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Kohti joulua
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Joulukertomus
Tänä jouluna heitän hyvästit nuoruuden kodilleni. Joulun
alla seison kotitaloni pihalla ja katselen kun lumi peittää
sen romahtaneen katon ja kallellaan olevat seinät. Autius
katsoo sen särkyneistä ikkunoista. Pihakoivut ovat kasvaneet täyteen mittaan, metsänlaidan kuusi levittää oksansa
laajalle, peltoaukeat ovat metsittyneet. Isä ja äiti eivät kulje
enää pihan poikki askareillaan. On hiljaista, hyvästien
aika. Muistan kotini jouluja.
Minua koskettavat kauniit joulukertomukset. Kun lohduton elämänkohtalo saa ylimaallisen lohdutuksen, sisälläni vavahtaa. Kun hyvän tekeminen kohtaa ylitsevuotavan
vastaanoton, tai kaipaus vapaudesta ja kodista saa täyttymyksen, liikutun. Kun eksynyt löytää kotiin, tai elämään jää
surullinen arvoitus ratkaisematta, jouluiset tunnelmat valtaavat mieleni.
Raamatun joulukertomus ei ole satua. Nuori ja köyhä
Maria tulee Pyhän välikappaleeksi. Häpeään ja epätoivoon tuomittu Joosef saa hyväksytyn aseman. Pelkääville
paimenille ilmoitetaan suuri ilo ja annetaan tehtävä. Kuuliaiset itämaan tietäjät löytävät etsimänsä ja antavat lahjansa
kuninkaalle. Rikkaat, kunnialliset, vahvat ja rohkeat jäävät
paitsi taivaallista lahjaa. Taivas koskettaa maata sen alimmissa paikoissa.
Tiedän, että Jumala rakasti niin maailmaa, että antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo hukkuisi. Tiedän että Raamatun joulukertomus on totta. Se
muuttuu minullekin oikeasti todeksi kun se koskettaa
minua. Raamatun joulukertomus elää, koska se sisältää
evankeliumin. Elävä sana koskettaa, herättää uskon.
Synnin tähden lohduton saa lohdun, köyhä saa lahjan, kaipaus saa täyttymyksen, eksynyt näkee kodin. Ilon keskelle
jää kuitenkin toivon täyttämä suru.
Kun kävelen kotikummuilta poispäin, kiitollisuus täyttää
mieleni. Tapailen jouluvirren sanoja: ”Valtakunnassansa,
Jeesus seuraajansa, Hengellään kansakseen pyhittää”.
Mietin miten joulukertomuksen sanoma on muuttanut elämääni ja miten se muuttaisi lähimmäisteni elämää.
Toivotan lukijoillemme siunattua Vapahtajamme
syntymäjuhlaa.

Kohti pappilan joulua
Monet kerrat olen ajanut pitkin Karhulantietä huomaamatta, että matkan varrella sijaitsee 1700-luvulta
peräisin oleva Eskolan pappila. Vuosisatojen ajan tuossa talossa on majoitettu Kymin alueelle tulleet
papit. Nykyään Eskolan pappilassa majaansa pitävät Sami Ristiniemi ja Niina Kuokkanen perheineen.
Ennen vanhaa joulun tullen pappiloissa on käynyt vilske, kun pappilassa asuneet papit ovat
valmistautuneet joulun työtehtäviin ja kotia on täytynyt valmistella joulukuntoon. Saattoihan pappilaan
tupsahtaa myös tuntemattomampia seurakuntalaisia. Nykyään pappilan joulu on kuitenkin hieman
erilainen, kun asuttajana on lapsiperhe. Päätin selvittää, mitä pappilan jouluun kuuluu nykyään.
Astuessani Eskolan pappilan ovesta sisään ensimmäistä kertaa näen suuret ovet ja korkeat seinät.
Pappila huokuu historiaa. Voin kuvitella, kuinka tilassa on jouluisin järjestetty erilaisia seurakunnan
tilaisuuksia.
Niinalle ja Samille joulu on tärkeä juhla. Joulun vietto muuttui paljon heidän muuttaessaan kaksiosta
vanhaan pappilaan. Niina naurahti: ”Joulun valmistelu aloitetaan jo lokakuussa.” Valmisteluun kuuluu
niin miljoonien kynttilöden sytytys kuin joulukorttien askartelukin.
Kysyn, mitä pappilan nykyisten omistajien joulunviettoon kuuluu. Sami kertoo, kuinka hautausmailla
käynti ja kynttilöiden sytyttäminen Kymin sankarihaudoille ovat jo monen vuoden ajan olleet keskeinen
osa jouluperinnettä. Muuten joulu ollaan perheen kesken pappilassa.
Niina huomauttaa, että jouluaattona sukulaiset kutsutaan mukaan yhteiselle jouluaterialle
pappilaan. Joulupöytään jokainen tuo jotain omaansa nyyttikestiperiaatteella. Isäntä tietenkin hoitaa
kinkun paiston puuhellassa. Pappilan saunakin kuulemma lämmitetään aattona, mutta Sami kertoo,
että harvemmin siellä keritään käymään. Lapset pitävät huolen, että vilske käy pappilassa edelleen
jouluisin. Kysyessäni Samin ja Niinan tyttäreltä, mikä on parasta joulussa, vastaus tulee kuin tykin
suusta: ”Joulupukki tietenkin”.
Joulun jälkeen pappilassa vetäydytään nauttimaan lahjoista, mutta
myös nauttimaan vapaa-ajasta yhdessä perheen kanssa.
Toivotan joulumieltä niin pappiloihin
kuin kaikkiin muihinkin koteihin!
Heikki Luoto
Kymin seurakunnan vt. seurakuntapastori

Matti Kontkanen
päätoimittaja

Ennen wanhaan...
Joulukuuseen niin oleellisesti kuuluvia kynttilöitä on alettu sytyttää aattoiltana myös
omaisten hautakummuille. Luterilaisille hautausmaille ensimmäiset kynttilät ilmestyivät vasta
1920-luvun alussa.
Varhaisin tieto Helsingin Vanhalta hautausmaalta on vuodelta 1921. Jouluaattona ylioppilas Lyyli Grotenfelt, professori Kustavi Grotenfeltin tytär, sytytti kynttilän sisarensa Kyllikin
haudalle. Kyllikki Grotenfelt oli kuollut samana
vuonna 20. syyskuuta.
Tapa alkoi hiljalleen levitä. Sotien jälkeen
kynttilöiden sytyttäminen haudoille on nopeasti yleistynyt. Nyt tuhannet kynttilät valaisevat
jouluyönä suomalaisia hautausmaita, erityisesti
sankarivainajien kumpuja.
Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto, 1950.
Kynttilät luovat hautausmaille joulun tunnelman.

Kuva Seppo J. J. Sirkka

Kynttilöitä hautausmaille
...ja nykyisin
Hautausmaalla on jouluaattona
paljon kulkijoita. Hämärtää, kynttilät valaisevat lumisia hautoja.
Pieni poika kävelee käsi äidin
kädessä.
- Miksi ihmiset oikeastaan
vievät jouluna kynttilöitä haudalle,
poika kysyy.
Äiti miettii. Mikä olisi oikea vastaus, niin että lapsi sen ymmärtäisi.
- Minusta tuntuu, että ihmiset
vievät kynttilöitä haudalle sen
takia, että he haluavat, että taivaaseen menneet ihmiset olisivat
meidän kanssamme viettämässä
joulua, poika vastaa itse omaan
kysymykseensä.
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Yksi vai kolme seurakuntaa?
Kotkan kolmen seurakunnan yhdistyminen ei
aiheuttaisi merkittäviä muutoksia käytännön
toimintaan
- Aika ajoin on puhuttu Kotkan kolmen
seurakunnan yhdistämisestä. Asia on tullut nyt ajankohtaiseksi, Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila kertoo.
Yhdistämisasia liittyy kirkon seurakuntarakenneuudistukseen. Seuraavan
kerran kirkolliskokous käsittelee asiaa
ensi kevään täysistunnossa. Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle on, että
kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa
seurakuntayhtymiin, joiden johdossa ovat
yhtymärovastit.
Esitys sai eteläkymenlaaksolaiset pohtimaan, miten suunnitelma seurakuntayhtymästä voitaisiin täällä toteuttaa.

Yhdistämisessä nähdään monia etuja.
- Työvoiman liikuteltavuus olisi hel-

Kuva Seppo J. J. Sirkka

Marttilan mukaan yksi yhdistetty Kotkan
seurakunta ja Haminan seurakunta voisivat olla seurakuntayhtymässä tasaver-

taiset kumppanit. Virolahti ja Miehikkälä
kuuluvat kappeliseurakuntina Haminaan, ja Pyhtää voisi kenties olla Kotkan
kappeliseurakunta.
Vaikka kirkkohallituksen esitys ei toteutuisikaan, Kotkassa mitä todennäköisimmin jatketaan suunnitelmia kolmen
seurakunnan yhdistämiseksi. Asia nousee
valittujen luottamuselinten esityslistoille
ainakin keskusteltavaksi.
- Meillä on yhteensä 40 000 jäsentä,
eikä yksi seurakunta olisi siis kovin iso,
Marttila laskee.
Seurakuntien virkamiehet ovat suunnitelleet, että yhdistyminen voisi tapahtua
ehkä vuoden 2017 alussa.

pompaa. Kirkollisten toimitusten hoito
olisi yhden kirkkoherran alaisuudessa, ja
pappien osalta työ olisi tasapuolisempaa
ja joustavampaa. Esimerkiksi Kotkassa on
paljon enemmän hautajaisia kuin Kymissä tai Langinkoskella, jossa taas kasteita
on enemmän.
Myös muut työntekijät omine vahvuuksineen olisivat koko Kotkan käytettävissä, ja tiimityöllekin saataisiin uusia
mahdollisuuksia.
Taloudellisesti muutoksella olisi suuri
merkitys. Hallinto kevenisi monin tavoin.

Seurakuntalaisten kannalta yhdistymisellä
ei olisi juurikaan käytännön vaikutuksia.
- Siihen me pyrimme. Tietyt papit voisivat palvella vanhaan tapaan nykyisissä seurakunnissaan. Jumalanpalvelukset pidettäisiin kolmessa kirkossa, Marttila kertoo.
Nykyisten kolmen seurakunnan alueille
tulisi kenties alueneuvostot.

Toisiko yhdistyminen muutoksia?
Sairaalasielunhoito

Kaste

Sairaalapappi on omaisia, potilaita ja henkilökuntaa varten kuten tähänkin asti.
Myös viikonloppuisin sairaalasielunhoito palvelee kuten ennenkin. Viikonloppuisin seurakunnan papit vuorotellen
käyvät tarvittaessa sairaalassa.
Seurakuntalaisen kannalta katsoen
Kotkan seurakuntien yhdistyminen ei aiheuta muutosta sairaalasielunhoidossa.
Sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala

Lapsi saa kasteen samaan tapaan kuin
ennenkin. Lapsi kastetaan kotona, seurakunnan tiloissa, miten vanhemmat toivovat. Ehkä kasteen ajankohdan saatavuus
paranee sillä tavoin, että seurakuntalaisten toiveet voidaan paremmin ottaa huomioon kun työvoimaa on laajemmin käytössä. Vanhempien toiveet myös kastavan
papin suhteen säilyvät ennallaan tai jopa
paranevat.
Langinkosken seurakunnan kirkkoherra

Päiväkerhot
Ei suurempia muutoksia. Päiväkerhoihin
ilmoittaudutaan netissä tai suoraan minulle tai ohjaajille ilmoittautumiskaavakkeella ja jo keväällä.
Kymin seurakunnan lapsityönohjaaja Anne Silomaa

Diakonia

– Sairaalasielunhoito palvelee nykyisellä tavalla, vaikka Kotkan kolme seurakuntaa
yhdistyisivät, kertoo sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala vierellään keskussairaalassa
kesäteologina työskennellyt Moona Kinnunen.

Nykyisten kolmen seurakuntaneuvoston
sijaan olisi vain yksi neuvosto. Pidemmässä juoksussa henkilökunnassakin voitaisiin säästää.

Asiakkaan kannalta ei varmastikaan selkeästi näkyviä muutoksia. Edelleen on useita
toimipisteitä, joista apua voi hakea. Avustuskäytäntöjen yhtenäistyminen koko Kotkan alueella tuo tasa-arvoisen kohtelun
asiakkaille asuinalueesta riippumatta.
Kotkan seurakunnan diakoni Anne

Jukka Lopperi

Sukuselvitykset
Sukuselvityksiä kysytään eniten keskusrekisteristä perunkirjoituksia varten. Jos
seurakunnat yhdistyvät, palvelut jatkuvat
samanlaisina kuin nyt. Useamman toimiston sijasta olisi vain yksi palvelupiste.
Edelleen toivotaan, että tilaukset tehdään
sähköpostitse, mutta aina voi myös soittaa tai käydä paikan päällä.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja
Matti Kontkanen

Lisää aiheesta sivulla 13.

