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Pirteää
syksyä!

Mitä mieltä hän on?

Osviitta

Kuusta viisisataa
kilometriä vasemmalle

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Sain ystävältäni viestin, jossa hän kirjoitti: ”Maarit, minulla on ollut
sinua ikävä”. Miten hyvältä nuo sanat tuntuivat: olen tuolle ihmiselle
niin tärkeä, että hän kaipaa minua!

Saatteeksi
Olemme avoimia,
avaamme toimintaamme,
uudistumme
2.9.2015

Kotkan seurakuntien ensi vuoden toiminnallisessa teemassa on liikettä: olemme avoimia, avaamme toimintaamme, uudistumme. Seurakunnat ovat havahtuneet toisaalta siihen, että monet seurakuntalaiset
eivät ole tietoisia seurakuntien monipuolisesta ja arvokkaasta toiminnasta, ja toisaalta siihen, että valtaosalla toimintaa on kosketuspintaa
vain tietynlaisiin ihmisiin. Jäsenkadon myötä väheneviä taloudellisia
resursseja on kohdennettava harkitusti. On viestitettävä avoimesti ja
arvostavasti kaikesta toiminnasta, avattava toimintaa kohtaamaan erilaisia seurakuntalaisia ja uudistuttava vastaamaan ajan haasteisiin.
Jotta viesti kohtaisi vastaanottajansa, sillä täytyy olla kohderyhmä
jolle sanomalla on merkitystä ja yhteinen viestintäkanava. Uuden
Jäsen 360° -nimisen tilastollisen tietopaketin avulla seurakunnat
saavat tietoa jäsenkuntansa asenteista ja elämäntavoista suhteessa
hengellisyyteen ja kirkkoon. Toiminnan avaaminen ja uudistaminen
tarkoittaa seurakuntatyön entistä tarkempaa suunnittelua. Haasteena
on, että kirkko kohtaisi laadukkaasti jokaisen jäsenensä vähintään viisi
kertaa vuodessa.
Seurakuntien viestinnän haasteena on muuttua oman toimintansa
persoonattomasta tiedottajasta kanavaksi, jolla seurakuntalaiset viestivät toisilleen siitä, mitä kirkko ja usko heille merkitsevät. Sen sijaan että tiedotettaisiin seurakunnan tilaisuuden tapahtumapaikka
ja -aika, annettaisiin tilaisuuteen osallistujalle mahdollisuus kertoa
mitä siihen osallistuminen hänen elämäntilanteessaan merkitsee.
Viestin perillemenoa auttaa se, että sillä on kasvot ja se liittyy jonkun
elämäntarinaan.
Tämän syksyn Osviitta -lehdellä on kaksi tavoitetta: kertoa seurakuntien toiminnasta ja kirkon merkityksestä. Pyhään Jumalan sanaan
perustuvilla arvoilla on ainutlaatuinen merkitys muuttuvan, katoavan
ja hauraan maailman keskellä.

Tunnustan, että minun on vaikea kertoa tykkääväni toisesta ihmisestä tai sanoa, että on suorastaan ihana ja häntä on ollut ikävä. Kun
paljastan syvemmät tunteeni, paljastan samalla oman haavoittuvuuteni. En olekaan itsessäni riittävä, vaan kaipaan toista ihmistä. Ehkä
toinen ei arvostakaan tunnettani, vaan joudun naurunalaiseksi. Varmaan joku muukin muistaa lapsuudesta nolouden, joka iski, kun kiusattiin: ”Sinä tykkäät tuosta pojasta/tytöstä!”
Raamatussa tunnustetaan reilusti ihmisen ikävä toisen luokse. Pessimistinä pidetty Saarnaajan kirjan kirjoittajakin on oivaltanut, että
”kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän
palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi
yksinäistä, joka kaatuu - häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi
makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta kuinka yksinäisellä
voisi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi
pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.” (Saarn.
4:9-12)
Hyvä yhteys ihmisten välillä voi olla paitsi pitkä suhde, myös ihan
lyhyt kohtaaminen. Toimituskeskusteluissa tapaan ihmisiä, joiden
omainen on kuollut, joiden lapsi kohta kastetaan tai jotka valmistautuvat solmimaan avioliiton. Usein keskustelun alussa aistin pienen
jännityksen, mutta jo pian saatamme jutella kuin vanhat tutut. Joskus
tuntuu kuin olisimme tunteneet toisemme aina, vaikka tapaamme ensimmäistä kertaa.
Haastan meidät kaikki ilmaisemaan toisillemme hyviä tunteita
ja kauniita asioita, ilman pelkoa, että niiden sanominen olisi meiltä
itseltämme pois. Uskon, että meissä on kyky siihen. Kun lapseni oli
pieni, sain häneltä joskus tunnustuksia, joiden edessä olin sanaton.
Nykyään, kun saan kuulla tällaista vain harvoin, näitä sanoja on mukava muistella: ”Äiti, minä rakastan sinua enemmän kuin maasta on
matkaa kuuhun. Kuusta vielä viisisataa kilometriä vasemmalle, niin
paljon minä sinua rakastan.”
Maarit Alhosaari
Kotkan seurakunnan
pastori

Matti Kontkanen
päätoimittaja

Ennen wanhaan...
Ennen wanhaan säännöllistä kirkossa käyntiä pidettiin velvollisuutena. Maalla oli ehdittävä tehdä monet toimet ennen kirkkoon lähtöä.
Jouluna kun ”kello löi jo viisi”, väki heräsi valmistautumaan kirkkoon.
Matkat olivat pitkiä ja monesti raskaita.
Vaikeaselkoisia saarnoja saattoi jumalanpalveluksessa olla ainakin
kaksi, mukaan lukien rippisaarna. Monet ihmiset nukahtivat kirkossa,
eikä sitä estänyt edes kirkon kylmyys. Silloin asiaan puuttui suntio tai
muu kirkonpalvelija unilukkarin roolissa ja herätti nukkujat.
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ja nykyään...
Unilukkareita ei enää tarvita. Messut alkavat myöhemmin aamulla,
matkat ovat helppoja ja messuun kuuluu vain yksi saarna, joka on
yleensä 12-15 minuutin mittainen. Ihmiset eivät käy kirkossa velvollisuudesta vaan omasta halustaan.
Saarnat eivät - ainakaan normaalisti - ole vaikeita vaan helppoja
kuunnella. Niissä on usein kiinnekohtia ihmisten arkeen.
Nykyisin unilukkarilla tarkoitetaan usein aivan muuta: Sauli Niinistö lupaili aikoinaan, että haluaa olla presidenttinä ”unilukkari”,
keskustelun herättäjä.
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Kotkan seurakunta täyttää 100 vuotta

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kotka on henkisesti
avara ja kehittyvä
kaupunki. Täällä on
reilua väkeä, mutta
joskus minua kiusaa
se negatiivinen ajattelu, joka tulee esiin
lehtien tekstareissa
ja keskusteluissa,
Hannu Marttila
miettii.

Kotkan seurakunnan satavuotisjuhlia vietetään sunnuntaina 22.
marraskuuta. Messussa on mukana Mikkelin hiippakunnan piispa
Seppo Häkkinen. Jumalanpalveluksen jälkeen pidetään juhla
seurakuntakeskuksessa.
– Muuten juhlavuosi sujuu
työn merkeissä, Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila
toteaa.
Itsenäinen Kotkan seurakunta sai
alkunsa vuonna 1915, kun ensim-

mäinen kirkkoherra Kaarlo Edvard Kilpeläinen ryhtyi hoitamaan
virkaansa.
Jo 1800-luvun lopulla nähtiin,
että kaupungin nopea kasvaminen, vilkas teollisuus ja meriliikenne vaativat oman seurakunnan perustamista. Ensimmäisenä
pappina toimi Paavo Paatero, joka
pian muutti pois, liikarasituksesta
valittaen.
– Kirkonrakennuskomiteaan
tulivat seurakunnan vaikutusvaltaisemmat jäsenet pankinjohta-

jasta apteekkariin, ja niinpä Kotkan komea kirkko valmistui vuonna 1898. Tällöin kaupungin väkiluku oli kasvanut huikeasti ja oli jo
yli 5700, kertoo Kotkan kahdeksas
kirkkoherra Hannu Marttila.
Marttila kuvaa seurakuntaansa peruskirkolliseksi, koska vahvojen
herätysliikkeiden vaikutusta ei
täällä ole.
Keskeisessä osassa ovat messut
ja kirkolliset toimitukset, joiden
myötä kohdataan paljon ihmisiä.

Erilaisia messuja kokeillaan rohkeasti. Monet muistelevat vieläkin
Juha Vainio -messuja, joissa laulettiin Junnun lauluja.
Kotkan kirkon urut ovat upeat,
ja siksipä kirkon musiikkielämä on
monipuolista. Lounaskonsertit vetävät väkeä, ja muiden järjestämiä
tilaisuuksia on paljon.
– Kotkan seurakunnan alueella
on paljon vanhuksia, lasten ikäluokat ovat pieniä ja rippikoululaisia on noin 50 vuodessa. Opiskelijoita täällä asuu paljon. Diakoniatyö on seurakunnassamme
keskeistä, sillä avuntarvitsijoita
on paljon sekä taloudellisessa kuin
hengellisessäkin mielessä.
Kotkan seurakunnassa on reilut
9000 jäsentä ja koko kaupungissa
vajaat 40 000 kirkon jäsentä.
Viime aikoina on noussut esiin
ajatus Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien yhdistämisestä.
– Jos näin päätetään, toiminta
jatkuu pitkälti nykyisen kaltaisena. Kyse olisi rahaa monin tavoin
säästävästä hallinnollisesta muutoksesta, joka myös mahdollistaisi
sen, että työntekijät olisivat kaikkien käytössä.

Eija pääsi irti velkojen noidankehästä
velat on maksettu. Koska diakoniarahasto antaa nimenomaan
lainoja, Eija on maksanut sitä takaisin 100 euroa kuussa. Kohta
tämäkin laina on maksettu.
– On vaikea ymmärtää, että pienikin alkuperäinen velka kasvaa
valtavaksi korkojen, kulujen, perintätoimistojen palkkioiden ja
ulosoton oikeudenkäyntien myötä. Monet eivät pääse koskaan veloista eroon.
Eija maksoi 20 vuoden ajan
velkaansa sen mitä kykeni, mutta noidankehä vain jatkui. Kun
hänellä oli töitä, jopa kolmannes
palkasta meni suoraan ulosottoon.

Eija on ottanut taloutensa tiukasti omiin käsiinsä. Mitään ylimääräistä ei kotiin hankita. Eija
uskoo, että saa luottotietonsa takaisin jonkun vuoden päästä.
– Lapseni on 12-vuotias. Toivoisin, että kouluissa opetettaisiin

Eijan tärkeä ajatus
on kiinnitetty
magneetilla
jääkaapin oveen.

oppiaineena käytännön talousasioita. Silloin nuoret ymmärtäisivät,
miten isoja rahankäytön riskit voivat olla.
Lisää diakoniarahastosta sivulla 15.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kotkan diakoniarahasto auttaa,
kun hätä on suurin.
– Kotkan diakoniarahaston
pienluotto muutti elämäni ja pääsin pois velkojen noidankehästä,
kertoo kotkalainen Eija, 38. Hän
sai rahastolta vuosi sitten helmikuussa 2800 euron luoton ja maksoi sillä vanhat velkansa pois.
Eija menetti luottotietonsa
17-vuotiaana 1000 markan velkarästin takia. Sen jälkeen hän otti
ajattelemattomuuksissaan vielä
jonkin verran velkaa ja on 20 vuoden aikana maksanut näistä korkoineen ja kuluineen kymmeniätuhansia euroja.
Nyt painajainen on ohi. Vanhat
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KOTIPALVELUA • KOTISAIRAANHOITOA • SIIVOUSTA
Hyödynnä verotuksen
45 % kotitalousvähennys!

