta myöhemmin
1800-luvun puolella.
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Bachin Matteus-passiot ja Johannes-passiot ovat Kotkassa hyvin tuttuja
ja rakastettuja. Kotkan kirkossa on ollut katkeamaton passioperinne
aina vuodesta 1963 lähtien.
Tänä pääsiäisenä kuullaan Matteus-passio Kotkan kirkossa torstaina
2. huhtikuuta kello 20.00 alkaen. Kymi Sinfoniettaa johtaa Andres
Mustonen. Kotkan Kantaattikuoroa on valmentanut kuoron taiteellinen johtaja Pekka Soranummi.

Kuva Anni Marttila

Saatteeksi

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen
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Monet maahanmuuttajat liittyvät
Kotkassa kirkkoon.

kaipaa luterilaista uskoa.
Viran kastoi ortodoksiseen uskoon hänen oma mummonsa
-salaa, sillä Viran isä oli neuvostoupseeri.

– Meidät on otettu hyvin vastaan
Langinkosken seurakunnassa,
miettivät Ukrainasta Suomeen
muuttaneet Nikolai Gnidenko ja
Vira Mukhlieieva.

Suomessa Nikolai ja Maksim kastettiin. Vira ja Nikolai kävivät
sitten pastori Jukka Hännisen pitämän ja Galina Mikhaylovan tulkkaaman venäjänkielisen rippikoulun. Niitä järjestetään Kotkassa
kaksi kertaa vuodessa.
Vira ja Nikolai käyvät joka
sunnuntai kirkossa. – Erityisen
hienolta tuntuu, kun ihmiset nousevat ylös kuuntelemaan sanaa
kirkossa. Silloin kaikki ovat kuin
samaa perhettä.
Molemmat ovat myös aktiivisia
vapaaehtoisia. Vira leipoo ja järjestää kahvituksia, Nikolai lukee
tekstiä kirkossa ja hoitaa esirukousta maailmojen messuissa.
– Meille on tullut seurakunnan
kautta paljon tuttuja ja olemme
saaneet mukavaa tekemistä, he
kertovat.

Kirjanpitäjinä työskennelleet Vira
ja Nikolai sekä heidän poikansa
Maksim Gnidenko, 12, tulivat paluumuuttajina Suomeen kesällä
2012.
– Olin aina tuntenut itseni
suomalaiseksi. Isoisovanhempani
asuivat Lahdessa ja vanhempani
olivat inkeriläisiä, Nikolai kertoo.
– Asuimme Ukrainassa Tsyrupinskin pienessä kaupungissa
Dnepr-joen rannalla. Siellä ei ollut kirkkoa, eikä Neuvostoliiton
aikana ollut helppoa saada Raamattua. Tietokoneiden tultua sain
tietoa ja tunsin, että sydämeni

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Vira ja Nikolai löysivät seurakunnan

- Nimenomaan kirkossa ja seurakunnassa tunnemme itsemme suomalaisiksi, Vira ja Nikolai kertovat. Heidän välissään on Maksim ja taustalla tärkeät
ihmiset Maarit Koskensalo-Tiainen (vasemmalla) ja Galina Mikhaylova.
Kotkassa liittyy konfirmaation kautta kirkkoon vuosittain 20-25 maahanmuuttajaa ja heidän myötään yleensä useampia perheenjäseniä.
– Toivon, että seurakuntalaiset ottaisivat nämä tulijat lämpimästi
vastaan. Olisi hienoa, kun he istuisivat kirkonpenkissä uuden tulokkaan viereen ja pyytäisivät mukaan kirkkokahveille, Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit
Koskensalo-Tiainen sanoo.
Seuraava venäjänkielinen aikuisrippikoulu alkaa 7. toukokuuta.
Ilmoittautua voi Maaritille, maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi tai
044 752 9527.

Hyvää mieltä auttamisesta
– Me teemme ihan tavallisia asioita. Juttelemme paljon ja hän kertoo minulle elämästään. Hän neuloo lapasia ja katselemme hänen
tuotoksiaan. Kerran vain katselimme telkkaria ja söimme omenia.
Kotkalainen Hanna Mäkelä on
marraskuusta lähtien ollut Suurella Sydämellä -projektin kautta
vapaaehtoistyössä, iäkkään muistisairaan naisen ystävänä.
Kun Hanna menee ystävänsä luokse, naista kotona hoitava iäkäs
aviomies saa kaivattua omaa aikaa
ja voi mennä vaikkapa konserttiin.
– Kun olen tämän ystäväni luona, aika pysähtyy, kiire ja stressit
unohtuvat ja tulee iloinen fiilis.

Turhat huolet nollautuvat ja näen,
että elämässä on tärkeämpiäkin
asioita.
Iäkkään ystävän kanssa jutellessa Hanna on oppinut monenlaisia asioita. – Esimerkiksi sen,
että avioliitto voi tosiaan kestää
niin pitkään.
Kotkalainen kasvatustieteiden
maisteri Päivi Hännikäinen on
tammikuusta lähtien opettanut
suomen kieltä maahanmuuttajille.
Maahanmuuttajien ryhmät kokoontuvat Karhulassa seurakunnan
Alasalissa tiistaisin ja perjantaisin kello 11-13. Osallistujia voi olla
peräti 40 ja opettajiakin on useita.
Kieltä opiskellaan keskustelemalla.

– Sekä opettajat että opiskelijat
ovat hyvin innostuneita. Itse olen
keskittynyt opettamaan erästä
arabimaista tullutta ihmistä, jonka kanssa käytämme tukikielenä
englantia.
Päivin mielestä erityisen tärkeää on opettaa suomea maahanmuuttajanaisille. Moni kielitaidoton perheenäiti jää neljän seinän
sisään ja yksin.
– Tulee hyvä mieli, kun pystyy auttamaan ihmisiä. Olen saanut kiinnostavaa tekemistä, uusia tuttavia
ja vuorovaikutusta toisten kanssa.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä maahanmuuttajien suomen
kielen opetuksessa on opettajina
paljon vapaaehtoisia.
– Niin paljon, että se on jo ainutlaatuista Suomessa, Päivi Hännikäinen kertoo.

Hanna Mäkelä unohtaa kiireet ja
stressit viettäessään aikaa iäkkään
ystävänsä kanssa.
Kuvat Ulla-Maija von Hertzen

Hanna tapaa iäkästä ystävää, Päivi
opettaa maahanmuuttajille suomea.

Päivi Hännikäinen on saanut paljon
iloa ja uusia kokemuksia vapaaehtoistyöstään maahanmuuttajien
kanssa.
Suurella Sydämellä
–kampanjasta lisää sivulla 7.
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Erikoihammasteknikko
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Timo Noronkoski

Tarjouksia


VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!

  


Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500
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Tarjouksia
 Tervetuloa

 Kontio
  apteekkiin

   
        





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








Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30

 Avoinna
  


arkisin
8.30-19.00
la 8.30-15.00



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

      
   

vaivatonta.

2200 440


Lakiasiaintoimisto
     
saLomo ky

keski - kotkan

Varatuomari Jukka Lemmetyinen

apteekki

Matkakuja 2 (linja-autoasema)
48600 KOTKA
PUH. 05 266 151, 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net

AVIOPARITAPAHTUMA

JAMILAHDEN KANSANOPISTOLLA la-su

11.-12.4.2015

Karhulan
Pesuliike

Luennoitsijoina Ulla-Maija Lammi–Ketoja ja Jukka Ketoja Parempi avioliitto ry:stä
Musiikista vastaa Tuulikki Jauhiainen, juontajina Tarja ja Jorma Törttö

Majoitu meillä!
Saavu jo perjantaina
Perhehuone 25€ /yö
VIIKONVAIHTEEN HINTA

120€ /Aviopari
sis. materiaalin ja ruokailut

Lastenhoito 5€/Lapsi
Ohjattua toimintaa!

WWW.jamilahti.fi

TERVETULOA!
”Sydänten yhteys & yhteinen ymmärrys”
- Haave vai tahtotila

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu

OHJELMA lauantai
9.00 Ilmoittautumiset ja kahvit / lapset hoitoon
9.30 Tervetuloa!
9.45 I Luento ”Avioliiton näky ja vaiheet”
11.00 Ryhmät
12.00 Lounas
13.15 II Luento ”Sytyttävät sanat”
14.15 Kahvit / avaimet majoittujille
14.40 Ryhmät
16.00 Päivällinen
18.00 - 20.00 Iltamusiikit / rukous
OHJELMA sunnuntai
8.30 Aamupala / lapset hoitoon
9.00 Musiikki
9.15 III Luento ”Vapaaksi antamalla anteeksi”
10.30 Ryhmät
12.00 Lounas
13.00 IIII Luento ”Suhdetarpeet suhteen liimana”
14.00 Päätössanat ja lähtökahvit

Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32
aVoinna ma-PE 8-17

1.4.2015 mennessä!
Tikkupolku 1, 49460 HAMINA
Ilmoittautumiset, tiedustelut ja lastenhoidon varaukset
p. 05 755 6620 /toimisto ark. 9-15:00 tai toimisto@jamilahti.fi
Huom. muista ilmoittaa erityisruokavaliot.

✁

✃

keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746
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Voimaa hiljaisuudesta
Hiljaisuuden liike on syntynyt vastavirraksi kulutusyhteiskunnalle.
Hiljaisuus on hyvä sana. Hiljaisuus voi olla ovi
rauhaan, se voi antaa voimaa ja vapauttaa turhasta painolastista.

Ohjaaja luotsaa retriittiä.
– Kun ihminen tavoittaa itsessään syvemmän hiljaisuuden, hän alkaa kuulla itseään ja
Jumalaa. Tähän voi liittyä yksinäisyyden tunnetta, surua, jopa ahdistusta. Jos ajatukset tulevat liian raskaiksi, osallistujalla on aina mahdollisuus keskustella ohjaajan kanssa.
Hiljaisuuden retriitti ei ole vain hiljaa
olemista.
– Sitä rytmittävät päivän rukoushetket,
ohjaajan puheenvuoro, hiljaiset ruokailut,
rauhallinen musiikki. Nämä hetket kannattelevat ihmistä, ettei hän liikaa vajoa tyhjyyden
tunteeseen.
Osallistujat eivät esittäydy toisilleen eivätkä
puhu keskenään.
– Silti retriitin aikana syntyy voimakas
yhteisyyden tunne, joka on ihmisille hyvin
tärkeää.
Retriitissä on omat vaiheensa. Aluksi hiljaisuuteen pyrkivä ihmisen mieli käy suorittamisen
ja suorittamatta jättämisen välistä taistelua.

