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Saatteeksi

Usko Mediassa

Ken usko Jumalaan, elää myös epäselvässä, hämärässä
maailmassa. Hän ei ole alkaessaan uskoa siirtynyt suinkaan
selvään ja kirkkaaseen olotilaan.
Sanat ovat Juhani Rekolan (1916–1986), Tukholman
suomalaisen seurakunnan papin ja kirjailijan, ”Slussenin
sissien” auttajan. Rekolan kirjoitti elämän traagisuudesta
ja uskomisen ristiriitaisuudesta tavalla, joka koskettaa lukijaansa edelleen syvästi.
Hän toteaa, että pääsiäisen ja ylösnousemuksen jälkeenkään maailma ei ole muuttunut paratiisiksi. Tähän on
helppo löytää todisteita, tarvitsee vain seurata hetki uutiskuvia maailman kärsimyspaikoista tai kuunnella messussa
seurakuntalaisten rukouspyyntöjä. Miten paljon ihmiset lähelläni kantavatkaan salassa olevaa kipua.
Onko maailmassa mikään muuttunut Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen ylösnousemussanoman jälkeen? Ristintietä mietiskelevä saattaa jonakin hetkenä aavistaa: Jumala ei sittenkään ole kaukana. Hän on itse läsnä ihmisen
kärsimyksessä ja tuntee olemuksessaan ihmiskunnan
tuskan. Aavistus on pikemmin sydämen tietoa kuin järkeilemällä saavutettavaa eikä se ratkaise mieltä vaivaavaa kysymystä kärsimyksestä.
Toinen on tämä: sekä juutalaisuus että kristinusko tunnistavat erityisen todellisuuskokemuksen. Siinä ajan vääjäämättömän yhdensuuntainen kulku hetkeksi murtuu.
Todellisuuteen avautuu kuin ikkuna, josta katsoessa kaikki
pääsiäisaamun lupaukset ovat jo totta. Kärsimys ja kuolema on voitettu, läsnä on ehdoton hyvä.
Ajan murtumisen paikka on erityisesti – aina lahjana ja
yllättäen – yhteinen jumalanpalvelus, messu: ”-- Jumalan
asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja
heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä
vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut”, Ilm. 21:3–4).
Ylösnousemuksen salaisuuden läpi himertää valo, joka
herättää eloon sen, mikä näytti menetetyltä. Kristus nousi
kuolleista!
Juha Tanska
päätoimittaja

Kuva Juha Tanska

Pääsiäisen valo

Hetki hautausmaalla
”Mä tuijotan kiveä jossa seisoo kuolleen toverini nimi: Tänne mä päädyn itsekin, vaikka kuinka riuhtoisin.” (Ismo Alanko, Hetki hautausmaalla)
Ismo Alanko on sanonut, että hänen laulunsa käsittelevät kahta asiaa, rakkautta ja kuolemaa. Kun
tutustuu suomalaiseen popmusiikkiin, huomaa että varsin moni muukin sanoittaja on päätynyt kirjoittamaan rakkaudesta ja kuolemasta.
Laulaja-lauluntekijä Samae Koskinen on Alangon tavoin kirjoittanut molemmista. Näistä hänen
Elossa -levy käsittelee lähinnä kuolemaa. Hänen näkökulmansa kuolemaan ei ole yhtä raadollinen
kuin Alangon. Koskisen kuolema on haikea, kaihoisa ja surullinen, mutta kuitenkin lohdullinen. Hän
muistaa, että elämän täytyy jatkua, vaikka läheinen on kuollut.
”Kuolema on joskus kohtuuton, epäreilukin. Silloin kun se vie jonkun jonka tie vast äsken aukesi.
Mut mikään ei saa koskaan loppua, ihan kokonaan. Muistan hymysi, nuoren ilosi, koko ikäni. Rakastan
sinua, rakastan yhä vaan. Mutten voi enempää itkeä ikävää”. (Samae Koskinen, Kaiken pitää aina
jatkua)
Surusta laulaa myös Jenni Vartiainen hitissään Suru on kunniavieras. On hassua, että yhteiskunnassa, jossa kuolemasta ei juuri puhuta, surusta voi tehdä menestyskappaleen. Ehkä se kertoo siitä,
että yhä edelleen tarvitsemme lauluja pukemaan sanoiksi vaikeita asioita ja
tunteita.
”Sitten kun kukkanen kesän on nähnyt, hajoaa se maahan multaan. Näät
sen silti kukkana aina, muistot on kalleinta kultaa. Eikä sun vieraasi asumaan jäänyt, lähti se muualle matkaan. Vielä se tulee mennäkseen jälleen,
lähemmäs kuin aavistatkaan.” (Jenni Vartiainen, Suru on kunniavieras)
Mutta kuoleman varjon maassa on muistettava elääkin. Siis Ismo Alangon
sanoin: ”Siis ota mua kädestä, mennään pois, halataan vielä kun ehditään,
hetkellinen onnen tunnen kesken kaiken, kesken koko olemisen, turhantärkeyden ja kesken kaiken.” (Ismo Alanko: Hetki hautausmaalla)
Marjo Kiljunen
Kymin seurakunnan kappalainen

Ennen Wanhaan

Tänään

Syksyllä 1970 seurakuntiemme silloinen hallintojohtaja Sarsola huomasi paikkakunnan lehdessä vaatimattoman ilmoituksen, missä muuan Anttilan perikunta
tarjosi ostettavaksi 9 ha:n huvilakiinteistön Karhulan kauppalan Kaarniemen kylästä – Rakennuskanta käsitti pienehkön huvilarakennuksen, saunan, hirsimökin
ja puuvajan, joten jo alkuvaiheessa oli selvää, että alueen tehokas käyttö edellytti
kokonaan uusien tilojen rakentamista.