Kuusisto

Anne Koivunen:

Kotkan seurakuntavaalien yksi ääniharava
oli tuoreen tulokkaan, kaksihenkisen Uusi
viini -ryhmän edustaja pastori ja Pyhtään
vt. kirkkoherra Anne Koivunen. Hänet valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon peräti
109 äänellä ja Kotkan seurakuntaneuvostoon 103 äänellä.
Myös toinen Uuden viini edustaja Mikko Hauhia tuli valituksi seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.
– Toivon, että valituista syntyisi sellaiset työryhmät, joissa yhdessä voisimme
rohkeasti pohtia voimavarojen yhdistämistä Kotkan kolmessa seurakunnassa,
Anne Koivunen linjaa.
– Kun ihmiset tekevät paljon työtä, he
stressaantuvat ja väsyvät ja luovuus tyrehtyy. Luovuudelle täytyy kuitenkin olla
tilaa.
Anne Koivusen mielestä tärkeää onkin,
että yhteistyön kautta työntekijöille jää ai-

kaa sellaisiinkin asioihin, joihin nyt ei ole
ollut mahdollisuutta. - On oltava valmiita
luopumaan vanhoista kaavoista ja etsimään uusia ratkaisuja.
Eräs uudistus voisi Anne Koivusen mukaan olla jumalanpalvelusten porrastaminen Kotkan kolmessa kirkossa niin, että
vuorosunnuntaisin jumalanpalvelukset
alkaisivat vaikkapa kello 10, 12 ja 14. Silloin samat henkilöt toteuttaisivat messun
useampaan kirkkoon.
– Näin muille jäisi aikaa esimerkiksi
yksinäisten ihmisten luona käymiseen.
Eivätkä messut sen huonompia olisi. Tätä
voisi kokeilla vaikka puolen vuoden ajan,
ja joskus voitaisiin messut tehdä isommallakin porukalla ja teemalla.
Myös rovastikunnat voisivat Anne Koivusen mielestä tehdä enemmän
yhteistyötä.
– Voisi esimerkiksi koota ideapankin,

johon laitettaisiin mm. hartauspuheita,
valokuvia ja käsiohjelmia. Niistä olisi hyötyä muille, jotka kehittelevät samanlaisia
asioita.
– Jos joku idea osoittautuu huonoksi,
aina voi palata entiseen. Tarkoitus on helpottaa työntekijöiden taakkaa, ei aiheuttaa lisää stressiä.
Kotkan kolmen seurakunnan tulevaisuudesta Anne Koivunen sanoo heti: –
Yhteistyötä, mahdollisuuksien mukaan
yhteen!
Perustelut ovat selvät. - Sydämestäni
toivon henkilöstön joustavaa liikkuvuutta.
Miten lähdit ehdokkaaksi?
– Olin 12 vuotta sitten Helsingissä Alppilan seurakuntaneuvostossa ja Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa. Jäin
kaipaamaan sitä, että sain olla mukana
oman seurakunnan kehittämisessä ja
ideoinnissa.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Yhteistyötä, rohkeutta ja uusia ideoita

Anne Koivunen uskoo yhteistyön voimaan.
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vaivatonta.
keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi

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



V

Tarvitsetko tilapäistä lastenhoitoapua?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa lastenhoitoapua
Kotkassa ja Pyhtäällä kaikille vuorokaudenajoille.
Hoitajan voit tilata puh. 044 0303 301 ma-pe klo 8-12 tai netissä
http://kymenpiiri.mll.ﬁ .
Lastenhoito maksaa arkisin 8,20€/
tunti (minimi 2 h).

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta



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



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

Hoiva, avustaminen, hieronta
Siivous, ikkunanpesut, pihatyöt

Joulun Odotusta!

Toimimme koko Etelä-Kymenlaakson alueella

puh. 020 7931 461 www.hyvinvointiakotiin.fi

Ajanvaraus
(05) 214 413, Kotka
(05) 264 240, Karhula
www.neljasnikama.fi



Erikoihammasteknikko
PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ
Timo Noronkoski

 Kotkankatu
 16 B
 42

     
VARAA AIKA
Tarjouksia
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!
  









PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ




   
 

  


Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746



Tarjouksia
 Tervetuloa

 

Kontio apteekkiin

Lakiasiaintoimisto
saLomo ky

  
        







Varatuomari Jukka Lemmetyinen

Tervetuloa!

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

      
   
2200 440




Karhulantie
30



Avoinna
  arkisin
 

8.30-19.00
la 8.30-15.00





Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

OPI VENÄJÄ
puolessa vuodessa!

      
   

JOULU

www.piplia.fi ■
2200 440

     

4kk opistossa ja 2kk Pietarissa
Opetus, majoitus ja ruoka vain 3600€
Kelan opintotuki

SYDÄMESSÄ
Hautaustoimisto
ja kukkakauppa

KULJEN KANSSASI –riipus
Kaksiosainen, hopeinen
Kuljen kanssasi –koru yhteiselle
■

matkallenne. 49 €

Myös espanjan, englannin ja kiinan kursseja
samalla kaavalla.
Itä-Hämeen opisto
www.ihop.fi
044-5271701
19600 Hartola, 4-tien varrella

Kaksiosainen hopeinen riipus
Kuljen kanssasi. UUTUUS!
LÄPPÄKIRJA
Hauska tapa oppia Raamattua. 15 €.
Saatavana myös digikirjana App Storesta.
■

■ KULTAINEN NIMIPAINATUS
Raamatun tai virsikirjan kanteen.

Keskuskatu 35, 48100 Kotka
arkisin 9-17 lauantaina 9-13
p. 05-216 263
www.kotkanhautausjakukka.fi

Karhulan
Pesuliike

Tuotevalikoima www.pipliakauppa.fi.

voimasanoja

PIPLiA.
Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520
myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi |

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

APUA JA HOIVAA ARKEESI.
kotipalvelua
kotisairaanhoitoa
siivousta
Hyödynnä verotuksen
45 % kotitalousvähennys!

www.emus.fi
05 213 110
Kotka
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Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Lotta Hyvättisen kertoma tarina
isopapasta sai lapset miettimään
elämän iloja ja suruja. Jenni
Mielonen sai tehtäväkseen käydä
sammuttamassa kynttilän.

kaa: - Taivaassa saa tavata myös
ne koirat, jotka ovat kuolleet.
Niin kuin meidän Dolly ja Vikke.

Tauno-isopappaa muisteltiin pyhäkoulussa
Langinkosken seurakunnassa lapset
ovat kokoontuneet pyhäkouluun jo
vuosikymmenien ajan
On sunnuntai. Langinkosken
kirkossa on alkamassa Maailmojen messu. Sisään tulee paljon
isiä ja äitejä lapsineen. Kaikki
istuvat kirkon penkille, mutta
kun Raamatun luku alkaa, lapset
lähtevät yläkertaan.
Siellä alkaa tuttuun tapaan
pyhäkoulu. Eilen oli pyhäinpäivä, joten pyhäkoulussakin puhutaan nyt kuolemaan liittyvistä
asioista.
Sen jälkeen on aina leikin
vuoro. Nuket, autot, traktorit,
pelit ja kirjat odottavat vuoroaan.
Lapsia onkin tänään paljon, kaikkiaan 30. Maija Sankamo ottaa

pienet lapset omaan pyhäkouluunsa ja 16 kouluikäistä tulee
Lotta Hyvättisen ryhmään.
Lastenhoitaja Lotta Hyvättinen yksi kuudesta vapaaehtoisesta, jotka pyörittävät Langinkosken kirkossa pyhäkoulua.
Aluksi Vilho pääsee soittamaan triangelia. Kaikki haluavat sytyttää kynttilöitä. Lotta
laittaa lattialle valkoisen, taitetun lakanan ja sen päälle lautasen, jossa on kynttilä ja valokuva. Lapset kurkottuvat katsomaan kuvaa.
– Siinä olen minä vauvana
ja kuvassa on myös isopappani Tauno. Tänään kerron teille
Taunosta. Hän on jo kuollut, ja

pyhäinpäivänä muistellaan aina
pois nukkuneita läheisiä ihmisiä,
Lotta kertoo.
Elämässä on iloja ja suruja. Lotta
on tuonut pieniä kiviä, jotka kuvaavat surullisia asioita ja punaisia paperiruusuja, jotka kertovat
iloista.
– Isopapalle oli varmaan raskainta, kun hän joutui hautaamaan oman poikansa.
Lapset saavat hakea itselleen
pienen kiven, laskea sen yksi kerrallaan lakanalle ja halutessaan
kertoa jonkin surullisen asian.
– Kiusaaminen on surullista,
pieni kiven laskija sanoo.
– Ja se, kun kuolee vastasyntyneenä, toinen miettii.
Sitten lakanalle lasketaan ruusut ja kerrotaan iloiset asiat.
– Rakas ystävä on iloinen
asia, yksi tytöistä kertoo.

Taunolla oli viisi lasta ja lapsenlapsenlapsiakin monia -yksi heistä Lotta. He olivat Taunon elämän iloisia asioita.
Sitten Taunon elämä päättyi.
Lotta sammuttaa kynttilät ja
laskee ruskean lakanan valkoisen
lakanan päälle. On Taunon
hautajaisten aika.
– Hautajaisissa muistellaan
hyviä asioita, Lotta sanoo
ja ripottaa punaiset ruusut
ruskealle lakanalle.
Ruusujen ylle hän laittaa valkoisen, pilvenohuen harsokankaan. Tauno on nyt taivaassa.
Lapset katsovat miettien valkoista pilveä.
– Hän tapaa siellä taivaassa
sen pojan, joka kuoli, Ellen Kaario, 8, pohtii.
– Taivaassa paistaa aina aurinko. Siellä ei sada eikä salamoi,
Eetu Railo tuumaa. Ja Eetu jat-

Minun joulumuistoni

Lehmille hyvä tarjoilu jouluaattona
Olin viiden vanha kun vanhempani
erosivat ja tämän jälkeen olen vuorotellut jouluja, välillä viettäen kahdestaan
äidin kanssa Helsingissä kerrostalokaksiossa, välillä isän luona uusioperheessä Kouvolassa. Muistan kuinka
joulukuusi oli minulle tärkeä ja vietin
tuntikausia leikkien pikkuruisilla nukeilla kuusen oksilla.
Kuusi oli nukkejen koti, jossa ne
asuivat ja elivät mielikuvitusarkea.
Muistan myös sen joulun, jolloin sain
lahjaksi oikean nukkekodin. Se on
edelleen tallessa ja nyt omat tyttäret

leikkivät sillä. Kalusteet ovat todellisia
retrokalusteita ja tapetit juuri sellaisia,
joita meillä oli 70-80-luvun taitteessa
töölöläisasunnossamme.
Mummolassa vietetyt joulut ovat
jääneet mieleen. Joulupukki oli naapurin ukko, joka oli erittäin pelottava.
Kaikki suvun lapset taisivat pelätä sitä
ja silti jokainen joutui istumaan pukin
polvella keinutuolissa ja kertomaan,
mitä toivoo lahjaksi.
Mummolassa oli aina eläimiä. Oli
kissoja ja koira, ja mummolan lehmät olivat minulle erityisen tärkeitä.