Lauantaina tunne itselleen läsnä olemisesta on
usein syvimmillään, ja sunnuntaina on niin hyvä olla, että toivoisi retriitin vain jatkuvan.
Kirsi Hämäläinen kertoo tarinan enkelikelloista:
– Olin tuonut paikalle enkelikellon ja sytytin sen kynttilät jumalanpalveluksen jälkeen.
Kaikki jäivät paikoilleen istumaan. Enkelikello
oli ensin hiljaa. Minua alkoi huolestuttaa. Yhtäkkiä kuului hento helähdys, sitten taas hiljaisuus, sitten taas helähti. Pienen pieni enkelikellon ääni oli niin vaikuttava, ja lopulta se soi
jo nopeammin.
Kirsi Hämäläinen järjestää Kotkan kirkossa hiljaisuuden tunteja ja hiljaisia kävelyjä Kotkan
puistoissa. Nämä molemmat tapahtumat ovat
keränneet aivan uutta väkeä.
Hiljaisuuden voi toki kokea yksinkin, ihan
missä vain.
– Anna itsellesi lupa pysähtyä vaikka muutamaksi minuutiksi ja nauttia siitä. Päivittäinen hiljentyminen laskee stressiä, Kirsi Hämäläinen sanoo.
Ulla-Maija von Hertzen

Kuvat Ulla-Maija von Hertzen

Kotkan seurakunnan kappalainen Kirsi Hämäläinen on koulutettu ja kokenut hiljaisuuden
retriittien ohjaaja.
– Ihmisiä ajavat ulkoinen ja sisäinen levottomuus. Hiljaisuuden liike on syntynyt vastavirraksi kulutusyhteiskunnalle.
– Jeesuskin tahtoi olla yksin, hiljaisuudessa.
Hän meni usein aamuvarhaisella hiljentymään
rannalle, vuorelle, puutarhaan tai erämaahan.
Suomalaiset hakevat hiljaisuutta metsistä, rannoilta, tuntureilta ja vesiltä. Retriiteissä hiljaisuutta koetaan yleensä perjantaista
sunnuntaihin.
– Ne antavat laadukkaan ja turvallisen tavan kokea hiljaisuus, Kirsi Hämäläinen sanoo.
Turvallisen tavan?
– Kun ihminen hiljentyy ja sulkee pois ulkoiset tekijät, hänen sisällään alkaa hirmuinen
hälinä. Ihminen usein täyttää mielen tyhjän
tilan tehokkuudella, alkaa vatvoa asioita tai
piehtaroi tunteissa.
Tässä kohtaa ohjaaja antaa hyvän neuvon:

– Ota ajatus rauhallisesti kiinni ja pane se
syrjään.

– Tänä pääsiäisenä voisi itse kukin miettiä, millaista on hyvä hiljaisuus ja miten sitä voi ottaa vastaan. Voisi kysellä, mitä minulle itselleni kuuluu ja olla
hiljaisuudessa lähellä itseään, Kirsi Hämäläinen miettii. Kaksi muuta kuvaa ovat hiljaisuuden hetkistä Kotkan kirkossa.
Lisää hiljaisuuden tapahtumista sivuilla 11 ja 15.
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Jorma Korpela tapasi matkallaan
haitilaisia lapsia, jotka katsovat
tulevaisuuteen toiveikkaasti.

Koulupuvut ovat kauniita, ja niihin pukeutuneina lapset ovat tasa-arvoisia.

Lapsissa ja koulutuksessa

on Haitin toivo
Jorma Korpela näki matkallaan, että koulutus ja
lukutaito antavat mahdollisuuden hyvään elämään.
– Lapsissa ja koulutuksessa on Haitin toivo.
Siksi vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen
alettiin heti rakentaa kouluja lapsille, kertoo
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallintojohtaja Jorma Korpela. Hän oli tammikuussa
mukana Kirkon Ulkomaanavun järjestämällä
matkalla Haitissa.
– Koulutus ja lukutaito antavat mahdollisuuden ammattiin ja toimeentuloon. Tätä
kautta ihminen voi myös vaikuttaa omaan
ympäristöönsä ja siihen, miten Haiti valtiona
toimii ja miten se ottaa vastuun kansalaistensa
perusturvasta.
Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena tänä vuonna on Haiti, jossa keräysvaroin
tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista.
Ensimmäiset koulut maanjäristyksen jälkeen
olivat telttakouluja tai vanerisia rakennuksia.
Tärkeää oli, että lasten arki normalisoitui mahdollisimman nopeasti ja he saivat myös koulussa ruokaa.
Kirkon Ulkomaanapu alkoi sitten muiden
avustusjärjestöjen kanssa rakentaa pysyviä
kouluja.
Ulkomaanavun rakentamia kouluja Haitissa
on jo 10, ja vuoden 2015 aikana rakennetaan
vielä 10 koulua. Lohjan Yhteislyseon lukio keräsi 100-vuotisjuhlansa kunniaksi neljän vuo-

den aikana rahat koulun maanjäristysalueelle.
Yksi koulun lahjoittaja on myös Helsingin
seurakuntayhtymä, jonka koulun rakennustyöt
alkoivat helmikuussa.
Erityisen vaikuttava kokemus Jorma Korpelalle oli Kirkon Ulkomaanavun rakennuttama
Aspamin koulu pääkaupunki Port-au-Princen
lähellä.
– Se oli keidas köyhyyden ja turvattomuuden keskellä. Se oli kuin kukka autiomaassa.
Värikkäisiin kouluasuihin pukeutuneet lapset olivat sosiaalisia ja iloisia ja tulivat avoimesti juttelemaan vieraiden kanssa.
– Mopoillaan lapsia kouluun tuovat isät olivat tyytyväisiä erityisesti siitä, että koulussa
lapset ovat turvassa.
Uudet koulut kestävät niin maanjäristykset
kuin hurrikaanitkin. Kouluissa käytetään aurinkoenergiaa, saniteettitilat ovat modernit ja
viljelyä opetetaan kasvihuoneissa ja avomaalla.
Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa paikalliset
ihmiset sitoutetaan hankkeisiin.
– Kouluissa on koulukomiteat, joihin kuuluu myös lasten vanhempia. Näin yhteisö
tuntee koulun omakseen ja ottaa vastuuta sen
toiminnasta.
– Näihin kouluihin pääsevät myös vähävaraisten perheiden lapset. Muuten nämä lapset

Erica ja Lorrenz katsovat Yhteisvastuun mainosfilmiä, jossa he itse ovat filmitähtinä. Jännittämässä
lasten, opettajan ja tulkin kanssa ovat Nina Silander
(vasemmalla), Asta Turtiainen ja Maria Wikstedt.

olisivat vaarassa syrjäytyä ja edessä saattaisi
olla jopa vankila.
Maanjäristyksessä kuolleiden vanhempien
lapset ovat vaikeassa asemassa. Joissakin sijaisperheissä he joutuvat lopettamaan koulunkäynnin ja tekemään sen sijaan töitä. Jotkut
orvoista pääsevät kouluun, kunhan hoitavat
velvoitteensa sijaisperheessä.
Väkivalta on Haitissa suuri ongelma, joka
näkyy myös kouluissa. Siksi väkivallattomuus
on tärkeä teema opetuksessa.
– Kouluihin tulee nuoria eri katujengien alueelta. Kaduilla käydään jopa aseellisia taisteluja. Koulussa painotetaan sitä, että erimielisyyksiä voidaan sovitella myös ilman väkivaltaa.
Haitin yhteiskunnassa oli syviä ongelmia jo ennen maanjäristystä. Poliittinen epävakaus ja
köyhyys jarruttavat edelleen kehitystä.
Yli 60 prosenttia haitilaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle eurolla päivässä.
Joka toinen haitilainen ei osaa lukea. Noin 80
prosenttia kouluista on yksityisiä, mikä vaikeuttaa köyhien lasten pääsyä koulua.
– Kun demokratia on ohutta, yhteiskunta ei
kykene täyttämään kansalaisten perustarpeita
ja takaamaan heidän oikeuksiaan. Ainoa tie hyvään kehitykseen on koulutus, Jorma Korpela
sanoo.
Ulla-Maija von Hertzen
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Juuri sinä voit löytää auttamisesta uutta sisältöä elämääsi
Tuntuuko sinusta, että haluaisit auttaa toisia
ihmisiä? Löytää ihan oman tapasi tehdä hyvää
ja saada itsekin elämääsi ihan uusia asioita ja
tuttavia?
Jos siltä tuntuu, niin menepä nettiin osoitteeseen kotka.suurellasydamella.fi. Sieltä voit
löytää tehtävän, joka innostaa juuri sinua.
Suurella Sydämellä on netissä oleva vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu.
– Kotkassa on mukana noin 230 vapaeh-

toista. Suurin osa sivuston kautta tulleista vapaaehtoisista on 30-50-vuotiaita, mutta myös
nuoria. On muiden muassa 17-vuotias nuori, joka halusi ulkoilukaveriksi palvelutalon
asukkaille, Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
vapaaehtoistyötä koordinoiva diakoni Riikka
Klaavu-Pihlajamaa kertoo.
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta on
valittu Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2015 kotimaiseksi erityiskohteeksi.

– Tarjolla on todella
monenlaista vapaaehtoistyötä, Riikka
Klaavu-Pihlajamaa
korostaa.

Lauluja taivaasta Yhteisvastuun hyväksi
– Esitämme lauluja, jotka kertovat taivaasta ja
jotka toisaalta ovat taivaallisen kauniita lauluja, kertovat Kotkan seurakunnan pastori Maarit Alhosaari ja vs. kanttori Elisa Murtoperä.
Heidän yhteinen konserttinsa ”Meren tiedän -lauluja taivaasta” pidetään Kotkan kirkossa sunnuntaina 26. huhtikuuta alkaen kello 15.00. Pääsy on vapaa ja ohjelman viiden
euron hinta menee Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Lauluissa kuvataan, millaista taivaassa voi
olla.
– Näissä lauluissa ei ole murheita tai ahdistusta. Taivaan iloa kuvataan vaikkapa niin, et-

tä kaikilla on siellä valkoiset puvut ja kultaiset
kruunut, Maarit miettii.
Monet muistavat esimerkiksi iki-ihanat laulut Olen kuullut on kaupunki tuolla ja Täällä
Pohjantähden alla. Konsertin nimi, Meren tiedän, on taas Mika Piiparisen laulu, jossa taivasta ja armoa verrataan mereen.
Urkumaisteri ja kirkkomusiikin maisteri
Elisa Murtoperä on Kotkassa kanttorina tämän
vuoden ajan.
Elisa Murtoperä (oikealla)
ja Maarit Alhosaari lupaavat
yleisölleen tunnelmallisen ja
kauniin konsertin.

