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Muukalaisen joulu
Otamme vastaan joulun 2015 merkittävästi kansainvälisempänä kuin tähän asti. Kotkaan on
tämän vuoden aikana saapunut merkittävästi
enemmän turvapaikanhakijoita kuin edellisinä
vuosina. Maahanmuuttajia täällä on ollut aiemminkin runsaasti. Monille uusille tulokkaille talvi,
pimeys, kynttilät ja joulunvietto ovat uusia asioita.
Meille kantasuomalasille joulussa on jotain pysyvää ja turvallista muuttuvan maailman keskellä.
Olemmehan kokeneet joulun vieton sodankin
keskellä, ja kuinka monen yksittäisen ihmisen
elämässä joulua on vietetty, ja nytkin vietetään,
hyvinkin haastavissa oloissa.
Raamatussakin on esimerkki muukalaisen
joulusta. Heti Jeesuksen syntymän jälkeen enkeli ilmestyi Joosefille ja neuvoi häntä pakenemaan Herodeksen vihaa Marian ja lapsen kanssa
Egyptiin. Perhe asui pakolaisena Egyptissä useita
vuosia, siihen asti kunnes Herodeksen tilalle tuli
uusi kuningas.
On hyvä asia että joulun sanoma syntiemme
vapahtajasta tarjotaan Jumalan valtakunnan evankeliumissa sisäiseksi joululahjaksi kaikille jotka
tahtovat uskoa. Sisäinen rauha, ilo ja vapaus on
tuonut joulun sydämiin niin sodan jaloissa kuin
pakolaisenakin olleille. Samalla se yhdistää. Paavali kirjoitti niille jotka Galatiassa olivat ottaneet
evankeliumin vastaan: ”Ei ole tässä juutalaista
eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei
ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal 3:28).
Onnellista Joulua
Matti Kontkanen
Päätoimittaja

Joulun rauhan voi
löytää luonnosta.

Sikamatka Karkkilaan
Kun syksy on vielä kauneimmillaan ja hanhet kalkattavat taivaalla, postilaatikkoon ilmestyy jo ensimmäisiä joulumainoksia.
Ennen kun viimeiset suppilovahverot on kerätty metsästä, monille kotipihoille sytytetään toinen toistaan komeampia jouluvaloja. Kaunis ja virkistävä metsä antimineen,
tuoksuineen ja väreineen vaihdetaan led-valojen keinotekoiseen loisteeseen.
Luojan luomat vuodenajat ovat erityisen vaihtelevat ja värikkäät täällä Suomessa.
Syksyn ilo on kuitenkin vaarassa jäädä jo varhain alkavan kerskakulutusjoulun jalkoihin.
Pyristelen joka vuosi tätä väsyttävää joulurumbaa vastaan. Joka vuosi epäonnistun. Jo
työni estää vetäytymästä hiljaisuuteen ja rauhaan joulun ajaksi.
Joulurauha on kaunis sana, mutta tässä kulttuurissa monille vain tavoittamaton haave.
Joulussa on myös hienoja asioita: ruoka ja hautausmaa. Talvisella hautausmaalla kauniisti
loistavat kynttilät rauhoittavat mielen ja sinapilla hunnutettu joulukinkku maistuu taivaalliselta kerta toisensa jälkeen.
Tänä vuonna, lähestulkoon samaan aikaan kun kellot käännettiin talviaikaan, mieleni teki
ruoan suhteen merkitsevän käänteen uuteen aikaan.
Suurin osa suomalaisista näki tai ainakin kuuli facebookissa levinneestä ja tv:ssä näytetystä raa´asta teurastamovideosta. Kyyneleet valuivat. Jokin muutos tapahtui sisällä
pysyvästi.
Vanhan perhetuttavan vuonna 2000 lähettämä, mielestään humoristinen joulukortti
vanhemmilleni tekstillä Raakaa Joulua tuli minulle ymmärrettäväksi ja todeksi vasta 15
vuoden jälkeen lokakuussa.
Kirjoitin ja vaihdoin aiheesta ajatuksia ystävieni ja tuttavieni kanssa facebookissa. Keskus-

teluun osallistui yllättäen myös eräs poika Karkkilan seurakunnan kerhosta yli 30 vuoden
takaa lähettämällä linkin sisarensa luomupossutilalle.
Tänä vuonna me teemme ennen joulua sikamatkan kotipaikkakunnalleni Karkkilaan. Lähdemme luomupossutilalle ostoksille. Valitsemme lähikaupasta koriimme vain ne tuotteet, joiden
voimme merkinnän perusteella olettaa olevan luomua. Yhä useampi tekemämme ruoka vaihtuu kasvisruoaksi.
Ainoa joulukoristeemme on takapihalla loistava, läpikuultava
kärpässieni. Meidän perhe, me kaksi, kuljemme kohti joulua
vihreämmin ajatuksin kuin koskaan aikaisemmin.
Anne Koivunen
Pastori

Ennen wanhaan...

ja nykyään...

Pienessä kallioluolassa Rooman pohjoispuolella pidettiin jouluaattona
1223 jumalanpalvelus. Luola oli sisustettu Betlehemin talliksi, jossa
Jeesus-lapsi syntyi. Franciscus Assisilainen elävöitti näin Raamatun
kertomuksen Jeesuksen syntymästä kyläläisille.
Tämän on sanottu olleen syntynä jouluseimelle, jonka vakituisia
hahmoja ovat Jeesus-lapsi, Maria, Joosef, härkä ja lammas sekä kolme
itämaan tietäjää lahjoineen.

Jouluseimi on monen perheen aarre, joka otetaan esille aina joulun alla.
Monet ovat tuoneet sen matkoiltaan, monet ovat tehneet sen itse.
Lasten rakentama jouluseimi ovat monille se kaikista rakkain.
Hahmoja voi vuolla puusta, leikata paperista tai muovailla askartelumassasta. Seimeen voi käyttää nukkekodin nukkeja ja lasten pikkueläimiä. Seimeä voi täydentää vuosi vuodelta.
Voisiko seimen rakentaminen olla sinun kodissasi jouluperinne,
joka alkaa juuri tänä jouluna?
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Yhden seurakunnan mallia
selvitellään Kotkassa
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on
meneillään suuri rakennemuutos. Vuosia valmisteltu ja odotettu seurakuntarakenteen muutosesitys ei toteutunut toukokuun kirkolliskokouksessa eikä uutta esitystä ei ole tulossa.
Tavoitteena oli sellainen rakenne, jossa jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin seurakuntayhtymään. Se ei siis toteudu.
Kokonaiskirkon tasolla rauennut hanke ei
kuitenkaan merkinnyt sitä, että tässä asiassa
ei tapahtuisi mitään tai että kaikkialla elämä
voisi jatkua entisellään. Monet seurakunnat ja
seurakuntayhtymät ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Kirkollisverotulot ovat vähentyneet. Osittain se johtuu seurakuntien jäsenmäärän vähentymisestä ja osittain yleisestä
taloudellisesta tilanteesta.
Mainittua kirkolliskokouksen päätöstä odotellessa tehtiin Kotkan rovastikunnassa Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen
aloitteesta rovastikuntaselvitys, joka koski
siis Kotkan seurakuntia, Haminaa ja Pyhtäätä. Selvityksessä tarkasteltiin seurakuntien
nykytilaa talouden ja toiminnan kannalta ja
samalla hahmoteltiin tulevaisuutta. Selvitystyötä johti kehittämiskonsultti Raimo Turunen
Kirkkopalveluista.
Selvitys nosti esille tarpeen tarkastella Kot-

ka-Kymin seurakuntayhtymää ja sen kehittämismahdollisuuksia. Kysymyksessä oli, miten
turvata laadukas seurakuntatyö koko Kotkan
alueella myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on
tutkia asiaa sekä seurakuntatyön että rakenteiden kannalta.
Seurakuntarakennetta säätelevät kirkkolaki ja kirkkojärjestys ja osaltaan siihen vaikuttaa myös kirkon julkisoikeudellinen asema.
Järjestys ja rakenne tarvitaan seurakuntatyön
hoitamiseksi. Kotka-Kymin seurakuntayhtymää on mahdollisuus kehittää esimerkiksi
erilaisten yhteistyösopimusten kautta. Silloin
jokin seurakuntayhtymän seurakunnista ottaa
vastuulleen jonkin työmuodon koko Kotkan
alueella tai sitten siirtämällä työmuotoja seurakuntayhtymän johdettaviksi. Nykymuodossa
tällaisia seurakuntayhtymän hoitamia yhteisiä
toimintoja ovat esimerkiksi perheneuvonta ja
sairaalasielunhoito.
Toinen mahdollisuus seurakuntatyön hoitamiseksi on muodostaa Kotkaan yksi seurakunta.
Hallinnollisesti tällainen malli on keveämpi ja
joustavampi kuin seurakuntayhtymä, jossa toimii kolme melko itsenäistä seurakuntaa. Se antaa myös mahdollisuuksia henkilöstön joustavalle käyttämiselle. Seurakuntatyö on ihmisten
tekemää työtä ja siksi on luonnollista, että hen-

Luottamushenkilöt tekevät
päätöksen loppuvuodesta.
kilöstömenot ovat kaikkein suurin menoerä.
Aloitteen seurakuntarakenteen muuttamiseksi voi tehdä seurakuntaneuvosto tai tuomiokapituli. Kotkassa on haluttu pitää tässä asiassa aloite omissa käsissä, ja siksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut ohjausryhmän valmistelemaan asiaa. Ohjausryhmään kuuluvat
yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
ja sen puheenjohtajana toimii Kaisa Rönkä.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän johtoryhmä
on tuottanut ohjausryhmälle tausta-aineistoa,
jossa on vertailtu seurakuntayhtymän ja yhden
seurakunnan malleja ja mahdollisuuksia uudistuvan jäsenlähtöisen seurakuntatoiminnan,
strategisen johtamisen, henkilöstösuunnittelun ja talouden kannalta.
Tarkoituksena on turvata seurakuntatyö ja
seurakuntalaisten palvelut koko Kotkan alueella myös tulevaisuudessa. Messu tutussa kirkossa pidetään myös tulevaisuudessa, vaikka seurakunnan nimi olisikin hieman erilainen kuin
tänään.
Luottamuselinten päätettäväksi asia on tarkoitus saada loppuvuodesta ja lopullisesti sen
vahvistaa kirkkohallitus.
Hannu Marttila
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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Kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta
ja toivottaa Rauhallista Joulua
•

www.ankkuriapteekki.fi

Karhuvuori, Tarinatie 2
(S-Marketin kiinteistö)
P. (05) 223 1900
Av. ma-pe 9-19, la 9-14

•

Metsola, Koskelontie 11
(Langinkosken koulua vastapäätä)
P. (05) 223 1930
Av. ma-pe 10-18

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



Kotkankatu 16 B 42



Timo Noronkoski

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!