Hyvää hoitoa ja arjen apua.

www.emus.ﬁ
info@emus.ﬁ
p. 05 213 110 (arkisin klo 8–16)
Rautatienkatu 2 A (3 krs), Kotka
Erikoihammasteknikko

SYKSYN JUHLIIN Täyden palvelun pitopalvelua

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42
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TILAUKSET
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TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
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588 5192
044 - 5192
588
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Oy Yläkyläntie
52,48410 Kotka
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Yläkyläntie
52,48410
52,48410
KotkaKotka

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!

LAADUKAS VUODE
- TARPEELLISIN HUONEKALU


- perinteinen puusänky, runko-,jenkki-,säätösänky
 - jousi-, vaahtomuovipatjat
- erikoiskoot sekä korotukset

Kunnollinen vuode
seniorin tärkein
LAADUKAS VUODE
- TARPEELLISINhuonekalu
HUONEKALU
- perinteinen puusänky,
runko-,jenkki-,säätösänky
tietysti
järkihintaan
- jousi-, vaahtomuovipatjat
- erikoiskoot sekä korotukset
tietysti järkihintaan
Sänkykauppaa
Karhulassa vuodesta 1928.

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua
KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873
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OSTOKSISTAS
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Voimassa syyskuun ajan Kotkan myymälässä.
Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

MARIANKATU 14, ARK 9–17, LA 10–15

Tikankatu 12, Karhula
p. 05-262 206,
avoinna ma-pe 10-18
la suljettu

tietysti järkihintaan
Sänkykauppaa
Sänkykauppaa
Karhulassa vuodesta 1928.
Karhulassa vuodesta 1928.

Tikankatu 12, Karhula
p. 05-262 206,
avoinna ma-pe 10-18
la suljettu
Tikankatu 12, Karhula, puh 05-262 206
Palvelemme ma-pe 10-18, (la sulj.)
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– Olen osallistunut myös
seurakunnan kehitysvammaisten
leireille. Ristiniemessä saunottiin
ja pelattiin, Asko kertoo.

Asko Mononen, herrasmies
Parasta elämässä on se,
että saa olla olemassa.
Kotkalainen Asko Mononen on onnellinen
mies. Hän istuu Eteläpuistokadulla kauniin kotinsa sohvalla ja hymyilee.
Elämässä tuntuu olevan kaikki kohdallaan.
Tukea on saatavissa, silloin kun Asko sitä haluaa ja tarvitsee: koti on Jelppis-kodin tukiasunto ja lounaat hän syö työpaikalla tai Jelppiskodissa. Syksyllä alkava uusi työ vaan vähän
jännittää.
Mutta Asko pärjää. Hän on todellinen hyvin
käyttäytyvä herrasmies, josta monet saisivat
ottaa oppia.
Asko Mononen syntyi Tuusulassa vuonna 1963,
ja perhe tuli Kotkaan, kun hän oli hyvin pieni.
Asko asui Jelppis-kodissa parin vuoden
ajan. Nykyiseen kotiinsa Asko muutti noin
vuosi sitten. Sijainti on hyvä, lähellä palveluja
ja puiston tuntumassa.
Kodissa kaikki on kaunista ja puhdasta: siniharmaan sävyt tuovat rauhallisen tunnelman,
ja parvekkeella komeilevat uudet kalusteet.
– Olen valinnut itse kaiken tapeteista lähtien ja suunnitellut sisustuksen, hän sanoo ylpeyttä äänessään.
Koti on maailman tärkein paikka.
Asko oli töissä Sotekin Poitsilan toimipisteessä. – Tein paljon ulkohommia, lakaisin pihaa
ja kolasin lumet.

Uudessa työssään Asko jakaa postia Karhulan Teollisuuspuistossa.
Kesäloma on ollut Askolle leppoisaa aikaa.
– Olen pyöräillyt ja käynyt siskoilla. Jelppiskodin kanssa käytiin Kaunissaaressa ja henkilökunnan Anjan kotona paistamassa makkaraa.
Maretariumissa nähtiin kaloja ja Haminan kesäteatterissa oli Sliipparimusikaali. Kävimme
yhdessä Tykkimäellä ja Power Parkissa ja Tuurin kyläkaupassa...
Jokin aika sitten Jelppiksen väki matkaili
Pariisissa. Jelppiksen henkilökunnalle Asko
antaa suuret kiitokset.
Jelppis-koti järjestää myös harrastusmahdollisuuksia.
– Olen mukana draamakerhossa, jota vetää
iittiläinen Anna-Leena Ilmarinen. Esitimme
näytelmän vanhalla paloasemalla ja ihmiset
tykkäsivät. Minä olin kuningas. Vähän jännitti... mulla oli päällä iso takki, jonka pystyi levittämään auki.
Musiikki on Askon elämässä tärkeä asia.
– Olen ollut neljä kertaa Night Wishin keikalla, kerran Toton keikalla, esimerkiksi.
Kuuntelen kaikenlaista musiikkia, aina mielentilasta riippuen. Iloisena voin kuunnella
vaikka Pelle Miljoonaa tai Tuomas Holopaisen
soololevyä.
– Pertti Kurikan nimipäivät on myös hyvä bändi. Olen jutellutkin soittajien kanssa.
PKN:n avulla voi esille tulla muitakin musiikin
harrastajia. Se on hyvä asia.
Musiikki auttaa Askoa syksyisin, kun on pi-

meää ja mieli voi vähän masentua.
– Kesä on valoisaa ja hyvää aikaa. Syksy
tuntuu niin pitkältä. Eikä pimeässä ole mitään pahaa sinänsä, mutta en tykkää siitä. Silloin kuuntelen paljon musiikkia ja se tuntuu
hyvältä.
Mikä on Askon mielestä elämässä parasta?
– Se että saa olla olemassa. Elämäni tärkeimmät ihmiset ovat siskoni ja heidän lapsensa. Lapsille olen eno ja Liisalle kummi, ja heiltä
on tullut kommenttia, että aina sinä eno muistat meitä. Niin minä muistankin.
Askon hyvä ystävä tuo paljon iloa ja valoa
elämään.
– Ystävälle voi kertoa ilot ja surut. Hänen kanssaan käydään elokuvissa ja konserteissa, kävellään kaupungilla. Tämä ystävä
on iloinen ja nauraa herkästi. Ystävyys on
molemminpuolista.
Asko harrastaa myös runojen kirjoittamista ja valokuvausta. Ja ihan uusi harrastus on
lukeminen.
– Olen aikaisemmin lukenut kaksi kirjaa, ja
nyt viime aikoina olen lukenut kolme kirjaa.
Ne kaikki liittyvät musiikkiasioihin, joita muutenkin seuraan tarkasti.
Mikä sitten on Askon unelma?
– Haaveammattini olisi autonkuljettajan
työ. Ja toinen unelma minulla on ollut 15-vuotiaasta saakka: haluaisin perustaa bändin ja
soittaa itse rumpuja.
Ulla-Maija von Hertzen
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Taide valtaa kirkot Kotkassa

Uskon yö tarjoaa paljon
korkeatasoisia kulttuuritapahtumia.

Äijät lausuvat ja laulavat, paikallisista ikoneista
kerrotaan, Esra Elovainio puhuu sarjakuvapiirtäjän työstään, Soi kunniaksi Luojan -virsi kajahtaa yhtä aikaa kaikissa Kotkan kirkoissa, Juha
Björninen ja Taigu-yhtye pitävät etnomusiikkikonsertin. Ja paljon muuta…
Taide valtaa kirkot, kun Kotkassa vietetään
ensimmäistä kertaa Uskon yötä lauantaina syyskuun 19. päivänä.
– Tapahtumassa saadaan monipuolisesti kokea, miten hengellisyys ja kristillisyys tulevat
esiin eri taidemuodoissa, kertoo pastori Tero
Hietanen Langinkosken seurakunnasta.
Uskon yö on Kansan Raamattuseuran organi-

soima valtakunnallinen tapahtuma.
Tapahtumia on kaikissa Kotkan kirkoissa.
Langinkosken kirkossa esiintyvät iltaseitsemältä
Lindberg, Karjalainen ja Mielonen Äijät lausuu
ja laulaa -tapahtumassa. Raamatun psalmien
tekstejä kuullaan Leena-Kaisa Kiviojan keskusteluissa Jumalan kanssa, teemalla mikä on
ihminen.
Langinkosken kirkossa tutkiskellaan paikallisten ikonintekijöiden kanssa ikonien symboleita
ja sanomaa iltayhdeksältä. Klo 22 alkaa Sibeliuskonsertti, jossa solisteina ovat Esa Ylönen (piano) ja Essi Höglund (viulu).
Uskon yön tapahtumat sivulla 18

Pieniä puroja
Vähällä pärjäämisen kulttuuri on
taas pikku hiljaa palaamassa.
Nuorena en voinut käsittää, miten aikuiset
saattoivatkin olla niin typeriä ja itsekkäitä.
Ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta ja
luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä
uutisoitiin paljon jo 80-luvulla, ja pian vaaleanpunaiset tytönhuoneen seinät peittyivät sanomalehdistä leikatuista uutisista otsonikadosta ja öljyn peittämien sorsien kuvista.
Huoli ei saanut vastakaikua vanhemmissa,
vaan ennemminkin hyväntahtoista hymyä, eikä radikaaleja ekotekoja perheessämme liiemmin harrastettu.
Opiskeluvuosien Porvoo tuntui edelläkävijältä takapajuiseen Kotkaan verrattuna, kun
kaupunki keräsi keskitetysti asukkaidensa biojätteet. Myös kolmen hengen solukämppämme
oli hyvin ympäristötietoinen. Suoritin opiskelun ohella ystäväni kanssa ympäristönsuojelun
approbaturia, elimme nuukasti ja taittelimme
vanhoista Uusimaa-lehdistä biojätepusseja.
Vähällä pärjäämisen kulttuuri hiipui 2000-luvun taitteessa yleisen vaurastumisen ja kulutustavaroiden halpenemisen myötä, mutta on
pikku hiljaa taas palaamassa, osin ympäristötietoisuuden lisääntymisen, mutta myös talouden kriisin vuoksi.
Silti verkkaisesti hiipivä ilmastonmuutos
saa hitaasti muutosta aikaan totutussa käyttäytymisessä, vaikka tietoa ja tutkimustuloksia on tarjolla runsaasti. Ympäristö tarvitsee
myös ylhäältäpäin ohjattua sääntelyä, josta on
hyvänä esimerkkinä onnistunut otsonikadon

pysäyttäminen.
Tällä hetkellä
uusiokäyttö ja
vanhan tuunaaminen on peräti
muodikasta, ja yhä useamman haave lähentelee omavaraistaloutta. Pieneksi haittapuoleksi
lukisin tavaran kertymisen nurkkiin, kun mitään ei raaski hävittää, jos vaikka jotain joskus
vielä tarvitsee.
Itse ajattelen, että ympäristönsuojelu on kuin
Monet käyttötarkoituksensa jo täyttäneet
esineet sopivat sellaisenaan uusiokäyttöön.