Tällä hetkellä netissä kutsutaan vapaaehtoisia noin 50 eri tehtävään. Jotkut tehtävät ovat
kertaluonteisia, jotkut voidaan tehdä oman
aikataulun mukaisesti ja osa vaatii selkeää
sitoutumista.
Ihmisiä tarvitaan lisää esimerkiksi Saapasryhmän katu- ja festaripäivystykseen. Tässä
työssä kohdataan nuoria öisillä kaduilla ja puistoissa, ja koulutus antaa valmiudet tehtävään.
Tai kiinnostaisiko sinua vähävaraisille suunnattu raha-asianeuvonta? Tähän tehtävään
lähtevältä toivotaan raha-asioiden neuvontaan soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja ”maalais- tai
kaupunkilaisjärkeä”.
Raha-asioissa neuvotaan sekä sähköpostipalveluna että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Olisitko halukas 90-vuotiaan rouvan juttuseuraksi ja lenkkikaveriksi Sapokassa? Entä
bingonpelaajaksi, lehdenlukijaksi ja juttukaveriksi hoivakotiin Paimenportille?
Kerhomummoja ja -vaarejakin tarvitaan
päiväkerhoihin, samoin karjalanpiirakoiden
leipojia seurakunnan myyjäisiä varten.
Tekijöitä tarvitaan siis mitä erilaisimpiin
tehtäviin.
– Meillä on pyrkimyksenä, että eri järjestöt, jotka tarvitsevat vapaaehtoisia, voivat ilmoittaa
tällä samalla sivustolla, Riikka Klaavu-Pihlajamaa sanoo.
Ensimmäisenä on mukaan tullut Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka hakee esimerkiksi ystävää maahanmuuttajaäidille, varaohjaajaa perhekahvilaan Kukkulapolulle ja
ohjaajaa Merikeskus Vellamossa toimivaan
Terhokerhoon.

Kuvat Ulla-Maija von Hertzen

Suurella sydämellä
on Yhteisvastuukohde
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Koti- ja terv.palvelut Hoiva-Tuomi T:mi
Sh Susanna Tuomi

Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa ihmiselle ja kodille!
Kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua, asiointipalvelut

1,25€/puh. + 0,68€/min + pvm

Puh. 050-559 7478

KOTKA - KARHULA - PYHTÄÄ - HAMINA

email: susanna.tuomi@luukku.com

KIPONNIEMEN EVANKELISTA-KURSSI NYT HAMINASSA!

V

Jamilahden kansanopistolla to-la 21.-23.5.2015
Tule vuosisadan tykeimmälle evankeliumia
eteenpäin luotsaavalle kurssille jossa
vetovastuussa Petri Nuotio.

"Ettei yksikään hukkuisi"

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

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

OPETTAJINA TOIMIVAT:
Pertti Räty, Asko Tynjälä, Helena Penttilä,
Jaakko ja Sirkka-Liisa Romu sekä Aung Mouy
Hinta 140€ täysylläpidolla
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Tikkupolku 1, 49460 Hamina
Tiedustelut
Petri Nuotio p. 044 0406777
Ilmoittautumiset
p. 05 755 6620 toimisto@jamilahti.fi
Ohjelma saatavilla 1.4.2015 alkaen.

www.jamilahti.fi

Yhteistyössä mukana
Kotkan vapaaseurakunta ja
Haminan vapaaseurakunta
Heidi Ojanen

Lounasravintola
Vesivalli
Herkullinen lounas joka päivä.
Ark. klo. 10.30-14.30
La 11.00-13.00
Su 11.00-13.00
Hinta norm. 8,50 €
Hinta eläkeläisille 6,50 ark. klo. 12.00
jälkeen ja viikonloppuisin koko lounaan ajan.
Tervetuloa!
Vesivallintie 11, Karhula (entinen Teboil)
puh. 05 229 6000
lounasravintola.vesivalli@gmail.com

Hanki alan uusin
osaaminen työn ohessa
oppisopimuksella

LAPSI- JA PERHETYÖN
PERUSTUTKINTO
Järjestämme lapsi- ja perhetyön
perustutkintoa, X-perttikoulutusta
valtakunnallisesti.
Kysy koulutusta omalle paikkakunnallesi.
Koulutus toteutuu, mikäli aloittavia
opiskelijoita löytyy 12.
JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Puh. (014) 3348 000, toimisto@jko.fi
UUSIA URIA OSOITTEESSA: www.jko.fi

Edellytyksenä
oppisopimukselle mm.:
• työpaikka
varhaiskasvatuksessa
• alan koulutusta/
työkokemusta

Ota yhteyttä
opiston omaan
oppisopimustoimistoon:
050 3899 650,
kati.komulainen@jko.fi

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.fi
Osviitta nr 2,
syksyn toiminta
Osviitta nr 3,
Adventti, joulu

2.9.
25.11.

www.kotkanseurakunnat.fi
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Minun valoni

Innostu, opi ja kohtaa!

Innostun helposti erilaisista asioista ja kun löydän jotain uutta ja
mielenkiintoista, uppoudun siihen koko sielullani ja teen asioita
suurella intohimolla ja palolla, ja
se minulle antaa energiaa. Intohimoinen tanssiharrastukseni on
vienyt minua mitä uskomatto-

mimpiin kokemuksiin ja onnistumisiin ja ennen kaikkea olen saanut lukemattomia uusia ystäviä.
Suosittelen innostumista.
Käsityöt ovat kulkeneet elämässäni
mukana aina. Uuden taidon oppiminen on palkitsevaa. On ihana
sujauttaa villasukat ystävälle tai
opettaa uusia taitoja niitä kaipaaville. Kun avaan askarteluarkkuni
ja levitän helmet, erilaiset paperit,
nauhat, kankaat, kynät ja maalit
pöydälle, silloin ei minua kannata
häiritä. Opettele rohkeasti uutta.

Minun valoni
Kun puoliso
herättää naurattamalla
Minun elämääni tuovat valoa arkiset asiat kuten siivous ja puhtaan
pyykin ripustaminen kuivumaan.
Olen tavattoman aamu-uninen,
mutta puoliso herättää minut iloisesti naurattamalla ja jopa laulamalla, joten eihän siinä muuta voi
kuin elpyä päivän askareisiin.
Puolison tyttärien soittoharjoittelu trumpetilla ja huilulla
meillä loma-aikoina sekä yhteiset
elokuvatuokiot saavat minut hy-

Terhi Pietiläinen

välle tuulelle. Kesällä tuulenväreessä heiluva koivunritva, joka
näkyy rantasaunan ikkunasta,
valostuttaa mielen. Ihmisten
pyyteettömät ja kauniit teot sekä hyväntahtoinen ja kannustava
elämänasenne saavat uskomaan
tulevaisuuteen.
Terhi Pietiläinen
Museojohtaja
Haminan kaupungin museot

Olen utelias, haluan tutustua ihmisiin, osa kohtaamisista jää
olemaan ja kehittymään ystävyydeksi. Elämän suola ja sokeri on
löytää sielun kumppani, ja kun
sellaisen ihmisen löytää, voi kutsua itseään onnekkaaksi; minä
olen onnekas. On hämmentävää
huomata, miten outo ihminen voi
tuntua heti tutulta. Miten suunnattoman paljon voimaa saa ihmisistä! Kohtaa uusia ihmisiä avoimin mielin, saatat yllättyä.

kaikille, jotka uskovat unelmiensa
kauneuteen. Eikä kauneudesta voi
saada kyllikseen - siis ahmi elämää, sillä siinä kohtuus on ehdottomasti liian vähän.

Lopuksi: maailma kuuluu elämänhaluisille ja tulevaisuus kuuluu

Sari Puhilas
Kauppakeskuspäällikkö
Kauppakeskus Pasaati

Sari Puhilas

Matteus-passio
on musiikin juhlaa
Kymi Sinfonietta ja Kotkan Kantaattikuoro kohtaavat jälleen jo
yli 50-vuotisen passioperinteen
äärellä. Tällä kerralla on vuorossa
Bachin Matteus-passio, joka on
yksi kaikkein aikojen voimallisimmista musiikkia ja kerrontaa
yhdistävistä teoksista.
Matteus-passiossa pääsiäisajan tapahtumat kuvataan musiikin keinoin. Kerronta etenee
puhelaulun muodossa, ja tutut
koraalit sekä ilmaisuvoimaiset
aariat vaihtelevine säestyskokoonpanoineen luovat kirkkoon
ainutlaatuisen herkän ja koskettavan tunnelman.
Matteus-passion johtaa Andres
Mustonen. Tenori Heikki Rainio
on jo käsite evankelistan eli kertojan roolissa, samoin kuin kymenlaaksolaisbassot Riku Pelo ja Kai
Huopainen omissa rooleissaan.
Uusina solistivieraina kuullaan kansainvälisesti tunnettua
sopraanotähteä Anu Komsia, kymenlaaksolaisyleisön jo aiemmin
hurmannutta mezzosopraano

Kuva Maxim Reinder

Onnellisuutta ja valoa elämään
tuo pienet arkipäivän asiat ja onnistumiset. Kaunosieluisena ihmisenä nautin suuresti väreistä,
kukista, hyvistä tuoksuista, musiikista, unelmoimisesta ja hemmottelusta, kaikesta kauniista.

Andres Mustonen on johtanut
Bachin Matteus-passion urallaan
yli 100 kertaa ympäri maailmaa.