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

     

JOEL HALLIKAINEN
Joulun kosketus
- konsertti

ALMGREN & SANKAMO

Kotkan Kirkko 17.12. klo 18

LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES

Ennakko: 14,95 €/16,95 €
(+Lippu.fi toim. maksu 2,50 €),
K-Supermarket Pooki 17,50 €,
ovelta 20 €

Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.fi
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
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Sairaanhoito alkoi
kirkon piiristä
Kenellepä tulee mieleen nykyisen sotemylläkän
keskellä, että nykyaikaisen sairaalalaitoksen
juuret ovat kirkon toiminnassa? Ja että Kymenlaakson keskussairaala polveutuu viipurilaisesta Maria Magdalenan hospitaalista?
Sairaiden ihmisten hoitamisen tausta on
kuitenkin vielä kauempana.
– Jeesus sanoi, että kaiken, mitä olette tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni, sen
te olette tehneet minulle, sanoo dosentti, ylilääkäri Pasi Pöllänen.
Pasi Pölläsen historian alan väitöskirja Rälssi paikallishallinnon vakiinnuttajana Kymijoen
itäpuolisilla alueilla keski- ja Vaasa-ajalla valmistui vuonna 2014.
Katolisten ylläpitämiä hospitaaleja tiedetään olleen Euroopassa 1100-luvulta lähtien. Esimerkiksi Lyypekissä ja Bremenissä hospitaaleja
piti järjestö, josta myöhemmin tuli saksalainen
ritarikunta.
– Ylläpitäjät käyttivät Lyypekissä ja Bremenissä valkoisia kaapuja, lääkärintakin vanhinta
muotoa.
1300-1400 -luvuilla Englannissa hospitaaleja oli noin yksi 10 000 asukasta kohti. - Sama
asukasmäärä oli aiemmin meidän terveyskeskuksiemme pohjana.
Suomessa oli keskiajalla kaksi hospitaalia,
Turussa ja Viipurissa. Viipurissa Maria Magdalenan hospitaalia piti vahva, kansainvälinen
katolinen sääntökunta, jota johdettiin Roomasta käsin. Jopa papin valinta vahvistettiin
Vatikaanissa.
Maria Magdalenan hospitaalissa oli myös
mm. leprasairaiden ja veteraanien (vanhojen
rälssimiesten) hoitoa se oli myös hädänalaisten
naisten turvapaikka.
Uskonpuhdistus 1500-luvulla oli iso muutos
myös sairaiden hoitamisessa. Kun katoliset
sääntökunnat eivät enää toimineet ja potilaat
olivat vaarassa jäädä ilman hoitoa, Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa antoi suojelukirjeen valtakunnan hospitaaleille.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Viipurilainen Maria
Magdalenan hospitaali on
monen sairaalan kantaäiti.

Keskussairaalan kappelissa on myös vanha, upea piano, jota Pasi Pöllänen istahtaa mielellään
soittamaan.
Hän läänitti Viipurin hospitaalin valtiovarainhoitaja Eskil Mickelsonille. Läänitysten
tuli tuottaa voittoa, ja niin myös hospitaalin.
Niinpä Viipurin läänin pitäjät alkoivat maksaa
säännöllistä maksua hospitaalille.
– Järjestelmä oli sama kuin nykyisissä sairaanhoitopiireissä, Pöllänen sanoo.
Vuonna 1571 kirkkojärjestyksessä määrättiin, että jokaiseen pitäjään on perustettava
sairastupa, johon voi tuoda sairaita ja vanhuksia. Kirkko oli paikallishallinnon perusyksikkö ja kirkkopitäjät olivat vastineita nykyisille
kunnille.
Maria Magdalenan hospitaali toimi Viipurissa
vuoteen 1705 asti. Pietari Suuren vallattua Viipurin kaupunki oli sekasorron vallassa, ja vasta
vuonna 1750 saatiin uusi hospitaalirakennus.
Siitä kehittyi Viipurin lääninsairaala, joka
siirtyi talvisodan aikana ensin Kuusankosken
sotasairaalaan ja pian sen jälkeen Kotkan kaupunginsairaalan yhteyteen.
Jatkosodan aikana sairaala taas muutti Viipurista samaa tietä Kotkaan. Rauhanteon myötä Kotkan kaupunginsairaala ja Viipurin lääninsairaala yhdistettiin.
Pieni osa Viipurin lääninsairaalasta siirrettiin sodan aikana Rauhan sairaalaan, joka
myöhemmin yhdistettiin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin. Kuusankosken sotasairaala
oli taas merkittävä virike Kuusankosken aluesairaalan muodostamiseksi.
– Itse asiassa kaikki Kaakkois-Suomen ny-

kyiset sairaalat, KOKS, EKKS ja PoKS jatkavat
näin tavallaan Maria Magdalenan hospitaalin
perintöä.
Moni asia sairaiden ihmisten hoidossa on
aikojen saatossa muuttunut. Jotakin on kuitenkin pysynyt ennallaan.
– Nykyaikaisen terveydenhuollon perusteina
ovat perinteinen laupeudentyö, tiede ja teollistuminen, joka tarkoittaa esimerkiksi sairaalan tuotantojärjestelmän syntymistä. Laupeudentyö tuo kristilliset arvonsa, tieteellisyys
omansa ja teollistamisella taataan rahoitus ja
tehokkuus. Kaikki nämä tulee kyetä kietomaan
yhteen.
–Sairaiden ihmisten hoitamisen tulee aina
olla myös eettinen tehtävä, ei pelkästään voiton tavoittelua, Pasi Pöllänen sanoo.
Kirkko on edelleen mukana terveydenhuollossa.
– Uskonnollisia näkemyksiä ei tuoda potilastyöhön. Mutta sairaalapastorit ovat hengellistä huoltoa varten ja Kotkassakin seurakuntayhtymän papit päivystävät sairaalatyössä.
Potilas voi aina kutsua papin luokseen - tätä ei
vaan kovin moni tiedä.
Kirkko on edelleen sairaalassa läsnä myös
siinä mielessä, että ihmisten käytettävissä ovat
Kymenlaakson keskussairaalassakin hiljentymishuone ja kappeli.
Ulla-Maija von Hertzen

Aiheesta lisää seuraavalla sivulla!
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Paranemisen
avaimet
Mikä parantaa?
Yksi Jeesuksen julkisen toiminnan keskeisistä elementeistä oli parantaminen. Ei ole
ihme että sairaanhoito ja sairaalalaitos on
syntynyt kirkon helmassa.
Miten Jeesus harjoitti parantamista?
Pitkään on pidetty erillään toisaalta länsimainen fysiologiaan ja biokemiaan perustuva parantaminen ja toisaalta uskoon,
rukoukseen ja kosketukseen perustuva
parantaminen.

Mielikuvat vaikuttavat
Viimeaikainen lääketieteellinen tutkimus
on kuitenkin lähentänyt henkisen ja fyysisen maailman välistä kuilua. Nyt tiedetään
että stressi aiheuttaa immuunijärjestelmän vajaatoimintaa ja kohottaa verenpainetta. Tiedetään myös että stressi syntyy
ympäristön ja omien tavoitteiden välisestä
ristiriidasta.
Miten voitaisiin vaikuttaa siihen tulkintaan, jota aivomme tekevät omien tavoitteiden ja ympäristöolosuhteiden ristiriidasta? Tulkinta on alitajuista ja siihen
vaikutetaan mielikuvatasolla. Mielikuvia
luodaan mm. kertomuksilla ja rukouksella. Niinhän Jeesuskin taisi opettaa.
Lue aiheesta lisää Alexander Loyd:
Paranemisen Avain
Matti Kontkanen

Pellavat ovat
Koko koti on täynnä joulun
sadunomaista henkeä.
Jo hyvissä ajoin ennen joulua Maritta ja Risto
Pellavan koti Sunilassa muuttuu tunnelmalliseksi joulumaailmaksi.
Pellavat ovat molemmat työskennelleet rehtoreina, Maritta Korkeakosken ja Risto Rauhalan koulussa.
Maritan rakkaus joulua kohtaan syntyi jo lapsuudenkodissa.
– Isä ja äiti olivat jouluhenkisiä ihmisiä. Kotimme oli köyhä, mutta joulumme rikkaita. Äiti
teki minulle ja siskolleni Piipalle mollamaijat
ja puuseppä-isä nukensängyt ja pulkat. Nukensänkyihin äiti teki nätit petivaatteet.
– Isä taitteli kahvipaketin foliosta kauniita
tähtiä, joulukukkia ja rengasnauhaa kuusen
oksille. Me olimme Piipan kanssa mukana
askartelemassa.
Tunnelmaa toivat myös kynttilät, joita laitettiin verannan jokaiselle ikkunalle. Se oli
tuohon aikaan harvinaista. Perheen kotitalo oli
Korkeakosken kylässä, Kymijoen rannalla ja
Laajakoskentien varressa.
Hautausmaalla kävijät ihailivat tieltä käsin
taloa, jonka verannalla loisti melkein kymmenen kynttilää.
Lahjoja oli paljon, ja usein perheessä kävi pukki
kaksikin kertaa. Ensimmäinen pukki jätti lah-

jansa adventtina, kun koko perhe oli saunassa.
– Kellarissa oli leivintupa, jossa isä paistoi
kinkun ja teki joululaatikot. Äiti paistoi siellä
rieskat ja kaikki ruuat tehtiin itse.
Kun Maritta oli pikkutyttö, perheessä oli kesäsika, joka lahdattiin ennen joulua. Siitä saatiin joulukinkku ja puutiinun täydeltä suolattua
lihaa.
Aaton aterialla luettiin jouluevankeliumi ja
sitten laulettiin joululauluja.
Risto eli lapsuutensa viisilapsisessa perheessä Inkeroisissa. Jouluisin mukana oli myös
Ruusu-mummu.
Isä oli kaupanhoitaja, ja lapset katselivat
aattona osuuskaupan ikkunasta, kun kadulla
meni joulupukkeja. Heille tuleva pukki oli tietysti se ainoa oikea pukki.
– Meillä oli köyhä perhe ja niukasti lahjoja.
Mutta kun sain rattikelkan lahjaksi, se oli sitäkin rakkaampi.
– Karsein lahja oli se, kun olin oppinut naapurin pojalta kiroilemaan ja pukki tuli meille
halko kädessä. Pukki sanoi, että jos ei kiroilu
lopu, niin tästä halosta tulee. Kiroileminen jäi
siihen.
– Kun teitä ei vielä ollut hiekoitettu, menimme isän sotakaverin hevosen vetämällä reellä
joulukirkkoon. Vällyt lämmittivät reessä. Rekiretket loppuivat siihen, kun teiden hiekoitukset
alkoivat.
Risto Pellava on armoitettu musiikkimies,
trumpetin taituri.
Riston rakas joulumuisto liittyy musiikkiin
ja Kymin kirkkoon. Hän järjesti seitsemänä
jouluyönä kirkkokonsertin, jossa hänen koulunsa lapset esiintyivät.
– Kysyin, saisivatko lapset luvan tulla esiintymään jouluyönä puolenyön aikaan kirkkoon.
Melkein kaikki saivat tulla ja tilaisuudet olivat
hyvin kauniita ja tunnelmallisia.
Kymin kirkko oli aina täynnä, joskus kaikki
eivät mahtuneetkaan. Joskus kävi niinkin, että
joku pieni laulaja nukahti kirkkoon.