Ristiniemen kurssikeskus sijaitsee kauniissa Kaarniemessä, Kotkan ja Haminan
puolivälissä. Kurssikeskus on luonnon keskellä, omalla meren rantaan rajoittuvalla yhdeksän hehtaarin tontilla. Alueella on rauhallinen pihapiiri ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Tilat: monitoimisali 150 henkilölle, ruokasali 100 henkilölle,
2 x 40 henkilön luokkahuone, 8 x 6-8 henkilön ryhmätyötila, 2 x rantasauna ja
takkatila, kaksi erillistä majoitusrakennusta (yhteensä 82 majoituspaikkaa), 26 x 3
hh, yhteiset suihkut ja wc:t, 4 x 1-2 hh, omat suihkut ja wc:t.

Keijo Kaario, Santalahdesta Ristiniemeen (artikkeli 2009)
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Kuva Seppo J. J. Sirkka

Polut muuttaa kaupunkikuvaa

Seurakuntakeskuksen ideakilpailun voittajatyö antaa lupauksen elävästä, toimivasta ja kaupunkikuvallisesti kiehtovasta kokonaisuudesta. Kotkan seurakuntakeskuksen Kapteeninkadun ja Mariankadun kulma Polut-voittajaehdotuksen havainnekuvasta (oikealla) ja vasemmalla sama paikka maaliskuun lopulla.

Kotkan seurakuntakeskuksen ideakilpailun voittajatyö on sovitettu ympäristöönsä hienovaraisesti.
Seurakuntakeskukselle rakennetaan uudet
tilat kolmeen kerrokseen nykyisten tilojen
päälle. Näin vanhoihin ensimmäisen ja
toisen kerroksen tiloihin saadaan suoraan
kadulle avautuvia liiketiloja, jotka elävöittävät ympäröivää katutilaa.
Lisäkerroksilla seurakunnan tilat saadaan ajanmukaisiksi ja joustavasti muunneltaviksi. Uusista tiloista on tarkoitus
avata näköyhteys kirkolle sekä uudet si-

säänkäynnit Kapteeninkadun puolelta,
jotka myös parantavat yhteyttä kirkolle.
Nykyiset liiketilat peruskorjataan ja liiketiloja laajennetaan nykyisiin seurakuntakeskuksen tiloihin. Toinen atriumpiha on
tarkoitus kattaa kauppakäytäväksi ja toinen avata Mariankadun ja kansalaisopiston suuntaan uudeksi kortteliaukioksi.
Seurakuntakeskuksen julkisivut sekä

vesikatto ovat voittajaehdotuksessa vaaleaa kuitubetonia.
Heikki Häiväojan veistos on tarkoitus
säilyttää seurakuntakeskuksen ja koko
korttelin symbolina.
– Ideakilpailun voittanut Polut -ehdotus muokkaa rohkeasti korttelia ja kaupunkikuvaa, jossa itäinen korkea asuinrakennus on säilytetty, mutta vanhan
seurakuntakeskuksen matala osa kokee
kokonaisvaltaisen muutoksen, kuvailee kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Marttila
voittajatyötä.
Seppo J.J. Sirkka
Kuva Seppo J. J. Sirkka

Kotkan seurakuntakeskuksen kiinteistökehittämisen ideakilpailu on ratkennut. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Kotkan
kaupungin yhteisen kutsukilpailun voitti
Playa Arkkitehdit Oy:n ehdotus Polut.
Voittaneen ehdotuksen kehittämissuunnitelmassa on panostettu yhteyksien parantamiseen niin korttelin sisällä kuin myös korttelista ympäröivään
kaupunkirakenteeseen.
Seurakuntakeskuksen korttelin nykyisiä rakennuksia ehdotetaan purettavaksi
harkiten, jotta saadaan avattua toiminnan ja kaupunkikuvan kannalta tärkeitä
yhteyksiä.

Seurakuntaneuvostossa pääsee vaikuttamaan

– Seurakuntavaaleissa kannattaa asettua
ehdolle, jos haluaa vaikuttaa asioihin, vakuuttaa Langinkosken seurakuntaneuvoston pitkäaikainen jäsen, peruskoulun
luokanopettaja ja musiikinopettaja Tarja
Rantaruikka.
– Talousasiat ovat tässä työssä keskeisellä sijalla, ja luottamushenkilöt luovat
linjauksia tärkeimpien asioiden toteutumiseksi. Niitä ovat mielestäni oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Vähäosaisia
tulee auttaa, ja jokaiselle ikäryhmälle pitää olla sopivaa toimintaa.
Tarja Rantaruikka on luottamustehtävässään ollut myös valitsemassa pappeja
ja kanttoreita.
Seurakuntaneuvostojen jäsenet kuuluvat myös Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon, ja siellä
tapaa ihmisiä eri elämänalueilta. – Olen
saanut paljon uusia ystäviä ja tuttuja.
Kukin luottamushenkilö toimii vuorollaan
kirkkoväärtinä.
Kirkkoväärti toivottaa ihmiset tervetulleiksi jumalanpalvelukseen ja lukee messussa päivän tekstit Raamatusta.
– On ihan mahtavaa lukea tekstejä kirkossa. On hyvä, että messuihin otetaan
maallikoita mukaan.

Politiikka ei Tarja Rantaruikan mielestä tule
esille seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa. Minusta on hassua, että
luottamushenkilöiden
valinnassa on poliittiset
perusteet.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Tarja Rantaruikan mielestä tärkeintä on talousasioista päättäminen ja
hienoa kirkkoväärtinä
toimiminen.

- Uusille tiloille ei ole vielä annettu nimeä.
Kuuntelemme, jospa hovinsaarelaisilla olisi
ideoita, Helena Laine sanoo.