Monika Evelin Liiviä sekä Estoniateatterin oopperatähteä, tenori
Oliver Kuusikia.
To 2.4. klo 20.00 Kotkan kirkko
J.S. Bach: Matteus-passio
Liput: 19€ aikuiset/
14€ eläkeläiset/
8€ työttömät ja opiskelijat/
3€ lapset 7-16v.
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Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Yhdeksännellä tunnilla
Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Elohi, Elohi, lema sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani,
Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat:
”Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.” Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen
kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen:
”Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet
alas.” Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti.
Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi:
”Tämä mies oli todella Jumalan Poika!” Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä
katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome.
Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen

Kuva Lauri Heino

Pitkäperjantai

mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia
muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.
(Markus 15: 33-41)

Good Friday
Pitkäperjantaista käytetään englannin kielisessä maailmassa nimitystä Good Friday. Nimitys
juontanee siitä, että sana good on tarkoittanut
joskus myös pyhää. Pyhä Perjantai, Hyvä Perjantai – molemmat ovat hyviä nimityksiä. Itse
asiassa ne sopivat päivään paremmin kuin meidän käyttämämme Pitkäperjantai, sillä Good
Friday korostaa mielestäni paremmin päivän
hengellistä sanomaa. Päivähän julistaa anteeksiantamusta ja armoa, siten se kristityille on
hyvä päivä, eikä niinkään kärsimyksen pitkä
päivä. Anteeksiantamus ja armohan ovat juuri
sitä, mikä kristillisessä uskossa on olennaisinta.
Pitkäperjantai on jo pitkän ajan ollut se päivä kirkkovuodessa, jolloin minusta todella kannattaa tulla kirkkoon. Miksi? Koska silloin on
todella erilainen jumalanpalvelus. Kiirastorstain ehtoollisen vieton jälkeen alttari on riisuttu ja samalla peitetty mustiin. Koko alttari
Langinkosken kirkossa on mustan suruharson
peittämä. Ei ole kynttilöitä, ei kukkia – alttaripöytä on tyhjä. Alttarikaiteella on ruusuja
muistuttamassa Kristuksen haavoista. Koko
alttari julistaa jotain hiljaista pyhää sanomaa.
Jumalanpalveluksessa eivät myöskään urut
soi vaan virret lauletaan ilman säestystä. Liturgiasta on kunniat, ylistykset riisuttu pois.
Koko jumalanpalvelushetki puhuttelee myös
ulkoisesti kuulijaa. Papit ovat pukeutuneina
mustaan kaftaaniin, surun ja hiljaisuuden vä-

riin -mustaan. Vaikka kohta kaftaani on papin
juhla-asua, niin ehkä juuri pitkäperjantai antaa
hiljaisuuden ja surun myötä aihetta myös juhlaan, anteeksiantamuksen juhlaan.
Monesti olen miettinyt, mikä uskossa on minulle tärkeintä. Koska olen aika raskassoutuinen kristitty, en niinkään jaksa iloita ja riemuita – vaikkapa pääsiäisen ylösnousemusihmeestä. Mutta siitä olen kiitollinen, että on Jumala,
joka minullekin jatkuvasti sanoo: Sinun syntisi
on anteeksi annettu. Siten pitkäperjantai sanomallaan on minun uskoni ydintä, tärkeintä.
Syntisyydestä, raadollisuudesta en koskaan
pääse eroon; mutta onneksi anteeksiantamuksen ihmekin seuraa minua koko elinajan. Ei
niin, ettei kuuluisi kilvoitella – ei tietenkään;
mutta saan iloita siitä, että tämmöisenä Jumala minut hyväksyy.
Vähän mukaillen Paavalin sanomaa Roomalaiskirjeen 7. luvusta. Paavali pohtii sitä, kuinka synti pysyy hänessä kiinni ja kysyy, kuka
hänet pelastaa. Ja hän huudahtaa...”niin minä
tämmöisenä palvelen...” Itsekin saan huudahtaa: ”Tämmöisenä Pitkäperjantain sanoman
tähden Jumalani hyväksyy minut ja armahtaa
minut syntisen ihmisen”.
Ja vielä samaisen päivän Vanhan Testamentin sanasta: ” Hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet” (Jes 53: 5).
Jukka Lopperi

Lappeenrannassa esitettiin Via Crucis
-pääsiäisnäytelmä vuonna 2013.

Pääsiäispäivä
Sapatin 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.
(Matt. 28: 1-8)

Osviitta

Valo pimeydessä
Varhaisena aamuna kuljen metsänreunaa valppaan koirani kanssa. Seurailemme luonnon
hiljaisia merkkejä uuden päivän alussa. Sinisessä hämärässä kuluu vain hetki kunnes maa
pyörähtää niin, että aurinko työntyy esiin varovasti ja tunnustellen ja värjää maiseman valoisilla sävyillään. Kaikki on niin erilaista kuin
hetki sitten ja silti katselen samaa maisemaa. Ihmeellistä valohoitoa sisimmän
haavoille.

sa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista”. Elämäämme

kätkeytyy tuo sama ylösnousemusvoima. Saamme elää ylösnousemuksen voimassa jo nyt.
Samaan aikaan totta on se, että tässä ajassa
pimeyden merkit ovat helposti havaittavissa.
Ne tulevat lähelle paitsi oman elämämme
kipeissä kohdissa myös toivottomuutta
viestivissä uutiskuvissa. Mutta ylösnousemusvoiman äänet ovat herkempiä,
hiljaisempia. Näennäisesti valo ehkä
onkin pimeyttä heikompaa. Martti Lindqvistkin sanoi aikanaan:
”Kaikki valo näyttää pimeydeltä, kunnes se kohtaa esteen, pinnan,
josta se voi heijastua takaisin näkyvänä säteilynä.
Jos kuuta ei olisi,
kukaan ei tietäisi
avaruuden olevan
sillä kohdalla täynnä
auringonvaloa.”

Myös pääsiäispäivänä pimeys
vaihtuu valoksi niin, ettei
mikään ole enää niin kuin
ennen. Pääsiäispäivän syvin sanoma
kätkeytyy siihen, että valo
voittaa pimeyden. Silti
olennaista on,
että valo ja pimeys kuuluvat
erottamattomasti yhteen: toista
ei voi olla ilman
Valon ja pimeyden
toista. Jos Krissisäinen yhteenkuutus ei olisi ottanut
luvuus pääsiäisen
kantaakseen kaikytimessä tuovat esiin
kea sitä pimeyttä,
Jumalan armon, joka
jota ihmiseläon syvä salaisuus. Armämme sisältää,
moa ei voi määritellä
ei pääsiäispäivän
eikä täysin ymmärvalo olisi koskaan
tää, koska se on yhtä
voinut murtautua
käsittämätön kuin
esiin. Jos Kristus
Jumalakin.
ei olisi kokenut
puolestamme
Ehkä voit huomata:
täydellistä pipimeän keskellä simeyttä ja hylänua kannatellaan.
tyksi tulemista,
Koko arvokas eläkulkisimme yhä Ruotsinpyhtään kirkon alttaritaulun nimeltä Ylösnousemus
maalasi nuorena ja tuntemattomana taidemaalari Helene
mäsi on kätketty
pimeässä voimat- Schjerfbeck. Se on ainoa hänen maalaamansa alttaritaulu.
Jumalan armon
ta kantaa toivon
Kuva
Seppo
JJ
Sirkka
syliin. Älä pelkää.
valoa sydämesJumala kantaa
sämme. Jumalan
sinua. Valo voittaa pimeyden.
voima mursi kuoleman ja pimeyden kahleet.
Apostoli Paavali kuvaa Efesolaiskirjeessä unelmaansa, jonka puolesta hän rukoilee : ”Minä
rukoilen, --- että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on
meidät kutsunut --- ja miten mittaamaton on
hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovis-

”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä,
hän on noussut kuolleista.” (Matt. 28: 5-6)
Outi Apell
pappi, Kymin seurakunta
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Hiljaisuuden
retriitti ”Kasvun
voimaa”
Hiljaisuuden retriitti eron kokeneille järjestetään 15.-17.5.2015 Höyterin leirikeskuksessa Kotkassa. Retriitin ohjaavat perheneuvojat Johanna Tanska ja Tuija Kuukka.
Puhuminen jäsentää ja auttaa käsittelemään eron mukanaan tuomaa tunteiden
kaaosta. Joskus tarvitaan hiljaisuutta ja sitä
kautta itsensä kohtaamista ja hoitamista.
Retriitin ohjaajilta voi varata ajan keskustelua varten. Väljään päiväohjelmaan
sisältyy ohjattuja rukoushetkiä ja yhteiset ruokailut. Aikaa jää myös lepoon, lukemiseen ja ulkoiluun metsissä ja meren
rannoilla.
Retriitti maksaa kotkalaisilta 50 euroa ja
muilta 90 euroa. Hintaan sisältyy majoitus
yhden hengen huoneessa omin lakanoin,
sekä ateriat ja ohjelma.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viim.
23.4. Tuija Kuukka p. 040 196 7501 tai tuija.kuukka@evl.fi.

Kesän retriitit
Höyterissä
Herra keskellämme -rukousretriitti 27.-28.8.
Vapaamuotoisempi retriitti, missä omat
tilat hiljaisuudelle, puheelle ja käsityölle.
Hinta 50 euroa.
Herran hoidossa -hiljaisuuden retriitti
28.-30.8. mahdollisuus olla maanantaiaamuun asti. Perinteinen retriitti. Hinta 60
euroa.
Ilm. Anne Hovi p. 044 725 9291 tai Tuomi Larvi p. 044 762 9488, myös sähköisesti
kotisivujen kautta: Kymi srk / Apua, tukea
ja toimintaa / Aikuiset
Järj. Kymin seurakunta

Hiljaisuutta
kirkossa ja
kävellen
Hiljaisuutta 8.4. ja 22.4. klo 11-12
Kotkan kirkossa.
Hiljaa tapahtuva kävely 8.5. ja 13.5.
kllo 11 Kotkan puistoissa.
Järj. Kotkan seurakunta
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Enkeli antoi
värit ja tehtävän
Eija Rasinmäki toteutti haaveensa ja teki
suomalaisesta räsymatosta kansainvälisen brändin.
– Hengellisyys ja luovuus ovat kulkeneet aina yhdessä sisälläni.
Eija Rasinmäki vietti lapsuutensa Punkalaitumella Satakunnassa kymmenlapsisessa perheessä. Kevättalvella maalaistalon tupaan pystytettiin kangaspuut, ja helmikuussa maatalon

emäntä ja suurperheen äiti sai tehdä sitä, mitä
todella rakasti: kutoa mattoja.
Pieni Eija katseli usein vieressä äitinsä työtä
ja toivoi itsekin pääsevänsä kutomaan, nauttimaan väreistä ja luomisen ilosta. Ja pääsihän
hän.
– Siitä se kipinä lähti.

Kuvat Ulla-Maija von Hertzen

Kotkalaisen tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen
matot tunnetaan Suomessa ja maailmalla. Hän
on luonut perinteisestä räsymatosta kansainvälisen brändin.
Tänä vuonna hän viettää 45-vuotistaitelijajuhlaansa. Luomisen vimma elää hänen sydämessään vahvana.