Pidinkin huolta siitä, että lehmät saivat hyvän tarjoilun perunankuorista
jouluaattona.
Kerran olin jouluaattona eläinlääkärin apulaisena, kun poikivan lehmän
synnytys ei ollut onnistua. Minä sain
pitää lehmää sieraimista kiinni samalla, kun eläinlääkäri veti vasikkaa sorkista ulos. Vasikka syntyi kuolleena.
Jouluna mummo leipoi rieskaa leivinuunissa ja ternimaidosta tehtiin
maailman parasta pannukakkua.
Annika Aalto-Partanen
FM, laatu- ja ympäristöpäällikkö

Yrittäjä Maija Sankamo on
kolmen vuoden ajan opettanut
pyhäkoulussa. Nyt hän joutuu
aivan yllättäen pitämään pienten pyhäkoulua, koska henkilö,
jonka vuoro olisi ollut opettaa,
pyydetään Maailmojen messun
tulkiksi.
– Kerron heille Franciscus
Assisilaisen tarinan sudesta, jota
koko kylä pelkäsi. Lopulta ihmiset ja susi ystävystyivät ja alkoivat elää yhdessä.
Tarina saa lapset innostumaan. Yhdessä mietitään, mitä
pelottavia asioita on olemassa.
Ja mietitään myös sitä, miten
taivaan isä ja enkelit pitävät ihmistä huolta.
Pyhäkoulussa kerrotaan usein
Raamatun tarinoita.
– On hienoa, kun saa katsoa
Raamatun sanomaa lasten silmin. Siinä oppii itsekin paljon,
Maija pohtii.
Anton Säämänen, 11, on pyhäkoulussa ensimmäistä kertaa.
– Täällä on kivaa. Oli kiva
kuulla isopappa Taunosta. Voisin kyllä tulla uudestaankin.
- Minäkin tykkään pyhäkoulusta. Ja tykkäsin kuulla Taunon
tarinan, Ellen Kaario miettii.
Langinkoskella pyhäkoululla
on pitkät perinteet. Kirkko valmistui vuonna 1953, ja pian sen
jälkeen alkoivat ensimmäiset
pyhäkoulut.
Yksi varhaisista Langinkosken seurakunnan pyhäkoululaisista oli Maijan mies Jukka
Sankamo.
– Hän kävi siellä 1960-luvun
alussa, ja on kertonut paljon tarinoita sen ajan pyhäkouluista,
Maija kertoo.
Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen
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Kymijoen rannalla syttyvät jouluiset
tulet, ja Munkkisaaren Majalla
lauletaan taas joululauluja

Martti ja Aila luovat
joulun tunnelman toisille
Joulu ja Kymijoki ovat rakkaita asioita
Aila ja Martti Jussi-Pekalle.
He ovat palanneet taas asumaan Siikakosken rannalle Munkkisaaren Majalleen, ja taas kerran alkaa sen joulun luominen, josta saavat nauttia niin monet
kotkalaiset.
– Me haluamme tehdä joulua muille
ihmisille. Samalla saamme itsekin siitä
jouluilon, he kertovat.
Kymin kirkko on ollut
tärkeä paikka JussiPekoille.
Aila asui lapsena Sunilassa. Jouluaamuna lähdettiin kävellen
kirkkoon, ja herätys oli aikainen.
– Kun olin 13-vuotias, muutimme Otsolaan, eikä matka ollut enää niin pitkä.
Aila pääsi ripille Kymin kirkossa, siellä
vietettiin häät ja lapset pääsivät ripille.
Ja vuonna 1988 perheen molemmat
lapset, kaksi poikaa, siunattiin hautaan
tuhoisan liikenneonnettomuuden jälkeen.
Kun lapset vielä elivät,
perheellä oli omat jouluperinteensä.
– Olimme kaikki kovia
lukemaan. Joulu oli pilalla, jos ei saanut kirjaa lahjaksi. Luimme
yöhön asti, vaikka aamulla oli aikainen
herätys kirkkoon. Sitten joku hiipi yöllä

keittiöön, ja vähän ajan kuluttua kaikki olivat siellä syömässä voileipiä, Aila
muistelee.
– Kun lapset olivat pieniä emmekä aamulla lähteneet kirkkoon, meillä oli jouluöisin seuranamme ystävämme poliisi,
joka oli oikea filosofinen pohdiskelija.
Hänen kanssaan keskustelimme aina pitkään, Martti kertoo.
Monet muistot noilta vuosilta ovat
pyyhkiytyneet mielestä pois. Varmaan
hyvä niin, sillä ne tekisivät nyt turhan
kipeää.
Poikien kuoleman jälkeen
Martti rupesi käymään kodeissa joulupukkina ja keräämään rahaa hyviin tarkoituksiin. Iso
ja raamikas pukki tuli monessa talossa
tutuksi, ja hänet haluttiin pukiksi vuosi
toisensa jälkeen.
Kun Kotkasta tuli 90-luvun alussa Unicefin lasten kaupunki, Martti alkoi pukkeilla Unicefin hyväksi.
Joulupukkina Martti toi iloa moneen
perheeseen. Samalla hän sai iloisia kokemuksia omaan jouluunsa.
– Kerran minulla oli aattoillan viimeisenä käyntipaikkana Pihkoossa oleva koti, johon sai mennä vielä myöhäänkin. Siellä oli
neljä aikuista ja he ottivat joulupukin joukkoonsa joulua viettämään. Siellä oli suunniteltu leikit ja laulut, ja siitä jäi hyvä mieli.

Pukkeilusta tuli Martille jouluinen ja
rakas tapa. Rahaa siitä oli vaikea ottaa,
mutta aina löytyi oikeita kohteita pukin
palkkioille.
Jussi-Pekkojen elämässä
alkoi uusi vaihe, kun rakkaus Kymijokea kohtaan
toi ajatuksen uudenlaisesta työstä. Entiset työurat jäivät taakse.
Kymijoen Siikakosken rannalla sijaitseva Munkkisaaren Maja oli ollut vuodesta
1985 tyhjillään. Talolla on komea historia: lohia kuhisevan Siikakosken rannalla ollut Munkholman luostari oli purettu
vuonna 1901 ja nykyinen rakennus rakennettiin huvilaksi vuonna 1903.
– Halusimme rakentaa koskimatkailualueen ja tässä oli meidän mahdollisuutemme. Vuoden 1990 keväällä vuokrasimme sen, ja siitä alkoi rankka työnteko,
Martti sanoo.
Jussi-Pekat olivat tarttuneet yllättävän paljon työtä vaativaan hankkeeseen.
He kunnostivat Munkkisaaren Majan
viihtyisäksi ja toimivaksi, aloittivat siellä
kahvilan ja ravintolan toiminnan, tarjosivat Siikakosken koskikalastajille palveluja
ja ryhtyivät kehittämään koskenlaskua
Kymijoelle.
Vähän myöhemmin he vuokrasivat Kymijoen Kultaankosken rannalta hehtaarin
kokoisen tilan, johon he raivasivat ensin

Aila ja Martti Jussi-Pekan jouluissa parasta
on läheisyys ja rakkaus.
taukopaikan koskenlaskijoille. Sittemmin
he lähestulkoon omin käsin rakensivat
Kultaan Koskikeitaan. Kauniilla paikalla
sijaitsi päärakennus, sauna, kota ja useita
muita rakennuksia.
Joulua vietettiin niin
Munkkisaaren Majalla kuin Kultaallakin. Ja
joulun henki ja tunnelma, sen Aila Martti
ovat aina osanneet luoda.
Kultaalla oli iso kota, johon mahtui jopa 30 ihmistä. Joulun alla siellä tarjottiin
glögiä ja yrittäjäpariskunta kertoi Kymijoesta. Sitten jokainen sai öljylyhdyn ja
lähdettiin yhdessä kävelemään jokirantaa
alaspäin.
Vastaan tuli lato. Aila ja Martti kertoivat, että siellä asuu huuhkaja. Tulijoiden
piti huutaa ja pyytää lupa saada mennä
latoon. Kaikki huhuilivat, ja kun vastausta ei kuulunut, pääteltiin, että huuhkaja ei
ole kotona.
Ladon ovet avattiin ja yllätys: siellä
oli joulukuusi keskellä! Kynttilät sytytettiin ja sitten olivat vuorossa piirileikit ja
joululaulut.
Paluumatkat olivat erityisen jännittäviä. Vieraat kuulivat metsästä suden ulvontaa, karhun mörinää ja ketun
naukumista.
No, itse asiassa se oli vain Ylä-Kotolan
Marko.
Jussi-Pekat luopuivat
yrityksestään, Keisarin
Kosket Oy:stä vuoden
2007 lopulla. Oli aika jäädä eläkkeelle.
Tai oikeastaan: nyt tuli aika toteuttaa
kaikenlaisia ideoita, ja erityisesti jouluun
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liittyviä hauskoja asioita.
Vuonna 2008 he olivat ravintola
Vaustissa, kun Hyväntuulen Laulajat lauloivat tonttulakit päässään.
– Tuli mieleen, että olisipa mukavaa, kun Kotkan torilla joskus olisi
tuhat tonttua, Martti kertoo.
Kotkan Kauppatien toiminnanjohtaja Reijo Saksa innostui asiasta.
Seuraavan joulun alla nähtiin Kotkassa tonttujen paraati. Tonttuja on
siitä lähtien hipsinyt torilla joka joulu, sittemmin tonttujen talkoomeiningillä. Vuonna 2012 Isonpuiston
väestönsuojassa oli joulupukin oma
luola, sekin Jussi-Pekkojen aktiivisuuden ansiosta.
Tänä vuonna joulun avaus on torilla lauantaina 29.11. kello 11.00.
Pukkina ja muorina toimivat Aila ja
Martti, ja uutuutena on nyt jouluauto.
Jo u l u t u n n e l m a a n
pääsee myös Munkkisaaren majalla
marraskuun viimeisenä sunnuntaina ja
sitten joulukuun sunnuntaisin.
Monien kotkalaisten joulumuis-

toihin liittyvät kauniit tapahtumat
Munkkisaaren majalla. Siellä julistettiin joulurauha Kymijoelle, ja väki
toi kynttilöitä rannalle. Yhteistyökumppaneina olivat Kymin seurakunta, ortodoksinen seurakunta ja
Kotkan Luonto.
Ikimuistoisia olivat myös Munkkisaaren majan kauneimpien joululaulujen illat, nekin Kymin seurakunnan kanssa yhdessä toteutettuina.
Nyt, kun Jussi-Pekat ovat muuttaneet takaisin Munkkisaareen, majalla soivat taas joululaulut.
Niitä lauletaan tiistaina 9. joulukuuta kello 18 alkaen. Ja tullessa
ja mennessä voi hetkeksi pysähtyä
kuuntelemaan kosken kohinaa. Se
onkin kohissut jo tuhansina jouluina.
Ihailtavaa on myös Munkkisaaren kauniissa valoissa ja joulutunnelmassa.
– Haluan, että ihmiset tulevat hyvälle mielelle, kun vaikkapa vain ajavat ohi ja näkevät valomme ja kaikki
pienet tuikut, Martti sanoo.

joulua. Emme satsaa
omaan jouluumme, Aila miettii.
– Itselleni joulussa on parasta
kirkkoon meneminen ja tilaisuudet,
joissa lauletaan kauneimpia joululauluja. No, toki leivon jouluksi pipareita ja maustekakkuja.
Aviomies Martti katsoo vaimoaan, ja lämmin hymy täyttää hänen
kasvonsa ja silmänsä:
– Meille riittää, että olemme lähekkäin. Meillä on pysyvä rakkaussuhde, me tykkäämme ja huolehdimme toisistamme.
Ja mies tarttuu vaimoaan kädestä:
– Aila on kuin päivänsäde, kuin
mansikkaleivos, ja kun hän nauraa
ja kikattaa, niin minä olen onnellinen mies.
Tällaiset tunteet tekevät suuren
juhlan niin arjesta kuin joulustakin.
Ja juhlaa se vasta onkin, kun pariskunta viettää ensi vuoden syksynä
50-vuotishääpäiväänsä.

– Minulle ja meille molemmille joulussa tärkeintä on valmistaa muille

Ulla-Maija von Hertzen

Martti Jussi-Pekka:

Evakkoperheen joulut
Lapsuuden jouluista muistan joulukuusen hakureissut lähimetsästä. Silloinhan ei muistaakseni ollut
kuusikauppiaita vaan kuuset otettiin kun sopiva löytyi. Silloin ei
osannut tuntea syyllisyyttä kuusen
hakemisesta. Perheen pojista kukin
vuorollaan haki kuusen.
Kuusen koristeluun tehtiin koristeet itse. Suomen liput nauhoissa,
omenoita, karamelleja joissa makeisen sijalla oli puupala, pumpulia
oksille, ja tietysti elävät kynttilät sidottiin oksan haarukoihin.
Joulupukki ei 1940-50-luvuilla
ollut punanuttuinen, vaan enemmänkin pelottava mystinen olento.
Nurinpäin käännetty vanha takki
tai turkki, päässä nurinpäin käännetty ”koivistolainen” turkishattu ja
jalassa lähes polveen asti ulottuvat
huopikkaat.
Parta oli itse kyhätty pellavasta ja
narulla kiinnitetty pään taakse nis-

kaan. Käsissä oli isän rukkaset, nekin nurinpäin.
Pääosin asu oli musta, vain parta oli pellavan ruskea ja huopikkaat
harmaat. Pukki kulki hiukan kumarassa sauva kädessä ja koetti muuttaa ääntään niin että sitä ei tunnistettaisi. Usein isä tai vanhin veli oli
poissa kun pukki saapui.
Olimme 10 hengen evakkoperhe, siirtolaisia Koivistolta Mikkelin
maalaiskuntaan Hietaseen äidin siskon ja hänen miehensä maataloon,
kunnes saatiin oma talo, joita rakennettiin siirtolaisille.
Joulut sodan jälkeen oli niukkoja
lahjojen suhteen. Erään lahjan muistan hyvin. Naapuriperheen kanssa
oli yhteinen joulu meidän keittiön
tiloissa. Perheiden isät olivat päättäneet ostaa yhteisen potkukelkan
minulle ja naapurin tytölle. Pahoitin
mieleni jaetusta lahjasta niin, että
en koskaan ajellut potkurilla. Se jäi

naapurin tytön omaisuudeksi!
Isä oli puutarhuri ja ruokana oli
pääosin kasviksista tehtyjä ruokia,
porkkana ja lanttulaatikoita, perunoista, sian lihasta ja läskistä tehtyä ”pottilohkoa” sekä ohrapuuroa.
Meilläkin oli piharakennuksessa sika, joka teurastettiin syksyllä ja leivinuunissa paistettiin joulukinkku.
Perheellä oli myös kaksi lehmää,
joista saatiin maitoa ja kirnuttiin
voita. Osa maidosta myytiin naapureille. Elettiin luontaistaloudessa, paljolti ruoka tuotettiin itse ja
vaatteetkin kylän ompelija valmisti
tilauksesta koko perheelle. Myös äiti
ompeli ja vanhimmat sisaret kutoivat sukkia ja lapasia.
Näin ovat muistoissani lapsuuden joulut. Lahjat olivat enimmäkseen käyttöön tulevia vaatteita tai
jalkineita. Makeiset ja suklaat tulivat vasta myöhemmin lahjoihin
mukaan.
Joulukirkkoon oli matkaa reilut
kaksi kilometriä ja matka kuljettiin
jalkaisin. En ole aivan varma, mutta
luullakseni joulukirkko alkoi silloin
jo kello kuusi.
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Minun
joulumuistoni