Punaiset tulppaanitkin kuuluvat jouluun.
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jouluihmisiä
Maritta taas vei ekaluokkalaisensa esiintymään
Kymin kirkkoon joulunäytelmään.
– Pastori Lasse Luotonen pyysi meiltä kuvaelman. Tein käsikirjoituksen ja jokaisella 28 lapsella piti olla oma roolinsa, Maritta
muistelee.
Pellavien mielestä joulun aidoin tunnelma
syntyy kotona.
– Alan laulaa joululauluja jo heinäkuussa
pyykkiä silittäessäni, ja kyllä tulee sileää, Maritta nauraa.
Normaalisti Pellavat alkavat koristaa kotia
joulukuntoon jo pyhäinpäivän jälkeen. Tänä
vuonna joulukoristelu tapahtuu myöhemmin:
ensin keskitytään Riston 70-vuotisjuhlintaan
ja juhlakonserttiin.
Pellavien joulukoti on kuin suoraan satukirjan sivuilta. Koristeita on paljon, vaikka tuhat tonttua on lainattu Voikkaalle Viitakiven
saunalle.
– Jos Kotkasta löytyisi paikka, jossa tontut
voisivat olla nähtävillä läpi vuoden, niin ne
voisivat muuttaa sinne, Maritta sanoo.
Vieraita Pellavilla käy paljon, ystäviä monestakin maasta. Kaikki nauttivat suuresti kodin joulutunnelmasta.
Poisnukkuneita ystäviä Pellavat muistavat
jouluna omalla tavallaan.
He kirjoittavat ja laminoivat kaivattujen ihmisten nimilistan. Se viedään rusetilla kynttilään sidottuna jouluaattona Laajakosken hautausmaalle muualla haudattujen
muistopaikalle.
– Se on ihana tapa muistaa ihmisiä, jotka
ovat merkinneet meille paljon. Olemme tehneet näin monen vuoden ajan.

Joulukuusessa on toistatuhatta palloa.

Maritta ja Risto Pellava ovat viettäneet jouluja ulkomaillakin, mutta paras joulutunnelma syntyy
kotona.
Jouluaattona Pellavat käyvät myös toivottamassa ystävilleen hyvää joulua ja palaavat kotiin
kuuntelemaan joulurauhan julistuksen. Sitten
tulevat Piipa Romppanen ja muut lähimmät ihmiset Pellavan kotiin.
Kaikki ovat pukeutuneet juhlavasti, ja joulupöydässä luetaan evankeliumi Kymin murteella ja lauletaan Enkeli taivaan.
Lahjojen antamista ja saamista on yritetty
vähentää.
– Mutta minä neulon niin paljon että sukkia
riittää lahjoiksi, Maritta jatkaa. –Toisillemme

annamme yleensä kirjan.
– Kerran sain Maritalta sähkökirjoituskoneen ja autokoulun. Oli siis pakko mennä autokouluun, Risto muistaa.
Ja Maritta hymyilee viattoman näköisenä.
– Yhtenä jouluna Piipa kysyi, mitä haluan
lahjaksi. Vastasin että rauhaa. No sain häneltä
kuulosuojaimet ja hitsarinlasit, Risto nauraa.
– Mutta lopulta parasta joulussa on sen sanoma ja henki, molemmat kiteyttävät.
Teksti Ulla-Maija von Hertzen
Kuvat Pellavan perheen kotialbumista

Kulta ja valkoinen ovat myös joulun värejä.
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Karhulan
Pesuliike

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

Karhulantie 36, 48600 Kotka
(05) 264 240 Hyvää
www.neljasnikama.fi

Joulun Odotusta!

Ajanvaraus
(05) 214 413, Kotka
(05) 264 240, Karhula

Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32

www.neljasnikama.fi

aVoinna ma-PE 8-17

SENIORITARVIKELIIKE
KARHULAN LINJA-AUTOASEMA

OSTA JOULULAHJAKSI

VALAISTU PÖYTÄKELLO
YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ KELLONAIKA, VIIKON PÄIVÄ,
PÄIVÄMÄÄRÄ, KUUKAUSI
149 €

kIIkäihmisten pesulapalvelut

Tervetuloa tutustumaan
Apua Arjen Askareisiin
050 466 7454

PESULA

Pesupalvelu P.O.Ikonen

Puh. 0400 714 439 • Helsingintie 1 A 5, 49460 Hamina

Kysy noutotarjouksen
pesupalvelupoikonen@pp.inet.fi
Teemme
Puhtautta !

Piplian joulu

vaihtoehtoja!
www.pesupalvelu.fi
www.pesupalvelu.fi

www.piplia.fi ■

Luuk. 2:1-14

Ammattitaidolla sidotut
ja sommitellut

juuri tarpeesi kokoiset
kukkakimput,-vihkot ja asetelmat
Kukkien sidonnan erikoisliike
Karhulan keskustassa

uutuuksia!
IKUINEN YSTÄVÄ –RIIPUS

Itsellesi tai ystävälle oma
hopeinen suojelusenkeli.
39 €

palvelemme: ark 9-17, la 9-16, su 10-16

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN
KERTOMUKSIA

Lastenraamatussa jännittävä
kertomus jokaiselle päivälle.

UMO.FI

29 €

TULOSSA!

NIMIPAINATUS

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

BIBLE JOURNALING

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

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

MA 14.12. KLO 19.00
KOTKAN KIRKKO
Liput Lippupalvelusta toimituskuluineen alk. 32,50 € / 27,50 € / 17,50 €
www.lippupalvelu.fi, 0600 10 800 (1,98 €/min + pvm). Lippuja myy myös
Kotkan Sävelaitta.

S-ETUKORTILLA
-4 €
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Kymin kirkkoherra asetettiin virkaan
Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen
asetettiin virkaan 1. marraskuuta. Mikkelin hiippakunnan
piispa Seppo Häkkinen toimitti virkaanasettamisen
Kymin kirkossa pidetyn messun yhteydessä.
Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen saarnasi messussa
aiheenaan ”Antakaa toisillenne anteeksi”.
Kuvat Seppo JJ Sirkka

Seppo JJ Sirkka

Pastori Anu Toivonen, lääninrovasti Juha Tanska, piispa Seppo Häkkinen, Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Kotkan seurakunnan
kirkkoherra Hannu Marttila sekä Kymin seurakunnan seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Seppo Eerola pyysivät kättenpäällepanemisella siunausta ja Pyhän
Hengen apua Anna-Tiina Järviselle hänen uudessa tehtävässään kirkkoherrana.

Piparit ennen ja nyt

Pipareilla on pitkä historia. Pipareiden esiasteita, 3500 vuotta sitten leivottuja hunajakakkuja,
on löytynyt faarao Ramseksen haudasta. Raamatussa hunajakakut mainitaan usein.
Keskiajan munkit leipoivat lääkitseviä,
maustettuja hunajaleipiä. Luostarien keittiöissä paistetut kakkuset kulkivat munkkien mukana Italiasta koko Eurooppaan.
Hildegar Bingeniläinen (1098-1179) oli
saksalainen abbedissa, kirjailija, mystikko ja
kirkkomusiikin säveltäjä, joka muistetaan hermopipareiden reseptin tekijänä. Sanotaan, että
ne kirkastavat älyä, rauhoittavat mieltä ja antavat energiaa. Näitä pipareita paistellaan netistä löytyvien ohjeiden mukaan tämänkin joulun
alla.

Eri puolilla Eurooppaa muotoiltiin pipareita,
joissa oli kuninkaan tai kuningattaren kuvia. Ne olivat myös eläinten, kuten possun tai
lampaan mallisia. Piparkakkujen kuvioilla
oli omat viestinsä: niillä saatettiin jopa välittää poliittisia aatteita tai tunnustaa rakkautta
mielitietylle.
Suomessa piparkakut tunnettiin luultavasti jo keskiajan loppupuolella. Hienompi väki,
porvaristo, oppi 1700-luvulla juomaan kahvia
ja tavallisenkin kansan tavaksi se tuli 1800-luvun lopulla. Ja kahvin kanssa piparkakut maistuvat todella oi niin hyviltä!
Aluksi pipareita sai ostaa kappaleittain markkinoilta. Arvokkaat reseptit pidettiin salassa.
Mutta ohjeet lipsahtelivat essuntaskusta toiseen, ja niitä alettiin leipoa kodeissakin. Kotikeittiöissä levisi pipareitten hurmaava tuoksu.
Tätä perinnettä kannattaa jatkaa niin, että tämän päivänkin lapset aikuisina muistaisivat sen perinteisen jouluisen piparin tuoksun ja mukavat leipomishetket äidin tai isän
kanssa!
Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Pipareitten tuoksu on joka joulun alla yhtä lumoava ja ihana. Moni muistaa lapsuutensa jouluista melkein parhaiten ne hetket, kun äidin
kanssa yhdessä leivottiin piparkakkuja, tehtiin
muoteilla possuja ja tähtiä ja herkuteltiin loput
taikinat vähän salaa sellaisinaan.
Ja sitten syötiin ensimmäiset, vielä lämpimät ja pehmeät piparit kylmän maidon kanssa.
Suu oli täynnä joulun makua.