Eija Rasinmäki tietää, että väreistä ihmiset saavat voimaa ja hyvää oloa.
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Mattojen värit tuovat iloa ja lämpöä jokaiseen päivään.

Myöhemmin, nuorena turhautuneena kotiäitinä Eija mietti, mitä elämässään tekisi. – Äiti sanoi, että mitäpä jos rupeat kutomaan mattoja. Hän osti minulle käytetyt kangaspuut, ja
siitä se alkoi.
– Koin heti, että nyt minä tiedän, mitä
haluan tehdä. Teen suomalaisesta matosta
maailmankuulun.
Eija Rasinmäki lähti seuraamaan polkuaan ilman mitään koulutusta. Naapurin naiset
opettivat sidonnan ja muut tekniset asiat.
– Varoittelijoita ja epäilijöitä oli paljon.
Mutta oma näkemykseni oli niin vahva, etten
uskonut heitä.
Tämä oli vuonna 1970.
Jo puolen vuoden päästä aloittamisesta hän piti
ensimmäisen näyttelynsä. Ihmiset ihastuivat
mattoihin, ja taas oli uutta voimaa jatkaa työtä.
Myyntikanavat löytyivät. Mattoja vietiin
Tukholmaan, Amsterdamiin ja Pariisiin.
Kansainvälinen vienti ja messut vetivät
vahvasti. Taloudellisesti se oli todella tärkeää.
– Käsityön arvonlisäverotus on Suomessa
kovaa.
Mattojen suunnittelu ja kutominen ovat aina luovaa työtä. Ne vaativat tekijänsä täydellistä läsnäoloa. Työssä vaaditaan raaka-aineen
ja tekniikan yhteensovittamista ja matemaattista tarkkuutta. Ihmisen energia siirtyy mattoon ja tekee lopputuloksesta ainutlaatuisen.
– Tämä voima siirtyy mattoihin.
Luovuus ja hengellisyys ovat aina käyneet
käsi kädessä Eija Rasinmäen elämässä. - Rukous on kulkenut koko ajan mukana. Se on kannatellut minua koko elämäni ajan.
– Luovassa työssäni antaudun Suurelle
Luojalle, joka on kanssani joka hetki. Itse tunnen olevani häneltä saamani luovan voiman
välittäjä.
Vuodesta 1992 lähtien Eija on tehnyt työtä
myös Intiassa.
– Suunnittelen siellä mattoja ja opetan ihmisiä kutomaan niitä. Intiasta olen myös saanut lisää henkistä tietoa. Olen käynyt siellä
töissä siksi, että voin pitää Oitin kutomon eikä
suomalaista perinnettä jatkavien mattojen tuotantoa ole tarvinnut lopettaa.

Vahva usko omaan kutsumukseen on ollut monissa kohdissa hyvin tärkeä.
– Vuonna 1978 muutin eronneena, kahden
lapsen kanssa Hausjärven Oittiin. Ostin sieltä
vanhan neuletehtaan, jonne vein 15 kutomakonetta entisestä kutomostani. Parhaimmillaan
siellä oli 25 ihmistä töissä.
Oitin kutomo on mattojen ja värien ystäville nähtävyys. Siellä Eija Rasinmäki kutoo
taidemattoja.
– Ihmiset ovat vihdoin hyväksyneet värit.
Värin tarve on ihmiselle voimakas. Jos ihminen elää harmaassa kodissa, hän pelkää omia
tunteitaan, ei luota itseensä ja alistuu massaan.
Mitä tapahtuu lapsille, jotka elävät harmaassa
kodissa?
Kun Eija Rasinmäki aloitti uraansa mattojen
suunnittelijana ja valmistajana, hän kuuli enkelin äänen.
– Ikään kuin joku olisi sanonut, että ota se
aine käsiisi ja puhalla siihen henki. Silloin päätin elää sataprosenttisesti tälle tehtävälleni.
Omalta äidiltä saadut lahjat ovat auttaneet
tällä tiellä.
– Olen saanut häneltä ahkeruuden, värisilmän, innostumisen ja toimeen tarttumisen
lahjat.
Jumalan, Suuren Luojan, Eija sai elämäänsä
kiinnostavalla tavalla.
– Päätin, että uskon Jumalaan, kun en menetä siinä mitään. Monet elämän tärkeimmät
asiat lähtevät päätöksestä.
Kun Eija Rasinmäki on kotona Kotkan Katariinassa, hän mielellään suuntaa sunnuntaiaamuna kirkkoon.
– Kirkossa tulee aina sellainen olo, että hyvä, kun taas tulin. Kun kuulen hyvän saarnan,
tunnen, että pääsen vähän eteenpäin elämän
ymmärtämisessä.
Maaliskuun alussa Eija Rasinmäki sovitteli ylleen vaatekaappinsa hehkuvanvärisiä sareja.
Hän oli taas lähdössä Intiaan, töiden lisäksi ystäviensä häihin.
– Kun pukeudun sariin, löydän itsestäni uuden persoonan.
Uusia asioita hänen elämässään tapahtuu
kaiken aikaa. Työelämässäkin on näin: Eija

Maton suunnittelu: luovuutta ja iloa.

Kuteista kaikki alkaa.

Rasinmäki on kehittänyt ja patentoinut uuden
tekstiilimateriaalin, joka sopii mattojen lisäksi akustisiin tekstiileihin. Niillä vähennetään
tiloista kaikua. Nyt on vuorossa tuotannon
suunnittelu.
Mutta vielä väreihin. Mikä väri on juuri nyt
vahvimpana Eija Rasinmäen mielessä?
– Keltainen väri. En voi olla rakastamatta
sitä.
Ulla-Maija von Hertzen
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Runoissa
sykkii

TOIVO

Teatteriryhmä Kimaran pääsiäismatineassa on
runoja, musiikkia, vaikeitakin aiheita ja paljon
valoa. Puhutteleva ja mieltä lämmittävä matinea esitetään kolme kertaa pääsiäisen aikaan.
Esitys rakentui ohjaaja Eila Tuomaisen ja
Esko Junkkarin yhteistyönä. Kokonaisuus sai
nimekseen Maaria Leinosen erään runon teeman: Toivo on olemassa.
Matineassa tulevat vastaan arjesta tutut teemat. Lapsuus ja sen merkitys nousevat vahvasti esille: juuri lasten vuoksi meidän kannattaa
yhdistää voimamme.
Runot kertovat myös kiireestä, työpaikan
haasteista, läheisen ihmisen kaipuusta, lasten
lähdöstä omaan elämään, sodasta, luonnosta
piittaamattomuudesta ja itsekkyydestä.
Kaiken läpi kuultavat kuitenkin vahvasti
toivo ja valo.

Eila Tuomainen (vasemmalla), Hertta Larvi, Hanna-Kaisa Larvi, Tommy Larvi, Marjukka Pylkkänen
ja Esko Junkkari toivovat, että hiljaisuuden viikon matineasta tulisi Kotkassa perinne.
Matineassa esiintyvät Marjukka Pylkkänen,
Hanna-Kaisa Larvi, Tommy Larvi, Hertta Larvi
ja Esko Junkkari.
Esitys nähdään 29.3. kello 18 Munkkisaaren majalla, 1.4. kello 19 Kotkan seurakuntakeskuksessa ja 5.4. kello 18 Langinkosken
kirkossa.

Ensimmäisessä esityksessä huilua soittaa
Emilia Morfin-Venäläinen säestäjänään Niina
Kotro. Kahdessa muussa esityksessä musiikista vastaa Kotkan seudun musiikkiopiston
selloryhmä.

Leivän murtamisesta
He olivat nähneet Jeesuksen vangitsemisen
ja he tiesivät hänen kuolemastaan ristin puulla. Lisäksi he olivat kuulleet huhuja tyhjästä
haudasta. Heidän matkaansa liittyi eräs mies.
Vasta kun tämä mies aterialla otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille, he
tunnistivat hänet Jeesukseksi. Samassa mies
katosi heidän näkyvistään.
Opetuslapset noudattivat Jeesuksen tapaa
kiittää leivästä ja murtaa sitä yhteisissä aterioissaan. Mekin saamme ehtoollisen leivässä
ja viinissä kohdata saman Jeesuksen, jonka
opetuslapset kohtasivat yhteisillä aterioillaan.
Ehtoollisen leipää kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Myös seurakuntaa, joka kokoontuu ehtoolliselle, kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Se
on elävä ruumis aivan kuin Jeesuksen ylösnousemusruumis pääsiäisaamuna.
Siinä ruumissa on useita jäseniä, joista jokaisella on tärkeä tehtävänsä. Ehtoollisella
Kristus palvelee meitä ja vahvistaa meitä palvelemaan toisiamme. Ehtoollisen armoa tarjo-

taan meille joka sunnuntaina aina uudestaan.
Sen päämääränä on taivaallinen juhla-ateria
Jeesuksen pöydässä, josta saamme aavistuksen nauttiessamme ehtoollista yhdessä.
Heikki Harvola
Lapsityön pappi
Kymin seurakunta

Kuva Seppo JJ Sirkka

Kiirastorstai sijoittuu hiljaiselle viikolle, jolloin
Jeesus nautti viimeisen ateriansa. Sen tärkeänä osana on leivän siunaaminen, murtaminen
ja syöminen. Evankelista Luukas mainitsee
muutamia tapauksia, jolloin Jeesus siunasi leivän ja mursi sen.
”Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen.
Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin
kaksitoista korillista.”
Tämä ruokkimisihme kertoo, että Jeesukselle ihmisten aineelliset tarpeet olivat tärkeitä, vaikkakin hän myös opetti: ”Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä.”
Nauttiessaan kiirastorstaina viimeistä ateriaansa Jeesus kiitti Jumalaa, mursi leivän ja jakoi sen opetuslapsilleen. Luukas kertoo kuinka
kolme päivää tämän jälkeen kaksi opetuslasta
kävelivät Emmaus-nimiseen kylään. He olivat
olleet läsnä Jeesuksen viimeisellä aterialla.