Hovinsaari sai
seurakuntatilat
– Mukavaa on sekin, että luottamushenkilönä tutustuu seurakunnan henkilökuntaan.
Omaa erityisosaamistaan ja kiinnostuksen kohteita voi myös päästä toteuttamaan. Aittakorven koulussa työskentelevällä Tarja Rantaruikalla se erityisala on
musiikki. Oppilailla on oma kuoronsakin.
– He esiintyvät mm. lastentapahtumissa. Toivon, että pääsisimme esittämään
musiikillisen lasten jouluevankeliumin
yhteistyössä seurakunnan kanssa.

kan sydäntä. Näitä ovat mm. lattarimessut ja Tarjan puolison Jari Launion järjestämät motoristimessut.
Launion ideasta syntyi myös tammikuinen Pelkkää hyvää -konsertti, jolla
kerättiin 3000 euroa Filippiinien taifuunin uhrien hyväksi. Paikalliset muusikot
tulivat joukolla mukaan, ja kuvataiteilijat
antoivat töitään huutokauppaan.
– Langinkosken seurakunta on profiloitunut musiikkiin, ja siellä on tekemisen
meininki. Niinpä sitä uskaltaa ehdottaakin
kaikenlaista, Tarja Rantaruikka hymyilee.

Erikoismessut ovat lähellä Tarja Rantarui-

Ulla-Maija von Hertzen

Seurakuntavaalit 2014
* Vaalipäivä on 9.11. 2014.
* Ennakkoäänestys on 27.–31.10.2014.
* Kun olet täyttänyt 16 vuotta viimeistään 9.11.2014, sinulla on äänioikeus
seurakuntavaaleissa.
* Kun olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.11.2014, voit asettua ehdolle
seurakuntavaaleissa.

Hovinsaaren asukkaat ovat saaneet käyttöönsä seurakunnan tilat kahden vuoden
tauon jälkeen. Uudet tilat ovat avattu Runeberginkatu 2:ssa, entisessä kirpputorin
toimitilassa.
Tiloissa on jo aloittanut vanhusten hopeakerho, joka kokoontuu keskiviikkoisin.
Perhekerhokin starttaa uudessa paikassa.
Tyttöjen ja poikien kokkikerhot pääsevät
pyörähtämään käyntiin pitkäksi venyneen
paussin jälkeen.
Toimintaa kehitellään kevään ja syksyn mittaan. Suunnitelmissa on järjestää
uusissa tiloissa avointen ovien kahvila ja
kohtaamispaikka.
– Aikuisryhmillekin on nyt tilaa. Tiloissa pidetään seurakuntailtoja, ja siellä voi
järjestää pienimuotoisia perhetilaisuuksia, lapsityönohjaaja Helena Laine sanoo.
Uuden tilan paikat on kunnostettu,
keittiö ja pintoja uusittu ja säilytystilaa on
rakennettu lisää.
Hovinsaaren seurakuntakeskuksessa lopetettiin seurakunnan toiminnat reilut kaksi vuotta sitten sisäilmaongelmien takia.
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AALLON MATKAT OY

Keväisiä

värejä

PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ

Lakiasiaintoimisto
saLomo ky

    
     

Varatuomari Jukka Lemmetyinen

Tarjouksia
  

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






Kukkakauppa
PE
20.1
VITAMIINIPÄIVÄ

Et. Karjalantie 3

Karjalanneito

  
        








Tervetuloa!

      
   

2200 440

Karhulantie
30
Avoinna
  arkisin
 

8.30-19.00
la 8.30-15.00

Lue lisää matkoista
www.aallonmatkat.fi

Meiltä myös tilausajot 9 - 52
PAIKKAISILLA BUSSEILLA
www.aallonmatkat.fi
mikko@aallonmatkat.fi
044 333 2119



Tarjouksia
 Tervetuloa

 

Kontio apteekkiin


Juhannus Pärnussa
19. - 22.6.2014
Kuljetus ja puolihoito
295 €/hlö

Kaikilla matkoilla
omabussi mukana!

    puh. (05) 226 6770
 
   




Kukkapäivät Tyri
16. - 18.5.2014
Kuljetuksin, Hinta 220 €/hlö

Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

vaivatonta.
      
   

Erikoihammasteknikko

Timo Noronkoski

2200 440

     

Kotkankatu 16 B 42

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!

keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi




✁
✁

APUA JA HOIVAA ARKEESI.






puhelun hinta on 1,25€/puh. + 0,68€/min. + pvm

kotipalvelua
kotisairaanhoitoa
siivousta

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

Hyödynnä verotuksen
45 % kotitalousvähennys!

www.emus.fi
05 213 110
Kotka

Hanki alan uusin
osaaminen työn ohessa
oppisopimuksella

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

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

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

Hautaustoimisto
ja kukkakauppa

Keskuskatu 35, 48100 Kotka
arkisin 9-17 lauantaina 9-13
p. 05-216 263
www.kotkanhautausjakukka.fi
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Aino Vierumaan kutoma
peitto on lämmin ja pehmeä.

Aino Vierumaa kutoo ruutuihin pitkän elämän ilot ja surut.

Aino Vierumaa innostui kutomisesta ja ystävät alkoivat tuoda hänelle ylimääräisiä
lankojaan.
– Nyt olen jo kutonut tuttavapiirin komerot tyhjiksi.
Yksi pala on kooltaan 18 x 18 senttimetriä, ja yhteen lastenpeittoon menee
35 palaa. Palat on sommiteltu peittoihin
nätisti värien mukaan. Yksi pala valmistuu Aino Vierumaalta päivässä, jos muuta
erityistä tekemistä ei ole.
Mutta yleensä arki on täynnä puuhaa.
Aino Vierumaa on syntynyt vuonna
1928 ja hän asuu yksin vuonna 1928 rakennetussa omakotitalossa. Hän hoitaa
itse huushollinsa, tekee tarpeen tullen
lumityöt ja pitää pihansa hyvässä kunnossa. Pihalla kasvavat omenat, luumut,
kirsikat, marjat ja perunat.
– Ja jänikset loikkivat pihalla. Heitin
niille porkkanoita, mutta ne eivät ole nälkäisiä, maistelevat vain.