Piparkakkutalo on kotileipurin taidonnäyte ja
joulun aarre, jota ei ihan heti syödäkään.
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Jouluevankeliumi
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin
kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian
kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko,
joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.
Evankeliumi Luukkaan mukaan 2: 1-20

Kauneimmat joululaulut

lauletaan yhdessä

Kotkan seurakunta
• 7.12. klo 19 Ravintola Kairossa, Satamakatu 7.
Yhteistyössä Kotka Jazz ry:n kanssa. Maarit
Alhosaari.
• 9.12. klo 18 Hovinsaaren toimitilassa, Runeberginkatu 2, Elisa Murtoperä, Jukka Hänninen.
• 13.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu Kotkan kirkossa, Elisa Murtoperä, Enna
Järnstedt, Maarit Alhosaari.
• 16.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Kotkan seudun
musiikkiopiston bändi, Ville Perkkiö, Enna
Järnstedt.
• 20.12. klo 15 Kotkan kirkossa. Kotkan lyseon
lukion kuoro, Ville Perkkiö, Enna Järnstedt, juontajana Heidi Paukkunen.
• 20.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Kamarikuoro
Kotka-Canto, Elisa Murtoperä, Jukka Hänninen,
juontajana Ritva Tiikasalo.

Kymin seurakunta
• Su 6.12. klo 13 Huruksela, Seuratalo Soihtulassa. Kahvit klo 12.30.
• Ma 7.12. klo 18 Jäppilän koulussa.
• Ti 8.12. kl 18 De vackraste julsångerna i
Kymi kyrka.
• Ke 9.12. klo 11 Karhulan seurakuntakeskuksessa veteraaneille, olohuoneen kävijöille,
sinulle.

• To 10.12. klo 18 Korkeakosken Kalastuskievarissa.
• Su 13.12. klo 13 Erityisesti lapsiperheille
Kymin kirkossa.
• Su 13.12. klo 15 Sunilan seurakuntatalossa.
Kahvit klo 14.30.
• Su 13.12. klo 18 Kymin kirkossa.
• Ma 14.12. klo 18 Munkkisaaren Majalla.
• Ti 15.12. klo 18 Laajakosken kappelissa.
• Ke 16.12. klo 18 Tavastilan koululla.
• To 17.12. klo 18 Monin kielin Kymin kirkossa.
• Su 20.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu Kymin kirkossa.

Langinkosken seurakunta
• To 3.12. klo 18 Christmas Carols Langinkosken kirkossa, Tarja Silvennoinen.
• Su 13.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven srk-talossa, Anne Läheniemi,
Susanna Hauer.
• Su 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Langinkosken kirkossa, Jari Savinainen, Tarja
Silvennoinen, Lauluyhtye Seksti.
• Su 20.12. klo 15 Kauneimmat Joululaulut
Haltijan kerhohuoneessa, Jukka Lopperi, Tarja
Silvennoinen.
Kauneimpiin joululauluihin vapaa pääsy,
kolehti lähetystyön hyväksi.

Osviitta
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Syntymän ihmeen äärellä

Pieni ihminen kuten minä miettii, miksei näin
kaunista toivetta vauvasta voida toteuttaa.
Miksei Taivaan Isä kuule? Miksi vauvoja syntyy niille, joille raskaus on vahinko ja syntyvä
lapsi taakka? Miten vanhemmaksi pääsevät ne,
jotka laiminlyövät ja jopa pahoinpitelevät lapsiaan? Miksi?
En tiedä. Sen tunnen, että jokainen syntymä
on ihme. Jokainen vastasyntynyt ansaitsee sen,
että saa täyttää huoneen.
Syntymän vastakohta lienee kuolema. Silti syntymä ja kuolema ovat aivan liki. Synnytyksessä on riskinsä, eivätkä kaikki vauvat ole
terveitä. Kaikki raskaudet eivät pääty lapsen
syntymään. Keskenmennyt raskaus voi olla
musertava suru. Tätä surua ei voi ulkopuolinen
mitata raskausviikoissa tai ohittaa tokaisulla
”luonto hoitaa”. Jokaisen elämä on erilainen.
Toisten suruja ei voi tietää, oikeita sanoja on
vaikea löytää. Kun syntymän ihmeen odotus
muuttuu tyhjyydeksi, toisen surulle pitää antaa
tilaa.
Minullakin elämäni vaikeimmat ja kipeimmät
kohdat liittyvät syntymään ja kuolemaan. On
hetkiä, joista on jo vuosia, mutta silti muistan
tunnelmat tarkasti. Muistan, kuinka katselin

sairaalan seitsemännen kerroksen ikkunasta
ulos. Marraskuinen maisema oli kuurainen ja
kaunis, mutta sumea. Ajatuksia ei ollut.
Seinien läpi kuulin muiden äitien vauvojen
itkun. Kuinka kovaa se kuuluikaan. Minä selvisin hengissä, mutta minun suurin toiveeni,
kevätihmeeni, ei.
Tuolloin en nähnyt, että vielä saan kokea
sen päivän. Saan nähdä ja tuntea ja pakahtua syntymän ihmeen äärellä. Vauvani rääkäisee avuttomuutensa ilmoille ja kipristelee
maailman valojen ja äänien keskellä. En silti
koskaan unohda kokemaani ikävää ja toivon
sydämestäni syntymän lahjaa niille, jotka sitä
kaipaavat.
Syntymä on ihme. Minua puhuttelee kovasti se,
että jouluna kristityt juhlivat vastasyntynyttä
vauvaa. Kuuntelen Ave Mariaa ja mietin äidin
osaa. On jotenkin lämmittävä ja hymyilyttävä
ajatus, kuinka kautta historian myös
kaikki vakavat tietäjät ja arvokkaat
kirkonmiehet ovat
kumartuneet pienen vastasyntyneen
vauvan edessä.
Ollaan rakkauden äärellä. (Ihan
hiljaa.)
Stiina Kiiveri
Kuvat Stiina Kiiveri

Syntymä ja kuolema ovat maailman luonnollisimpia asioita. Mutta silti syntymä ei aina tule sinne, missä tätä ihmettä kaivataan. Vaikka
kaipaus vanhemmaksi kumpuaa alkukantaisella voimalla, koko elimistö huutaa vauvaa hoivattavaksi ja sydän kipristyy kuukausi kuukauden ja vuosi vuoden perään, ei vauvaa kuulu.
Miksi?
Kaikki eivät halua lapsia. Mutta niille, jotka
elävät kaipuussa, lapsettomuus on kipeä taival.
Pitkäkin matka vanhemmaksi voi päätyä onnellisesti biologisen lapsen syntymään, adoptiolapsen saamiseen tai pääsemällä hoivaamaan sijaislasta.

Mutta silti. Syli voi jäädä tyhjäksi. Tiedän
ihmisiä, jotka ovat pyytäneet syntymän ihmettä rukouksissa jokainen ilta. Joku itkee lapsensa lapsettomuuden surua ja omaa särkynyttä
toivettaan tulla isovanhemmaksi.

Kuva Jukka Koskinen

Se vain on niin käsittämätöntä. Syntymä. Vaikka tässäkin kaupungissa syntyy vauvoja joka
päivä, jokainen syntymä on ainutlaatuinen. On
ihmeellistä, että yhtäkkiä huoneen ja elämän
täyttää uusi ihminen. Vauva rääkäisee avuttomuutensa ilmoille ja kipristelee maailman valojen ja äänien keskellä.
Vastasyntyneen jokainen silmän tirkistys ja
huulen värähdys huutaa muita hoivaamaan,
ruokkimaan ja turvaamaan. Syntymän ihme
liikuttaa meissä jotain syvintä, joka saa tunteet
läikkymään ja rakkauden tuntumaan.
Elonkulkuun kuuluu se, että osa alkaa kaivata syntymän ihmettä elämäänsä. Kaipaus voi
olla valtava. Muistan, kuinka suureksi itselläni nousi haave saada vauva. Kuinka vahvana
nousi äidinrakkaus vielä syntymätöntä lastakin
kohtaan.

Vauvan varpaatkin ovat ihmeelliset.

Tämä Lucian päivänä ikuistettu vauva tuo valoa pimeyteen.
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Tärkeintä on toivo,
pahinta on pelko
Kotkalainen rap-artisti Neemu tekee biisejä läheisistä
ja tutuista asioista.
– Mun lapsuuden haaveammatti oli varmaan
perinteinen poliisi, mutta kyllä mä muistan
unelmoineeni laulajankin urasta, kertoo
kotkalainen rap-artisti Neemu, oikealta
nimeltään Teemu Loippo. Pikkupoikana hän
fanitti formulakuski Mika Häkkistä, mutta
myöhemmin ala-asteella idolin saappaisiin
hyppäsivät räppärit.
Lokakuisena sunnuntaina Kymin kirkossa
järjestetyssä rap-messussa Neemu esiintyi
ensimmäistä kertaa muusikko Aki Savolaisen
Rupert-bändin säestämänä. Neemu ja
Aki sovittivat yhteistyössä uudelleen sekä Neemun omia kappaleita että tunnettuja riparilauluja.
– Bändin kanssa vetäminen oli kirkossa
erilaista mutta kivaa. Voisin hyvin lähteä
vaikka yhdeksi kesäksi rundille niin, että
messissä on hyvä taustabändi.

Neemu ei enää provosoidu negatiivisesta
palautteesta yhtä herkästi kuin kuusi vuotta
sitten uransa alkuaikoina, vaan on oppinut
lokeroimaan ne asiallisiin kritiikkeihin ja
turhaan huuteluun, josta ei kannata ottaa
itseensä.
– Niin, no eihän kukaan vanhempikaan
tykkää siitä että omaa lasta haukutaan, mutta
aina sille ei mahda mitään. Rakentava palaute
taas on erittäin tervetullutta.
Neemun mielestä miesartistit kuitenkin
selviävät naispuolisia kollegojaan vähemmällä,
sillä naisten ulkonäköä ruoditaan paljon
armottomammin ja herkemmin.

– Ensi vuoden keikkakalenteri alkaa täyttyä
ja luvassa on paljon kivoja juttuja. Toivon
vuodelta 2016 erilaisia yhteistyökuvioita,
inspiroivia kokemuksia ja uusia tuttavuuksia,
hän miettii. Jonain päivänä mies tahtoo
asettua aloilleen ja perustaa perheen.
– Kauniit silmät ja hymy vetoaa muhun
paljon. Toivon kumppanilta myös positiivista
elämänasennetta ja tiettyä spontaaniutta. En
innostu mököttäjistä, hän vinkkaa.
Johanna von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Neemu ja Aki ovat Kymin seurakunnan
entisiä aktiivisia seurakuntanuoria. Neemu
oli aktiivisesti isosena rippileireillä aina
armeijaan asti, jonka jälkeen hän on ollut
mukana mm. Kymin seurakunnassa vuosittain
järjestettävässä Boksi Live-tapahtumassa.