Jouluaamun
kävely hiljaisuudessa
Minulla ei lapsuuden jouluista ole mitään muista poikkeavaa muistoa. Kaikki lapsuuden ja
nuoruuden joulut olivat turvallisia, lämpimiä
maalaistalon jouluja, joissa perinteiset tavat
toistuivat.
Sama on oikeastaan jatkunut myöhemminkin. Oman perheen myötä joulun viettämisen
tavat ovat muuttuneet, mutta ne ovat muotoutuneet varsin vakiintuneiksi, eivätkä joulut
edelleenkään juuri erotu toisistaan - ehkä hyväkin niin.
Minulla itselläni on kuitenkin syntynyt yksi
oma jouluperinne, joka koskee vain minua itseäni. Olen ottanut tavakseni kävellä Kantvikista Kirkkonummen kirkkoon joulupäivän aamuna joulukirkkoon. Kävelen yksin, muu perhe jää
nukkumaan.
Matka on suuntaansa runsaat viisi kilometriä
ja ulkoilu aattoillan jälkeen tuntuu hyvältä. Samoin kävelyn jälkeen voi hyvällä omallatunnolla olla joulupäivän tekemättä mitään.
Elämyksellisintä jouluaamun kävelyssä on
kuitenkin hiljaisuus; koskaan muulloin ei ole
yhtä hiljaista ja niin vähän liikennettä kuin tuolloin. Säästä riippumatta tuo jouluaamun kävely
on aina yhtä vaikuttava kokemus minulle.
Haluan kokea kerran vuodessa tuon hiljaisuuden Kirkkonummen aamussa.
Jorma Haapanen
Kotkan kaupungin palvelujohtaja

Minun joulumuistoni

Mummin viimeinen joulu kotona
Paras joulutunnelma muodostuu oman
perheeni sekä kotoa jo poismuuttaneiden lasten ja omien vanhempieni kokoontumisesta yhteen kotiimme
Sorsakoskelle.
Joulunaaton iltapäivällä käymme aina jouluaaton hartaustilaisuudessa Sorsakosken kirkossa. Sen jälkeen saunomme ja nautimme yhdessä jouluaterian.
Aattoillan perinteisiin kuuluu myös lahjojen antaminen läheisille.
Jouluaattoiltamme huipentuu läheisten haudoilla käymiseen iltayöstä, jolloin

hautausmaan koristavat tuhannet kynttilät. Sitä joulun tunnelmaa ja kauneutta
ei voi mielestäni löytää mistään muualta.
Aikuisuuden jouluista on erityisesti jäänyt mieleeni oman mummini viimeinen
joulu kotona. Hän oli jo sairaalahoidossa
halvaantumisen seurauksena ja tiesin tulevan joulun olevan hänen viimeisen.
Hain hänet sairaalasta omaan kotiimme jouluaatoksi ja joulupäivän vietimme
yhdessä minun lapsuudenkodissani, jossa omat vanhempani asuvat ja mummikin asui sairastumiseensa saakka. Näin

jälkeenpäin olen kiitollinen viimeisen
joulumme yhteisistä hetkistä. Hän kuoli
muutaman kuukauden kuluttua.
Erityisen ihania muistoja piirtyy mieleeni myös sairaanhoitajan työvuosiltani. Olin usein jouluna töissä ja usein jopa toivoin itselleni jouluyön työvuoroa.
Jouluna ei ollut koskaan kiire töissä,
tai sellainen muisto on ainakin jäänyt
mieleeni. Näin joulun lähestyessä muistuttaisinkin meitä kaikkia siitä, että
meillä jokaisella on varmasti omaisia,
läheisiä ja ystäviä joko sairaalassa, hoi-

vakodissa tai ehkä aivan yksin kotona.
Löytyisipä meiltä kaikilta hetki aikaa
käydä heitä tapaamassa tai ehkä jopa
kutsua heidät omaan kotiimme joulun
viettoon. Aivan liian moni ihminen viettää joulunsa tahtomattaan yksin. Jokainen joulu voi olla juuri se viimeinen ja
ehkä kaikkien merkityksellisin.
Maija Valta
Kotkan terveysjohtaja
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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.
(Luukas 2: 1-20)
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Jos ei olisi joulukertomusta

Augustuksen aikaan

Tuttu joulukertomus alkaa keisari Augustuksen käskystä koskien verollepanoa, joka oli ensimmäinen. Augustuksen nimi
on tuttu historiasta monin tavoin, mutta tuskin hän itsekään
arvasi, että tuo käsky verotuksesta tekisi hänen nimensä tunnetuksi kaikkialla maailmassa.
Verotus kun ei kuitenkaan ole
hänen keksintönsä. Hänen ja
muutaman muun vallanpitäjän
kautta Luukas sitoi evankeliuminsa kertomuksen tapahtumat historiaan.
Tuskin tietäisin mitään pienestä Betlehemin kaupungista,
ellei jouluevankeliumi olisi yhä
uudelleen ja uudelleen vienyt
ajatukseni sinne ja kaikkeen
siellä tapahtuneeseen. Olen

Jeesuksen syntymän aikoihin
Palestiina oli osa Rooman valtakuntaa, jota keisari Augustus
hallitsi 45 vuoden ajan. Rooma
keräsi veroja miehittämiltään
alueilta tullimiesten, publikaanien kautta. Tavallinen kansa
oli köyhää, pienviljelijöitä, käsityöläisiä, kauppiaita, kalastajia,
päivätyöläisiä.
Suhtautuminen miehittäjiin
jakoi juutalaisia. Seloottien vapautusliike harjoitti aseellista
terroritoimintaa. Fariseusten
hurskaiden liike uskoi, että
noudattamalla tarkasti Mooseksen lakia kansa saisi kokea
Jumalan vapautuksen. Saddukeusten pappispuolue pyrki

käynyt siellä muutaman kerran
lukemattomien muiden pyhiinvaeltajien kanssa ja polvistunut
paimenten tavoin sen paikan
kohdalla, jossa monet uskovat
kaiken tapahtuneen.
Ihmettelin siellä ihmisten
paljoutta ja sitä, että yhden lapsen syntymä on saanut aikaan
niin paljon liikettä. Ihmisiä tulee kaikkialta maailmasta. Matkamuistokauppa tuo monille
elantoa. Mitä kaikkea se merkitseekään, että paimenille kerrottiin: ”Tänään on teille syntynyt … te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.”
Toiset meistä menevät Betlehemiin, toiset tuovat Betlehemin kotiinsa vuosi vuoden
jälkeen. Joulunkertomus elää

kynttilöissä, tähdessä kuusen
latvassa, kukkien tuoksussa,
rakkaudella valmistetuissa tai
hankituissa lahjoissa, tuttujen virsien ja laulujen sanoissa ja sävelissä, joulun ilossa ja
lämmössä.
Toiset meistä ovat enemmän
ja toiset vähemmän jouluihmisiä, mutta meillä jokaisella
on paikkamme osana tuota ihmeellistä ja niin kiehtovaa kertomusta. Paljon puuttuisi, jos
sitä ei olisi.
Hannu Marttila

pitämään asialliset välit roomalaisiin, jotta kansa saisi rauhassa harjoittaa uskontoa.
Nuoret pyrittiin naittamaan
hyvin varhain. Perhe-elämä
avioliitossa oli käytännössä ainut vaihtoehto, ja leskien, orpojen ja vierasmaalaisten asema
oli huono. Keski-ikä oli alhainen ja lapsikuolleisuus suuri.
Luukas haluaa esittää Jumalan pelastustyön maallisen historian viitekehyksessä: tällaisen
maailman keskelle, keskelle
käänteen odotusta – hengellisen tai yhteiskunnallisen – siihen aikaan, Kristus syntyi.
Johanna Tanska

Minä ilmoitan teille
ilosanoman
kivaltiaan suunnitelmissa, päälavalla uuden aikakauden murtautuessa esiin maailmanhistoriassa.
Herran enkeli seisoo heidän
edessään, heidän tasollaan, vastapäätä, ja heidät ympäröi Herran kirkkaus, yltäpäältä. Heidän
arkiset, likaiset työvaatteensa,
heidän väsyneet ajatuksensa,
heidän haaveensa ja haavansa
ovat kaikki Herran kirkkauden
ympäröimät.

”Älkää pelätkö”, sanoo enkeli
heille, ”minä ilmoitan teille ilosanoman.” Paimenet lähtevät
välittömästi matkaan, katsomaan sitä mikä heille on ilmoitettu.
He lähtevät liikkeelle, heidän
elämänsä muuttuu, he eivät
enää koskaan ole samoja ihmisiä, kuin ennen jouluyötä.
Johanna Tanska

Katsoin
vastasyntynyttä lastani
Minä, Maria, olen nyt vanha.
Minua kunnioitetaan, olenhan
Vapahtajan äiti. Usein minulta kysytään, millaista oli, kun
Jeesus syntyi. Mitä tunsin, mitä
ajattelin.
En tiedä, miksi Jumala minut valitsi, olinhan aivan tavallinen tyttö. Ainoa hyvä,
mitä itsestäni muistan, on että luotin Jumalaan kaikesta
sydämestäni.
Sen luottamuksen varassa
tein vaivalloisen matkan Galileasta Beetlehemiin. Jumala antoi turvakseni hyvän Joosefin.
Hän suojeli minua matkan vaivoilta ja ihmisten pilkalta.
Sitten tuli synnyttämisen aika. Hädin tuskin ehdimme majapaikkaan. Tuskin olisimme

päässeet talliinkaan,
jollei majatalon isäntä olisi
nähnyt tilaani ja
säälinyt meitä.
Katsoin vastasyntynyttä
lastani ja hänen
silmissään näin
taivaan kirkkauden. Olisin halunnut pitää hänet sylissäni ja suojella häntä
kaikelta pahalta, mutta hän kulki omaa tietään.
Sieluni läpi kulki miekka,
kuten vanha Simeon ennusti.
Mutta pahimman tuskan keskelläkin näin taivaan hänen
katseessaan.

Nyt taivas on avoinna. Vaikka poikani on poissa luotani,
hän on kaikkialla, elämässä ja
kuolemassa.
Varpu Sintonen

✁

Paimenet ovat ensimmäiset,
joille kerrotaan ilosanoma vastasyntyneestä Kristuksesta. He
ovat ainoat, jotka saavat viestin
suoraan enkeleiltä, taivaalliselta sotaväeltä, suoraan Jumalan
luota.
Ulkotyöläiset, yötyöläiset,
vähäiset ja vähätellyt ihmiset,
keskellä arkeansa: peräkkäin
toistuvia pimeitä öitä, valvomista kylmässä, eläinten hajussa.
He ovat tietämättään jo Kaik-

✁






puhelun hinta on 1,25€/puh. + 0,68€/min. + pvm
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Kauneimmat joululaulut
lauletaan yhdessä
Kotkan seurakunta

• Ke 10.12. klo 18 Jäppilän koulussa,
Alakyläntie 67.

• Ma 1.12. klo 19 Meri Cafe Kristinassa,
Sapokantie 2. Yhteistyössä Kotka Jazz ry:n
kanssa.