85-vuotias Aino on terve ja iloinen. Hän
ei käytä mitään lääkkeitä, ja nauru muuttuu sydämellisestä hyrinästä hilpeäksi
hekotteluksi.
– Ei tarvitse käydä kuntosalilla, kun
kotona on töitä!
Se mikä harmittaa, on yksinäisyys, samanikäisten juttukaverien puute ja liikkumisen hankaluus. Langinkosken kirkolla hän käy joka toinen pyhä jumalanpalveluksessa.
– On se kumma, kun silloin, kun ihminen on nuori ja jaksaisi kävellä, hän
liikkuu autolla. Kun on vanha, ei autoa
ole. On vaan pyörien päällä kulkeva potkukelkka.
Muistot palaavat usein ikäihmisen mieleen. Peiton palatkin ovat kuin erilaisia
muistoja.
Ainon kutimissa on vaaleankeltaista
lankaa, kun hän muistelee onnellista lapsuuttaan Karjalassa, Korpiselän Ägläjärven kylässä. Siellä oli ihmiselle kaikki tarvittava kauniin luonnon keskellä.
Isä oli taitava rakentaja, ja Ainon perhe
asui järven rannalla kylän suurimmassa
talossa. Kylä oli metsän keskellä. Korpiselän kirkonkylään oli 50 kilometrin matka.
– Kirkossa kävin ensimmäistä kertaa,
kun pääsin rippikoulusta, Aino Vierumaa
muistelee.
Sitten tuli se tummien lankojen aika.
Talvisodan sytyttyä Ägläjärven siviilit evakuoitiin. Lähtö tuli yöllä 2.-3. joulukuuta 1939. Oli pakkasyö, kuu paistoi
taivaalla. Isä oli laittanut hevosen ja reen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Elämä on kuin Äiti Teresan peitto. Molemmissa on iloisen heleitä, tumman surullisia, harmaan arkisia ja joskus myös
monivärisiä paloja.
Kotkalainen, Metsolassa asuva Aino
Vierumaa on kutonut puikoillaan noin 10
vuoden aikana 60-70 Äiti Teresan peittoa. Ne ovat päätyneet Helsingissä toimivien Äiti Teresan sisarten kautta Intian
lastensairaaloihin.
Peittojen tai täkkien, kuten Aino Vierumaa niitä kutsuu, kutominen sai alkunsa Langinkosken kirkolla, kun Eila-rouva
toi sellaisen malliksi vanhusten kerhoon.

illalla valmiiksi.
Reslarekeen mahtuivat isä, äiti, Aino ja
vanhempi veli Väinö. Lehmä oli tarkoitus
juoksuttaa narussa reen perässä, mutta se
jäi keskelle tietä. Sotilaat lupasivat ampua
sen, keittokattilaansa.
Matkalle piti ottaa evästä ja vaatetta ja
hevoselle heiniä, eikä rekeen juuri muuta
mahtunutkaan.
Jotakin sentään:
Aino Vierumaalla on edelleen kotonaan
tukeva metallinen viivotin. Sen äiti piti aina evakossakin mukanaan.
– Suomessa meihin evakoihin suhtauduttiin kuin toisen luokan kiertolaisiin.
Asuimme paikoissa, jotka eivät muille
kelvanneet.
Sotien välissä he palasivat Karjalaan, mutta kaikki oli kotikylässä rikottu. Isä ehti

korjata taloa, ja taas piti lähteä evakkoon.
Oma koti löytyi sitten Mikkelin läheltä
Otavasta, josta isä osti perheelle pienen
mökin.
Tasan 50 vuotta sitten Aino meni naimisiin kotkalaisen Veikko Vierumaan
kanssa. Tyttö ja poika syntyivät, nyt lapsenlapsia on kolme.
Kun Aino Vierumaa oli 11-vuotias, perhe joutui jättämään kylänsä. Suunnilleen
saman ikäisiä Ainon omien lasten isä
kuoli.
Aino Vierumaa on käynyt kolmesti kotinsa raunioilla. Rasiassa lipaston
laatikossa on kaksi pientä kiveä, toinen
talon uunin pohjalta ja toinen saunan
kivijalasta.
Lipaston päällä on kaksi pulloa, joissa
on Ägläjärven vettä.
Ulla-Maija von Hertzen

Kransseja, risukoristeita, pääsiäistipun
pesiä ja muita pääsiäiskoristeita valmistui Naisten Pankki Kotkan maaliskuisessa
käsityöillassa Karhulassa.
Koristeita myydään palmusunnuntain
aattona 12. huhtikuuta Karhulan seurakuntakeskuksessa. Pääsiäismyyjäiset
ja kirpputori pidetään kello 10-14, ja
myynnissä on myös Naisten Pankin tuotteita.
– Tänä keväänä olemme tehneet paljon
käsitöitä, valaneet kynttilöitä ja valmistaneet enkelikortteja. Pidämme kokouksia
kerran kuussa, ja niissä päätetään, mitä
jäsenistö haluaa tehdä, Naisten Pankki
Kotkan puheenjohtaja Minna Naukkarinen kertoo.
Mitä Naisten Pankin toiminta on sinulle antanut?
– Mahdollisuuden parantaa oikeasta
kehitysmaiden naisten asemaa. Ja olen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Pääsiäiskoristeita Naisten Pankista

Pääsiäiskoristeita askartelivat Kaija Kauppinen (vasemmalla), Tuula Näränen, Artturi ja
Jenni Bäck, Arja Forsman ja Anneli Lempiäinen.