– Nuorempana menin aika pitkälti massan
mukana enkä pariin vuoteen kuunnellutkaan
muuta kuin hiphopia. Rockin da North ja
Royal Family olivat silloin kovassa huudossa.
Enää Neemu ei tahdo mennä massan
mukana, vaan oma tyyli on miehelle tärkeä
asia.
– Nykyään mun musiikkimakua voi kuvailla
niin, että kuuntelen sitä mikä kuulostaa
hyvältä. Tänne tullessa fiilistelin autossa J.
Karjalaista.

Neemu on tarkka myös siitä, että hän kirjoittaa
ainoastaan itselleen läheisistä ja tutuista
asioista. Keskeisin teema Neemun musiikissa
on toivo ja se, ettei kenenkään pitäisi joutua
olemaan yksin. Se on myös miehen pahin
pelko.
– Mulla on ihana perhe ja parhaat ystävät,
mutta silti sitä ajattelee että mikään ei kestä
ikuisesti. Toisaalta muutos voi olla hyvästäkin.
Tää young, wild and free -vaihe on kivaa
just nyt mutta mun mielestä ihmisen ei pidä
junnata liian kauaa paikoillaan. Sanotaan, että
vierivä kivi ei sammaloidu.
Tällä hetkellä elämän pääpaino on
musiikissa ja sen eteenpäin viemisessä, mutta
tulevaisuudessa hän haluaisi matkustaa
ainakin New Yorkiin ja Los Angelesiin.

Kuva Johanna von Hertzen
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Rupert-yhtye veti komeasti Kymin kirkon rap-messun musiikkiosuudet. Esiintymässä olivat Tero
Virva (oikealla), Roope Gelhar, Aki Savolainen ja Neemu eli Teemu Loippo.

Neemu räppää asioista ja tunnoista,
jotka ovat nuorille tuttuja.
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Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen
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Irja Sinivaara ja Tuula Arminen kertovat, että
työ vapaaehtoisena opettajana tuo elämään
uutta, mielenkiintoista sisältöä.

Tewelde Adhanom, Gizachew Aboye ja Henock Nigussie pitävät Meijän koulua hyvänä paikkana
oppia suomen kieltä.

Meijän koulussa
Vapaaehtoiset suomen kielen opettajat kokevat saavansa
elämäänsä sisältöä, ja maahanmuuttajille Meijän koulu
on paikka, josta löytyy myös uusia ystäviä.
– Suomalaiset ovat kauniita, rauhallisia ja hyvin ystävällisiä. Suomessa on parasta kesä ja
metsät, joissa ei tarvitse pelätä, kertoo Etiopiasta Kotkaan tullut Gizachew Aboye, 30.
Hän istuu kymmenien muiden kanssa Kotkan seurakunnan nuortentila Arkussa. On meneillään Meijän koulun oppitunti, ja sohvilla
on väkeä monesta eri maasta. Yhdessä opetellaan suomen kieltä.
Tunnelma on kotoisa: lapset leikkivät legoilla lattialla ja heittelevät palloa. Paikalla on
useita vapaaehtoisia opettajia, ja opetus sujuu
pienissä ryhmissä.
Viiden vuoden ajan toimineet Meijän koulun kaikki ryhmät ovat todellakin matalan kynnyksen paikkoja.
– Täällä on vasta-alkajia, keskustelijoita ja
joukko siltä väliltä. Kielioppia täällä ei opeteta yhtään, vaan keskitytään jokapäiväisen puhekielen ja perussanaston oppimiseen. Kaikki
opettajat ovat vapaaehtoisia, eikä ole tarkoituskaan kilpailla suomen kielen opettajien kanssa,
sanoo Meijän koulun Kotkan ryhmän vetäjä
Tuula Arminen.
Kotkan väestössä on edustettuna yli 200
kansalaisuutta ja alueella puhutaan noin 130
eri kieltä. Arkussa torstaisin kokoontuvassa

ryhmässä on 20 opiskelijaa ja opettajia kymmenkunta. Opiskelijat tulevat mm. Iranista,
Syyriasta, Venäjältä, Etiopiasta ja Kongosta.
Ryhmä kokoontuu myös maanantaisin, jolloin oppimisen ohessa askarrellaan.
Nyt ryhmiin on tullut lisää oppilaita ja opettajia. Vapaaehtoistyö kiinnostaa monia.
– Nämä opettajat ovat monesti niitä ensimmäisiä valtaväestöön kuuluvia ihmisiä, joihin
maahanmuuttajat tutustuvat, ellei oteta lukuun viranomaisia. On tärkeää, että meidän
suhteemme maahanmuuttajiin on positiivinen
ja valoisa, Tuula Arminen korostaa.
– Heille on tärkeää sekin, että kaupungilla
tulee joskus vastaan tuttu ihminen. Haluamme
viestiä, että olkaa ihan rauhassa, ei ole mitään
hätää. Kadulla kulkiessakaan ei tarvitse varmistaa pakoreittiä.
– Työ vapaaehtoisena opettajana antaa nyt
eläkkeelle jäätyäni elämälleni sisältöä. Koen
itseni tarpeelliseksi, saan henkistä pääomaa,
näen asioita uusista näkökulmista ja olen oppinut olemaan tietyllä tavalla kriittinen. Kaikki ei
ole sitä, miltä näyttää ja asioihin kannattaa paneutua, ennen kuin muodostaa mielipiteensä,
Tuula Arminen miettii.

Ennen eläkkeelle jäämistään Tuula työskenteli terveydenhoitoalalla. Meijän koulussa
opettava Irja Sinivaara on kirjailija ja työskennellyt myös opettajana ja kouluttajana.
– Vapaaehtoiset kertoivat, miten antoisaa
tämä työ on. Silti oli yllätys, miten hieno ja
kokonaisvaltainen on ihmisten keskeisen vuorovaikutuksen aikaansaama tunne. Minulla on
aina hyvä mieli, kun lähden täältä, Irja Sinivaara miettii.
– Parasta palautetta on, kun ihminen katsoo
silmiin ja hymyilee siitä ilosta, että on oivaltanut jotakin uutta, uuden sanan tai käsitteen.
Eritreasta kotoisin oleva Tewelde Adhanom, 31,
haluaisi puhua suomalaisten kanssa. – Mutta
suomalaiset ovat hiljaisia, vaikka he ovatkin
muuten kivoja.
Gizachew Aboyen kanssa Suomessa ovat hänen vaimonsa ja kaksi lastaan.
Molemmat miehet tulivat Suomeen noin
vuosi sitten ja ovat vasta toista kertaa Meijän
koulussa.
– Haluamme tulla tänne aina uudestaan.
Tämä opetus tuntuu hyvältä.
Meijän koulun ryhmiä toimii myös Karhulassa, Langinkoskella ja Aittakorvessa.
Ulla-Maija von Hertzen
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Annetaan heille joulu
Kotkan Diakoniarahasto kiittää
sydämellisesti kaikkia teitä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä jotka
kuluvan vuoden aikana avustitte
lahjoituksillanne rahaston toimintaa. Lahjoitustenne turvin rahasto
voi jatkaa Kotkan pienitulosten ja
vähävaraisten auttamista pois talousahdingosta ja antaa yhä useammalle kotkalaiselle jatkuvista
taloushuolista vapaan joulun.
Keskuudessamme asuu paljon
sellaisia ihmisiä, joiden pienet
tulot eivät riitä hallinnasta karanneen henkilökohtaisen talouden
hoitoon. Maksuja on saattanut
syntyä työttömyyden tai sairauden
aikana. On otettu velkaa, tavaraa
osamaksulla jne. Korkeiden korkojen ja perintämaksujen takia

taakka on käynyt yhä raskaammaksi. Luottokelpoisuutta ei ole,
eikä kaupungin sosiaaliapukaan
aina kohdennu juuri heihin. On
väliinputoajia.
Kotkan kaupungin ja KotkaKymin seurakuntayhtymän pienluototusrahasto on auttanut vähävaraisia ja pienituloisia kotkalaisia jo viiden vuoden ajan. Yli 200
perhettä on päässyt yhä pahenevasta velkakierteestä omaehtoiseen taloudenhoitoon.
Rahaston keräys jatkuu. Annetaan heille joulu – teemalla voit
osallistua keräykseen maksamalla hyväksi katsomasi summan
keräystilille OKOYFIHH FI42
5172 0220 1269 17. Keräyslupa
5620/17/2014.

Lahja lähimmäiselle kaukana
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja tuo hyvän mielen
saajalleen - ja apua ja jopa uuden
elämän köyhälle kehitysmaan
ihmiselle.
Toisenlaisten lahjojen tuotto kohdistetaan katastrofiapuun,
köyhyyden vastaiseen työhön ja
Naisten Pankille, valitun lahjan
mukaan.
Apu voi mennä perille vaikkapa
näin:
Kambodzhalainen Yin Sokhom
sai Naisten Pankin tuella kyläpankista lainan ja osti itselleen por-

saan. Valtavaksi kasvanut sika on
porsinut jo kahdeksan kertaa. Jokaisesta porsaasta 45-vuotias Yin
Sokhom saa myytäessä 50 euroa.
Hän myös kouluttaa muita kyläläisiä sian kasvatuksessa.
Rahoillaan hän on lähettänyt
lapsensa kouluun. Yin näkee tulevaisuutensa valoisana ja hänen
kaksi uusinta porsasta ovat kovaa
vauhtia kasvamassa emakoiksi.
Viisi sikaa voit lahjoittaa Toisenlaisena lahjana 55 eurolla. Erilaisia lahjoja on valittavissa osoitteesta www.toisenlainenlahja.fi.

Sika muutti kambodzhalaisen Yin Sokhomin elämän. 55 euron hintaisella
Toisenlaisella lahjalla voit lahjoittaa viisi sikaa.

Mieleinen
joululahjani

Soili Utriainen
Meriputiikin yrittäjä
– Sain joululahjaksi ihanan kuvakirjan tyttäreltäni. Hän oli
tehnyt sen Pariisin matkaltamme, jolla olimme yhdessä kah-

Eija Brunila
Brunilan Kelloliikkeen
yrittäjä

Snoopi Siren
Kotkan Kaupunginteatterin johtaja

den tyttäreni kanssa. Matka tehtiin syntymäpäivieni kunniaksi.
– Matka oli hieno kokemus
meille kaikille. Saimme olla
kolmestaan yhdessä ja nähdä
Pariisia. Minulle Pariisi on sikälikin merkittävä kaupunki, että
opiskelin siellä nuorena kosmetologiksi. Matkallamme käytiin
monessa minulle vanhastaan tutussa paikassa ja sain muistella
entisiä aikoja.
– Valokuvakirjan avulla
voin aina uudestaan palauttaa
mieleeni tuon ikimuistoisen
matkan.