mielenkiintoinen peli, jossa välillä onnistuu
paremmin ja välillä huonommin. Parempia
tuloksia saavuttaa pingottamatta, mutta vaikeusastetta on hauskaa lisätä pikkuhiljaa. Ja tärkeintä on olla pelissä mukana.
Vanhemmiten hymyilyttää katsoa hellin
silmin omia vanhempiaan, joista on sukeutunut vuosien myötä kelpo ympäristöihmisiä, samalla kun ikä on tuonut joustoa omaan
ehdottomuuteen.
Myös elämän yllätyksellisyys on koetellut
asenteitani ja opettanut armollisuutta itseään
kohtaan. Vakavasti suolistosairaan lapsen syntymä sai lyhyen kokeilujakson jälkeen luovuttamaan kestovaipat kiertoon. Tuotamme tällä
hetkellä vaippamuodossa energiaa hyötyvoimalalle, mutta vielä pieni pino kestovaippoja
odottaa kaapissa kuivaksiopetteluaikaa.
Nanni Mamia
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”Vapaaehtoistyön pitää
tulla sydämestä”
Riitta Kauppila vetää neulekahvilaa ja Tiistaitupaa
Kotkalainen Riitta Kauppila on tehnyt vapaaehtoistyötä lähes kolmekymmentä vuotta. Nyt
hän vetää Kymin seurakunnassa neulekahvilaa
ja Tiistaitupaa, joihin molempiin hän toivottaa
lämpimästi tervetulleeksi. Neulekahvilatoimintaan voi osallistua paitsi neulomalla myös
kahvittelemalla ja lankoja lahjoittamalla.
Tiistaiaamuisin Riitta Kauppila paistaa
monta pellillistä pullaa. Ne hän vie vetämäänsä Tiistaitupaan, joka kokoontuu Karhulan
seurakuntakeskuksessa. Siellä hän johdattelee
väkeä keskustelemaan vaikkapa onnesta, kateudesta tai kiitollisuudesta. Välillä Kauppila on
kutsunut paikalle asiantuntijoita kertomaan
erilaisista aiheista kuten sydänterveydestä,
syöpäsairauksista ja terveellisestä ruokavaliosta. Tilaisuus on kuitenkin vapaamuotoinen.
– Salissa on usein ihana puheensorina. Välillä
lauletaan tai jumpataan yhdessä. Kasettijumppa soveltuu myös liikuntarajoitteisille, hän
kertoilee.
Tiistaitupa kokoontuu aamupäivisin ennen
vähävaraisten ruokailua. Martan Pirtin toiminnan jatkajalle annettiin nimeksi Tiistaitupa,
että myös miehet rohkaistuisivat mukaan. Tiistaitupa on toiminut nyt vuoden verran ja mukana on kolmisenkymmentä naista. Kahvinkeittäjää lukuun ottamatta miehiä ei ole vielä

näkynyt, mutta ovet ovat avoinna.
– Vapaaehtoistyöt ovat aina menneet minulla niin, että joku on pyytänyt ja olen tarttunut
hommaan, Kauppila kertoo hymyillen.
– Se on tämä karjalainen luonne, kun ei
viihdy yksin. Vapaaehtoistyö on molemminpuolista saamista. Hampaat irvessä ei kannata
hommia tehdä ja marttyyriasennetta en siedä
yhtään. Saan vapaaehtoistyöstä paljon itsellenikin. Teen tätä tasan niin kauan kuin tämä
on kivaa ja tulee aidosti sydämestä.
Kun kuuntelee Riitta Kauppilan vuosikymmenien vapaaehtoistyötaivalta, käy kuitenkin selväksi, ettei hän ole päästänyt itseään helpolla.
Kotkalaissyntyinen Kauppila muutti aikoinaan
Pohjois-Suomeen, jossa hän työskenteli käsityöalan yrittäjänä. Hän näki, mitä 1990-luvun lama sai aikaan: ihmiset musertuivat velkataakkojensa alla, joku alkoi juoda, toinen
masentui.
Kauppila oli mukana joukossa, joka kävi
eduskunnassa asti puhumassa velkaneuvontapalveluiden puolesta. Vuonna 1987 Kauppila
kävi RAY:n rahoittaman vapaaehtoistyön kriisipalvelukurssin, josta hän sai eväitä auttaa
erityisesti alkoholi- ja mielenterveysongelmista
kärsiviä.
– Tuollaisissa tilanteissa on vaikea auttaa.

Aurinkoisena torstaina oli Karhulan seurakuntakeskukseen kokoontunut taas parikymmentä
neulojaa.
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Silti ihmisille saattoi olla avuksi pelkästään
kuuntelemalla ja lähtemällä mukaan pankkiin
tai ulosottovirastoon, Kauppila miettii.
– Se pitää vapaaehtoistyössä muistaa, että
jos ei itse ole henkisesti kunnossa, ei voi toisiakaan auttaa.
Kauppila on tehnyt vapaaehtoistöitä paitsi seurakunnissa myös eri järjestöissä kuten
Invalidiliitossa.
Kauppila vetää Karhulassa myös neulekahvilaa,
jossa neulotaan – ja kahvitellaan. Parikymmentä naista on neulonut ahkerasti. Neulekahvila kuuluu diakoniatyön alaisuuteen. Diakoni
saattaa antaa tarvitsevalle vähävaraiselle sukat
ja lapaset, ja neuleita menee esimerkiksi ensija turvakotiin. Vanhainkodissa järjestettynä
ulkoilupäivänä huomattiin, että moni vanhainkodin asukas tarvitsee sukkia ja lapasia. Neulekahvila on lahjoittanut neuleita kaikkiin kotkalaisiin vanhainkoteihin.
– Monet palelevat jalat ja kädet ovat saaneet
lämpöä, Kauppila kertoo.
Pelkästään keväällä 2015 neulekahvilan naiset tekivät aikuisille 114 sukat ja 30 lapaset,
lapsille 46 sukat ja 29 lapaset. Lisäksi syntyi
pipoja, vauvansukkia, peittoja ja hypistelymuhveja, jotka soveltuvat dementoituneille
vanhuksille hypisteltäväksi.
– Otamme vastaan kaikenlaisia lankoja.
Jos lanka ei sovellu tai riitä sukkiin, sitä voidaan käyttää hypistelymuffissa, Neulekahvilan
toimintaa voi tukea myös tulemalla kahville.
Kahvirahoilla ostetaan lankoja. Lämpimille
sukille ja lapasille on aina tarvetta, Kauppila
muistuttaa.
Stiina Kiiveri

Riitta Kauppila esittelee hypistelymuhveja, jotka sopivat dementoituneille vanhuksille hypisteltäviksi.
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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!

Karhulan
Pesuliike

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

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

aVoinna ma-PE 8-17

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746



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



25.11.

www.kotkanseurakunnat.fi
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Tarjouksia

  

Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500
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Tarjouksia
 Tervetuloa

 Kontio
  apteekkiin

   
        

ONNEA JA
SIUNAUSTA



www.piplia.fi

■

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










Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30

 Avoinna
  


arkisin
8.30-19.00
la 8.30-15.00



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

      
   
2200 440

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!


ALMGREN
& SANKAMO
     

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

www.almgren-sankamo.fi

26 €

Lakiasiaintoimisto
saLomo ky
Varatuomari Jukka Lemmetyinen

` t ™
myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

Matkakuja 2 (linja-autoasema)
48600 KOTKA
PUH. 05 266 151, 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net
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– Toivon, että ihmiset elävät mukana seurakunnan elämässä, kysyvät, kommentoivat ja
rukoilevat yhdessä seurakunnan kanssa, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen sanoo.

Anna-Tiina Järvinen

rentoutuu leipomalla kakkuja
Kymin seurakunta sai
uuden kirkkoherran.
Kymin seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi
on valittu Anna-Tiina Järvinen. Hän on työskennellyt Kymin seurakunnassa 10 vuoden
ajan, viimeksi vt. kirkkoherrana.
Mikä on parasta Kymin
seurakunnassa?
– Tekemisen meininki seurakuntalaisten ja
työntekijöiden kanssa. Kokeilemme uusia
juttuja, esimerkiksi retriittejä ja erilaisia
iltamessuja. Ideoita on paljon.
Millainen kirkkoherra haluat olla?
– Helposti lähestyttävä sekä luotettava, jotta
ihmiset tietävät, että työt tulevat hoidettua.
Mikä on tärkeintä ja vaikeinta
kirkkoherran työssä?
– Tärkeintä on, että on isolla sydämellä mukana seurakunnan ja työyhteisön elämässä
ja haluaa tehdä työtä niiden eteen. Vaikeinta
oman rajallisuuden tunne, se, että kaikkea ei
osaa eikä ehdi tehdä.

Neemu esiintyy
Kymin kirkossa
Rap-artisti Neemu eli Karhulasta kotoisin oleva Teemu Loippo, 23, esiintyy Kymin kirkossa 25. lokakuuta pidettävässä
rap-messussa. Messu alkaa kello 18.00.
– Jännä fiilis lähteä esiintymään
kirkkoon. Innolla läksin mukaan, kun
pyydettiin.
– Teen musiikkia harrastuspohjalta
ja kolme omakustannelevyä on jo tullut.
Kiinnostuin rapista jo kun se tuli Suomeen. Omat biisini ovat päiväkirjaräppiä eli kertovat omista kokemuksista ja
tunteista, ja siksi nuorten on helppoa samaistua niihin.
– Haluan vaikuttaa koulukiusaamisen
poistamiseen. Vaikka sanotaan, ettei sitä
”meidän koulussa” ole, niin kaikkialla sitä löytyy.
– Kävin riparin vuonna 2006 ja sen
jälkeen pyörin 5-6 vuotta Karhulassa
Boksilla.
Kuva Janne Enroos

Mitä haluaisit seurakunnassa
erityisesti kehittää?
– Viestintää, joka on tärkeä asia. Niin että
seurakuntalaiset tietäisivät, mihin voi tulla
mukaan, mitä tapahtuu ja miksi seurakunta
on olemassa.

Millaisia piirteitä ihmisissä kunnioitat?
– Sitä, että ihminen omistautuu asialleen, seisoo oman asiansa takana ja on siitä ylpeä.
Miten rentoudut ja lataat akkua?
– Perheessämme on kaksi pientä poikaa. Olen
perheen kanssa kotona, leivon kakkuja ja soitan pianoa. Rakastan suklaakakkuja ja olen
taas aloittanut pianotunnit. Pimputtelen kotona pianonsoiton alkeita.
Mihin juuri nyt haluat kutsua
seurakuntalaisia mukaan?
– Syyskuussa alkaviin iltamessuihin. Niitä
pidetään joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina alkaen kello 18.00. Syyskuussa
on maailmojen messu ja lokakuun lopussa
räppimessu.
Ulla-Maija Hertzen

Neemu on valmistunut markkinoinnin
tradenomiksi ja etsii nyt mainonnan ja
myynnin töitä.
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KIRKON
Tasa-arvo on kirkossa tärkeää
Seurakuntien työmuodot ovat tärkeitä. Oma
lapseni oli iltapäiväkerhossa, ja näin, että niin
lapset kuin nuoret ovat seurakunnassa tasaarvoisia. He oppivat siellä myös tärkeitä hyviä
käytöstapoja ja toisten ihmisten kunnioittamista. Uskon, että nuoret nähdään siellä yksilöinä ja kun heidän koko elämäntilanteensa
tiedetään, heitä voidaan myös auttaa.
Mielestäni kirkossa ei tarvitse olla herran
pelkoa. Omasta lapsuudestani muistan, että
pappi oli pelottava ja ojensi seurakuntalaisia
saarnoissaan. Toisaalta ehkä tänä päivänä aikuisetkin ihmiset kaipaisivat sitä, että joku sanoisi, mitä pitää tehdä.