Ehtoollisleipä on Kristuksen ruumis.
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Pääsiäisajan tilaisuudet seurakunnissa
Palmusunnuntai 29.3.
klo 10 Messu Kotkan kirkossa, Hannu
Marttila, Enna Järnstedt, Elisa Murtoperä.

klo 16 Mieskuoro Kisailijoiden konsertti
Kotkan kirkossa.
Maanantai 30.3.
klo 18 Vesper Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari.
Tiistai 31.3.
klo 18 Taize-lauluja ja hiljaisuutta
Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen.
Keskiviikko 1.4.
klo 19 Teatteriryhmä Kimaran pääsiäismatinea ”Toivo on olemassa”,
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Kiirastorstai 2.4.
klo 18 Messu Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Kirsi Hämäläinen, Jukka
Hänninen, Enna Järnstedt, Jenny Kallberg.

klo 20 Matteus-passio Kotkan kirkossa.
Pitkäperjantai 3.4.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Jenny Kallberg.
Pääsiäispäivä 5.4.
klo 10 Messu Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari, Jukka Hänninen, Jenny Kallberg.
II pääsiäispäivä 6.4.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Jenny Kallberg.

Kymin seurakunta
29.3.-3.4. klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Helilän seurakuntatalossa Kymin kirkonmäellä. Hartaus klo 12.
Palmusunnuntai 29.3.
klo 10 Messu Kymin kirkossa, Tuomi Larvi,
Maarit Maatraiva, Matti Vaakanainen.
klo 18 Äijämessu Kymin kirkossa, Heikki
Harvola, Jarmo Kaijansinkko.

Maanantai 30.3.
klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin
kirkossa, Tuomi Larvi. Jarmo Kaijansinkko.
Tiistai 31.3.
klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Heikki Harvola, Jarmo Kaijansinkko,
Karhulan Mieslaulu.
Keskiviikko 1.4.
klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin
kirkossa, Nina Eskoli, Sinikka Vesala.
Kiirastorstai 2.4.
klo 18 Ehtoolliskirkko Kymin kirkossa, Anna-

Anne Läheniemi, Susanna Hauer.

Keskiviikko 1.4.
klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
Langinkosken kirkossa. Kärsimysajan
gospelmusiikkia, Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen, Koskigospel.

Kiirastorstai 2.4.
klo 18 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi,

Tiina Järvinen, Tuomi Larvi, Heikki Harvola,
Maarit Maatraiva, Matti Vaakanainen.

Pitkäperjantai 3.4.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa,
Elise Hasanen, Nina Eskoli, Jarmo Kaijansinkko.
klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukous
Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen,
Matti Vaakanainen.
Lauantai 4.4.
klo 23 Pääsiäisyön messu Kymin kirkossa,
Heikki Harvola, Elise Hasanen, Jarmo
Kaijansinkko.

Pääsiäispäivä 5.4.
klo 10 Messu Kymin kirkossa, Maarit Maat-

Jari Savinainen, Susanna Hauer.

klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluento
Aittakorven srk-talossa, Tero Hietanen.
klo 19 Ehtoolliskirkko Aittakorven
srk-talossa, Tero Hietanen, Tero Kuparinen,
Tarja Silvennoinen.

Pitkäperjantai 3.4.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa, Jari Savinainen, Tero Kuparinen,
Tarja Silvennoinen, Toivonlaulajat.

Pääsiäispäivä 5.4.
klo 10 Viisikielisen messu Langinkosken
kirkossa, Tero Hietanen, Anne Läheniemi,
Tarja Silvennoinen, Koskigospel ja soitinryhmä, Reija Kuparisen messuryhmä,
pyhäkoulu, kirkkokahvit.

raiva, Nina Eskoli, Elise Hasanen, Heikki
Harvola, Sinikka Vesala, Kymin kirkkokuoro.

II pääsiäispäivä 6.4.
klo 10 Messu Kymin kirkossa, Anna-Tiina

Langinkosken seurakunta

klo 18 Runomatinea ”Toivo on olemassa”, Teatteriryhmä Kimara Langinkosken kirkossa.
II pääsiäispäivä 6.4.
klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Tero
Kuparinen, Jukka Lopperi, Susanna Hauer.

Palmusunnuntai 29.3.
klo 10 Messu Langinkosken kirkossa,

Lasten pääsiäiskirkot

Järvinen, Elise Hasanen, Matti Vaakanainen.

Tero Hietanen, Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen, pyhäkoulu, kirkkokahvit.

Maanantai 30.3.
klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Langinkosken kirkossa. Kärsimysajan rukouksia,
Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen.

Lepohetkiä Hiljaisuuden talossa
Hiljaisella viikolla palmusunnuntaista pitkäperjantaihin Helilän seurakuntatalo muuttuu Hiljaisuuden taloksi. Talossa sielu lepää
sanan äärellä ja kauneuden keskellä. Joka
päivä klo 12 pidetään hartaushetki isossa
salissa, joka on koristeltu pääsiäisen aihepiiriin
sopivaksi. Kokea voi sekä kiirastorstain,
pitkäperjantain että pääsiäisaamun tunnelmat.
Hiljaisuuden talo on avoinna päivittäin kello
11-17.45. Kahviossa on tarjolla keittolounas ja
muuta pientä purtavaa. Kasviskeitto tehdään
joka aamu paikan päällä. Kahvion tuotto
menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Tiistai 31.3.
klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
Langinkosken kirkossa. Kärsimysajan virsiä,

Yläkerrassa voi levätä ja jopa nukkua
lepohuoneessa ja viereisessä lukuhuoneessa
on kirjallisuutta luettavaksi ja mahdollisuus
maalaamiseen. Talossa voi ihan hyvin viettää
Hiljaisuuden talon
hartaustilaisuudet alkaen klo 12:
Su 29.3. Tuomi Larvi
Ma 30. 3. Tuomi Larvi
Ti 31.3. Anna-Tiina Järvinen
Ke 1.4. Elise Hasanen
To 2.4. Heikki Harvola
Pe 3.4. Nina Eskoli

Ma 30.3. klo 9.30 Aittakorven srk-talossa,
Anne Läheniemi, Tarja Silvennoinen.
Ti 31.3. klo 9.30 Langinkosken kirkossa,
Anne Läheniemi, Susanna Hauer.
To 2.4. klo 9.30 ja klo 10.15 Mussalon Saaripirtillä, Anne Läheniemi, Susanna Hauer.

koko päivän ja päivän päätteeksi mennä talon
iltakirkkoon klo 18. Hiljaisuuden Taloon on
vapaa pääsy.
Taloon voi ryhmät tulla tutustumaan myös
aukiolojen ulkopuolella. Yhteyttä voi ottaa
Tuomi Larviin, 044 762 9488.
Kuva Liisa Hopeavuori

Kotkan seurakunta

Hiljaisuuden
talossa viipyminen on monelle jo
pääsiäisen tärkeä
perinne. Vuonna
2009 ikkunoista
näkyi luminen
maisema.
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Pääsiäisen
odotusta
Kukkakauppa

Karjalanneito

Et. Karjalantie 3
puh. (05) 226 6770

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

www.almgren-sankamo.fi

ONNEA JA
SIUNAUSTA

www.piplia.fi

■

■ KULJEN KANSSASI –riipus
Kaksiosainen, hopeinen riipus, jonka
osat sopivat kauniisti yhteen.

49 €
■ NIMIPAINATUSRAAMATTU
Kultainen nimipainatus Raamatun kannessa on henkilökohtainen ja arvostettu lahja. Tutustu raamattuvalikoimaan
nettikaupassamme. Nimipainatuksen toimitusaika
3 viikkoa. Tilaa ajoissa!
■ KEVÄT HERÄÄ –muki
Arabia-mukin aurinkoinen
maalaus on taiteilija Heljä
Liukko-Sundströmin.
Muki arkeen ja juhlaa
juhlaan!

26 €

` t ™
myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi
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Kouvolan Kirkkopäivät tarjoaa yli 70 tapahtumaa
kävelykatu on omistettu yhteislaululle, kun Kouvolan alueen kuorot
kokoontuvat laulamaan yhdessä.
Päätteeksi on Pekka Simojoen Nordic Praise -gospelkonsertti.
Vappugospel tarjoaa hengellisen musiikin kattauksen Kouvolan
jäähallissa.
EU-parlamentin varapuhemies
Olli Rehn saapuu emerituspiispa
Eero Huovisen vieraaksi keskustelemaan Kirkkopäivä-nojatuoliin.
KirkkoAreenalla pohditaan muun
muassa sitä, kuinka pihalla kirkko
oikein onkaan.

Lapsille, perheille ja
kaikille huvipuistomeiningistä nauttiville toteutetaan jumalanpalvelus Tykkimäen huvipuistossa. Huvipuistojumiksen jälkeen yksi hääpari
sanoo ”tahdon” huvipuistoyleisön edessä.

KUVA Tiina Santavirta

Kouvolassa 22.–24. toukokuuta
pidettävät Kirkkopäivät on koko
kansan suurjuhla, joka tarjoaa yli
70 tapahtumaa yhden viikonlopun aikana.
Nyt 47. kerran järjestettävä
Kirkkopäivät on maksullinen tapahtuma, joka sisältää myös ilmaisohjelmaa. Maksullisia tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit
ja luennot. Maksutonta ohjelmaa
järjestetään muun muassa kävelykatu Manskilla.
Luvassa on perjantaina mm.
stand up -koomikko Mikko Vaismaan esitys yhdessä stand-pappien Kari Kanalan ja Milla Mäkitalon
kanssa ja Henkesi edestä -uutuuselokuva. Suurella Sydämellä -jäähallikonsertissa kuullaan Higher
Ground -kuoron esittämää mustaa gospelia Jannan ja Sami Saaren
tähdittäminä.
Opastetut bussikierrokset Kouvolan paikallisseurakuntiin starttaavat lauantaina heti aamulla.
Lauantain ltapäivällä Manskin

Kouvolan Kirkkopäivät 22.–24.5.
kirkkopaivat.fi/ohjelma
Liput ennakkoon: matkavekka.fi/kirkkopaivat
Kahden päivän lippu (pe-la) 90/45 €,
yhden päivän lippu (pe tai la) 50/25 €
Tilaisuusliput 15/8 € ovelta käteisellä
Järjestäjinä Kirkkopalvelut, Kouvolan ev.lut. seurakunnat,
Kirkkohallitus ja Mikkelin hiippakunta
Tehtäviä 200 talkoolaiselle: kouvola.suurellasydamella.fi

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa lupaa
Kirkkopäiville hauskan show’n, jossa tutkitaan näkyvää ja näkymätöntä maailmaa.