– Yksi hyvin mieleinen joululahjani oli matka Teneriffalle, jossa
vietimme mieheni kanssa hänen
syntymäpäiviään.
– Toinen erityisesti mieleen
jäänyt lahja oli rubiinisormus,
jota oli aina toivonut. Senkin
sain mieheltäni.
– Olen itse kova ostelemaan
muille joululahjoja ja minusta
on hienoa, kun voin toteuttaa
toisten toiveita. Itse en erityisesti enää odota lahjoja, minusta on mukavampaa antaa niitä
toisille.
– Minulle on aina paras lahja se,
että voin viettää joulun lasten
kanssa. Olen ollut työn takia tien
päällä noin 10 vuotta, on hienoa
olla jouluna yhdessä perheen
kanssa. Tätä lahjaa en vaihtaisi
mihinkään roinaan.
– Jokainen joulumme on
erilainen. Joskus menemme
mummolaan. Ainoa jokajouluinen traditiomme on, että
käymme viemässä kynttilän rakkaan mummini haudalle.
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Jari Savinainen haluaa olla läsnä ihmisten
keskellä. Kohtaamisen hetket ovat lyhyitä.
Silloin on syytä kuunnella.

Ihmisten ehdoilla
Langinkosken seurakunnan kolmas seurakuntapastori
Jari Savinainen tekee puolet työajastaan töitä KotkanHaminan seudun oppilaitoksissa.
– Olen oppilaitos- enkä opiskelijapastori, Jari
Savinainen kiteyttää toimenkuvaansa. - Olen
kaikkia oppilaitoksissa opiskelevia ja töissä olevia varten.
Savinainen on hoitanut oppilaitospastorin
virkaa kahdeksan vuotta, viimeiset kolme niistä puolikkaalla työajalla. Sitä edelsi 17 vuoden
mittainen ura tavallisessa seurakuntapastorin työssä. Omat opiskelijavuodet ajoittuivat
1980-luvun puolivälin jälkeiseen aikaan.
Suurin muutos sen aikaisessa opiskelijaelämässä suhteessa nykyiseen kulkee opiskelijoiden
kädessä.
– Silloin ei ollut älypuhelimia, ei edes kännyköitä, Jari Savinainen sanoo. - Joskus, kun
päivystän oppilaitoksen aulassa, voi siinä ympärillä olla 5-10 ihmisen ryhmä puhelimiaan
räpläten. Se on sellaista hiljaista yhdessäoloa.
Kuunteleminen on tässä työssä ykkösjuttu.
Oppilaitospastorin ei ole syytä keksiä itse
puheenaiheita. Niitä löytyy ilmankin, silloin

kun tarvis on. Oppilaitosten henkilökuntaa
askarruttavat esimerkiksi työelämän kiire ja
jatkuvat muutokset. Organisaatiot ovat näinä
päivinä jatkuvan mylläyksen kohteena.
– Nuorilla aiheita ovat esimerkiksi opiskeluissa jaksaminen ja stressi. Joskus puhutaan parisuhteeseen ja seurusteluun liittyvistä
asioista.
Opiskelijat ovat elämässään hyvin erilaisissa
vaiheissa. Monilla heistä on jo pieniä lapsia, eikä aikaa jää juuri muuhun kuin perhe-elämään
ja opiskeluun. Moni on muuttanut jostakin
muualta opiskelemaan. Paljon on heitäkin, jotka opiskelevat työn ohessa.
– Skaala on laaja. Toiset pystyvät panostamaan opiskeluunsa täysillä. Keskiviikon biletykset, ja muut opiskelijaelämän rituaalit
on käytävä läpi. Toisaalta moni tämän päivän
opiskelijoista on täysraitis.
Jari Savinainen sai oppilaitospastorin uralleen edeltäjältään hyvän opin: hän tekee työtä,

jossa papin virkapaita ei kuulu parhaaseen työasuun. Se voisi pelottaa joitakin heistä, joilla
voisi olla papille asiaa. Savinainen ei ole ainakaan vielä innostunut olemaan sosiaalisessa
mediassa.
– Seurakunnan työntekijällä ei tosin ole
työaikaa, mutta en voisi olla koko ajan netissä
kommentoimassa asioita. Puhelimeni on auki
loma-aikaankin, ja sähköpostiosoitteeni toimivat. Toivon, että opettajat vinkkaavat minusta
opiskelijoilleen jos näkevät siihen tarvetta.
Savinainen käy esittäytymässä opintoryhmille
silloin, kun se vastuuopettajille ja opiskelijoille
sopii.
– Ihmisen kohtaamiseen ei voi mennä kysymättä, hän painottaa. - Sinne mennään vieraana, hienotunteisesti ja oppilaitosten ehdoilla.
Oman vaatimuksensa hienotunteisuudelle asettaa koko ajan lisääntyvä monikulttuurisuus. Esimerkiksi Ekamin Malmingin
kampuksella on ollut edustettuna 115 eri
opiskelijakansallisuutta.
– Eräässä ryhmässä jossa kävin oli viisi
muslimia, kolme buddhalaista ja kaksi kristittyä. Sellainen avaa silmiä maailmalle.
Martti Linna

Lisätiedot http://www.kotkanseurakunnat.fi/
5288-oppilaitokset
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- perinteinen puusänky, runko-,jenkki-,säätösänky
- jousi-, vaahtomuovipatjat
- erikoiskoot sekä korotukset

Kunnollinen vuode
seniorin tärkein
ADUKAS VUODE
RPEELLISINhuonekalu
HUONEKALU

nteinen puusänky,
runko-,jenkki-,säätösänky
tietysti
järkihintaan
i-, vaahtomuovipatjat
oiskoot sekä korotukset

ti järkihintaan
ykauppaa
ulassa vuodesta 1928.

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.)

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

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

ASIAKIRJAPALVELU
Testamentit, perukirjat,
edunvalvontavaltakirjat,
avioehdot ja muut asiakirjat.

p. 040 756 9884

HOHDE PALVELUT OY

William Ruthin katu 3
48600 Kotka

www.hohdepalvelut.fi

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

Lakitoimisto Cogito
Paikallista ja yksilöllistä lakiasiainpalvelua edullisesti.
OTM Joni Lyijynen
puh. 045-114 9160
Karhulan Teollisuuspuisto
www.cogitolaw.fi
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OSTOKSISTASI

Voimassa marras- ja joulukuun ajan Kotkan myymälässä.
Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

MARIANKATU 14, ARK 9–17, LA 10–15

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

V

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo
Avoinna ti–pe 11–18, la–su 12–17
Liput 7/5 €,
alle 18-vuotiaat vapaa pääsy

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

www.poikilo.fi
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Kyllikki Pitkäsen
runoja Joulun ihmeessä
15.12. klo 19, Karhulan seurakuntakeskuksessa
20.12. kello 16, Langinkosken kirkossa 3.1. klo
18 ja Miehikkälän kirkossa 6. tammikuuta.
Opettaja Kyllikki Pitkänen on kirjoittanut
mm. romaaneja, näytelmiä, lastenkuunnelmia
ja dekkarin.

Eroryhmä Kotkassa
Etelä-Kymenlaakson perheasiain
neuvottelukeskus järjestää keväällä 2016 eroryhmän eron kokeneille. Ryhmä kokoontuu Kotkassa
iltaisin yhteensä 10 kertaa.
Ryhmässä käsitellään erotilannetta monesta näkökulmasta.
Mietitään miten elämä on muuttunut ja mistä on joutunut luopumaan? Miten lapset ovat eron
kokeneet? Samassa tilanteessa
olevilta ryhmäläisiltä saa tukea
ja uusia näkökulmia yhteisiin
kysymyksiin.

Ryhmä kokoontuu Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksessa (Kaivokatu 17 A
3 krs.) keskiviikkoisin klo 17.3019.30. Osallistuminen on maksutonta. Ensimmäinen kokoontuminen on 3.2.2016 klo 17.30.
Ryhmää ohjaavat perheterapeutit
Raija Apajalahti ja Tuija Kuukka.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
viimeistään 18.1.2016 tuija.kuukka@evl.fi tai p. 040 196 7501 tai
ajanvaraukseen arkisin klo 9-12 p.
040 196 7509.

Vuosi sitten, uutena vuotena
sen vaimo oli työmatkalla.
Tuli äkkiä kova pakkanen,
auto liukui kerran viimeisen.

”Kynttilät minä kyllä osaan”,
kiirehdin sanomaan.
”Mies tulee jouluksi kotiin sairaalasta,
tule syömään kanssamme kalkkunaa
ja jouluvirttä laulamaan.”
Joulupöydässä istuimme kolmestaan.
”Vaimo paistoi aina jouluna kalkkunaa”,
sanoi mies, hymy haikea huulillaan.
Kyllikki Pitkänen

Parisuhdepäivä Ristiniemessä
Langinkosken seurakunnan suositut parisuhdeillat saavat jatkoa
parisuhdepäivästä, joka järjestetään Ristiniemessä lauantaina
23.1.2016 klo 9.30-17.00.
Päivä tarjoaa musiikkia, ruokaa
ja eväitä parisuhteeseen. Otsikkona on ”Suhde arjessa ja arki suhteessa”. Päivän aikana käsitellään
mm. erilaisuuden hyväksymistä,
suhdetarpeita ja asioita, joista arjessa kannattaa pitää huolta.
Teemoja pohjustavat kirkkonummelalaiset Ulla-Maija Lammi-

Ketoja ja Jukka Ketoja. Musiikista
vastaa Hanna´s band.
Päivän hinta on 20 euroa osallistujalta. Se sisältää ohjelman lisäksi tervetuliaiskahvin, lounaan,
päiväkahvin sekä päivällisen. Ilmoittautua voi 13.1.2016 mennessä osoitteeseen parisuhdeilta@
gmail.com.