• Su 14.12. klo 13 pienten lasten perheille
Kymin kirkossa.
• Su 14.12. klo 15 monin kielin Kymin kirkossa.

• To 11.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Kotkanseudun musiikkiopiston bändi, Jenny Joas,
Johanna Nyman, Enna Järnstedt.

Usko mediassa

• Ma 15.12. klo 18 Korkeakoskella,
Kalastuskievari, Kymijoentie 55.

• Su 14.12. klo 15 Kotkan kirkossa, Kotkan
lyseon kuoro ja Toivo Pekkasen koulun
musiikkiluokkien kuoro, Jenny Joas, Maarit
Alhosaari.

Joulu mainoskatkolla
Postin joukosta löytynyt lelukuvasto on varma merkki joulusta. Vaatekaupassa alkavat
soida joululaulut jo marraskuun alussa. Joulukadut avautuvat Tuomiosunnuntaina,
ennen ensimmäistä Adventtia.
Ja lähes yhtä varma joulunmerkki kuin lelukuvasto, on
kolumni, puhe tai saarna,
jossa tuomitaan joulun kaupallistuminen, ja muistutetaan
niistä muista arvoista, jotka
jouluun kuuluvat.
Lahjoja on mukava saada
ja antaa. On hauska miettiä,
millä tavaroilla ja asioilla voi
läheisiään ilahduttaa. Mutta
mielenkiintoista on myös
pohtia, millaisen kuvan joulusta mainostajat haluavat kuluttajille antaa.
Minkä televisiomainoksen
muistat aiemmilta vuosilta?
Millaisen kuvan joulusta se
toi olohuoneeseen? Ainakin
minun muistamani mainokset
pitivät yllä kuvaa joulunvietosta, joka on harmoninen ja
kiiltokuvamainen. Joululaulut
soivat tai sitten virvoitusjuomayhtiön punainen joulupukki hohottaa joulutervehdystään. Mainoksissa joko
annetaan ymmärtää, että yhdessä koko perhe on valmistanut jouluruuat tai hakenut
metsästä joulukuusen, tai
sitten muistutetaan, että äi-

• Su 14.12. klo 19 Kymin kirkossa.

dithän ne valmisruuatkin ovat
tehneet.
Jouluna saa olla mainoksessakin kristitty. Toki mainosten
taustalla soivat tonttulaulutkin,
mutta yllättävän monessa mainoksessa on käytetty harrasta
joululaulua. Toki laulun kohta
valittu niin, ettei sanoja Jumala ja Jeesus mainita. Moni
varmaan muistaa myös mainoksen, jossa perhe menee
jouluaamuna kirkkoon, ja perheen poika saa tiputtaa säästämänsä lantin kolehtiin.
Ja kuitenkin tavarapaljouden keskellä muistutetaan
myös, että tärkeintä on se,
ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi jouluna pelätä. Vaikka
kampanjan ”Anna lapselle
raitis joulu” -mainokset ovat
hieman pateettisia, niin silti
sekin viesti on tärkeä nähdä.

• Ti 16.12. klo 18 Laajakosken kappelissa,
Laajakoskentie 221.

• Su 14.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Lauluyhtye
Dolce, Irina Lampén, Hannu Marttila.

• Su 21.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
messu Kymin kirkossa.

• Ma 15.12. klo 18 Hovinsaaren toimitilassa,
Runeberginkatu 2, Hannu Marttila, Jenny Joas.

Langinkosken seurakunta

• Su 21.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen,
Jukka Hänninen, Irina Lampén.

• Ti 9.12. kl 18 De vackraste julsångerna i
Langinkoski Toivonsali, Carita Korhonen, Marjo
Kaijansinkko.

Kymin seurakunta
• Su 7.12. klo 12.30 kahvia tarjolla ja klo
13 laulut Hurukselassa, Seuratalo Soihtula,
Hurukselantie 1953.
• Su 7.12. klo 14.30 kahvit ja klo 15 laulut
Sunilan srk-talossa, Valliniementie 20.
• Su 7.12. klo 18 Kymin kirkossa,
Suntionkatu 18.
• Ti 9.12. klo 18 Munkkisaaren Majalla
(Koivulassa), mahtuu n. 60 hlöä!

• To 11.12. klo 18 Englanninkieliset joululaulut
Langinkosken kirkossa, Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen, Bob Carey, Hanna Schultz.
Kahvitarjoilu.
• Su 14.12. klo 18 Langinkosken kirkossa, Tero
Hietanen, Tarja Silvennoinen.
• To 18.12. klo 18 Haltijan kerhohuoneessa,
Tero Kuparinen, Susanna Hauer.
• Su 21.12. klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut Aittakorven srk-talossa, Anne
Läheniemi, Susanna Hauer, Lapsikuoro
Timantti, joht. Susanna Hauer, Aittakorven
koulun kuoro, joht. Tarja Rantaruikka.

Kauneimpiin joululauluihin vapaa pääsy, kolehti lähetystyön hyväksi.

Mainoksista huolimatta, hyvää
joulun odotusta jokaiselle!
Marjo Kiljunen

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Mia Kähärälle
eron perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta 10.11.2014 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi
siivoojien sijaisena ja määräaikaisena työntekijänä
toimineen Sirpa Ståhlin vakinaisesti täytettävään
työsuhteiseen vahtimestarin tehtävään 1.1.2015 alkaen
ja hautaustoimen määräaikaisena työntekijänä toimineen Mikko Tapolan vakinaisesti täytettävään hautaustoimen ja kiinteistötoimen yhteiseen erityisammattimiehen tehtävään 19.10.2014 alkaen. Eläkkeelle
ovat jääneet siivooja Kaarina Kaartinen 1.8.2014 ja
vahtimestari Leila Posti 1.12.2014.
Kotkan seurakunta
Vs. seurakuntapastori Tuija Nuutisen palve-

lussuhde päättyi 26.11.2014 Enna Järnstedtin
palatessa virkavapaalta töihin.
Kymin seurakunta
Vt. kirkkoherrana on Anna-Tiina Järvinen
31.8.2015 asti ja hänen sijaisenaan seurakuntapastorina on Heikki Luoto. Outi Apell on sairaalapastorina 10.11.2014 - 28.2.2015 ja hänen sijaisenaan
seurakuntapastorina on Marjatta Kiukkonen. Diakonian viranhaltija Suvi Kervinen on virkavapaalla 27.8.2015 asti ja hänen sijaisenaan on Tuomas
Salminen.
Langinkosken seurakunta
Susanna Hauer on elokuussa aloittanut kanttorina
Langinkosken seurakunnassa.

Yhteisvastuu 2015
tukee vapaaehtoistyötä
ja lasten koulutusta
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2015 kotimaiseksi erityiskohteeksi on valittu Suurella Sydämellä
–vapaaehtoistoiminta.
Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen
verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin eri syistä ahdingossa olevien lähimmäisten auttamiseksi.
Verkosto kokoaa yhteen eri paikkakunnilla tehtävää vapaaehtoistyötä ja sen kautta voi myös pyytää
itselleen apua. Suurella Sydämellä -verkosto toimii
tällä hetkellä noin 30 paikkakunnalla.
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Hyvän mielen joulukalenteri 2014
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

Kuuntele joululauluja. Sanoita tuttu joululaulu uudestaan, sinun omaksi lauluksesi.
Vietä aikaa lähimmäisen kanssa.
Leivo piparkakkutalo.
Tee riisipuuroa. Jos syömässä on useita
lapsia, laita monta mantelia.
Suunnittele joulukuun ohjelma: omat
aikansa lätkälle, ulkoilulle, kavereitten
kanssa olemiselle, perheen yhteiselle ajanvietolle (telkkari kiinni!)... Jaa joulua monelle päivälle.
Lämmitä joulusauna. Pidä itsesi ja muut
lämpiminä muistamalla toisia.
Laula joululauluja.
Sytytä kynttilät. Aina kun sytytät ne uudelleen, voit jatkaa joulun odotusta.
Pidä joululeffailta. Tarjoile glögiä ja
joulutorttua.

15.12.
16.12.
17.12.

Tee itse joulukortteja. Askartele niitä,
leikkaa vaikkapa kakkupaperin reunoista
enkeleitä tai joulukuusia.
Lähde pulkkamäkeen! Kumparepuisto on
hieno, mutta lähipuistostakin voi löytyä
hyvä mäki.
Jätä pulpetille pieni lahja ja aforismi
hänelle, joka sattuu siinä seuraavalla
oppitunnilla istumaan. Työpaikalla voit
jättää lahjan ja aforismin esimerkiksi
kahvipöydälle.

ystäville pikkujoulut. Tehkää yh18.12. Järjestä
dessä ruokaa!

19.12.

Nyt on lasten aika tehdä vanhemmilleen
jotakin kivaa. Vanhemmilla on paljon tekemistä, ja on hienoa, jos kotona on rauha
ja lapset käyttäytyvät edes yhden päivän
sivistyneesti.

itsesi, tee jotakin mitä et ole kos20.12. Yllätä
kaan joulun alla tehnyt. Mene vaikka
kirkkoon.

mistelin oksa kotiin ja laita se oven
10.12. Leiki lumisotaa!
21.12. Hanki
yläpuolelle. Katso miten käy!
11.12. Katsele tähtiä.
Vie joulu ulos. Vie pihalle kynttilöitä ja
22.12.
kaupan ilmoitustaululle paperi, josta
koristele kasvava kuusi.
12.12. Laita
voi repiä lappuja, joissa lukee Hyvää Joujouluruuista. Hae pizzaa! Joululua tai Olet Ihana.
23.12. Irtiotto
ruokia saat kyllä syödä monta päivää.
13.12. Vietä kotona oma Lucian päivä.
Tiedätkö mikä päivä nyt on?
24.12.
Jos perheessä on lapsia, keskitytään heiHYVÄÄ JOULUA!
14.12. hin
yhden päivän ajan. Lapset saavat

Hyvää joulua
Osviitan
lukijoille!

Joulukalenterin ovat laatineet
Matti Jokinen, Eerika Heinonen,
Roope Vänskä, Eevert Lifländer
ja Santeri Spännäri.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

päättää ohjelmasta.

Osviitta

12

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 2015-2018
Valitut 10 Kotkan
seurakunnan edustajaa:

Valitut 19 Kymin
seurakunnan edustajaa:

Valitut 12 Langinkosken
seurakunnan edustajaa:

Laajapohjainen ehdokaslista I:
Koivukoski Jouko, 53 ääntä, Rönkä Kaisa, 85, Korhonen
Reino, 90, Kotiniemi Topias, 61 (uusi), Leskinen Pirkko,
56.
Uusi viini ehdokaslista II:
Hauhia Mikko, 81 ääntä (uusi), Koivunen Anne, 109
(uusi).
Sosialidemokraattinen ehdokaslista III: Hämäläinen
Onni, 61 ääntä, Kekkonen Antero, 88, Peltonen Anne, 42
(uusi).

Sitoutumattomat ehdokaslista I:
Lemmetyinen Jukka, 115 ääntä, Mansikkamäki Aarno,
45, Oksanen Heikki J., 86, Pekonen Isabelle 77,
Yläsuutari Kaija 34.
Sosialidemokraattinen ehdokaslista II: Hentunen Kari,
76 ääntä, Hynninen Marja, 47, Romppanen Pirjo, 167,
Räsänen Veikko, 39 (uusi), Vallema Satu, 28 (uusi).
Laajapohjainen ehdokaslista III:
Airaksinen Sini, 50 ääntä (uusi), Eerola Seppo, 100,
Hänninen Eine, 61, Jantunen Anita, 91, Johansson Anu,
27, Osola Pirjo, 66, Penttilä Joonas, 33, Saastamoinen
Marja-Leena, 59, Torkkeli Antti, 37.

Sosialidemokraattinen ehdokaslista I: Hellgren Pirjo, 34
ääntä (uusi).
Sanasta...2014 ehdokaslista II:
Vuorimaa Jari, 47 ääntä, Pohjantuli Marika, 43, Heino
Tapio, 47, Mielonen Ville, 61 (uusi), Säämänen Juha, 53
(uusi), Lippo Jari, 65, Neiglick Silja, 64, Seppänen Kari,
40 (uusi), Ilomäki Aimo, 63.
Laajapohjainen ehdokaslista III:
Mättö Pekka, 27 ääntä (uusi), Harsia Päivi, 44.

Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot 2015-2018
Kymin seurakuntaneuvostoon
valitut 14 jäsentä:

Langinkosken seurakuntaneuvostoon
valitut 14 jäsentä:

Laajapohjainen ehdokaslista I: Vornanen Timo, 40 ääntä,
Paasi Heli, 41 (uusi), Koivukoski Jouko, 65, Rönkä Kaisa,
80, Korhonen Reino, 85, Kotiniemi Topias, 65 (uusi),
Leskinen Pirkko, 61.
Uusi viini ehdokaslista II: Hauhia Mikko, 73 ääntä (uusi),
Koivunen Anne, 103 (uusi).
Sosialidemokraattinen ehdokaslista III: Hämäläinen
Onni, 59 ääntä, Kekkonen Antero, 90, Peltonen Anne,
40 (uusi).

Laajapohjainen ehdokaslista I: Osola Pirjo, 66 ääntä
(uusi), Saastamoinen Marja-Leena, 64, Airaksinen
Sini, 51 (uusi), Eerola Seppo, 96, Hänninen Eine, 61,
Jantunen Anita, 89, Mattila Maarit, 54.
Sosialidemokraattinen ehdokaslista II: Hentunen Kari, 65
ääntä, Hynninen Marja, 53, Romppanen Pirjo, 118.
Sitoutumattomat ehdokaslista III: Lemmetyinen Jukka,
94 ääntä, Mansikkamäki Aarno, 83, Oksanen Heikki J.,
75, Pekonen Isabelle, 69.

Sosialidemokraattinen ehdokaslista I: Hellgren Pirjo, 29
ääntä (uusi).
Sanasta...2014 ehdokaslista II:
Vuorimaa Jari, 51 ääntä, Pohjantuli Marika, 44, Heino
Tapio, 36, Mielonen Ville, 61 (uusi), Säämänen Juha, 46
(uusi), Lippo Jari, 63, Sjögren Maria, 32 (uusi), Neiglick
Silja, 56, Seppänen Kari, 38 (uusi), Pöllänen Pasi, 39
(uusi), Ilomäki Aimo, 59.
Laajapohjainen ehdokaslista III:
Mättö Pekka, 24 ääntä (uusi), Harsia Päivi, 36.

Kuvat Seppo J. J. Sirkka

Kotkan seurakuntaneuvostoon
valitut 12 jäsentä:

Päivi Ihatsu (vasemmalla), Seppo Raanti ja EijaLiisa Mansikkamäki palvelivat äänestäjiä Kymin
kirkossa.

Jouko Koivukoski, Timo Vornanen, Reija Leinonen
ja Hannu Marttila päivystivät äänestyssunnuntaina Kotkan seurakunnan vaalipaikalla nuortentila
Arkussa.

Seppo Karjalainen leimasi äänestyslippuja Langinkosken äänestyspaikalla.

Äänestysaktiivisuus nousi Kotkan seurakunnissa
Vuoden 2014 seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus Kotkan seurakunnissa
nousi edellisistä vaaleista (2010) 9,1 %sta
10.6%:iin. Nousua oli Kotkan seurakunnassa 2,5 prosenttiyksikköä, Kymin seurakunnassa 1,3 ja Langinkosken seurakunnassa 1,1 prosenttiyksikköä. Myös
Pyhtään seurakunnassa äänestysprosentti
nousi 8,7:stä 9,9:ään prosenttiin. Haminan seurakunnassa äänestysprosentti
taas laski 16,7:stä 14,5:een prosenttiin.
Kouvolan seurakuntayhtymässä laskua oli

12,9:stä 11,7:ään prosenttiin ja Loviisassa
14,6:sta 10,3:een.
Äänestysaktiivisuuden nousu oli Kotkassa poikkeuksellista
Koko maassa seurakuntien tämänvuotinen keskimääräinen äänestysaktiivisuus
laski 17 %:sta 15,6:een prosenttiin. Kotkan
seurakuntien ja Pyhtään seurakunnan
äänestysaktiivisuuden nousu oli poikkeuksellista sekä Kymenlaaksossa että yleisesti koko Suomessa. Äänestysaktiivisuus
nousi Kotkan seurakunnissa myös neljä

vuotta sitten verrattuna kahdeksanvuotta
sitten olleeseen tasoon.
Mistä tässä aktiivisuuden nousussa on
kysymys, kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja ja pitkäaikainen Kotkan seurakuntien luottamushenkilö Kaisa Rönkä?
– Mitään vaaleihin liittyviä laajoja ehdokkaiden näkyvyyskampanjoita emme
ole Kotkassa harrastaneet, vaan pitkäjänteisellä seurakunnan perustehtävään
tähtäävällä työllä saadaan seurakunnalle
näkyvyyttä ja sen olemassaolo ihmisten

tietoisuuteen. Meillä on ollut mm. isoja
hankkeita kuten seurakuntakeskuksen
rakennushanke ja Kotkan diakoniarahastohanke, jotka ovat näkyneet julkisuudessa. Äänestyspaikkojen onnistunut valinta, kuten Kotkan nuorisotila Arkku aivan
kadun varressa ja kauppakeskus Prisma
Langinkoskella ovat varmaankin osaltaan edesauttaneet äänestysaktiivisuuden
nousua.
Matti Kontkanen
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Seurakuntavaalit 2014
Ville Mielonen:

Sini Airaksinen:

Perhe- ja lapsityö sydäntä lähellä Kirkko mukaan nuorten elämään

Mielonen näkee, että seurakuntatyössä
on paljon haasteita.
– On tärkeää, että perusjumalanpalvelusyhteys säilyy. Seurakuntalaisia tulee
myös saada nykyistä enemmän osallistumaan eri toimintoihin ja myös tekijöiksi. Sillä tavoin toiminta saadaan vastaamaan jäsenten omia tarpeita. Ihmiset
tarvitsevat erityyppistä, itselleen sopivaa
toimintaa.
Kotkan kolmen seurakunnan yhdistymistä Ville Mielonen ei näe hyödylliseksi.

– Kaikilla alueilla on omat toimintansa. Kolme seurakuntaa on kuitenkin pieni
määrä.
Miten lähdit ehdokkaaksi?
– Olen aktiivisesti mukana seurakunnassa ja aiemmin työskentelinkin seurakunnassa, pappina Tampereella.

Opiskelija Sini Airaksinen, 20, kokee lapsi- ja nuorisotyön omimmiksi alueikseen
seurakuntatyössä. Sini valittiin Kymin
seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon Laajapohjaisten listalta.
– Olen itsekin toiminut isosena jo kuudessa rippikoulussa, siitä lähtien, kun olin
itse käynyt rippikoulun. Olen aktiivinen
kävijä ja osallistuja Boksilla, ja olen myös
järjestänyt siellä muutaman nuorten illan.
– Seurakunnan nuorisotyön kautta olen saanut paljon uusia ystäviä. Sitä
kautta olen myös päässyt tutustumaan
seurakunnan muuhunkin työhön ja toimintaan, esimerkiksi diakoniaan.

Kuva Erkko Vuorensola

Perhe- ja lapsityö ovat lähellä Ville
Mielosen, 34, sydäntä. Lakimies ja pastori Ville Mielonen edustaa Langinkoskella
SANASTA...2014 –ryhmää. Hänet valittiin Langinkosken seurakuntaneuvostoon
ja yhteiseen kirkkovaltuustoon.
– Olemme olleet mukana perheiden
raamattupiirissä, ja nyt ollaan suunnittelemassa myös parisuhdetoimintaa seurakunnassamme. Nämä sekä jumalanpalvelus ovat minulle tärkeitä asioita.

Kymissä on paljon nuoria mukana isoskoulutuksessa. Lisää nuoria tulisi kuitenkin saada mukaan toimintaan.
– Kirkon pitäisi olla läsnä nuorten jokapäiväisessä elämässä, ja sen toiminnasta tulisi kertoa nuorille yhä enemmän.
- Raha on seurakunnassakin ratkaiseva
tekijä. On tärkeää, mihin suuntaan rahaa
annetaan ja miten sitä saadaan lisää. On
suuri ongelma, että kirkosta eroamisesta
on tullut tällainen muoti-ilmiö.
Kotkan kolmen seurakunnan yhdistyminen ei Sini Airaksisen mielestä olisi
hyvä juttu.
- Haluan, että meidän oma pieni Kymimme säilyy jollakin tavalla.
Miten lähdit ehdokkaaksi?
– Kesällä alettiin puhua, että ehdokkaiksi tarvitaan nuoria ja erityisesti aktiivisia
seurakuntanuoria. Sitten olin jo täyttämässä lappuja... Osa ihmisistä ihmetteli,
kun lähdin ehdokkaaksi ja osalle päätökseni oli itsestäänselvyys.
Sini Airaksinen ei ole Kotkan seurakuntien
yhdistämisen kannalla. Kuvassa kaverina
on Jaxu-koira.

Ville Mielonen on aiemmin työskennellyt
pappina Tampereella.

Kotkan seurakuntien yhdistymisestä monta mielipidettä
Rovastikunnan rakenneselvityksen ehdotuksessa konsultti Raimo Turunen ehdotti elokuussa 2014, että Kotkan kolme
seurakuntaa yhdistyvät taloudellisten ja
toiminnallisten syiden takia. Se vähentäisi virkojen tarvetta ja keventäisi hallintoa.
Raportti on saatettu rovastikunnan val-

tuutettujen tietoon 17.9.2014 pidetyn rovastikuntakokouksen yhteydessä.
Syksyn seurakuntavaaleissa 2014 Kotkan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon vuosiksi 2015 -2018 valituista 41 edustajasta 34 ilmaisi kantansa
vaalikoneen seurakuntarakennetta koske-

vaan kysymykseen. Ennen vaaleja tehdyssä kyselyssä 17 kannatti nykyisten kolmen
seurakunnan (Kotkan, Langinkosken ja
Kymin) yhdistämistä yhdeksi seurakunnaksi. Kolme oli kahden seurakunnan
mallin kannalla, ja 14 kannatti kaikkien
seurakuntien säilymistä itsenäisenä ny-

kyisessä yhtymässä. Seitsemän valtuutettua ei ole ilmaissut kantaansa.
Asia tullee valmisteluun ja yhteisen
kirkkovaltuuston käsittelyyn ensi kevään
aikana.

Joulun ja pikkujoulun herkut meiltä
Tilaa valmis joulu kotiisi.

Varaa ajoissa!

TILAUKSET
TILAUKSET
TILAUKSET
JAJATIEDUSTELUT
TIEDUSTELUT
JA TIEDUSTELUT
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
044
-5192
588
5192
044
044
044
588
588
588
5192
5192
Oy
Yläkyläntie 52,48410 Kotka
Yläkyläntie
Yläkyläntie
Yläkyläntie
52,48410
52,48410
52,48410
Kotka
Kotka
Kotka

Matti Kontkanen

ADVENTTISEURAT
Esikoislestadiolaisten rukoushuoneella
Kotkantie 12 la 6.12. klo 12 ja 17
ja su 7.12. 12 ja 17.
Kaarniemen koulun 100-vuotisseurat
Kaarniementie 150 pe 5.12. klo 18.30
Saarnaajat Heikki Purtanen ja Sakari
Siltala
Tervetuloa kuulemaan
elävää Jumalan sanaa!

RAJATON
Joulu 2014

TO 4.12.2014 KLO 19:00
KOTKAN KIRKKO
Liput alk. 38,50€
Lippupiste
www.lippu.fi
0600 900 900 (1,98€/min+pvm)

www.rajaton.net

www.sublime.fi
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Seurakuntien tapahtumat

Messut ja
jumalanpalvelukset
Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa

• Su 30.11. klo 10
1. adventtisunnuntain
messu, Kirsi Hämäläinen,
Enna Järnstedt, Irina
Lampén.
• La 6.12. klo 10
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Jukka
Hänninen, Maarit Alhosaari, Mikko Hauhia,
Kotkan Laulumiehet.
Jumalanpalveluksen
jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla.
• Su 7.12. klo 10
2. adventtisunnuntain
messu, Enna Järnstedt,
Kirsi Hämäläinen, Irina
Lampén.
• Su 14.12. klo 10
3. adventtisunnuntain
messu, Maarit Alhosaari,
Hannu Marttila, Jenny
Joas.
• Su 21.12. klo 10
4. adventtisunnuntain
messu (Kauneimmat
joululaulut -messu), Kirsi
Hämäläinen, Jukka Hänninen, Irina Lampén.
• Ke 31.12. klo 18
Uudenvuodenaaton
ehtoollishartaus.
• To 1.1.2015 klo 10
Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus.
• Ti 6.1.2015 klo 10
Loppiaisen jumalanpalvelus.