– Luonto on minulle henkisyyden lähde, Sari Saukkonen kertoo.
Tärkeintä on, että kirkossa kaikki ihmiset ovat
tasa-arvoisia, yhtä arvokkaita taustoistaan riippumatta. Muita ihmisiä kunnioitetaan ja heidän ajatuksiaan arvostetaan. Kenenkään ei tarvitse heti kertoa, kuka ja mikä hän on. Eri asia
on, onko seurakuntien sisällä tasa-arvoisuutta.
Naispappeuskeskustelut ovat saaneet miettimään sitä.

Omassa arjessani kirkolla ei juuri ole roolia.
Käyn kirkossa häissä ja muissa juhlissa ja joulu- ja urkukonserteissa. Mutta on hyvä tietää,
että kirkko on olemassa. Ennen agraariympäristössä luonto oli aina ihmisen lähellä, ja kirkko tarjosi jotakin muuta. Tänä päivänä luonto
on minulle ja monelle muulle ihmiselle henkisyyden lähde.

Jos jakaisin rahaa seurakunnassa, panostaisin
eniten nuorisotyöhön. Kotkan kirkko on niin
hieno rakennus, että sen kunnossapitämiseen
tulee löytyä rahaa. Ulkomailla turistit käyvät
paljon kirkoissa, ja meidänkin kirkkoamme tulisi markkinoida nähtävyytenä.
Vapaaehtoistyö on tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpää. Siihen tulee päästä mahdollisimman matalan kynnyksen periaatteella ja niin,
että auttamisen kanavat ovat valmiina. Ihmisten
yksinäisyyteen vapaaehtoistyö voi olla suuri apu.
Sari Saukkonen
Kotka Maretariumin toimitusjohtaja

Rakkauden kaksoiskäsky
Kristus-kallio on se pohja, jolle koko kirkon
toiminta perustuu. Suomen kirkko ja koko
Suomi on vähän liikevaiheessa ja luterilainen
Suomi on nyt jonkinlaisessa murrosvaiheessa
EU:n kuohujen keskellä. Se voi tuntua pelottavalta, mutta voi myös johtaa parempaan maailmaan. Se riippuu siitä, miten paljon meistä
löytyy lähimmäisenrakkautta.
Kirkon tärkeät arvot löytyvät raamatusta.
Jeesuksen esittämä rakkauden kaksoiskäsky:
– Jos kirkkoja vuokrataan ulkopuoliseen
konserttitoimintaan, koska varoja tarvitaan, niin
olisi hyvä varmasti vähän kelata, mikä sopii
kirkkoon ja mikä ei, Esa Ylönen miettii.

”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä
niin kuin itseäsi” tiivistää kyllä koko homman.
Harvapa meistä siihen pystyy, mutta jos todellinen yritys on olemassa, niin suunta on oikea.
Ihminen onnistuu ja epäonnistuu, tekee oikeita
ja vääriä ratkaisuja. Kirkon palvelijatkin ovat
vain ihmisiä. Kirkossakin mokaillaan, mutta
meillä on mahdollisuus saada anteeksi, jos sitä
todella pyydämme.
Kirkon tärkeitä arvoja on varmasti vähäosaisista huolehtiminen ja ihmisten auttaminen hädässä. Ja niinhän kirkko tekeekin.
Kirkko tarjoaa muuttuvassa maailmassa
vakautta, turvaa, sillan alkukirkkoon – ei kai-
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ARVOT
Ihminen on aina arvokas
Seurakunnan tulee olla kuunteleva, vierellä
kulkeva, helposti lähestyttävä, palveleva ja valmis kohtaamaan ihmisiä. Jokainen ihminen on
nähtävä ja hyväksyttävä omana itsenään, sillä
ihminen on aina arvokas sellaisena, jollaiseksi on syntynyt. On muistettava nämä sanat:
tehkää toisille kuten toivotte heidän tekevän
teille.
Nämä ovat mielestäni seurakunnan tärkeimpiä arvoja.
Seurakunnissa on kuitenkin eri paikoissa
paljon työntekijöitä, jotka ehkä eivät näe yhteisiä arvoja samalla tavalla. Mitä isompi seurakunta on, sen sirpaloituneempi se usein on.
Kaikkien tulisi sitoutua näihin arvoihin ja jonkun tulisi valvoa, että niitä noudatetaan.
Yksi ongelma on seurakunnan työntekijöiden
lokeroituminen. Kun kävin aikanaan poikani kanssa perhekerhossa, siellä oli aina paljon vanhempia, lapsia ja lastenohjaajia. Toisaalla papit ja diakonit miettivät, miten tapaisivat aikuisia. Siellähän he olivat, perhekerhossa! Siellä heitä voisi tavata ja jutella heidän
kanssaan.
Jos Kotkan seurakunnat yhdistyvät, toivoisin, että saataisiin aikaan pieniä alueita omine
tiimeineen ja kaikki voisivat tehdä kaikkea.

ken tarvitse muuttua. Muusikkona pohdin, että tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten
musiikkityylien vaalimista kirkossa. Kirkko on
aina ollut musiikin tyyssija, ja soisin sen olevan
sitä jatkossakin. Passioperinne, konsertit Jumalan kunniaksi ja kaikki sellainen kuuluvat
kirkkoon, ja toivoisin, että seurakunnat jatkaisivat niiden vaalimista.
Kotkan kirkko on upea ja perinteikäs konserttikirkko. Mielestäni olisi rakkauden kaksoiskäskyn toteuttamista hankkia tänne flyygeli nykyisen sinänsä hyvälaatuisen pystypianon sijaan.
Rakastamme Jumalaa ja haluamme musisoida
hänen kunniakseen. Meidän velvollisuutemme
on tehdä se niin hyvin kuin pystymme. Nyt voi-

Rahan käytössä arvot
merkitsevät paljon.
Budjettia tehtäessä
tulee miettiä, mikä on
seurakunnan väestöpohja juuri nyt: onko
paljon lapsiperheitä,
vanhuksia, työttömyyttä. Väestöpohjan
luonne muuttuu usein
aikojen myötä.
Voi olla, että tiukka taloustilanne pakottaa ajattelemaan
uudella tavalla ja on
lopulta hyväksikin.
Kirkossa on aina ollut – Ei ole hyvä, jos jokainen haluaa seurakunnassa tehdä vain oman
suvaitsemattomuut- erityisosaamisensa mukaista työtä. On osattava nöyrtyä. Oma
ta, mutta myös halua erityisosaaminen saa olla kaikkien käytössä, Johanna Lamminen sanoo.
uudistua. On pidetty
heikoimpien puolta, kapinoitu, oltu rohkeita: yhteisöllisyys ja ihmiset, jotka kokevat yhteyttä
Jeesus kaatoi pöytiä eikä Lutherkaan olisi nau- toisiinsa ja seurakuntaan.
lannut teesejään, jos olisi ollut nynny.
Kirkko ei ole vain seinät. Kirkko muodostuu
ihmisistä, seurakuntalaisista, työntekijöistä. Se
julistaa sanomaa Jeesuksesta sanoin ja teoin,
ja eri ihmisillä on erilaisia lahjoja. Tärkeää on

si vaikka lanseerata kansalaiskeräyksen flyygelin hankkimiseksi Kotkan kirkkoon.
Musiikki on yksi muoto palvella Jumalaa. Sen
pitää olla hyvin laadukasta kirkossamme ihan
perusjumalanpalvelussoitosta lähtien. Kirkkomuusikkojen tulee osata hommansa ja haluta
kehittyäkin siinä. Suureksi osaksi näin onkin.
Nuorten musiikki ja gospel ylipäänsä on
myös tärkeää. Monelle Tuomasmessut ovat
tärkeitä. Niiden musiikin rakentaminen vakuuttavasti on aika iso urakka. Olen itsekin
saanut olla mukana sovittamassa ja säveltämässä musiikkia tällaisiin tarkoituksiin ja
kokoamassa ja harjoittamassa orkestereita ja
bändejä. Ne ovat mielestäni upeaa ylistystä ja

Johanna Lamminen
Kotkan Kehitysvammaisten Tuki ry:n
toimitusjohtaja
koulutukseltaan diakoni ja kirkon
nuorisotyön ohjaaja

toimimista Jumalan kunniaksi.
Jumalanpalvelukset sellaisenaan ovat tärkeä osa kirkkomme traditiota, ja ne edustavat
kirkon stabiiliutta ja turvaa. Musiikin keinoin
niitä voi tietysti tehdä laadukkaammaksi.
Kirkko tukee ihmistä elämän eri vaiheissa, ristiäisissä, häissä, hautajaisissa. Toivoisin, että
kirkko voisi tulevaisuudessakin kulkea koko
ihmisen matkan täällä elämässä ja sitten vielä
olla siltana ikuiseen elämään.
Esa Ylönen
Kotkan seudun musiikkiopiston säestäjä
Kirkkomuusikko
Pianisti
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Syksyisin etenee elämä
Lapset kasvavat, aikuiset vanhenevat. Rakkaus pysyy.
lapset pärjäävät yksin. Lapset pärjäävät, kun
on pakko. Olisi tärkeä tietää, miten lapsi itse
suhtautuu elämänsä muutoksiin. Pieni päiväkotilainen voi tarvita aiempaa enemmän syliä.
Pitäisi kuunnella herkällä korvalla, mitä kouluun kuuluu.
Kuva Stiina Kiiveri

Siellä he ovat vanhemmat, päiväkodin eteisessä, irrottamassa pieniä käsivarsia ympäriltään. Katsomassa kyynelsilmiä ja mutruhuulia.
He koettavat poistua reippaasti: ”Kulta. Äiti
lähtee nyt töihin, isi hakee töiden jälkeen.”
Vilkutetaan, suljetaan ovi. Sydän kipristelee.
Elämän arki menee näin.
Siellä he ovat taas äidit, muutamat isätkin,
pala kurkussa koulun pihalla. Katsomassa,
kuinka pieni koululainen juoksee jonoon ja
häviää koulun ovista sisään. Hälinä lakkaa.
Uusi ovi on avautunut. Tuntuu, että lapsen
lapsuus jää taakse. On niin hiljaista. Näin
elämä menee.
Siellä he ovat taas äidit ja isät valmistamassa

Pienen ihmisen suuri ja herkkä hetki.