saanut paljon uusia kotkalaisia tuttuja,
Minna sanoo.
– Olen päässyt vaikuttamaan kehitysmaiden naisten olojen parantamiseen,
löytänyt innostavan naisryhmän ja saanut
hyvää palautetta leipomuksistani, alusta
pitäen, jo neljän vuoden ajan Kaija Kauppinen nauraa.
Naisten Pankki Kotkaan voi liittyä
laittamalla viestiä sähköpostiosoitteeseennaistenpankkikotka@gmail.com.
Vastauksena saa tietoa kokouksista ja
tapahtumista.
Jäsenmaksua ei peritä.
– Olemme myös valmiita esittelemään
toimintaamme työpaikoilla tai yhdistyksissä. Ja jokainen voi tietysti muutenkin
ryhtyä Naisten Pankin lahjoittajaksi, Minna muistuttaa.
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Jouko Koivukoski hyvästelee
Kotkan Kantaattikuoron
silloin 50-60 laulajaa, Kymi Sinfonietassa noin 30 soittajaa ja
lisäksi passioissa on viisi solistia.
Johannes-passion kertojana,
evankelistana laulaa Heikki Rainio. Hän laulaa myös teoksen tenoriaariat. Muina solisteina ovat
Laura Missuray, sopraano, Jeni
Packalen, altto, Riku Pelo, basso,
Kai Huopainen, Jeesus, basso,
Jussi Pöllänen, Pietari, Pilatus,
basso, Irene Sipari-Vilhunen, nainen, sopraano ja Jari Pekka Mielonen, palvelija, tenori.
Johannes-passio on Johann
Sebastian Bachin säveltämä
kaksiosainen passio, joka kuvaa pääsiäisen ajan tapahtumat Jeesuksen vangitsemisesta
hautaamiseen.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– En minä vielä tiedä, miltä
tuntuu johtaa viimeistä kertaa
Kotkan Kantaattikuoron Johannes-passio. Yksi tie on kuljettu
loppuun, paljon ihania kokemuksia ja muistoja on tullut, eikä sitä tiedä, mitä haasteita elämä tuo vastaan. Tämä on oma
päätökseni.
Näin miettii kotkalainen dir.
mus. Jouko Koivukoski, joka on
johtanut Kotkan Kantaattikuoroa sekä Kotkan kirkossa esitetyt
pääsiäisen passiot aina vuodesta
1978 lähtien - vain yhtä vuotta lukuun ottamatta.
Viimeinen Jouko Koivukosken
johtama passio kuullaan ja koetaan Kotkan kirkossa 17. huhtikuuta alkaen kello 20.00.
Kotkan Kantaattikuorossa on

Se on Johanneksen evankeliumin mukainen kärsimysnäytelmä, jossa kertojana on evankelista.
Kuoron rooli on tärkeä: se
esittää esimerkiksi ne dramaattiset kohtaukset, joissa väki tuomitsee Jeesuksen. Kuoron laulamat koraalit vievät tapahtumia
eteenpäin.
– Ne ovat myös hengellisen
hartauden harjoittamisen taso,
Koivukoski sanoo.
– Johannes-passiossa minua
koskettaa hirvittävästi valoisa
loppukoraali. Passio ei pääty suruun, vaan valtavaan iloon.
Kotkan kirkossa on esitetty
pääsiäisinä vuoron perään Johannes- ja Matteus-passiota.
- Niistä löytyy aina uutta, eikä niitä voi koskaan ammentaa
tyhjiin.
– Bachin passiodraamat ovat minun omia hengellisen heräämisen lähteitäni. Niistä välittyy se
tärkeä sanoma, joka on hengissä
vielä 2000 vuoden jälkeenkin,
Koivukoski miettii.
– Mielestäni kristinuskon sanoma on yksinkertaisesti tämä:
vain armosta. Risti on armon
merkki. On hienoa, että kristinusko kehottaa ihmistä käyttäytymään toisia kohtaan siten, kuin
toivoisi heidän käyttäytyvän itseä kohtaan.

– Kotkan Kantaattikuoro on minulle hyvin rakas, Jouko Koivukoski
sanoo.

Harmonikansoittaja Mika Huusari, sopraano Leena Arffman,
kanttori Irina Lampen ja viulisti Riikka Luostarinen esittelivät kesän
ohjelmistoa Kotkan kirkossa.

Kirkkokonserttiin
keskellä kesäpäivää
Kotkan kirkossa voi taas kesäaikaan viettää miellyttäviä musiikillisia hetkiä keskellä päivää.
Kirkossa pidetään lounaskonsertteja aina kesäkuukausien
keskiviikkopäivinä alkaen kello 12.00. Ensimmäinen lounaskonsertti on 11. kesäkuuta ja viimeinen 20. elokuuta. Kesän aikana
kuullaan yhteensä 11 konserttia.
Konsertit kestävät 45 minuuttia ja niihin on vapaa pääsy.
Konsertit järjestää Kotkan seurakunnan musiikkityö.
Lounaskonsertit Kotkan kirkossa kesällä 2014:
11.6. Marina Väisä, urut (Venäjä)
18.6. Anu Pulkkinen, urut
25.6. Leena Arffman, sopraano ja Joni Poutanen, säestys
2.7. Riikka Luostarinen, viulu ja Mika Huusari, harmonikka
9.7. Olga Heikkilä, sopraano ja Kirill Kozlovski, piano
16.7. Atlan Karp, baritoni (Viro) ja Elke Unt, urut (Viro)
23.7 Hanna Dys, urut (Puola)
30.7. Petros Paukkunen, urut
6.8. Anssi Pyykkönen, urut
13.8. Marco Lemme, urut (Saksa)
20.8. Petteri Lehikoinen, baritoni ja Lily-Marlene Puusepp,
harppu.
Ohjelmassa Sibeliuksen, Merikannon, Kuulan ja italialaisen
Paolo Tostin lauluja

Ulla-Maija von Hertzen

Penkiltä

Ekourheilua
Myönnän: en ole mikään ympäristöihminen. En aktivoidu pyöräilemään,
jotta maailman ympäristöongelma ratkeaisi. En myöskään vältä lentolomamatkoja, etteivät lentokoneiden päästöt tuhoaisi maailman ilmakehää ja luontoa.
Enkä myöskään vähennä...niin en oikeastaan mitään ympäristön tähden.
Silti rohkenen kysyä: onko ympäristöystävällistä urheilua olemassakaan?
Saastuttaako jokin laji luontoa vähemmän kuin joku toinen? Mitä olympialaiset tekevät maailman luonnolle?
Pitäisikö koko kilpaurheilu ekotekona
kieltää kokonaan?
Tuntuu nimittäin varsin farisealaiselta
puhua ympäristöystävällisistä formulaajoista. En keksi mitään muuta lajia,