• Su 30.11. klo 10
1. adventtisunnuntain
perhemessu.
• Su 30.11. klo 18 Adventtimessu Nuoren
seurakunnan veisukirjan
lauluin, iltatee.
• La 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Karhulan
Mieslaulu, Jarmo Kaijansinkko, Karhulan
Läntinen Soittokunta.
Seppelten lasku sankarihautausmaalla, kirkkokahvit Helilän srk-talossa
kirkonmäellä.
• Su 7.12. klo 10
2. adventtisunnuntain
messu.
• Su 14.12. klo 10
3. adventtisunnuntain
messu.
• Su 21.12. klo 10
4. adventtisunnuntain ja
Kauneimmat joululaulut
-messu ja kirkkoglögit
messun jälkeen Helilän
srk-talossa.
• Ke 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton
ehtoollishartaus.
• To 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus.
• Ti 6.1. klo 10 Loppiaisen
messu.
• Su 1.2.2015 klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avausmessu. Messun jälkeen
kirkkokahvit Helilän srktalossa. Kirkkokahveilla
saa tietoa vuoden 2015

Lucia-vesper
Yhteisvastuukeräyksestä.
Kirkkokahveilla voi ilmoittautua YV-kerääjäksi.
• Su 15.3.2015 klo 10 diakoniamessu, kirkkokahvit
kirkossa.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa
• Su 30.11. klo 10
1. adventtisunnuntain
messu, mm. lapsikuoro
Timantti, Koskigospel,
Toivonlaulajat, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
• Sö 30.11. kl 13 Mässa i
Langinkoski kyrka. Kyrkkaffe före mässan.
• To 4.12. klo 18 Saksankielinen jumalanpalvelus,
kirkkokahvit.
• La 6.12. klo 14 Tilkkujumis – Kaikenikäisten
itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, kirkkokahvit.
• Su 7.12. klo 10
2. adventtisunnuntain
messu, kirkkokahvit.
• Su 14.12. klo 10 Hiljaisuuden messu, 3.
adventtisunnuntai, Toivonlaulajat, soitinryhmä,
pyhäkoulu , kirkkokahvit.
• Su 21.12. klo 10
4. adventtisunnuntain
messu, kirkkokahvit.
• To 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu.
• Ti 6.1. klo 10 Loppiaisen
messu.

Kyläkirkko
• Su 14.12. klo 12 ja su
11.1.2015 klo 12 Haltijan
kerhohuoneessa.
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Kotkan urkuviikon
tilaisuudet
• Ke 26.11. klo 12 Lounaskonsertti Kotkan kirkossa, Petros Paukkunen,
urut. Vapaa pääsy.
• Ke 26.11. klo 19 Urkukonsertti Kotkan kirkossa,
Peter Peitsalo, urut. Liput
10/8 euroa.
• To 27.11. klo 19 Urkukonsertti Haminan Marian kirkossa, urkutaiteilija Louis Robilliard. Liput
10/8 euroa.
• Pe 28.11. klo 19 Urkumusiikkia Kotkan kirkossa,
urkutaiteilija Louis Robilliard. Liput 10/8 euroa.

Jouluavustusta
vähävaraisille
• Kotkan srk:n vähävaraisten jouluavustushakemusten viimeinen palautuspäivä on 28.11.2014.
Jouluavustushakemuksia
on saatavilla Kotkan srktoimiston ala-aulasta os.
Mariankatu 14 (sisäpiha).
Siellä on myös postilaatikko, jonne hakemuksen
voit palauttaa. Avustuksen myöntämisestä
tiedotetaan henkilökohtaisesti kirjeitse tai tekstiviestillä puhelimitse.

Kotkan
diakoniatoimisto
• Diakonian avustusvastaanotto ajanvarauksella
ja viimeisen kerran tänä
vuonna pe 28.11. Kotkan
srk:n diakoniatoimistossa. Joulun aikaan ei
ole avustusvastaanottoja.
Vuoden ensimmäinen
avustusvastaanotto on pe
9.1.2015. Ajanvaraus p.
041 540 3011, 041 462
6215 ja 050 542 0942.

Adventtimyyjäiset
• La 29.11. klo 10-12
Kotkan srk-keskuksessa

Tarjolla mm. riisipuuroa,
kahvia, leivonnaisia, käsitöitä. Myyjäisten tuotto
lähetystyön hyväksi. Tervetuloa myyjäisiin myös
talkoolaiseksi, lisätietoja
etukäteen Maarit Alhosaari p. 050 526 2499.

Kehitysvammaisten
joulujuhla
• Su 30.11. klo 14 Kotkan
srk-keskuksessa. Kahvitus
alkaa klo 13. Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivän
juhla
• La 6.12. klo 14 Itsenäisyyspäivän juhla, kahvit
klo 13 Kotkan srkkeskuksessa. Järj. Kotkan
kaupunki ja Kotkan seurakunta.

• La 13.12. klo 17 Kotkan
kirkossa. Tuotto diakoniatyölle. Järj. PohjolaNorden ja Kotkan seurakunta.

Lasten joulukirkko
• Ke 17.12. klo 10 Kotkan
kirkossa.

Tuomaslauluja
• Su 21.12. klo 16 Tuomaslauluja ja uusimpia
joululauluja Kotkan
srk-keskuksessa. Leena
Arffmanin lauluryhmä,
konservatorion bändi ja
Esa Ylösen säestysryhmä.
Vapaa pääsy.

Diakoniatyön kerhot

• Ti 13.1. Eläkeikäisten
Hopeakerho Hovinsaaren srk-tilassa,
Runeberginkatu 2.
Tervetuloa uudet sekä
vanhat kerholaiset!
Aasialainen
Tied. Elisa Järvimäki
uskonnollisuus ja
p. 041 540 3011.
suomalainen mielen • Ke 14.1. klo 11.30-13
Eläkeikäisten Torstaimaisema -luento
kerho Kotkan srk-keskuk• Su 7.12. n. klo 11.30
sessa. Tied. Anne KuuKotkan srk-keskuksen
sisto p. 041 462 6215.
kahviossa. Lounas (5
•
Pe 16.1. klo 11.30-13.30
€ lähetystyön hyväksi)
Liikuntarajoitteisten
messun jälkeen n. klo
Toivon kerho Langin11.30, minkä jälkeen
kosken Toivonsalissa,
uskontokasvatussihteeri
invataksikuljetus.
Pekka Yrjänä Hiltusen
Tied. Anne Kuusisto
luento ja keskustelua.
p. 041 462 6215.
Luento on osa sarjaa Kristittynä uskontojen ja katLähetyspiiri
somusten kilpakentällä.
• Ke 14.1.2015 klo
12.30-14 Kotkan srkVähävaraisten
keskuksen kahviossa.
ruokailu
Tervetuloa mukaan! Tied.
• Viimeisen kerran ma
Maarit Alhosaari p. 050
8.12. klo 12 Kotkan srk526 2499.
keskuksessa, hinta 1,50
€. Ruokailu alkaa ma
Rippikoulumessu
19.1.2015 klo 12, jatkuen parillisten viikkojen • Su 25.1.2015 klo 10
Kotkan kirkossa.
maanantaisin klo 12.

Rukoushetki
• To 11.12. klo 14 Kotkan
kirkossa.

Joulun ajan tilaisuudet 2014
Jouluaatto ke 24.12.

• klo 14.30 Julbön i Kotka
kyrka.
• klo 15 Aattohartaus
Parikan kappelissa.
• klo 16 Jouluaattohartaus
Kotkan kirkossa, Maarit
Alhosaari, Jenny Joas.
• klo 22 Jouluyön hartaus
Kotkan kirkossa, Enna
Järnstedt, Jenny Joas.

Joulupäivä to 25.12.

• klo 8 Joulukirkko Kotkan
kirkossa, Kirsi Hämäläinen, Jukka Hänninen,
Irina Lampén.

Tapaninpäivä pe 26.12. Jouluaatto hautausmailla ke 24.12.

• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari, Irina
Lampén.

Jouluaatto ke 24.12.

• klo 13 Aaton perhehartaus Kymin kirkossa.
• klo 14 Aattohartaus
Kymin kirkossa, nuorten
kynttiläkulkue.
• klo 16 Aattohartaus
Kymin kirkossa, Karhulan
Mieslaulu.
• klo 23 Jouluyön messu
Kymin kirkossa.

• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla, Kahrinkangas 27.
• klo 14 Jouluaaton hartaus Laajakosken kappelissa, Laajakoskentie 221.
• klo 15.30 Jouluaaton hartaus Metsäkulman kappelissa, Östringinkatu 4.
• klo 15.40 Sankarihautausmaalla Kymin kirkolla,
Reserviläisjärjestöjen
seppeleen lasku ja kunniavartio, Karhulan Mieslaulu.

Joulupäivänä
to 25.12.

• klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin
kirkossa.
• klo 9 Jouluaamun jumalanpalvelus Sunilan
seurakuntatalossa, Valliniementie 20.

Tapaninpäivä
pe 26.12.

• klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
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Teemallinen
keskusteluilta

Perheiden
jääkiekkoretki
Aikuisille

Joulukonsertti

• Su 30.11. klo 17 Raamattutunti ja klo 18
Sanan ja rukouksen ilta
Aittakorven srk-talossa,
vieraana Marko Huhtala
Hengen uudistus kirkossamme ry:stä.

Su 7.12. klo 19 Marita
Taavitsaisen joulukonsertti
”Arkihuolesi kaikki heitä”

Joulujuhlia
• Su 30.11. klo 14 Kehitysvammaisten joulujuhla
Kotkan srk-keskuksessa,
kahvitarjoilu klo 13
alkaen.
• To 4.12. klo 17.30 Kuurojen joulujuhla Ristiniemessä, hinta 10 €.
• Ke 10.12. Vanhemman
väen joulujuhla Ristiniemessä. Lähtö klo 10 Aittakorven srk-talolta, hinta
20 €. Ilm. 26.11. mennessä p. 05 225 5300.
• Pe 12.12. klo 12 Näköja liikuntaesteisten puurojuhla Ristiniemessä,
hinta 15 €, invataksikuljetus. Ilm. 28.11. mennessä Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205.
• Ti 16.12. klo 12-15 Vähävaraisten joulujuhla
ja jouluavustusten jako
Aittakorven srk-talossa.

Langinkosken kirkossa,
säestys Jarmo Tinkala.

Tunnelmallinen
Joulukonsertti
• Ti 23.12. klo 19 Langinkosken kirkossa. Seurakuntayhtymän kanttorit
esiintyvät, juonto Hanna
Vakkari.

Jouluvaellus
• Ke 10.12. klo 18 ja
18.30 jouluvaellus
Aittakorven srk-talossa.
Tervetuloa elämykselliselle matkalle Betlehemiin.

Diakoniatyö
• Ke 7.1.2015 klo 12
Vanhemman väen ruokailu alkaa Aittakorven
srk-talossa ja klo 13
keskiviikkokerhot alkavat
Aittakorven srk-talossa
ja Haltijan kerhohuoneessa.

• HIFK-JYP -otteluun
Helsinkiin la 17.1.2015
Hinta aikuisilta 30 € ja
lapsilta (12v. tai alle)
25 €, sisältää matkat,
ruokailun Rax- ravintolassa ja lipun otteluun.
Lähtö n. klo 12 Aittakorven srk-talolta, paluu
n. klo 21.45. Retkeen
kuuluu pääkaupunkiseudun kirkossa vierailu. Alakouluikäiset ja
sitä nuoremmat voivat
osallistua täysi-ikäisen
henkilön seurassa. Ilm.
24.11.-12.12.2014 välisenä aikana srk-toimistoon p. 040 196 7503.

Talvileirit
• 1.-5. -luokkalaisten talvileiri Ristiniemessä
20.-22.2.2015 ja 6.-8.
-luokkalaisten talvileiri
Höyterissä yhdessä
Kymin seurakunnan
kanssa 22.-24.2.2015.
Leirien hinta on 25 €
/ leiriläinen ja leireille
voi ilmoittautua 12.30.1.2015 välisenä
aikana puhelimitse seurakuntatoimistoon
p. 040 196 7503 tai
osoitteessa www.kotkan-

seurakunnat.fi/5669

Vertaistukea eronneille
• Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus järjestää keväällä 2015
eroryhmän eron kokeneille. Ryhmä
kokoontuu Kotkassa 10 kertaa.
• Eroryhmässä käydään läpi eron tuomia
ajatuksia, kokemuksia ja tunteita sekä
suuntaudutaan tulevaan. Mietitään,
miten elämä on muuttunut ja mistä on
jouduttu luopumaan. Miten lapset ovat
eron kokeneet? Miltä kaiken keskellä
itse pärjää? Ryhmäläisiltä saa vertaistukea ja uusia näkökulmia yhteisiin
kysymyksiin.
• Ryhmää ohjaavat perheterapeutit Raija
Apajalahti ja Tuija Kuukka.

Jouluaatto ke 24.12.