Kuva Toni Härkönen

nuorta matkaan. Pakkaamassa kattiloita ja liinavaatteita pahvilaatikoihin, kiinnittämässä
peräkärryä autoon. Opiskelija-asuntoon levitetään matto, täytetään jääkaappia ja sipaistaan poskea: ”Soitellaan, kulta.” Suljetaan
kerrostalon ovi ja ajetaan itkuisina kotiin. Kotona on niin hiljaista. Ikävä kipristelee. Joko
kehtaisi soittaa. Elämä etenee.
Muutos on osa elämää, mutta se voi tehdä
kipeää. ”Kyllä lapset pärjää”-tokaisulla voidaan rohkaista, mutta myös mitätöidä toisen
tunteet. Mielestäni sydämessä saa tuntua,
kun ekaluokkalainen lähtee kouluun. Toiselle
lapsen muuttaminen kotoa voi olla kriisi.
Rakastan maani monia karun kauniita
tapoja. En silti tykkää ”pärjäämisen” ihannoinnista. On oikein ylpeyden aihe, miten

Jokaisen elämä on erilainen. Itselleni oli monista syistä tärkeää ja kaunista, että sain vuosi
sitten ekaluokkalaiselleni siunauksen koulutielle. Hypermarketti oli täynnä reppujen ja
penaalien ostajia, mutta kirkossa oli hiljaista:
vain pari lasta. Minä olin kiitollinen, että seurakunta on tässä mukanani. Kirkko ympäröi.
Sydän käpertyi. Pelkoni ja kiitollisuuteni valuivat ryöppyinä. Suruni. Lähtiessämme pappi
lykkäsi ylimääräiset ruusut syliini. Hän ehkä
näki, että tarvitsin lohtua. Isäni oli juuri lähdössä, saattohoidossa. Isäni oli aikoinaan
vilkutellut, kun jäin hoitotädin luo tai lähdin
kouluun. Hän oli kantanut muuttolaatikkoni
opiskelija-asunnon kolmanteen kerrokseen.
Oli minun vuoroni saattaa hänet matkaan.
Toivon, että elämän heikoilla hetkillä saa
olla myös heikko. Aina ei tarvitse pärjätä. Saa
huolehtia, surra ja itkeä. Toivon, että tuemme
toisiamme elämän edetessä. Syksyt seuraavat
toisiaan, lapset kasvavat, aikuiset vanhenevat.
Rakkaus pysyy.
Stiina Kiiveri

Sofi Oksanen kertoo kirjastaan
Kirjailija Sofi Oksanen kertoo uutuusteoksestaan Norma Kotkan
kaupunginkirjaston auditoriossa
torstaina 15. lokakuuta.
Tilaisuus on osa Oksasen kotimaan kiertuetta, jonka yhteistyökumppaneina ovat Naisten Pankki
ja Suomalainen kirjakauppa. Kello
18 lähtien kirjastossa on tarjolla
pikkuherkkuja ja tapahtumia, ja Sofi Oksasen esitys alkaa kello 19.00.
Norma julkistetaan 23. syyskuuta Helsingissä. Vuoden odotetuimmaksi romaaniksi kuvattu 300-sivuinen teos tuo Sofi Oksasen teosSofi Oksanen
on legenda jo eläessään.

ten vaikuttavaan henkilögalleriaan
uuden nimen, Norma Rossin.
Naisten Pankki on vuonna 2007
perustettu suomalainen vapaaehtoisten verkosto, joka tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja
omaehtoista toimeentuloa. Tähän
mennessä Naisten Pankki on kerännyt toiminnallaan yli kahdeksan
miljoonaa euroa ja tukenut suoraan
25 000 naista, välillisiä tuensaajia
on 125 000.
Verkostossa on yli 3000 vapaaehtoista yli 30 paikkakunnalla. Naisten Pankin hankkeet
kehitysmaissa toteuttaa Kirkon
Ulkomaanapu.
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Tärkeintä on olla
ihmisen lähellä
Minna Kumpukallio tietää, mitä on työskennellä
pappina vankilassa ja sairaalassa.
– Joskus on tärkeintä vain olla toisen lähellä,
vaikka sanoja ei olisikaan, onpa vieressä sitten
vakavasti sairas tai kuolemaansa lähestyvä ihminen tai vankilaan joutunut lähimmäinen.
Teologian maisteri Minna Kumpukallio, 28,
tietää tämän omasta kokemuksestaan. Hän on
aikaisemmin työskennellyt vankilasielunhoidon harjoittelijana ja viime kesän ajan sairaalateologina Kotkan keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa ja Kotkansaaren Citykodissa.
– Ei pidä pelätä lähestyä kriisissä olevaa ihmistä. Ei toiselta voi ottaa tuskaa pois, mutta
lähellä oleminen helpottaa sitä.
Kesän aikana Minna Kumpukallio on oppinut paljon kuolemasta.
– Olen kysynyt monelta kuolevalta, miltä
hänestä tuntuu. Useat ovat sanoneet, että he
ovat sinut asian kanssa eikä heitä pelota. Heitä
harmittaa se, ettei kuolemasta voi keskustella
läheisten kanssa.
– Olen tykännyt kovasti olla tässä työssä.
Työyhteisöt ja potilaat ovat ottaneet minut hyvin vastaan.
Minna kiinnostuI vankilatyöstä opiskeluaikoinaan. Opiskelijat tapasivat Sörkan elinkautis-

vangin, joka kertoi elämästään.
– Nuoren naisen maailmassani ymmärsin,
että ihmisiä ei voi jakaa hyviin ja pahoihin.
Tämä vanki edessäni oli tavallinen ihminen,
ei mikään amerikkalaisten elokuvien paha
rikollinen.
– Ymmärsin, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja samalla lailla luotuja, ja kristillisyyteen kuuluu jokaisen ihmisen rakastaminen ja arvostaminen riippumatta siitä, mitä
hän on tehnyt.
Vuonna 2013 hän suoritti kaksi kuukautta
kestäneen vankilasielunhoidon harjoittelun
Kylmäkosken vankilassa.
Minna valmistui viime keväänä teologian maisteriksi ja teki pro gradu-työnsä vankilasielunhoidosta.
Monet vankilapapit kokevat, että heidän
työnsä on nimenomaan sitä arjen sielunhoitoa,
kaukana elämän juhlahetkistä.
– Oman näkemykseni mukaan tärkeintä
vankilapapin työssä on kristillinen ihmiskäsitys. Pappi ei ole vain mukavien ihmisten rinnalla, vaan pysyy myös hankalien ja ärsyttävien ihmisten rinnalla ja tukena, Minna Kumpu-

kallio miettii.
Minna Kumpukallio puhuu lempeästi ”pojistaan” kertoessaan ajastaan vankilatyössä.
– Moni vanki sanoi, että vankilassa on oltava kova kuori. He puhuvat vankiasioista keskenään tyyliin missä huumeita liikkuu ja kenet
tahtoisi tappaa... Papin kanssa voi unohtaa
kuoren ja kertoa ajatuksistaan.
– Hengellisistä asioista puhutaan joskus,
mutta usein keskustellaan kuulumisista ja siitä, miten tästä päivästä selvitään tai vaikkapa
oman perheen pärjäämisestä ja päihteiden
käytön lopettamisesta.
Kylmäkoskella Minnan ohjaajana toimi pitkään vankilapastorina työskennellyt Vesa Mäkelä. Hänen mukaansa vankilapappi on joskus
kuin ukkosenjohdatin. Hän saa turhautuneen
vangin rauhoittumaan, jolloin vanki ei kanavoi
pahaa oloaan vartijoihin ja muihin vankeihin.
Nyt kun Minna käy pari kertaa vuodessa
Kylmäkoskella moikkaamassa tuttuja ja tutustumassa uusiin vankeihin, he ovat leiponeet hänelle itse pullaa ja vastaanotto on aina
lämmin.
Sairaalapappi ja vankilapappi työskentelevät
molemmat kriisissä olevien ihmisten kanssa ja
ovat myös henkilökunnan tukijoita.
– Sairaalassa on vanhempia ihmisiä, ja ehkä varovaisemmin menen potilailta kysymään,
haluavatko he jutella. Ihmiset ovat sairaalassa
lyhyempiä aikoja ja monikaan heistä ei tiedä,
mitä pappi täällä tekee. Vankilassa pappi tunnetaan ja tiedetään.
Yhtenä päivänä Kotkassa hoitajat pyysivät,
että Minna menisi erään potilaan luokse. Minna ja potilas juttelivat, ja yhtäkkiä naapurisängystä kuului kommentti:
– Nyt se kuolee, kun pappikin tulee paikalle.
Vankilassa ihmiset tulevat tutuiksi ja työ on
pitkäjänteisempää. Monesti vankilapappi saa
tutustua todella hienoihin ihmisiin.
Mikä sitten on Minnan unelma?
– Vankilapapin työ. Myöhemmin haluaisin
lukea itselleni psykoterapeutin paperit.
Ulla-Maija von Hertzen

- Vankilassa minua kohdeltiin kuin kukkaa
kämmenellä. Minun ei koskaan ei tarvinnut
millään tasolla pelätä, Minna Kumpukallio
kertoo.
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Kotkan kirkon urut soivat taiturien käsissä Urkuviikolla.

Kotkan urut soivat viikon ajan
Kotkan Urkuviikkoa vietetään marraskuun viimeisellä viikolla. Urkuviikolla esiintyvät mm.
Kimberly Marshall (USA), sovittamaansa elokuvamusiikkia soittava Joni Tilli sekä Olli Porthan ja Markku Mäkinen.
Sibelius-Akatemia järjestää opiskelijoilleen Kotkan kirkossa lyhytkurssin ennen Urkuviikon alkua.
Viimevuotisen viikon jälkeen ilmassa häilyi
epätietoisuutta siitä, oliko silloin kyseessä vii-

meinen Urkuviikko.
Ei ollut. Jälleen on mahdollista kuulla Kotkan kirkossa upeita konsertteja.
– Tilapäinen lopettamisen uhka johtui siitä,
että Kotkan seurakunnan vakituista henkilökuntaa oli virkavapaalla ja Kotkan kulttuuriasiainkeskus, joka oli aiemmin vastannut järjestelyistä, ilmoitti, ettei sillä enää ole siihen mahdollisuutta, kertoo dir.mus. Jouko Koivukoski.

Kymenlaakson kanttoreilla
90-vuotisjuhlakonsertti
Kymenlaakson kanttori-urkuriyhdistys juhlistaa 90-vuotista taivaltaan konsertilla
Kotkassa sunnuntaina 11.10. klo 14. Konsertin ohjelmisto on koottu eri aikakausien
kirkkomusiikista.
Konsertin urkusolistit Pekka Ainali, Irina
Lampén ja Terhi Paukku soittavat Bachia,
Stammia ja Merikantoa.
Lisäksi kuullaan Mari Lehtisen, Tarja Silvennoisen ja Pekka Soranummen lauluesi-

tyksiä. Klarinettisoolon soittaa Marianna
Pellinen. Nokkahuilumusiikkia esittävät
Marjo Kaijansinkko ja Sinikka Vesala. Kymenlaakson kanttorikuoro laulaa Lasson, Purcellin, Nystedin ja Sibeliuksen
kuoromusiikkia.
Saman päivän iltana kanttorit konsertoivat myös Kouvolassa. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Ohjelman voi ostaa ovelta.

– Kotkan kaupungilta ja Kotkan seurakunnalta saatiin kuitenkin sama rahoitus kuin ennenkin, molemmilta 5000 euroa.
Koivukoski on pitkään ollut toteuttamassa Urkuviikkoa. Nyt Kotkan seurakunnan vs.
kanttori Elisa Murtoperä ja Kymin seurakunnan kanttori Matti Vaakanainen muodostivat
Koivukosken kanssa työryhmän, jonka työn
tuloksena Urkuviikko toteutuu.