Kymin seurakunta
Lastenohjaaja Jenni
Tainio on työlomalla
5.10.2015-16.8.2016, sijaisena Päivi Laine. Nuorisotyönohjaaja Reeta
Langin virkavapaus jatkuu 5.8.2016
asti, sijaisena jatkaa Mikko Kiri.
Diakoniatyöhön on palkattu kaksi viransijaista: Sami Toikko ajalle
1.10.2015-31.7.2016 ja Liisa Lappi
ajalle 5.10.2015-31.5.2016.
Tuomiokapituli on myöntänyt

papeille virkavapautta: Marjo
Kiljuselle 1.1.-31.12.2016 ja Johanna Tanskalle 1.1.-31.5.2016; sekä
antanut viranhoitomääräykset
srk-pastorin määräaikaiseen virkaan Maarit Maatraivalle ajalle
1.11.2015-31.12.2016 ja Elise Hasaselle kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.1.-31.12.2016.
Piispa Seppo Häkkinen toimitti
1.11.2015 kirkkoherra Anna-Tiina
Järvisen virkaanasettamisen.

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Karoliina Nikula irtisanoutui johtavan sairaalapastorin virasta
16.11.2015. Viran määräaikaisena hoitajana vuonna 2016 on
sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala.

Minä raahasin kuusta kellarista,
keinokuusta pahvilaatikossa.
Silloin avautui ovi ensimmäinen.
Se oli se alakerran mies, yksinäinen.
Niin iloinen ja naurava kuin se oli ennen…

Mies kantoi ylös painavan laatikon,
kuusen reippaasti kasasi,
silmissä katse lohduton.

Kuva Seppo JJ Sirkka

Kotkalaisen kirjailija Kyllikki Pitkäsen joulurunoissa on ilon ja valon ohella myös tarkkaa
ajankuvaa. Joulu merkitsee hänelle kynttilöiden valoa, musiikkia, rauhoittumista ja
tunnelmaa.
– Runot ovat kuin tämän päivän jouluevankeliumia ja niissä otetaan
kantaa asioihin, jotka
ovat nyt ajankohtaisia,
kertoo Esko Junkkari.
Junkkari ja Tellervo
Aho lausuvat Pitkäsen
runoja Joulun ihme -esityksissään. Ohjaajana on
Jyrki Koskimies ja musiikista vastaavat Nina Kotro
(piano), Emilia Morfin Venäläinen (huilu) ja Maria
Morfin Venäläinen (sello).
Esitykset ovat Kotkan
seurakuntakeskuksessa

Joulumuisto
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Joulunajan tilaisuudet 2015
Kotkan seurakunnassa Kymin seurakunnassa
Jouluaatto to 24.12.
Jouluaatto to 24.12.
• klo 15 Jouluaaton
hartaus Parikan kappelissa,
Jukka Hänninen, Elisa
Murtoperä.
• klo 16 Jouluaaton
hartaus Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Elisa
Murtoperä.
• klo 22 Jouluyön
hartaus Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari, Elisa
Murtoperä.

• klo 13 Aaton
perhehartaus Kymin
kirkossa.
• klo 14 Aattohartaus
Kymin kirkossa, nuorten
kynttiläkulkue.
• kl 15 Julbön i Kymi kyrka.
• klo 16 Aattohartaus
Kymin kirkossa, Karhulan
Mieslaulu.
• klo 23 Jouluyön messu
Kymin kirkossa.

Joulupäivä pe 25.12.

Jouluaatto to 24.12.
hautausmailla

Tapaninpäivä la 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa, Hannu
Marttila, Enna Järnstedt,
Ville Perkkiö.

Osviitta
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seurakuntayhtymä
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• klo 13 Jouluaaton
hartaus Hurukselan
hautausmaalla.
• klo 14 Jouluaaton
hartaus Laajakosken
kappelissa.
• klo 15.30 Jouluaaton
hartaus Metsäkulman
kappelissa.
• klo 15.40 Sankarihautausmaalla Kymin kirkolla,
Reserviläisjärjestöjen
seppeleen lasku ja kunniavartio, Karhulan Mieslaulu.

• klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin
kirkossa.

Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
messu Kymin kirkossa.

Langinkosken
seurakunnassa
Jouluaatto to 24.12.
• klo 13 Joulurauhan
julistus Langinkosken
keisarillisella kalastusmajalla, Tero Hietanen,
Toivonlaulajat.
• klo 14 Jouluaaton perhehartaus Langinkosken
kirkossa, Anne Läheniemi,
Susanna Hauer.
• klo 15 Jouluaaton hartaus Haltijan kerhohuoneessa, Jari Savinainen,
Susanna Hauer.
• klo 22 Jouluyön messu
Langinkosken kirkossa,
Anne Koivunen, Jari Savinainen, Susanna Hauer,
Koskigospel.

Joulupäivä pe 25.12.

• klo 10 Joulupäivä sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa, Jukka
Lopperi, Susanna Hauer.

Tapaninpäivä la 26.12.
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ISSN 2323-1688 (Painettu)

• klo 16 Tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus
Langinkosken kirkossa,
Anne Koivunen, Susanna
Hauer.

• Ke 25.11. klo 19
Dialogeja! Olli Porthan,
urut & jazz-yhtye:
Juha Björninen (kitara),
Riku Pelo (basso), Samir
Geber (rummut), Jarmo
Kaijansinkko (piano).
• To 26.11. klo 12
Lounaskonsertti,
Urkumestarikurssin
opiskelijat.

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.

Erityiskirkkopyhät
Kotkan kirkossa
• Su 29.11. klo 10 Adventin
messu.
• Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu.

Konsertit Kotkan
kirkossa
• Pe 4.12. klo 19
Puhallinorkesteri.
• Pe 11.12. klo 18 Joulukonsertti Joulun ihme.
Ville Perkkiö, baritoni,
Anna Perkkiö, viulu, Tatu
Ahola, sello, Elisa Murtoperä cembalo, urut ja
piano
• Ma 21.12. klo 18 Joulukonsertti ”Oi jouluyö”,
Maarit Alhosaari, sopraano, Pekka Soranummi,
piano ja urut.

Adventtimyyjäiset
• La 28.11. klo 10-12
Kotkan srk-keskuksessa.
Tarjolla mm. riisipuuroa,
kahvia, leivonnaisia, käsitöitä. Myyjäisten tuotto
lähetystyön hyväksi. Tervetuloa myyjäisiin myös
talkoolaiseksi, lisätiedot
Maarit Alhosaari
p. 050 526 2499.

Lauluämpäri
• Matalan kynnyksen kuoro
Lauluämpäri
harjoittelee ke 2.12. ja
19.12. klo 18-19.30
Kotkan srk-keskuksessa,
Mariankatu 14. Laulamme
monentyylisiä kappaleita
yksi- ja kaksiäänisesti ja
perehdymme kehoomme
instrumenttina. Tule joka
kerta tai vain silloin kun
sinulle sopii. Lisätiedot
vs. kanttori Ville Perkkiö
p.044 752 9507.

Lucia-vesper
• Su 13.12. klo 17 Kotkan
kirkossa. Tuotto kotkalaisten
lapsiperheiden joulun
tueksi. Ohjelma 5 €. Järj.
Kotkan Pohjola-Norden ja
Kotkan seurakunta.

Lähetyspiiri
• Keskiviikkoisin klo 12.3014, alk. 13.1.2016 Kotkan
srk-keskuksen kahviossa.
Lisätietoa Maarit Alhosaari
p. 050 526 2499.

Lasten joulukirkko
• ke 9.12. klo 9.30 Kotkan
kirkossa.

Urkuviikon konsertit Kotkan kirkossa

Kuva Seppo JJ Sirkka

• klo 8 Jouluaamun
messu Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari, Elisa
Murtoperä.

Joulupäivä pe 25.12.

• To 26.11. klo 19
Dialogeja! Markku
Mäkinen, urut &
nokkahuilukvartetti
Bravade.
• Pe 27.11. klo 19
Dialogeja! Urkuri Esa
Toivola & kuvataiteilija
Merita Koskimies.

Ruotsinkielistä
toimintaa
• 29.11. kl 13
1. Adventmässa i
Langinkoski kyrka, Anne
Koivunen, Tuomi Larvi.
Kyrkkaffe före mässan.
• 8.12. kl 18 De vackraste
julsångerna i Kymi kyrka,
Tapio Jokinen.
• 24.12. kl 15 Julbön i
Kymi kyrka, Tuomi Larvi.
Vuosi 2016
• 31.1. kl 13 Mässä i Kymi
kyrka, Tuomi Larvi.

Kotkan ja
Langinkosken
yhteinen joulujuhla
• Su 29.11. klo 14
Kehitysvammaisten
joulujuhla Kotkan srkkeskuksessa Kahvit alk.
klo 13, juhla klo 14.
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Metsäkirkko

Erityiskirkkopyhät
Kymin kirkossa
• Su 29.11. klo 10
1. Adventin messu,
Sinikka Vesala, Jarmo
Kaijansinkko, Kymin kirkkokuoro. Kahvit kirkossa
messun jälkeen.
• Su 29.11. klo 18 Holy
Communion, englanninkielinen messu.
• Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu Karhulan Mieslaulu, Jarmo
Kaijansinkko, Karhulan
Läntinen Soittokunta.
Seppelten lasku sankarihautausmaalla, kirkkokahvit Helilän srk-talossa.
• Su 13.12. klo 10
3. Adventin messu,
Kymi Contento.
• Su 20.12. klo 10
4. Adventin Kauneimmat
joululaulut messu.
• To 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton iltamessu.
• Pe 1.1.2016 klo 10
Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus.

• Ke 6.1. klo 10
Loppiaisen messu.
• Ke 6.1. klo 18
Loppiaisen konsertti,
Karhulan Mieslaulu
(ohjelma maksullinen).

Lasten pyhäkoulut
• Su 29.11. klo 13 Erikan
pyhäkoulu Boxilla. Aasi
lähtee matkalle kohti
Betlehemiä. Tule mukaan
pyhäkouluun ja aloita
samanikäisten seurassa
adventin aika.
• Su 6.12. klo 13 Eskarilaisten ja alakoululaisten
pyhäkoulu Boxilla. Adventti on ihanaa aikaa.
Tänään ollaan kynttilöiden
merkeissä.
• Su 13.12. klo 13 Erikan
Elävä pyhäkoulu
Boxilla. Tänään tehdään
joulukortteja.
Pyhäkoulut kestävät yhden
tunnin ja lapsi voi jäädä
ohjaajan seuraan ilman
huoltajaa.

• Ke 9.12. klo 18 lemmikkieläinten joulurauhan
julistus Helilän srk-talon
pihalla.