Kuva Seppo J. J. Sirkka

Jouko Koivukoski johtaa pääsiäisen Johannes-passiossa viimeistä
kertaa Kotkan Kantaattikuoroa. - Se on minulle rakas kuoro.

mikä kuluttaisi luontoa enemmän. Jo
pelkästään se, että formulasirkus kulkee
pitkin maita ja mantuja koko vuoden
ajan kuluttaa luontoa valtavasti. Lentokoneilla rahdataan sirkusta maanosasta toiseen. Valtavat rekkakolonnat
kulkevat pitkin maanosia kuljettaen sirkusta ja sen tekijöitä.
Entä itse ajot: renkaita palaa, polttoainetta palaa, moottoreita hajoaa,
jätettä syntyy. Ratojen rakentaminen ei
sekään ole kovin ympäristöä säästävää.
Tässä yhteydessä tuntuu lillukan varsilta
Bernie Ecclestonen puheet vihertyvistä
formulakisoista. – Ja silti minä katselen
niitä tv:stä!!!
Entä suomalaisten hellimä jääkiekko?
Miten paljon kuluu kesällä hallien yllä-

pitoon? Entäpä varusteet??? – Ja silti seuraan innolla kiekkoa olympialaisissa!
Entäpä uimahallit? Joskus on ihmetelty, kun arabimiljonäärit ovat rakentaneet keinotekoisen lasketteluareenan
keskelle aavikkoa. Mitä eroa sillä ja
meidän uimahalleilla on? Meillä ulkona
on -30 astetta pakkasta ja sisällä uidaan
+20 asteisessa vedessä. Siinä jos missä
energiaa kuluu.
Entä olympiakisat ja muut suuret
kisat. Sotshin talviolympialaiset tulivat
valtavan kalliiksi – kukaan ei varmaan
lopullista summaa tiedä. Mutta maailman ympäristöongelmaa ei siellä ratkaistu; ehkä saastetta saatiin hiukan
lisää ja luontoa tuli tuhotuksi. Rinteitä
hakattiin niin laskettelun, lumilautailuin
kuin kelkkailunkin tieltä! Mitäpä suurille rakennuksille tapahtuu kisojen jälkeen? Ja voi vain kuvitella, mikä määrä
jätettä kisoista syntyi. – Ja silti minä
seurasin kisoja.
Kesällä pidetään Brasiliassa jalkapallon MM-kisat. Jo nyt tiedämme, että

kisat tulevat kalliiksi. Tiedämme miten
kurjissa oloissa monet brasilialaiset
elävät. Ristiriitaisin tuntein stadioneita
rakennetaan. Eikä Brasiliassakaan taideta juuri ympäristöä säästää. – Silti
facebookiin kirjoitin: ”Kesällä tiedossa
yhtä juhlaa, kun yle lähettää jokaisen
pelin suorana.”
Onko siis olemassakaan ympäristöä
säästävää urheilua? Pitäisikö ekotekona
kieltää kaikenlainen kilpaurheilu?
– Jos niin kävisi niin ”mieleni minä
silloin pahoittaisin”.
Jukka Lopperi
Langinkosken
seurakunnan
kirkkoherra
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Universumin tomu
Miten tähän on tultu?
Missä olemme,
mitä on todellisuudentuntu?
Mihin menemme,
mitä on
universumin utu taivashohteen huntu?

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Tähdet on ankkuroitu.
Ylös katsellen,
näkee näyn ikuisen,
kuinka tähtivalo
halki taivaan lyö,
valkeana kansi maan,
ympäröi pimeä yö.
Olli Vainio

Pekka ja Olli Vainion yhteistyö sujuu helposti, sillä isä ja poika ajelevat samalla aaltopituudella.

Isän ja pojan
yhteistyönä syntyivät upea kirja
ja näyttely, ja
jatkossa vielä
ties mitä…

Runot: Olli Vainio
Valokuvat: Pekka Vainio

Ympärilläin avaruus, / kylmä ja
tyhjä. // Sinä voit kaikkeuden /
hymylläsi valaista.
Runo on Olli Vainion käsialaa. Se on kirjassa Päivänsäde,
oikealla sivulla, ja sen vieressä
vasemmalla sivulla on Pekka Vainion ottama valokuva kahdesta,
paikoilleen hiljentyneestä laulujoutsenesta.
Päivänsäde-kirja on kotkalaisten isän ja pojan, Pekka ja Olli
Vainion, hieno yhteistyön tulos
valokuvaajana ja runoilijana.

neen.
Langinkosken keisarillisen
kalastusmajan valmistumisesta on tänä vuonna kulunut 125
vuotta. Juhlavuoden ohjelmaan
kuuluu Pekka Vainion näyttely Valokuvia Langinkosken
luonnosta, joka on esillä Kotka Maretariumissa huhti- ja
toukokuussa.
Kotkan puistot ja niiden maisemat, eläimet ja linnut ovat
myös rikkaita kuvauskohteita.
– Suosikkini on Katariinan
Meripuisto. Maisemallisesti hienoimmat kuvat saa sen kallioilta,
joilta näkyy Suursaareen. Meripuistossa on rikas lintumaailma,
kettu ja rusakot tulevat vastaan.