Viisikielisen messut
Langinkoskella
Langinkosken kirkolla toteutetaan säännöllisesti messuja, joissa laulukirjana käytetään
Viisikielistä. Viisikielinen on monipuolinen kokoelma erilaisia hengellisiä lauluja, jotka tuovat messuun oman raikkaan tuulahduksensa.
Kirjasta löytyy paljon tuttuja ja paljon tutustumisen arvoisia lauluja!
Viisikielisen messuissa laulut lauletaan bändisäestyksellä. Tule mukaan!
Viisikielisen messut Langinkosken kirkossa
ovat: su 20.9. klo 10 ja su 1.11. klo 10.
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Diakoniarahasto
tarvitsee
lahjoituksia
siksi tarvitaan lisäpääomaa.
Yksityiset lahjoittajat voivat osallistua Kotkan kotisivuilla olevan keräysohjeen mukaisesti. Keräystilin numero
OKOYFIHH FI42 5172 0220 1269 17 ja
lisätietoa rahastosta löytyy osoitteesta
www.kotkanseurakunnat.fi/5271-kotkandiakoniarahasto.
Diakoniarahastolle voi antaa kerta-,
kuukausi-, merkkipäivä- ja muistolahjoituksia. Autat näin kotiseudun köyhempiä
perheitä, Kontkanen muistuttaa.
Keräyslupa 5620/17/2014
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kotkan diakoniarahasto tarvitsee lahjoituksia varojen kartuttamiseksi.
– Rahasto on saanut keräysluvan vuosille 2015-17. Ensimmäiset lahjoitukset
se on saanut kesän aikana yrityksiltä ja
yksityisiltä. Keräyksellä pyritään kokoamaan 10 000 euroa vuodessa, kertoo
Diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtaja Matti Kontkanen.
Osalla pienlainan saajista elämäntilanteeseen tulee yllättäviä käänteitä, eikä
alkuperäinen maksusuunnitelma enää
toimi. Rahastolle tulee luottotappioita ja
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Hyvä teko
Laastarin opetus
Yli 30 vuotta sitten opiskelin Helsingissä. Yhtenä aurinkoisena päivänä ystävät päättivät, että olisimme päivän
turisteina opiskelukaupungissamme. Päivän päätyttyä
olin väsynyt mutta tiesin, että tämä päivä ei tulisi koskaan uudestaan. Siksi en valittanut kun ystävät ehdottivat, että me lähtisimme vielä Seurasaareen.
Uudet kesäkenkäni hiersivät pahasti, ja kantapäässä
oli kipeä rakkula. Ystäväni uskoivat, että olin vain väsynyt. Bussipysäkillä meidän takanamme ollut intialaisen
näköinen nainen kosketti olkapäätäni, ja sanomatta mitään hän antoi minulle laastarin. Meidän bussimme oli
tulossa, tuntui siltä, että aika pysähtyi.
Nousin bussiin laastari kädessä, ehdinkö minä kiittää
häntä? Olin niin hämmästynyt. Katsoin bussin ikkunasta
minun pelastajaani, hän seisoi vielä pysäkillä. Hän ei katsonut minua. Hän oli varmaan tehnyt mielestään vain tavallisen teon. Hän ei odottanut edes
kiitosta, hymyä tai vastapalvelusta.
Silloin tällöin tämä nuori nainen
tulee mieleen. Hänen pieni eleensä
oli minulle suuri palvelus, ymmärsin mitä tarkoittaa ”älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne”
(Heb. 13:16). Se ”oma” voi olla vain
pieni laastari.
Isabelle Pekonen

Hyvä teko
Arkista auttamista
tai politiikkaa

Diakoniarahasto tuo valoa
monen ihmisen elämään.

Mikä on diakoniarahasto?
Kotkan diakoniarahasto on Kotkan kaupungin ja Kotkan seurakuntien yhteinen
pienluottorahasto, josta tuetaan kaupungin maksuvaikeuksiin joutuneita vähävaraisia asukkaita. Maksuvaikeuksiin on jouduttu mm. sairauden tai työttömyyden
takia.
Rahasto on auttanut velkakierteestä neljän vuoden aikana yli 250 yksityistä
ja perhettä Kotkassa. Lisäksi rahaston velkavalmistelijat ovat ohjanneet ainakin
saman verran asiakkaita muun avun kuten seurakuntien diakonian, kaupungin
sosiaalitoimen ja velkasaneerauksen piiriin.

Hyvä teko on se, kun auttaa naapuria, sukulaista tai
kadun vastaantulijaa jossakin arkisessa asiassa.
Voi pestä vaikka siskon matot samalla kun pesee
omansa, tai kun käy kaupassa, voi tuoda toisellekin mitä hän tarvitsee. Hyvän teon ei tarvitse olla iso. Toisen
voi ottaa mukaan omiin hyviin hetkiin ja jakaa omaa
hyvää oloa. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.
Kun teen työkseni politiikkaa, tiedän, että politiikassakin tehdään hyviä tekoja. Se ei ole pelkkää pyrkyryyttä ja vallantavoittelua vaan yhteisen hyvän edistämistä,
jotta ihmisillä on hyvä olla. Asiat täytyy hoitaa jollakin tavalla
eikä parempaa keinoa ole kuin
demokratia.
Hyvän tekeminen voi olla
osallistumista.
Riku Pirinen
Yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen
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Syyssuhinat
Ke 2.9. klo 17-19 Sadonkorjuumyyjäiset koko perheelle Sunilan srk-talossa.
Lähetystuotteita ja arpajaiset, virvokkeita ja
makkaraa. Pyhäkouluhetki klo 17.30.
Su 13.9. klo 16 Kahvikonsertti Karhulan
srk-keskuksessa.
La 19.9. klo 10-13 Koko perheen ruskaretki
Höyteriin. Omat eväät mukaan, mahdollisuus makkaranpaistoon. Ilm. 16.9. mennessä Marko Lamminen p. 044 725 9036.
Su 20.9. klo 10 Leipämessu Kymin kirkossa.
Tuo leipää kirkkoon. Diakoniatyön väki jakaa leivät vähävaraisille.

Kuvat Seppo Sirkka

Ke 30.9. klo 11.30 Hyväntekeväisyyslounas
Karhulan srk-keskuksen olohuoneessa.

Hedelmiä
Luonto tuottaa näin syksyn tullen paljon hedelmää. Puutarhoissa kypsyvät omenat ja
luumut, metsissä mustikat, puolukat ja sienet
odottavat poimijaa, pellot lainehtivat viljaa.
Raamattu puhuu Hengen hedelmistä: ”Hengen
hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” (Gal. 5:22). Ensimmäinen

Ke 23.9. klo 18 Ohraleipämessu Sunilan
srk-talossa.

Järj. Kymin seurakunta ja
ympäristötyöryhmä
Kotkan seurakuntien kotisivuilla kotkanseurakunnat.fi on hedelmien, marjojen, viljojen ja
sienten tunnistustehtävä. Yksi tehtävä on seurakuntayhtymän sivuilla, toiset ovat Kotkan,
Langinkosken ja Kymin seurakuntien sivustoilla. Tunnistatko kuvien hedelmät/marjat/
sienet/viljat?

hedelmä on rakkaus.
Oikeat vastaukset löytyvät tästä:
hedelmät 1) luumu 2) mandariini 3)kirsikka 4) kiwi
marjat 1) puolukka 2) juolukka 3) variksenmarja 4) mustikka
viljat 1) ruis 2) ohra 3) kaura 4) vehnä
sienet 1) piispanhiippa 2) herkkutatti 3) suppilovahvero 4) kanttarelli
Kotkan seurakuntien kotisivuilta www.kotkanseurakunnat.fi löydät ajankohtaista Kotkan, Kymin
ja Langinkosken seurakunnista.

KotKan Hautaus- ja KuKKapalvelu
Keskuskatu 35, 48100 Kotka
puh. 05 - 216 263, päivystys 0400 336 644
www.kotkanhautausjakukka.fi
kotkanhautauspalvelu@gmail.com

V

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220
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Elämä kolahtaa
Kotkassa
Elämä kolahtaa on tämän syksyn
kotkalaisen Kolahtaako -elokuvaviikon teemana. Elämänmakuisia
leffoja nähdään 12.-18. lokakuuta.
– Tulossa on koskettavia elokuvia, kaikille jotakin, lupaa toimikunnan puheenjohtaja Matti
Jylhä-Vuorio.
– Erityisesti ilahduttaa kotimaisten elokuvien voimakas
esiintulo.
Kommentaattoreiksi ovat varmistuneet Nuotin vierestä -elokuvan ohjaaja Lauri Nurkse ja Hyvästi Afrikka -elokuvan ohjaaja Iiris
Härmä. Kaksi kotimaista elokuvaa, Nuotin vierestä ja Tunteiden
temppelit, nähdään elokuvaviikolla jo ennen niiden
virallista ensi-iltaa.
Nuotin vierestä on osittain kuvattu Kotkassa. Elokuvassa insinööri-Arto (Riku Nieminen) kuulee kauhukseen, että hänen äitinsä
Leena (Leena Uotila) aikoo
osallistua Kotkassa järjestettäviin karaoken SMkisoihin. Pyynnöstä Arto

lupautuu kuskaamaan Leenan kisoihin taka-ajatuksenaan matkan
aikana ylipuhua äiti luopumaan
ajatuksesta.
Karaokekisasta tulee merkittävä kokemus niin äidille kuin
pojallekin.
Muita viikon elokuvia ovat kotimaiset Teppo Airaksisen ohjaama
Napapiirin sankarit 2, Mika Kaurismäen Elämältä kaiken sain, Antti J.
Jokisen ohjaama Kätilö ja Marjut Komulaisen ohjaama Me Rosvolat.
Ulkomaisia elokuvia ovat venäläinen Leviathan ja Kaiken teoria
(Iso-Britannia/USA) ja Edelleen
Alice Sekä Birdman (USA).

Nuotin vierestä -elokuva on osittain kuvattu Kotkassa.

Henkilöstöuutisia

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Virpi Hernesaho irtisanoutui Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisestä talouspäällikön virasta
11.5.2015 alkaen. Matti Ilmivalta on palkattu talouspäälliköksi 1.8. - 31.12.2015 ajaksi.
Marko Kumpulainen on valittu kiinteistönhoitajaksi 15.8.2015 alkaen. Kappelivahtimestari

Piia Porkalle on myönnetty ero 28.5.2015 alkaen. Vahtimestari Heikki Salminen jäi eläkkeelle 1.6.2015 alkaen. Vahtimestari-opas
Birgit Grönholm jäi eläkkeelle 1.9.2015 alkaen. Kiinteistönhoitaja Timo Hoikkala jää eläkkeelle 1.10.2015 alkaen.
Kotkan seurakunta
Kotkan seurakunnan kappalainen Kirsi Hämäläinen on valittu Elimäen seurakunnan
kirkkoherraksi 1.12.2015 alkaen. Kotkan
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Johanna
Nyman on virkavapaalla 1.9.2015-31.5.2016.

Kirsi Hämäläinen on työskennellyt Kotkan
seurakunnassa 12 vuotta kappalaisena aikuisja varhaiskasvatustyössä. Joulukuun alussa hän
aloittaa Elimäen kirkkoherrana.