Henkilöstöuutisia

Minun valoni
Mallillaan olevat perusasiat
Minun elämääni tuovat iloa ja
onnea ihan tavalliset mallillaan
olevat perusasiat kuten perhe,
mielenkiintoinen vaihteleva työ
sekä ihanat ystävät ja mukava koti. Myös tammikuussa aloitettu
opiskelu ja muutamat koulupäivät
kuukaudessa Helsingissä on kaikessa rankkuudessaan tuonut hyvää mieltä ja positiivisella tavalla
haastetta ja säpinää elämääni.
Kolmen alle 10-vuotiaan työssäkäyvänä äitinä arki on hetkittäin
kiireistä ja melkoista sekamelskaa, mutta kyllä se onni ja suurin
ilo silti tulee juuri siitä hektisestä
sekamelskaisesta arjesta ja pienistä jokapäiväisistä mukavista
asioista.

Tällä hetkellä minut tekee vielä
erityisen iloiseksi kevään tulo ja
nautin pidentyvistä päivistä, kun
parhaimmillaan ehtii valoisan aikaan aamulla töihin ja töistä kotiin. Kevään tuloa odotan kovasti
myös viime syksynä heränneen
pyöräilyinnostuksen takia. Musiikki soimaan ja lenkki Tavastilan maisemissa pitää huolen sekä
psyykkisestä että fyysisestä mielen
vireydestä ja iloisuudesta.
Kevät merkitsee myös sitä, että
työrintamalla alkaa suosikkijaksoni eli se kaikista kiireisin vaihe
kun Meripäivien valmistelut ovat
kiivaimmillaan. Talven suunnitelmat konkretisoituvat ja tapahtuma
valmistuu pala kerrallaan suurek-

si kokonaisuudeksi. Mahtavaa
aikaa!
Tiina Salonen
Vs. ohjelmapäällikkö
Kotkan kulttuuriasiainkeskus

Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Siivooja-vahtimestari Tuulikki
Mussalo jää eläkkeelle 1.4.2015
alkaen. Keskusrekisteriin on
palkattu vuodeksi 2015 määräaikainen toimistosihteeri Arja
Ruokonen Kirjurin Digi-tietojen tarkastamista varten.
Kymin seurakunta
Kappalaisen sijaisena Elise Hasasen tehtäviin kuuluvat papintöiden lisäksi varhaisnuorisoja nuorisotyö. Vs. nuorisotyönohjaaja Mikko Kiri toimii Reeta
Langin sijaisena 31.1.2016 asti.
Mikon tehtäviin kuuluvat mm.
varhaisnuorten leirit ja kerhot.
Seurakuntapappi Heikki Luodon työ päättyi 15.3. ja Maarit Maatraiva sai virkamääräyksen vs. seurakuntapapiksi
16.3.-31.8.2015.

Osviitta

18

Konsertteja seurakunnissa
Kahvikonsertit
Karhulan seurakuntakeskuksessa
• Su 19.4. klo 16 Ebolakonsertti (konsertin
tuotto ebola-epidemien
hoitoon ja torjuntaan)
Ilkka Vainio, Marko Ritola, Arttu Laitinen, Sanna
Pekonen, Markku Lindén
yms.
• Su 3.5. klo 16 Ekaterina
Kaijanen, sopraano ja
Katja Kaijanen, piano
Britten - Järnefelt
– Rahmaninov.
Kahvit alkavat klo 15.30.
Ohjelma ja kahvi 10 euroa.

Konsertit Langinkosken kirkossa
• 19.4. klo 16 Konsertti,
Liisa Väisänen, laulu,
Susanna Hauer, piano.
• To 14.5. klo 16 Kuorojen
kevätkonsertti. Seurakunnan kuorot esiintyvät
Tarja Silvennoisen ja Susanna Hauerin johdolla.

Konsertti
Toivonsalissa
• Ke 29.4. klo 18 Nokkahuiluyhtye Fontanellen
konsertti Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Yhtyeessä soittavat Kristiina
Majuri, Sinikka Vesala,
Johanna Tanska ja Marjo
Kaijansinkko. Ohjelmassa
mm. keveää klassista,
kansanlauluja.

Kymin uruista
kajahtaa!
10.-17.5. konserttisarja
Kymin kirkossa
• Su 10.5. klo 18
Tomi Satomaa, urut.
• Ti 12.5. klo 18
Jussi Salonen, tenori ja
Matti Vaakanainen, urut.
• To 14.5. klo 18
Urkuduo Jaana Jokimies
ja Irina Lampén.
• Pe 15.5. klo 18
Häämusiikkikonsertti,
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanttorit.
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• Su 17.5. klo 18
Kari Jussila, urut.
Ohjelma 5 euroa.

Lounaskonsertit
Kotkan kirkossa
• Ke 1.7. klo 12
Janne Maarala, piano
• Ke 8.7. klo 12
Tomi Satomaa, urut
• Ke 15.7. klo 12
Matti Pohjoisaho, urut
• Ke 22.7. klo 12
Matti Vaakanainen, urut
• Ke 29.7. klo 12
Daniel Zaretsky, urut
• Ke 5.8. klo 12
Essi Höglund, viulu &
Esa Ylönen, piano
• Ke 12.8. klo 12
Anna-Maria Lehtoaho,
urut
• Ke 19.8. klo 12
Ilona Jokinen, sopraano &
Kristian Attila, piano
• Ke 26.8. klo 12
Baiba Kuusela, sello &
Jaana Jokimies, piano
ja urut

Musiikkia kevätillassa Näkö- ja liikuntarajoit• La 25.4. klo 18 Kotkan
teisten ehtoollishetki
kirkossa, Munkkiniemen
kirkkokuoro ja Kaisa Sidoroff, urut. Vapaa pääsy!

Meren tiedän - lauluja taivaasta konsertti
• Su 26.4. klo 15
Kotkan kirkossa. Maarit
Alhosaari sopraano,
Elisa Murtoperä urut ja
piano. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Vappukahvio
• Pe 1.5. klo 9.30-11.30
Kotkan srk-keskuksen kahviossa. Kahvia, voileipiä,
munkkeja, simaa. Keväisiä
yhteislauluja ja musiikkiesityksiä. Tuotto lähetystyön hyväksi. Tervetuloa
mukaan myös talkoolaiseksi, ota yhteyttä Maarit
Alhosaari p. 050 526
2499.

• To 2.4. klo 10 -12 Sunilan
srk-talossa. Invataksikuljetus. Ilm. pe 20.3. mennessä Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.

Torstaikerho
• To 30.4. Eläkeikäisten
torstaikerhon kevään
viimeinen kerhokerta.

Eläkeikäisten retki
• Ke 20.5. Ristiniemeen.
Lähtö klo 10 Kotkan srkkeskuksen edestä. Paluu
klo 15 Ristiniemestä.
Retken hinta 20 €.
Ilm. srk-toimistoon
p. 044 752 9547
ke 6.5 mennessä.

Hopeakerho
Hovinsaarella
• Ke klo 12-13.30 Runeberginkatu 2. Kevään
viimeinen kerho ke 6.5.
Tied. Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.

Kesällä tulossa…
Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
p. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi
Painopaikka:
Painoyhtymä Oy, Porvoo

• Kotkan kirkko avoinna 1.6.-31.8. su-pe klo 12-18 (19.-20.6. kirkko suljettu).
Tiekirkko. Opas paikalla.
• Haapasaaren kirkko avoinna tarvittaessa. Avaimen saa Haapasaaren Osuuskaupasta.
Messut su 14.6. klo 12, su 19.7. klo 12 ja su 2.8. klo 12 Haapasaaren kirkossa.
• Kymijoen Lohisoiton messu su 7.6. klo 12 Sapokan laululavalla.
Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakunnat.

Jakelu: Jakelusuora Oy,
Kotka. Jakelumuistutukset
p. 05 226 6300

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin
ke 2.9.2015.

Maahanmuuttajille
suomen alkeet
-ryhmät

ISSN-L 2323-1688
ISSN 2323-1688 (Painettu)

• Ma ja to klo 10-12
Langinkosken kirkolla,
Langinkoskentie 1.
• Ti ja pe klo 11-13 Karhulan srk-keskuksen alasalissa, Karhulantie 31.
• To klo 11-13 Kotkan
nuortentila Arkussa,
Mariankatu 14.
Ryhmät kokoontuvat
toukokuun loppuun asti.
Tervetuloa oppimaan!
Tied. Maarit KoskensaloTiainen p 044 752 9527.

Seurakuntalehti Osviitta
on luettavissa (pdf) seurakuntien verkkopalvelusta
www.kotkanseurakunnat.fi

Kustantaja:
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Tämän lehden valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä ISO
laatu- , ympäristö- ja SFS kierrätysjärjestelmien standardeja.

Kehitysvammaisten
leiri

Ruotsinkielinen
toiminta

• Kymin ja Pyhtään seurakuntien diakoniatyö
järjestää Kehitysvammaisten leirin 8.-12.6.
Höyterissä.
Leirin hinta on 70 €.
Leirille otetaan ensisijaisesti kotona asuvia,
täysi-ikäisiä ja suhteellisen omatoimisia leiriläisiä.
Tied. ja ilm. diakoni
Hanna Kokkomäki
p. 044 725 9160 huhtikuun loppuun mennessä.

• 19.4. kl 13 Mässa i Kotka
kyrka, Kirsi Hämäläinen.
• 14.5. Utfärd till Anjala.
Vi besöker Anjala kyrka
och andra sevärdheter i
närområdet. Lunch äter
vi i Ankkapurhan Helmi
(8,40€). Avfärd kl. 10
Kotka busstation, kl. 10.15
Karhula busstation, vid
behov andra hållplatser.
Anmälan senast 8.5. till
Carita Korhonen: 0440
1554 782. Välkomna på
en interessant utflyk!
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Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa
• Helatorstaina 14.5. klo
10 Messu.
• Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. klo 10 Messu.
Seppeltenlasku sankarihaudalla messun jälkeen,
kirkkokahvit Helilän srktalossa.

Ohraleipämessu
• Ti 25.3. klo 18 iltaehtoollinen Sunilan srk-talossa. Lähetyspiiriläisten
valmistama iltakahvi/tee.
Tilaisuudessa kerätään
kolehti Tasauskeräykselle
ja saat tietoa keräyksestä.

Iltamessut
• Su 29.3. klo 18 Äijämessu, su 26.4. klo 18
Siioninvirsimessu ja su
31.5. klo 18 Kansanlaulumessu Kymin kirkossa.

Suvivirren messu
• Suvivirren sunnuntain
messu helluntaina 24.5.
klo 12 Karhulan torilla.
Kirkkokahvit messun
jälkeen Karhulan srkkeskuksen sisäpihalla
(sateella sisällä, kyseisenä sunnuntaina ei ole
messua klo 10 Kymin
kirkossa).