Pekka Vainio oli 49-vuotiaaksi asti
Merivoimien palveluksessa. Meri
oli vettä ja leipää, se tuli todella
tutuksi.
Kun Pekka jäi 7 vuotta sitten
eläkkeelle ja vapaaksi taiteilijaksi,
hän keskittyi valokuvaamiseen.
Luonto on lähellä miehen sydäntä.
– Tärkeintä on lähiluonnon
kuvaaminen. Kymijoki on ainutlaatuinen koskineen ja suistoi-

Ensimmäisen cocacola-kameransa Pekka sai vähän yli 10-vuotiaana. Nykyisin hän ottaa yli 300
000 valokuvaa vuodessa. Niistä
suuri osa urheilukuvia.
– En ole kilpailuhenkinen, en

tavoittele mitaleita.
Uutena intohimona Pekalla on
tähtien ja revontulien kuvaaminen.
Mutta miltä tuntuu, kun on
saanut oikein hyvän kuvan, loisto-otoksen?
Pekka Vainio hymyilee mietteliäästi. - No onhan sitä tyytyväinen, jos kuva on vielä antanut
paljon haasteita.
Johon poika Olli huudahtaa:
– No musta se tuntuisi siltä kuin
tekisi jalkapallosta maalin pitkän
taistelun jälkeen!
Isä-Vainio naurahtaa ja antaa
reseptin. – Täydelliseen luontokuvaan vaaditaan 50 prosenttia
taitoa, 50 prosenttia tietoa ja 50
prosenttia onnea.
Kuulostaa vaativalta…
Olli Vainio, 24, opiskelee puheviestintää Jyväskylän yliopistossa.
Ensimmäiset runot syntyivät
lukiossa, kun opettaja käski, et-

tä jokainen oppilas tekee kolme
runoa. Opettaja tykkäsi Ollin runoista, ripusti niitä luokan seinille ja vaati lisää.
– Runot eivät olleet silloin
mikään cool juttu. Mutta armeijassa teltassa ja punkan pohjalla
kirjoitin runoja.
Ollin äiti luki runoja ja sai
ajatuksen kirjasta. Pekan idea
oli, että liitetään kuvat runoihin.
Niinpä yhteinen kirja Päivänsäde
ilmestyi viime vuonna.
– Runot lähtevät tunteesta,
tunne lähtee omasta kokemuksesta, vaikkapa kuvasta, maisemasta, toisesta ihmisestä, elokuvasta, musiikista, Olli miettii.
Runojen ja kuvien yhdistely on
Ollin heiniä. Usein hän yhdistää
valmiita runoja ja kuvia. Olli voi
tehdä hyvän runon ja pyytää isää
ottamaan siihen valokuvan. Tai
Olli löytää hyviä kuvia, jotka inspiroivat häntä kirjoittamaan.

Koti- ja terv.palvelut Hoiva-Tuomi T:mi
Sh Susanna Tuomi

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

Puh. 050-559 7478

KOTKA - KARHULA - PYHTÄÄ - HAMINA

email: susanna.tuomi@luukku.com

– Runot ovat innostaneet minua kuvaamaan. Kuvassa on tärkeää hetken tunnelman taltiointi,
ja kun sen tekee runon fiiliksillä,
se antaa uutta syvyyttä työhön,
Pekka sanoo.
Runo-kuvaparit vahvistavat
toistensa tunnetta, mutta niiden
tulee vain koskettaa toisiaan herkästi, ei samaa asiaa kuvaten.
Yhteisvastuukeräykseen liittynyt,
saattohoitoaiheinen näyttely oli
iso haaste.
– Ensin teema, kuolema, pysäytti miettimään, pystyisinkö
kirjoittamaan siitä uskottavasti.
Juttelin ihmisen kanssa, joka oli
saattohoitanut kaksi läheistään.
Se auttoi minua kirjoittamaan
runot.
Suunnitelmissa on tehdä seuraavaksi kirja, jossa Pekan ja Ollin lisäksi on mukana kolmaskin
Vainio, Otto Vainio, valokuvaaja
hänkin.
– Minun haaveenani olisi tehdä sähköinen kirja, jossa olisi
kuvia, runoja ja musiikkia, vaikkapa viulua, selloa tai pianoa.
Se olisi ensimmäinen laatuaan
ainakin Suomessa, Olli Vainio
suunnittelee.
Ulla-Maija von Hertzen

V

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220
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Jos Jeesus olisi teloitettu
jollakin toisella tavalla,
mikä olisi kristinuskon merkki?
Aikansa pilkattuaan he riisuivat
häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan
häntä pois ristiinnaulitakseen
hänet.
Teloitusväline oli risti, Rooman valtakunnassa vierasheimoisille ja kapinoiville orjille
varattu rangaistusväline. Kristittyjen rohkeus ja valtiota kohtaan
osoittamansa kritiikki sai heidät
ottamaan tunnuksekseen tuon
pelottavan esineen. Roomalaisten häpeäpaalusta tuli uuden uskon merkki.
Karhulan seurakuntakeskuksen
sali on ollut vailla ristiä peruskorjauksen valmistumisesta
saakka, puolitoista vuotta. Salin
vanha risti tuhoutui purkutöiden
yhteydessä. Koko ajan monet
seurakuntalaiset ovat kaivanneet
ristiä takaisin.
Erityisammattimies Matti
Honkanen on työskennellyt Kymin seurakunnan, sittemmin
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän palveluksessa yli neljäkymmentä kaksi vuotta. Hän tuntee
seurakunnan kiinteistöt, niiden
rakentamisen, korjausten, käytettyjen materiaalien ja esineistön historiaa. Muutaman ristinkin hän on kiinnittänyt seurakunnan rakennuksiin.
– Korkein paikka oli Kymin
kirkon kellotapulin katto, Matti
muistelee.
– Jykän kanssa oltiin toisessa
nosturissa ja toisesta nosturista
riippui risti, jota asettelimme tapulin huipulle.
”Jykä”, Jyrki Ahokas tuli seurakunnan palvelukseen aluksi
kahdeksi viikoksi. Kahden viikon
palvelus on venynyt yli kuudentoista vuoden työsuhteeksi.
– Tällaista ei koulussa opeteta. Työ on mielenkiintoista, kun
on vaihtelevaa ja oppii uutta, Jykä toteaa.
Jeesuksen ristiä kantamaan
he pakottivat erään ohikulkijan,
kyreneläisen Simonin.
Matti ja Jykä nostavat ristin pystyyn ja ryhtyvät kiinnittämään