Kotkan seurakunnan kanttori Jenny Kallberg
on virkavapaalla ja hänen sijaisenaan toimii
kanttori Ville Perkkiö 31.5.2016 asti.
Kymin seurakunta
Seurakuntaneuvosto valitsi 16.7.2015 AnnaTiina Järvisen Kymin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Vt. diakoni Arttu Laitinen siirtyi
1.8.2015 diakoniksi toiseen seurakuntaan.
Diakoni Hanna Kokkomäki on virkavapaalla
15.9.2015-5.10.2016. Hannan viransijainen
on Tuomas Salminen.
Langinkosken seurakunta
Anne Koivunen aloitti työt 1.6.2015 ja Tero
Kuparinen on virkavapaalla. Langinkosken
kirkon suntio Matti Kosonen jää syksyllä
eläkkeelle.
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Uskon yön tapahtuma la 19.9.

Lasten kerhot Kotkassa
ja Langinkoskella

Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa

• Vauvakerho, ensimmäisen
lapsen vanhemmille ke
klo 9.30-11 Mussalon
srk-kodissa
• Kirkkomuskari, aikuisten
ja 0-3-v. lasten (isommat
sisarukset voi ottaa mukaan) to klo 9.30-11 Toivonsalissa, Langinkosken
kirkolla, Langinkoskentie1
ja pe klo 9.30-11Haltijan
kerhohuoneessa, Haltijantie 1.
• Perhekerhot kokoontuvat
joka viikko. Oletko päivät
kotona pienen lapsen
kanssa? Kaipaatko seuraa
ja virkistystä? Tule silloin
kun voit, siksi aikaa kun
voit.
Perhekerhot Kotkassa:
• Ti klo 10-12 Kotkan
srk-keskus F-rappu,
takkahuone
• To klo 9.30-11.30 Hovinsaari, Runebergink. 2
• Pe klo 10-12 Kotkan
srk-keskus F-rappu,
takkahuone
Perhekerhot Langinkoskella:
• Ma klo 9.30-11.30 Aittakorven srk-talo
• Ti klo 9-11 Mussalon
srk-koti
• Ke klo 9.30-11.30 Langinkosken kirkko
• Kotipalvelun ja seurakunnan yhteinen perhekerho Mussukka kokoontuu torstaisin klo 8-12
Mussalon srk-kodissa.

Taide valtaa kirkot.
Tule mukaan!
• klo 17.00 Tapahtuma
Kotkan kirkossa
• klo 18.00 Lasten ilta
Langinkosken kirkossa
• klo 18.30 Esra Elovainio
- Martti Pentti kertoo Langinkosken Toivonsalissa
• klo 19.00 Kirkonkellot
soivat Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa
• klo 19.05 Lindberg,
Karjalainen, Mielonen
– Äijät lausuu ja laulaa!
Langinkosken kirkossa
• klo 19.30 Toivelaulujen
tuplavartti - laulukirjana
Viisikielinen Langinkosken
kirkossa
• klo 20.00 Mikä on ihminen? – Keskustelua Ju-

•
•

•
•

•

•

malan kanssa. Leena-Kaisa
Kivioja. Langinkosken
kirkossa
klo 21.00 Tapahtuma
Kotkan kirkossa
klo 21.00 Juha Björnisen
ja Tuigu -yhtyeen etnomusiikkikonsertti Kymin
kirkossa
klo 21.00 Ikoneja ja
musiikkia Langinkosken
kirkossa
klo 22.00 Virsi 462 Soi
kunniaksi Luojan kajahtaa Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa
klo 22.03 Sibeliuskonsertti - Esa Ylönen ja Essi
Höglund Langinkosken
kirkossa
klo 23.00 Nukkuneen
rukous - rukousta ja
musiikkia Langinkosken
kirkossa

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Keskusrekisterin
ja seurakuntatoimistojen puhelinnumerot
•
•
•
•
•

Keskusrekisteri p. 040 138 6930
Hauta-asiat p. 040 196 7508
Kymin seurakuntatoimisto p. 040 196 7533
Kotkan seurakuntatoimisto p. 044 752 9547
Langinkosken seurakuntatoimisto p. 040 196 7503
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Tomas ja Maria
Höglundin konsertti
• su 27.9. klo 18 Kotkan
kirkossa. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 euroa. Program
in english and swedish,
too. Svenska sånger och
gemenskap också! Tomas
ja Maria ovat pärjänneet
hienosti Voice of Finland
-kisoissa ja ovat tunnustavia kristittyjä.

Kymenlaakson kanttoriurkuriyhdistyksen
90-vuotisjuhlakonsertti
• su 11.10. klo 15 Kotkan
kirkossa. Tarkemmin sivulla
14.

Petri Laaksosen
konsertti
• to 29.10. klo 18 Kotkan
kirkossa.

Urkuviikko
• 23.-29.11. Kotkan kirkossa.

Raamattua
ja hiljentymistä
• Miesten raamattupiiri
jatkuu 8.9. klo 18 (parittomat viikot) nuortentila
Arkussa, Mariank. 14.
• Naisten raamattupiiri
ma 7.9. klo 18 (parittomat
viikot) Kotkan srk-keskuksessa, 2. kerros kokoushuone 4, käynti kahvion
kautta. ”Oman elämäsi
jättiläiset” raamattupiiri
tutkii samannimistä kirjaa
syksyn ajan.
• Naisten raamattupiiri ti
8.9. klo 18 ”Markuksen
evankeliumi” Kotkan srkkeskuksessa, 2. kerros
kokoushuone 3.

Kipaise kirkolle-illat Kotkan kirkossa
• To 17.9. klo 18 viikkomessu, teetä ja raamattutunti sen jälkeen tarjolla.
• To 24.9. klo 18
Hengelliset veisut, musiikkiryhmä Tuulivoimaa.
• To 8.10. ja to 12.11.
klo 18 Kiitoksen ja rukouksen ilta, lauletaan
ja rukoillaan yhdessä,
Jaana Vanninen ja Ritva
Tiikasalo.

• To 15.10. klo 18
Psalmit ja Junnu Vainion
laulut, Maarit Alhosaari.
• To 19.11. klo 18
Katakombijumalanpalvelus ja nyyttärit.

• Raamattupiiri torstaisin
klo 16 Hovinsaarella
jatkuu 3.9. ja 17.9., Runebergink. 2, avoin kaikille
pohdiskelijoille.
• Kaikille avoin rukouspiiri
alkaa ma 14.9. klo 18 (parilliset viikot) nuortentila
Arkussa.

Tekemistä, keskustelua
• Naisten luova käsityöpiiri
”Silmukka” kokoontuu
joka ke klo 17-19 Kotkan
srk-keskuksessa, 2. kerros
kokoushuone 3.
• Seurakunnassa kokoontuu
nyplääjien piiri sekä
vertaisryhmä narsistien
uhreille. Tied. p. 041 502
2711.

Jumppaa, lentopalloa
• Tiistaisin alk. 1.9. naisten
jumppa klo 18 sekä miesten ja naisten lentopalloa
klo 19 Kotkan srk-keskuksen jumppasalissa Frappu.

Ilta kaikille
seurakuntalaisille
• to 3.9. klo 18 Kotkan
srk-keskuksessa, teemalla
”Tee tilaa!”. Kokemuksia ja
näkökulmia mukaantulosta,
pienryhmistä, vastuunkantamisesta ja unelmista.

Yhteistä jakamista
ja ravintoa
• Kotkan
seurakuntakeskuksessa:
• Su 13.9. klo 16 Elämä
yllättää -iltapäivä, lähetystyön merkeissä.
• Su 4.10. klo18 Tuomasmessu, aiheena ylistyksen
laulut.
• Su 1.11. klo 16 Elämä
yllättää hyväntekeväisyystapahtuma.

Kristittyjen yhteinen
syyskonsertti
• su 18.10. klo 16 Kotkan
Vapaakirkossa.
• Esiintyjiä eri kristillisistä
seurakunnista.
Kahvitarjoilu konsertin
jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Kotkan seurakuntien
neuvottelukunta
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Lähetystyössä
tapahtuu
Erityiskirkkopyhät
Kymin kirkossa
• Su 20.9. klo 10 Leipämessu ja Muistimessu.
• Su 27.9. klo 10 Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla, juhlakahvit Helilän
srk-t messun jälkeen. (Kutsu tulee postissa päivänsankareille. Ilm. juhlaan 18.9.
menn. p 040 1967 505).
• Su 27.9. kl 13 Mässa i
Kymi kyrka.
• Su 4.10. klo 10 Perhemessu, Mikkelinpäivä.
• Su 11.10. klo 10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä,
saarna kehitysvammatyön
pastori Tero Kajander, liturgi Nina Eskoli. Kahvit
Helilän srk-t.
• Su 18.10. klo 10 Lähetyspyhä, messun jälk. lounas
Helilän srk-t.
• Su 1.11. klo 10 Messu,
Soroptimistien pyhä,
kirkkokahvit.
• Su 8.11. klo 10
Perhemessu.
• Su 15.11. klo 10 Eläkeläisten kirkkopyhä.
• Su 29.11. klo 10
I Adventin messu.

Iltamessut Kymin
kirkossa
• Su 27.9. klo 18
Maailmojen messu.
• Su 25.10. klo 18
Pop/räp-messu.
• Su 29.11. klo 18
ELCA-messu.

Pyhäinpäivän
kynttiläkirkot

Musiikkia
• Karhulan srk-k:
Lapsikuoro Silmut, harj.
alk. ke 2.9. klo 17,
Jarmo Kaijansinkko
p. 044 752 9502.
- Kymi kirkkokuoron,
harj. alk. to 3.9. klo 12,
Sinikka Vesala
p. 044 725 9122.
- Yhteislaulutilaisuudet
alk. to 3.9. klo 14.
• Helilän srk-t: Kymi
Contenton harj.
to 3.9. klo 18,
Marjo Tamminen
p. 050 524 8542.

Muuta
viikkotoimintaa
• Karhulan srk-k: Olohuone
ke klo 10-13, alk. 2.9. Tiistaitupa klo 10-11.30
joka viikko alk. 1.9. Lisää
sivulla 7. - Teemalliset
keskusteluillat ti klo 18
(parilliset viikot) alk.15.9.,
vetäjänä Marjukka Niininen p. 050 571 2635.
- Healing Rooms-rukousklinikka ma klo 18.3020.30, parilliset viikot alk.
17.8.

Vähävaraisten
ruokailu
• tiistaisin klo 12- Karhulan
srk-k, alk. ti 8.9. Hinta
1,50€/henkilö.

Diakoniatyön kerhot,
retket

• 1.11. klo 18 Kymin kirkossa, pappi Seppo Juntunen.

• Karhulan srk-k: Neulekahvila joka toinen to klo
10-13 (parittomat viikot).
Lisää sivulla 7. - Superkerho ma klo 13-14.30
kerran kuussa, 21.9.,
19.10. ja 16.11.
• Sunilan srk-t: Sunilan
kerho ma klo 11.30-13
kerran kuussa, 28.9.,
26.10. ja 23.11.
• Eläkeläisten ja kerholaisten jouluretki ti 8.12.
Ristiniemeen. Hinta 15€.
Ilm. 11.11. menn.
p. 040 196 7505.