Lähetystyön
joulumyyjäiset

Erityiskirkkopyhät
Langinkosken kirkossa

• Su 29.11. klo 10
1. adventtisunnuntai,
• La 12.12. klo 8-13
seurakunnan kuorot,
Karhulan srk-keskuksessa,
pyhäkoululaiset.
käsitöitä, leivonnaisia,
• Su 29.11. klo 13 Mässä i
arpoja
Langinkoski kyrka.
Su 6.12. klo 10
•
Mistä löytäisin
2. adventtisunnuntai,
sen joulun…
itsenäisyyspäivä.
• Ke 16.12. klo 17.30 tapah- • Ma 7.12. klo 18 Saksantuma Kymin kirkonmäellä,
kielinen jumalanpalvelus.
kirkossa ja Helilän srk• Su 13.12. klo 10
talossa, Suntionkatu 18.
3. adventtisunnuntai,
Maailmojen messu.
• Su 20.12. klo 10
Aattonyyttärit
4. adventtisunnuntai.
• To 24.12. klo 18-21
kaikille avoin jouluSanan ja
aatonvietto Karhulan
srk-keskuksessa, Karhurukouksen ilta
lantie 33. Vapaamuotoista
• su 29.11. klo 18 Aittayhdessäoloa.
korven srk-talossa.

Lasten joulukirkot
• Ma 7.12. klo 9.30 ja klo
10.15 Lasten joulukirkko
Saaripirtillä.
• Ti 8.12. klo 9.30 ja klo
10.15 Lasten joulukirkko
Aittakorven srk-talossa.
• To 10.12. klo 9.30
Lasten joulukirkko
Langinkosken kirkossa.

Joulujuhlia
• Ke 9.12. klo 11 Vanhemman väen joulujuhla
Ristiniemessä. Hinta 20
euroa. Ilm.. viim. 25.11.
p. 040 196 7503.
• Ti 15.12. klo 12 Vähävaraisten joulujuhla Aittakorven srk-talossa.

Konsertit
• Ke 23.12. klo 19 Tunnelmallinen joulukonsertti
Langinkosken kirkossa,
mm. Langinkosken Leidit.

Maarit Alhosaaren joulukonsertti
– Olen laulanut paljon joululauluja, mutta tämän joulun alla pidän ensimmäisen
oman joulukonserttini, kertoo pastori Maarit Alhosaari.
Säestäjänään hänellä on Kotkan kantaattikuoron taiteellinen johtaja, diplomipianisti Pekka Soranummi, joka soittaa urkuja ja pianoa.
Ohjelmistossa on vanhoja, rakkaita joululauluja kuten Sylvian joululaulu ja Oi
jouluyö, mutta myös uudempia lauluja.
Konserttiin kuuluu myös yhteislaulua.
Konsertti pidetään Kotkan kirkossa 21.12. alkaen kello 18. Pääsy on vapaa, mutta ohjelmia on ostettavissa. Tuotto menee Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen
hyväksi.
Maarit Alhosaari ja Pekka Soranummi loihtivat joulun tunnelmaa konsertissaan.

Lucia-vesper 26. kerran
Kotkan kirkossa
Perinteinen Lucia-vesper järjestetään Kotkan kirkossa 13. joulukuuta kello 17.00.
Lucia-vesperin ohjelmasta
vastaavat tänä vuonna Kamarikuoro Kotka Canto ja Kotkan
musiikkiopiston nuorisokuoro Merituuli. Kuoroja johtavat
Mikko Hauhia ja Leena Arffman. Uruissa ja pianossa on Esa
Ylönen.
Sopraano Leena Arffman Lu-

cia esittää yksinlaulua. Vesperin ohjelmisto koostuu pääosin
joululauluista.
Puheen pitää pastori Maarit
Alhosaari. Lucia-neito saapuu
paikalle nuorisokuoro Merituulen seurueessa.
Käsiohjelmien tuotto menee
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän diakoniatyön kautta kotkalaisten lapsiperheiden joulun
tukemiseen.

Luukas 10 -koulutus alkaa Kotkassa
Kansan Raamattuseuran Luukas
10 –koulutusta annetaan Kotkassa
kuutena peräkkäisenä tiistai-iltana
12.1.-16.2.2016 klo 18-20.30.
Luukas 10 -tapa elää kiteytyy
neljään askeleeseen: siunaa, rakenna ystävyyssuhteita, auta missä voit ja kerro Jeesuksesta.
– Kyse ei ole niinkään evankelioimisesta vaan uskon todeksi
elämisestä. Se sopii siis jokaisen
kristityn peruskurssiksi, toteaa
valmentaja Mikko Matikainen.

Kurssi on osallistujille maksuton ja koko seurakuntayhtymän
alueelta voi tulla mukaan.
Koulutus tapahtuu Kotkan
seurakuntakeskuksen kahviossa,
salissa ja yläkerran huoneissa. Ilmoittautua voi 18.12. mennessä
Kotkan seurakuntatoimistoon, p.
044 752 9547 tai seurakuntatoimisto.kotka@evl.fi.
Lisätietoja antaa pastori Maarit
Alhosaari, p 050 526 2499 ja maarit.alhosaari@evl.fi
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ss= Hyvän mielen joulukalenteri =ss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mieti tänään, mikä on sinun oma unelmasi. Miten voisit lähteä
kulkemaan sitä kohti?
Lähetä ystävillesi oikeat joulukortit. Kirjoita, miksi kortin saaja on
sinulle ainutlaatuisen tärkeä ja rakas.
Tee lista kiitoksen aiheista elämässäsi. Ne voivat olla suuria asioita tai
aivan pieniä, niitä hyviä asioita, joita ei yleensä tule ajatelleeksi.
Sytytä kynttilä. Katsele sitä pitkään ja keskity vain sen valoon, hiljenny
hetkeksi.
Ajattele lapsuuttasi: mitä hyvää siinä oli, mitä arvokkaita asioita sait
lahjaksi lapsuudenkodistasi.
Pohdi hetken aikaa tapaasi puhua toisille ihmisille. Onko se
kannustavaa vai lannistavaa?
Anna ystävällesi Toisenlainen lahja. Nyt jos koskaan se on Kirkon
Ulkomaanavulle tärkeä päätös.
Katso kirkkaana yönä taivaan tähtiä. Miten pieni onkaan ihminen,
miten turha moni murhe - miten tärkeä jokainen lämmin sana.
Vähätteletkö itseäsi? Älä tee sitä. Olet tärkeä ja arvokas ihminen.
Nuuskamuikkunen sanoi: Yksi kahvipannu sinne tai tänne - ei kai se
suuria merkitse kun ollaan etsimässä pyrstötähtiä.
Jeesus-lapsikin syntyi pakolaisena. Mieti hetki, miten paljon vauvoja
syntyy tänäkin jouluna pakolaisina. Onko heille tarjolla edes seimeä?
Onnellisuus on elämäntapa. Älä sure sitä, mitä sinulta puuttuu, vaan
nauti siitä, mitä sinulla on.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kuuntele vanhaa sukulaistasi, kuuntele hänen tarinaansa. Se voi tuoda
uutta valoa asioihin, joita itse tänään mietit.
Leiki lapsen kanssa, saa hänet nauramaan. Ilo syttyy myös sinun
sisälläsi.
Katso peiliin: näet ihmisen, joka oikeastaan on mukava ja jolla on paljon
mahdollisuuksia edessään.
Usko pois: kun yksi ovi sulkeutuu sinulta, monta uutta ovea voi avautua.
Nalle Puh ja Nasu istuivat puun alla. ”Mitä jos tämä puu kaatuu”,
kysyi Nasu. Nalle Puh mietti hetken ja vastasi: ”Mutta mitä jos se ei
kaadukaan?”
Kuka tuo valoa elämääsi? Kerro se hänelle, valontuojallesi!
Ajatteletko, että niin iso ongelma voi olla vain sinulla etkä siksi voi
puhua siitä. On varmaa, että hyvin monella ihmisellä on sama ongelma.
Autolla ajaessasi pysähdy suojatien eteen ja päästä jalankulkija
ylittämään kadun. Vilkuta ja hymyile hänelle.
Säilytä lastesi tekemät joulukoristeet. Ne ovat aarteita, joiden arvo
kasvaa joulu joululta.
Pysähdy hetkeen. Moni ihme jää kokematta, jos vaan kiireesti kulkee
sen ohi.
Mieti, mitä tarkoittaa hyvä tahto. Miten sitä voitaisiin saada enemmän
ihmisten välille?
Lue jouluevankeliumi ennen jouluateriaa ja ota se omaksi perinteeksesi.

Liisi Laitila
– Mieleen jäänyt erityisesti tarha-aikoina
saatu ’’räppäkorva’’, pupupehmolelu, joka oli
minulle rakkain kaikista leluista. Räppis on
vieläkin tallella.
– Jokainen lahja on ollut omalla tavallaan
ihana. Kerran sain saippuapurkin, minkä
sisällä oli hunajan tuoksuista saippuaa. Sain
sen yhdeltä parhaalta ystävältäni Heidiltä,
mikä tekee siitä lahjasta spesiaalin. Hän tiesi,
että niin pieni ja simppeli asia saa minut
superonnelliseksi.
– Ei lahjan tarvitse olla uusin kännykkä, että
se olisi mieleenpainuva. Lahjan idea on se tärkein.
Erika Heinonen
– Vaikka olen saanut paljon myös suurempia lahjoja, esim. kellon ja kännykän,
mieleenpainuvimpana lahjana on kuitenkin
jokavuotiset pörrösukat. Lahja on lähes

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Mieleinen
joululahjani

Erika Heinonen, Heidi Ruuska ja Liisi Laitila ovat hyviä ystäviä.
varma jouluillan piristys, aina yhtä tervetullut.
Jouluaattoilta ei voi alkaa onnistuneesti ilman
pehmoisia, lämpöisiä sukkia jalassa.
– Parasta on, jos sukkien mukana tulee vielä
rasia lempisuklaata. Sohvalla sukat jalassa
ja suklaa sylissä perheen kanssa istuskelu on
samalla myös rakkain joulumuistoni.
Heidi Ruuska
– Mieleenpainuvin joululahja on varmasti
uusien kameroiden ja kännyköiden ohella

ollut kalenteri. Ystäväni Liisi sotki ja tuhosi
kalenterini täysin yhtenä vuonna. Jouluaattona
sain häneltä uuden, hienon kalenterin.
Simppeli lahja, mutta idea oli hauska
– Viime vuonna sain Liisiltä lahjaksi
kirjoitelman, joka kertoi minun ja Liisin
ystävyydestä. Otsikkona oli ’’Minun paras
ystäväni’’. Liisi oli kirjoittanut sen 7. luokalla.
Se sisälsi kehuja, muistoja ja yhteisiä ’’insidejuttuja’’. Sillä lahjalla on todella tunnearvoa, ja
se poikkeaa muista lahjoista täysin.