Elokuvakerho
• Karhulan kirjaston auditoriossa, Sammonaukio
6: Ke 1.4. klo 18 The
Queen, ke 15.4. klo
18 Kielletty hedelmä ja
ke 29.4. klo 18 Piukat
paikat. Vapaa pääsy,
keskustelua elokuvan
jälkeen.

Kevätmyyjäiset
• La 11.4. klo 8-12 Karhulan srk-keskuksessa.

Kesällä tulossa …
Lähetyksen kesäkahvio
• Avoinna toripäivinä ke ja la klo 8-12
Karhulan srk-keskuksen sisäpihalla.
Poikkea kahville ostoksilla käydessäsi,
tuet nimikkolähettiemme työtä. Kahvio
pyörii vapaaehtoisin voimin.
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Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken
kirkossa
• Su 19.4. klo 10 Mukulamessu, mukana mm.
Aittakorven koulun kuoro
joht. Tarja Rantaruikka.
Myynnissä huonekasveja,
• Ti 5.5. klo 18 Saksanleivonnaisia, käsitöitä,
kielinen jumalanpalvelus,
kahvio, arpoja nimikkokirkkokahvit.
lähettien työn hyväksi.
• To 14.5. klo 10
Helatorstain messu.
Vappulounas
• Su 24.5. klo 10
Helluntaipäivän messu.
• Pe 1.5. klo 11.30-14
Perinteinen vappulounas Karhulan srkKyläkirkot
keskuksessa. Tarjolla
• Su 12.4. klo 12 ja su 3.5.
on runsaasti salaatteja,
klo 12 Haltijan kerhomonenlaista kalaa, mauhuoneessa.
kasta kotiruokaa, makeaa
jälkiruokaa ja kahvia
leivonnaisen kera. Simaa, Aikuistyön tilaisuudet
kotikaljaa ym. Lounaan
• Su 29.3. klo 17 Raatuotto nimikkolähetmattutunti ja klo 18
tiemme työlle Aasiassa ja
Sanan ja rukouksen ilta
Afrikassa.
Aittakorven srk-talossa.
Vieraana Juho Sankamo,
Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen.
• Su 26.4. klo 16.30
Raamattutunti ja klo
18 Sanan ja rukouksen
ilta Aittakorven srktalossa. Vieraana Kristiina
Tanhua-Laiho Kansan
Raamattuseurasta.

Juhannusjuhla
• Pe 19.6. Juhannusjuhlan vietto
Höyterissä.

Kesähartaudet
• seurakunnan hautausmailla torstai-iltaisin klo 18.

Kesämatkalle Käsmuun ja Tallinnaan
• Kymin seurakunta järjestää 7.-9.8.2015 kesämatkan ystävyysseurakunta Käsmuun
ja Tallinnaan.
Matkan hinta on 250 euroa, joka sisältää bussimatkat, laivamatkat, yöpymiset,
aamiaiset, lounaan Käsmussa sekä paluumatkan buffetin.
Halukkaat pääsevät eri hintaan myös pienelle kiertoajelulle Metsäkalmistoon ja
TV-torniin sekä osallistumaan birgittalaisfestivaalin baletti-iltaan.
Lisätietoja netistä www.kotkanseurakunnat.fi/kymi. Sitovat ilm. 30.4. mennessä
Eine Hänniselle p. 050 431 3386, eine.hanninen@kymp.net tai Seppo Järvisalolle
p. 05 288 917, seppo.jarvisalo@kymp.net.
(tapahtumista kirkollisissa ilmoituksissa Kymen Sanomissa ja Ankkurissa sekä
www.kotkanseurakunnat.fi/Kymi)

Keskiviikkokerho
• Ke 1.4. klo 12 Keskiviikkokerhojen yhteinen
ruokailu Langinkosken
kirkolla, hinta 4 € ja
klo 13 Hiljaisen viikon
ehtoollishetki kirkossa,
Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen, diakoniatyöntekijät, Toivonlaulajat,
kirkkokahvit.

Kiirastorstain
ehtoollinen
• To 2.4. klo 10 Näkö- ja
liikuntaesteisten ehtoollinen Sunilan srk-talossa.
Invataksikuljetus, johon
ilm. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205.

Vanhemman
väen leiri
• 13.-16.4. Ristiniemessä.
Leirin vetäjinä AnnaStina Tulokas ja Anne
Kuusisto. Hinta 60 €,
ilm. viim. 30.3.
srk-toimistoon,
p. 040 196 7503.

Retkipäivä
• Ma 18.5. Näkö- ja liikuntaesteisten retkipäivä
Ristiniemeen. Invataksikuljetus, johon ilm. viim.
4.5. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205.
Hinta 15 €.

Kesällä tulossa …
Suurleiri Partaharjulla
• 22.-27.7. KIPINÄ- suurleiri 10-14 -vuotiaille tytöille
ja pojille. Leirinuotioita, seikkailuja, askartelua, uusia
ystäviä, jännitystä, rauhoittumista, hartaita hetkiä,
riemukasta menoa, kilpailuja, telttaelämää ja paljon
muuta.
• Leirin hinta on 90 € / leiriläinen. Ilm. 15.5. mennessä
osoitteessa www.kotkanseurakunnat.fi/5669 tai
p. 040 196 7503.
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Viltsu ja Jurkka:

Ei työt sua sohvalta nouki

Ilosta ja unelmista
Viltsu: - Iloa tulee siitä, kun onnistuu jossakin
ja tulee motivaatio jatkaa eteenpäin. Ja kun
muut tykkäävät projektista, joka on valmis.
Jurkka: - Ystävät ja autot, niistä tulee iloa.
Hyvä ystävä on luotettava, osaa naurattaa ja
sen kanssa voi pitää hauskaa.
Viltsu: - Perhe ja rakkaus tuovat iloa. Ja se,
kun onnistuu tekemään asioita oikein, niin
ettei jälkeenpäin kaduta. Ettei mene muitten
saappaissa vaan omia polkujaan. Unelmia ja
haasteita pitää olla.
Jurkka: - Ilman unelmia ei ole päämääriä.
Viltsu: - Joskus hyvän asian voi tajuta vasta

myöhemmin. Kun omistaa jotakin ja vasta kun
se puuttuu, niin huomaa sen arvon. Jos saa sen
takaisin, osaa arvostaa sitä.
Jurkka: - Tai kun saa vanhan ystävän
takaisin.
Kiusaamisesta
Viltsu: - Itse kuuntelin 13-14-vuotiaana goottirockia ja pukeuduin remmihousuihin. Muut
kuuntelivat Las Ketchupia ja muuta poppia.
Siksi mulla oli vähemmän kavereita kuin muilla. Mutta silti meidän luokan tytöt ajatteli että
olen järkevä...
Viltsu: - Kun joku porukka kiusasi ja minä
en, jouduin itse kiusaamisen kohteeksi. Ne valittivat että mikä nössö minä olen kun en suostu vetämään tuon housuja alas. Mutta sitten
muut näkivät, mitä idiootteja kiusaajat olivat.
Jurkka: - Kiusaajat voivat olla vaan
kateellisia.
Jurkka: - Synnyin Hollannissa. Isä on suomalainen ja me tultiin Suomeen vuonna 2002.
Jotkut yrittivät kiusata, kun en puhunut suomea. Tein selväksi, ettei kannata kiusata, ja se
loppui siihen.
Viltsu: - Kiusatulle sanoisin, että koeta kestää, ei se ole sinun vikasi ja se menee ohi. Ylä-

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Elämän isoista asioista keskustelevat kotkalaiset musiikintekijät Tino-Viljami Vanhala, 21, ja
Youri Yläkäs, 20. Eli Viltsu ja Jurkka.
Viltsu sanoittaa ja säveltää, laulaa Delta
Enigma -yhtyeessä, tykkää taiteista ja on perustamassa kaverin kanssa videotuotantoyhtiötä.
Jurkka on sähkö- ja automaatioasentaja.
joka säveltää ja soittaa kitaraa Delta Enigma
-yhtyeessä.
Ja Delta Enigma, se esittää menevää metallia, herkkää mutta raskasta, poppia ja metallia
yhdistellen.

asteella meilläkin oli kiusaamista, mutta lukiossa ei enää kiusattu ketään.
Työstä
Jurkka: - Syrjäytyminen johtuu usein omaaloitteisuuden puutteesta.
Viltsu: - Toisaalta nuorella pitäisi olla kokemusta, että se pääsisi töihin ja saisi kokemusta.
Jurkka: - Pitäisi olla avoin ja sosiaalinen
ja etsiä oikeasti töitä. Mennä itse paikalle
kysymään.
Viltsu: - Töitä kyllä on, mutta ihmiset eivät halua tehdä kaikkea. Jos on työtön, pitäisi miettiä, onko tilanne itsestä kiinni, kun ei
suostu tekemään juttuja.
Jurkka: - Jos työn tekee hyvin, niin voi aueta
uusia ovia. Joskus kannattaa tehdä ilmaista
työtä, jos sen avulla herättää kiinnostuksen
työnantajassa.
Viltsu: - Ei työt tule sua sohvalta noukkimaan.
Tulevaisuus
Jurkka: - Harvemmin suunnittelen asioita,
koska ne muuttuu aina kuitenkin. Olin onnettomuudessa, ja sen takia kärsin päivittäin
kivuista ja ne rajoittaa elämää. Olisi kiva kun
heräisi aamulla ilman kipuja. Toivon vain luotettavaa kumppania ja railakasta elämää ystävien ja suvun kanssa. Käydä ulkomailla, ja olla
katumatta vanhempana mitään.
Viltsu: - Haluan pysyä terveenä ja toteuttaa
omia haaveita. Yksi mun haaveammatti olisi
olla nuorisotyöntekijä. Olen ollut oman riparin
lisäksi ripareilla ja muillakin leireillä isosena.
Ne on aina olleet hyviä kokemuksia.
Jurkka: - Uskon, että on olemassa Jumala ja
isompia asioita, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Olen kokenut asioita, mitä ei oikeastaan
voisi tapahtua, yleensä läheisen kuoleman jälkeen. Silloin tällöin tykkään käydä kirkoissa.
Siellä tulee maasta ja kirkosta riippumatta aina kotoisa olo. Ihmisten on hyvä välillä pysähtyä; tiputtaa puhelin, työkalut ja istahtaa alas
mietiskelemään.
Ulla-Maija von Hertzen

Viltsun (vasemmalla) ja Jurkan mielestä
unelman ei tarvitse olla iso. Silti se voi olla
tärkeä.