Kahvikonsertit

Jouluavustusta

• la 31.10. klo 10 Kymin
kirkossa, klo 14 Laajakosken kappelissa, klo 16
Metsäkulman kappelissa.
Sytytetään kynttilät vuoden
aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi.

Sanan ja
rukouksen ilta

• alkaa su 13.9. klo 16
Karhulan srk-k, jatkuu su
11.10. ja su 8.11. Ohjelma
maksullinen, sis. kahvin.
Kahvit klo 15.30, tuotto
srk:n musiikkityölle.

• haetaan lomakkeella, jota
saa diakoniatoimistosta tai
Karhulan srk-toimistosta,
jonne ne palautetaan
25.11., lapsiperheiden
11.11. mennessä.

• Karhulan srk-k:
Askartelu- ja käsityöpiiri,
joka toinen ma klo 17 alk.
7.9.
- Keskipäiväinen piiri,
joka toinen ke klo 1314.30 alk. 9.9.
- Siioninvirsiseurat joka
kuukauden 3. su, alk. 20.9.
Kahvia tarjolla klo14.30,
kahviraha Kazanin kirkon
rakennusprojektiin Hy.n
kautta. Seurat klo 15.
• Sunilan srk-t:
Metsäkulman lähetyspiiri, joka toinen ke klo
15-16.30 alk. 9.9.

Sadonkorjuumyyjäiset
• ke 2.9. klo 17-19 Sunilan
srk-t, lähetystuotteita ja
arpajaiset.

Ohraleipämessu

Diakonian kerhot,
ruokailut ja retket
• Vanhemman väen ruokailu Aittakorven srk-talossa,
Luhtip. 3, alk. ke 9.9. klo
12. Hinta 3,50 euroa.
• Vanhemman väen keskiviikkokerhot Aittakorven
srk-talossa ja Haltijant. 1:n
kerhohuoneella
alk. ke 9.9. klo 13.
• Vanhemman väen retki
ke 30.9. Ristiniemen
kurssikeskukseen.
• Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 11.10. klo 10
Kymin kirkossa.

Vähävaraisten ruokailu
• torstaisin Aittakorven srktalossa alk. 10.9. klo 12.
Hinta 1,50 euroa.

Syystori

• ke 23.9. klo 18, Sunilan
srk-t tasauspäivän merkeissä. Kolehti SLS:n tasaustyölle: ”jokainen sentti
vie lähemmäksi koulua”.
Iltapalaa tarjolla keräyksen
hyv.

Marrasmessut

Naisten päivä

Messu ja
lähetystilaisuus

• la 10.10. Karhulan srk-k
yhdessä Kymenlaakson
Kansanlähetyksen kanssa.

Lapsille
• Erikan elävä pyhäkoulu
klo 13 Boxilla joka toinen
su 6.9.
• Eskarilaisten ja koululaisten pyhäkoulu klo 13
Boxilla su 13.9.
• Kirkkomuskari ti 8.9.
klo 17 Karhulan srk-k.

Nuorille
• Nuorten messu 20.9.
ja 22.11. klo 18 Kymin
kirkossa.
• Toimintatiistait klo 18-21
Boxilla; 29.9. hyvän olon
ilta, 27.10. NSV-laulujen
ilta ja 24.11. askarrellaan
joulukortteja.
• Iso R nuorten raamattutyöskentelyä klo 18
Boxilla; ti15.9. Markon
bibliodraamaa, ti 13.10.
Jounin raamatullista
ruokaa, ti 10.11. Kapan
keskustelukerta, ti 8.12.
Elisen telkkukerta.

• la 12.9. klo 11-12.30
Aittakorven srk-talossa.
• la 21.11. klo 11-13 Aittakorven srk-talossa.

• su 18.10. klo 10 Messu
Langinkosken kirkossa,
saarnaa Jukka Kallioinen.
Lähetystilaisuus kirkkokahvien yhteydessä.

Viisikielisen messut
• su 20.9. klo 10 ja su 1.11.
klo 10 Langinkosken kirkossa. Tarkemmin sivulla 14.

Sanan ja
rukouksen illat
Aittakorven srk-talossa:
• Ke 23.9. klo 18 (huom.
päivä!). Vieraina toiminnanjohtaja Marko Huhtala
sekä muusikko Sakari
Heikkilä Hengen uudistus
kirkossamme ry:sta.
• Su 25.10. vieraana TM
Riitta Lemmetyinen Akasia
-säätiöstä. Kello 17 Raamattutunti, n. klo 17.45
Iltateet ja kahvit, klo 18.15
Sanan ja rukouksen ilta.
• Su 29.11. klo 18 puhujana pastori Tero Hietanen.

Sisälle sanaan illat
• 17.9.-26.11. Aittakorven
srk-talossa, joka toinen
torstai klo 18. Apostolien

teoista ja Paavalin kirjeestä
titukselle luennoi pastori
Tero Hietanen. Iltapala 3
euroa ja keskusteluryhmät
ilmoittautuneille. Ilm. ryhmiin 11.9. mennessä Langinkosken srk-toimistoon
p. 040 196 7503. Luennoille voi osallistua myös
ilman ilmoittautumista!

Kymenlaakson kanttoriurkuriyhdistyksen 90vuotisjuhlakonsertti
• su 11.10. klo 14 Kotkan
kirkossa. Kirkkomusiikkia
eri aikakausilta. Ohjelma
10 euroa. Tarkemmin s. 14.

Kuorotoimintaa
• Kuorot kutsuvat uusia laulajia mukaan toimintaan.
• Toivonlaulajat on eläkeikäisten lauluryhmä.
Harjoitukset viikoittain ti
klo 12-13 Langinkosken
kirkon Toivonsalissa, kanttori Tarja Silvennoinen p.
041 462 6203.
• Koskigospel on työikäisille tarkoitettu kuoro.
Kuoro kokoontuu ke klo
18.30-20 Toivonsalissa,
kanttori Tarja Silvennoinen
p. 041 462 6203.
• Lapsikuoro Timantti
7-12-vuotiaille. Harjoitukset parillisten viikkojen
to klo 18-19 Aittakorven
srk-talossa, kanttori Susanna Hauer p. 044 752
9496.

6.-8. -luokkalaisten
syysleiri
• 21.-23.10. Ristiniemessä
yhdessä Kymin seurakunnan kanssa. Leirille voi
ilmoittautua 7.-25.9. välisenä aikana osoitteessa
www.kotkanseurakunnat.
fi/5669 tai p. 040 196
7503. Leirille mahtuu 30
leiriläistä Langinkoskelta ja
hinta on 25 €/osallistuja.

1.-5. -luokkalaisten
syysleiri
• Leiri 13.-15.11. Ristiniemessä. Leirille voi
ilmoittautua 28.9.-18.10.
välisenä aikana osoitteessa
www.kotkanseurakunnat.
fi/5669 tai p. 040 196
7503. Leirille otetaan 40
leiriläistä ja hinta on 25 €/
osallistuja.
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Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– Luoja on luonut ihmiselle
yhden suun ja kaksi korvaa.
Kuunteleminen on tärkeää,
mutta ihmisen pitää myös kuulla, mitä toinen sanoo,
Karoliina Nikula sanoo.

Amerikkaan ajatuksia tuulettamaan
Karoliina Nikula lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan,
opettamaan ja tutkimaan.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän johtavan
sairaalapastorin Karoliina Nikulan elämän kirjassa on kääntymässä uusi sivu. Työ Kotkassa
päättyy, kun hän lähtee vuodeksi opiskelemaan Yhdysvaltoihin.
Terveydenhuollon etiikka on aina ollut lähellä Karoliina Nikulan sydäntä.
Syyskuun alusta lähtien hän syventää lukuvuoden ajan tietojaan Gettysburgissa
Yhdysvalloissa.
– Tutkin, opiskelen ja opetan siellä, Karoliina kertoo.
Suomessa sairaalateologian koulutus on psykologisesti ja psykoterapeuttisesti suuntautunutta.
– Arvostan moni- ja poikkitieteellistä teologiaa, mutta mielestäni sairaalapastorin erityisosaamiseen pitää kuulua ainakin pyrkimys syvälliseen teologiseen ymmärrykseen, Karoliina
Nikula miettii.
Terveydenhuollon etiikka, Karoliinan oma
ala, pitää sisällään paljon aivan arkisiakin
asioita.
– Rahan säästäminen saa aikaan tarvetta
hoidon priorisointiin. Se on mediassa usein
kielteiseksi koettu asia, mutta mielestäni terveydenhuollon tuleekin priorisoida asioita ollak-

seen vastuullista.
Priorisoinnilla tarkoitetaan asioiden asettamista toisten edelle, ensisijaistamista, sen
määrittelemistä, missä järjestyksessä potilaat hoidetaan ja millaista hoitoa itse kullekin
annetaan.
Terveydenhuollon etiikkaan kuuluu myös kysymys siitä, miten omaiset toimivat, kun joutuvat
päättämään toimenpiteistä vakavasti sairaana
olevan läheisen ihmisen puolesta.
Kuolemasta on usein vaikeaa puhua. Kun
kuoleva ihminen kertoo, että haluaa hautajaisiinsa tietyn virren tai muistotilaisuuteen voileipäkakkua, omaiset usein torjuvat hänet sanomalle että et sinä vielä kuole.
– Olisi hyvä, kun nämäkin asiat sanottaisiin
ääneen. Kehotan lämpimästi ihmisiä tekemään
hoitotestamentin.
Jos Karoliina saisi poistaa maailmasta yhden pahan asian, se olisi yksinäisyys.
– Yksinäisiä ihmisiä on järkyttävän paljon.
Siitä kertovat myös vanhusten itsemurhat.
Sairaalassa joitakin ihmisiä ei kukaan käy
katsomassa. Sairaalan kappelissa on joskus ollut hautaan siunaamisia, joissa olen yksin arkun kanssa.
Miten pappi tällaisessa tilanteessa toimii?

– Pukeudun arvokkaasti, luen Raamatun sanoja, rukoilen ja laulan virren. Se on tilaisuus,
jonka elän läpi, eikä se suinkaan ole rutiininomainen tehtävä.
Karoliina Nikulan väitöskirjan aihe kuuluu terveydenhuollon etiikkaan. Hän saapuu vuoden
lopulla Amerikasta väitöstilaisuuteensa.
Aiheena ovat syntymäkuurojen lasten puolesta tehdyt kielivalinnat ja hoitopäätökset.
– Suomessa lähes kaikille syntymäkuuroille lapsille tehdään sisäkorvaistuteleikkaus.
Terveydenhuollosta tulee vanhemmille selkeä
paine luopua viittomakielen käytöstä, ja vanhemmat joutuvat valitsemaan, siirtyykö lapsi
viittomakielestä puhuttuun kieleen.
– Minun mielestäni viittomakieltä ei pidä
hylätä. Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys ja keino ilmaista tunteita. Tärkeintä on, että
lapsi saa elää hyvää elämää.
Karoliina Nikula muistuttaa, että sairaalasielunhoito on kiinnostunut entisestään kehittämään toimintaansa ja kerää siksi palautetta
toiminnastaan.
Sairaalapastorin luona asioineet voivat vastata kyselyyn Carean nettisivuilla. Kysely löytyy, kun menee osoitteeseen Carea.fi ja kirjoittaa hakukenttään sanan sairaalasielunhoito.
Kyselyyn vastataan nimettömänä.
Ulla-Maija von Hertzen