• klo 13 Joulurauhan
julistus keisarillisella kalastusmajalla,
Jari Savinainen, Tarja
Silvennoinen.
• klo 14 Perhehartaus
Langinkosken kirkossa,
Anne Läheniemi, Tarja
Silvennoinen.
• klo 15 Aattohartaus Haltijan kerhohuoneessa,
Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen.
• klo 15 Aattohartaus
Parikan kappelissa,
Tero Kuparinen.

• Ryhmä kokoontuu Etelä-Kymenlaakson
perheasiain neuvottelukeskuksessa
(Kaivokatu 17 A 3 krs.) pääosin tiistaisin klo 17.30 - 19.30. Osallistuminen on maksutonta. Ensimmäinen
kokoontuminen on 27.1.2015 klo
17.30.
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 12.1. 2015 tuija.kuukka@evl.fi tai
p. 040 196 7501 tai ajanvaraukseen
arkisin klo 9-12 p. 040 196 7509.

• klo 22 Jouluyön messu
Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen, Jukka
Lopperi, Tarja Silvennoinen.

Joulupäivä to 25.12.

• klo 10 Joulukirkko
Langinkosken kirkossa,
Jari Savinainen, Susanna
Hauer, kirkkoväärtinä
Marika Pohjantuli.

Tapaninpäivä
pe 26.12.

• klo 10 Sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa, Tero Kuparinen,
Susanna Hauer, kirkkoväärtinä Tapio Heino.

Joulunajan konsertit
Kymin kirkossa

Kymin seurakunnan
elokuvakerho

• To 4.12. klo 19 ”Joulukonsertti” Jorma Hynninen, baritoni, Kalevi
Kiviniemi, urut. Ohjelma
20/10 euroa.
• To 11.12. klo 19 ”Angeles del Cielo - Taivaan
enkelit” Vokaaliyhtye Lumous, Fioretto Ensemble,
Jukka Virtala, kertoja.
Ohjelma 10 euroa.
• Ti 16.12. klo 18
”Hyvän joulun toivotus”
Mikael Konttinen ja Jenna
Bågeberg, laulu.
Ohjelma 10 euroa.
• Ma 22.12. klo 19
”Hetki jouluun”
Lauluyhtye Dolce,
Langinkosken Leidit.
Ohjelma 10 euroa.
• Ti 6.1.2015 klo 18
”Loppiaiskonsertti”
Karhulan Mieslaulu,
joht. Jarmo Kaijansinkko.
Ohjelma 10 euroa.

• Karhulan kirjaston auditoriossa, Sammonaukio
6. Elokuva alkaa klo 18,
vapaa pääsy.
• Ke 26.11. Meri sisälläni
(Mar adentro). Hyvä
elämä-hyvä kuolema.
Keskustelua ja ajatuksia
eutanasiasta elokuvan
jälkeen, mukana sairaalasielunhoitaja Tuija
Nuutinen.
• Ke 10.12. Saksikäsi
Edward (Edward Scissorhands). Keskustelua
persoonasta ja hahmoista
sekä erilaisuuden arvostamisesta. Mukana näyttelijä Aleksi Lavaste.

• 9.12. klo 18 aiheena Lähimmäisyys Karhulan srkkeskuksessa. Tied. Marjukka Niininen, p. 050
571 2635. Illat jatkuvat 2
kertaa/kk 13.1. alk.

Lähetysmyyjäiset
• La 13.12. klo 8-12 Karhulan srk-keskuksessa ja
lounasta tarjolla klo 1112. Myynnissä käsitöitä,
arpoja ja maukas kotiruokalounas. Tied. Anne
Hovi p. 044 725 9291.

Mä mistä löytäisin
sen joulun
• Ke 17.12. klo 17.30-19
tapahtuma Helilän srktalossa, Suntionkatu 18,
lähetysarpoja ja -kahvio.

Joulumyyjäiset
Hurukselassa

Lähetys- ja
musiikkityö

• La 29.11. klo 10-14
lähetystyö mukana joulumyyjäisissä, Seuratalo
Soihtulassa, Hurukselantie 1953.

• To 18.12. lähetys- ja musiikkityön aktiivien (piiriläiset, lähetysystävät ja
kuorolaiset) joulupuuro
klo 17 Karhulan srkkeskuksessa, yhteislaulua
ja hartaus.

Ruotsinkielistä toimintaa
• 30.11. kl. 13 Adventsmässa i
Langinkoski kyrka. Kyrkkaffe före
mässan!
• 9.12. kl. 18 De vackraste julsångerna
i Langinkoski Toivonsali, Marjo
Kaijansinkko. Välkomna att sjunga in
julen!

• 24.12. kl. 14.30 Julbön i Kotka kyrka,
Kirsi Hämäläinen.
• 1.2.2015 kl. 13 Mässa i Kymi kyrka,
Tuomi Larvi.

Kauneimmat
joululaulut
sivulla 10

Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Kehitysvammaisten joulujuhla
• Kehitysvammaisten Tuki ry, Kotkan
seurakunnat ja Pyhtään seurakunta
järjestää kehitysvammaisten
joulujuhlan su 30.11. Kotkan srkkeskuksessa, Mariankatu 14. kahvit
klo 13 alkaen ja ohjelma klo 14,
tervetuloa!

Healing Rooms -rukousklinikka
• Ma 1.12. ja ma 15.12. klo 18.3020.30 Karhulan srk-keskuksessa,
Karhulantie 33.

Jukka Kuoppamäki
–Ovi Jouluun–
Kirkkokonserttikiertue
13.11.-19.12.2014

Ma 15.12. KOTKA, Kotkan kirkko
Ti 16.12. KOUVOLA, Keskuskirkko
Klo 19.00. Ohjelmamaksu kuluineen ovelta 35 €.

OSTA LIPPUSI
ENNAKKOON ÄRRÄLTÄ!

Tarjous on voimassa kiertueen loppuun 19.12. saakka.
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Ja hyvä, lämmin, hellä
on mieli jokaisen

– Perheissä olisi hyvä keskustella ääneen
siitä, mitä joululta halutaan. Molemmilla
vanhemmilla on lapsuuden perheistään
omat jouluperinteet. Näiden perinteiden
yhteensovittaminen voi olla vaativaa, Tuija Kuukka sanoo.
– On hyvä miettiä, onko joulurauhan
julistaminen, haudoilla käynti, joulupuuro
ja kaikki touhut välttämättömiä vai vain
suorittamista.
Johanna Tanska rohkaisee lapsiperheitä miettimään, mitkä tavat ovat oman perheen kannalta tärkeitä. Kaikkia ulkopuo-

Kuinka saisi sydämeen joulumielen?
Joulun hengen, joka voimaannuttaisi itseä ja
toisi iloa perheelle ja koko yhteisölle
On hyväksyttävä, että joulut muuttuvat
elämän mukana. Joskus eteen voi tulla
myös kriisijouluja. Läheisen kuoleman
jälkeen joulu tuntuu tyhjältä. Tai avioeron
jälkeen on edessä aivan uudenlainen joulu
ilman omien lasten läsnäoloa.
– Monelle joulukirkko ja sen sanoma
on onneksi vielä se tärkeä juttu joulussa,
Tanska toteaa.

listen toiveita ei tarvitse eikä voi toteuttaa.
– Jo se, että missä joulua vietetään, voi
olla ratkaiseva asia. Pahimmillaan joulunpyhät menevät matkustaessa sukulaiselta
toisen luo. Joulun pitäisi perheessä olla
levon ja rauhallisen yhteisen olon aikaa.
Jouluja voi viettää eri vuosina eri tavoin.
Kuukka muistuttaa, ettei joulu voi olla
kuin Carl Larssonin idyllisissä maalauksissa. Joulua vietetään sukujuhlien lisäksi
yksin tai vaikka ystävien kesken.
– On ihana, kun nykyään ystävät viettävät jouluja keskenään tai joku kutsuu
yksinäisen sukulaisen jouluksi kotiinsa.
On hyvä, että yksinäisillä on mahdollisuus
ravintolajouluihinkin, Kuukka pohtii.
Pitää kuunnella itseään ja pohtia, mikä
itselle on se tärkein asia joulun hengessä. Joulumieli tulee yhdelle koko suvun
kokoontuessa ja toiselle mökillä luonnon
hiljaisuudessa. Kolmas matkustaa Valamon luostariin.
– Valitettavasti jotkut kokevat yksinäisen joulussa häpeää ja epäonnistumisen
tunteita. Monissa muissa maissa ymmärretään armollisemmin erilaisia tapoja
viettää joulua, Tanska selvittää.

Joulun taika ei löydy ainakaan kiireessä.
– Joulunajan voi aloittaa jo adventtina.
Luterilaisessa kirkossa joulupaasto ei ole
niin tunnettua kuin ortodokseilla, mutta
joulupaasto on kaunis mahdollisuus. Jokainen voi miettiä, mitä voisi yksinkertaistaa
omassa elämästään ja keskittyä olennaiseen. Paasto voi olla vaikkapa luopumista
turhasta netinkäytöstä, Tanska kertoo.
Kun on löytänyt itsessään joulun hengen, jaksaa jakaa hyvää mieltä muillekin.
Jouluperinteisiin kuuluvien Pelastusarmeijan joulupatojen lisäksi Kuukka ja
Tanska luettelevat monia tapoja auttaa:
Kirkon Ulkomaanavun ja muiden järjestöjen keräykset, Joulupuu-kampanjan ja
joulukassit, joita voi koota vähävaraisille.
– Kaikille yhteisen Facebook-viestin

sijaan voisi lähettää sen perinteisen postikortin. Kun korttia askartelee tai valitsee
ja kirjoittaa, tulee ainakin siinä hetkessä
ajateltua lähimmäistään, vaikka vuoden
mittaan yhteydenotot olisivat jääneet vähälle. Voi myös tehdä joulusoiton sellaiselle, jonka ajattelee kaipaavan juttuseuraa; Tanska miettii.
Perheneuvojat tietävät, että joulunpyhät
ovat usein täynnä ohjelmaa ja lapsiperheissä pitää silti hoitaa arjen rutiinitkin.
On oltava realistinen ja armollinen itselleen ja toisilleen, miten paljon ennättää
joulun aikana tehdä.
– Kannattaa ajatella niin, että joulun
aikaa riittää loppiaiseen saakka, Tuija
Kuukka hymyilee.
Kuukka ja Tanska muistuttavat, että
joulu tulee joka tapauksessa. Sitä varten ei
tarvitse siivota tai valmistautua.
– Joulu on mahdollisuus ja lahja, ei
velvollisuus, Johanna Tanska kiteyttää.
Rauhoitu ja löydä joulun henki itsestäsi. Näin jaksat jakaa hyvää toisillekin.
Stiina Kiiveri

Kirkon perheneuvonta täyttää tänä
vuonna 70 vuotta. Kotkassakin kirkon
perheneuvonta on auttanut jo vuodesta
1957 lähtien.

Viisi vinkkiä rauhalliseen jouluun
• Aloita joulupaasto: yksinkertaista
elämää, keskity olennaiseen ja luovu
jostakin (herkuttelu, nettisurffailu
tms.) adventtiajaksi.
• Älä ahda joulua täyteen pakollisia
perinteitä.
• Keskustelkaa perheessä, mitä kukin
toivoo joululta ja tehkää teille sopiva
joulun juhla.

• Auta lähimmäisiäsi joulukeräyksin, lahjoituksin vähävaraisille,
soittamalla juttuseuraa kaipaavalle
tai muulla tavoin.
• Ole armollinen itsellesi ja muille.
Muista, että on monia erilaisia tapoja viettää joulua.

Kuvat Stiina Kiiveri

Pimeä kaupunki lämpenee jouluvalojen
tuikkeesta. Joulukortteja tippuu postilaatikkoon. Lapsi iloitsee kikatellen yhteisestä piparinpaistosta. Ihanaa.
Monet jouluperinteet ovat kauniita ja
lämpöä täynnä. Joulurauhan julistamisen jälkeen voi rauhoittua joulun tunnelmaan. Käydä sytyttämässä kynttilät läheisten haudoille kertomaan rakkaudesta.
Saada koko suku juhlavan joulupöydän
ympärille.
Joulusta tulee kuitenkin helposti perinteiden suorittamista ja kiire vie tehokkaasti joulutunnelman. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän perheneuvojat Tuija Kuukka ja Johanna Tanska näkevät työssään
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksessa joulunvieton merkityksen
perheissä. Joskus suuret odotukset päättyvät pettymykseen juuri joulunpyhinä.

– Perheissä olisi hyvä keskustella ääneen siitä, mitä joululta halutaan, suosittelevat
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän perheneuvojat Johanna Tanska (vasemmalla) ja Tuija
Kuukka.
Piparinpaisto lasten kanssa on lämpöistä yhdessäoloa. Hyvään joulumieleen ei kuitenkaan tarvita kaikkien jouluperinteiden suorittamista.