sitä Karhulan seurakuntakeskuksen salin seinään. Uusi risti löytyi Matin oivalluksesta.
– Muistin, että Sunilan seurakuntatalon risti on seissyt vuosia
purettuna varaston nurkassa.
Vaaleanharmaa, kolme ja
puoli metriä korkea risti on rakennettu yhteen juotetuista metallitangoista. Lopuksi työ on käsitelty tinalla. Myös arkkitehdin
mielestä patinoitunut risti sopi
hyvin salin kokonaisuuteen.
He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata,
käännettynä Pääkallonpaikka.
He tarjosivat hänelle viiniä,
johon oli sekoitettu mirhaa,
mutta hän ei ottanut sitä vastaan. Sitten he ristiinnaulitsivat
hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin
sai.
Kookkaan esineen kiinnittäminen
seinälle on vaatinut Matilta ja
Jykältä tarkan ennakkosuunnittelun. He ovat vaihtaneet pystypuun taakse uudet, aiempaa
pidemmät pultit, sillä salin seinärakenne on paikoin huokoista
kiviainesta.
Ennen reikien poraamista seinään he tarkistavat vielä kerran
ristin lopullisen korkeuden. Linjalaserin avulla pysty- ja poikkipuu asettuvat sekä suoraan että
tarkasti oikeaan kulmaan suhteessa toisiinsa.
Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Kaikkien
nähtäväksi oli kirjoitettu hänen
tuomionsa syy: ”Juutalaisten
kuningas”. Samalla kertaa he
ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa,
toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen.
Miehet asettavat ristiä seinälle
ajatuksella. Paras kiitos on, se
kun näkee kättensä työn jäljen,
he toteavat ja katselevat hetken
mietteissään tyhjää ristiä.
Risti on tyhjä risti, sillä me
elämme sillä lukemattomien
kristittyjen sukupolvien jatkumolla joka alussa kuuli sanat:
Te etsitte Jeesus Nasaretilais-

Sunilan vanha risti sai uuden elämän Karhulan seurakuntakeskuksessa.
ta, joka oli ristiinnaulittu. Hän
on noussut kuolleista, ei hän ole
täällä.
Ilman pääsiäisen mysteeriä ei oli-

si kristinuskoa. Tyhjä risti todistaa elämästä, joka on kuolemaa
väkevämpi.
Hän on noussut kuolleista, ei
hän ole täällä – te näette hänet,

niin kuin hän itse teille sanoi.
Juha Tanska

Sitaatit: Markuksen evankeliumin luvuista 15 ja 16
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Muistotilaisuudessa voi olla hauskaa

Haudattu läheisten läsnä ollessa.
Ovatko suuret hautajaiset
sukulaisten tapaamisineen tänä päivänä turhia ja pelkästään
kalliita?
Kotkalaiset ystävykset Tellervo
Aho ja Varpu-Sisko Jääskeläinen
vakuuttavat, että näin ei ole.
Hautajaiset, joissa poismennyttä muistellaan isommallakin
porukalla, ovat monin tavoin tärkeitä tapahtumia. Läheisten tuki
lohduttaa, ja muistotilaisuudessa
voi olla myös hauskaa.
– Hiljaisten hautajaisten määrä
on selvästi lisääntynyt. Kuolema
halutaan pitää etäällä, ihmiset
kuolevat sairaalassa ja haudataan hiljaisuudessa, Tellervo Aho
miettii.
– Vai onko syynä kustannuksien pelko, Varpu-Sisko Jääskeläi-

nen tuumaa.
Ystävysten lapsuudessa hautajaisiin osallistui koko kylä. Kuolleen näkeminen oli luonnollista,
ei pelottavaa. Vainaja makasi
avoimessa arkussa kotipihallaan,
josta hautajaissaatto lähti.
Tellervo oli nelivuotias isänsä
isoäidin hautajaisissa, VarpuSisko viisi, kun hänen isänsä
tapaturmaisesti kuoli. Kummallakaan ei ole hautajaisista kielteisiä muistoja.
Eeva Porkka, Tellervo Ahon äiti,
kuoli 20. joulukuuta viime vuonna 93-vuotiaana.
– Halusimme hautajaiset,
joissa äidille tärkeät ihmiset
pääsisivät hyvästelemään hänet.
Ylimääräisenä ihanana asiana
me lähiomaiset kuulimme monia
hienoja muistoja, jotka koskettiP E O
vat myösPerheniemen
meidän elämäämme.
opisto
Ilmoittautumisvelvoitetta

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Suuret, avoimet
hautajaiset ovat
nykyisin yhä
harvinaisempia.

Kukat tuovat iloa ja väriä hautajaisiin. Tellervo Aho (edessä) ja VarpuSisko Jääskeläinen piipahtivat Pikkuruiseen Lumikukka Puodissa tutustumaan alkukevään kukkiin.

kuntakeskukseen 76 henkeä.
– Äidillä ei ollut enää monta
ikätoveria, mutta seuraava polvi
tuli mukaan.
– Kaikki vieraat eivät edes
tunteneet
enää toisiaan ulkonäLÄHELLÄ IHMISTÄ
öltä. Sitten
vaan
esittäydyttiin
lähelle
jumalaa
tulijoilla
ollut. –MAHDOLLISUUS
Pystyimme –uudestaan,
ja juttu alkoi luistaa.
ANNA ei
ITSELLESI
TULE PERHENIEMEEN!
hyvinKevään
päättelemään
hautajaisvieja kesän
2014 kursseja ja seminaareja:
Rikotut rajat
raiden2.-4.5.
määrän.
Seurakuntakeskuksessa Tellervon
2.-4.5. Vapaan säestyksen kurssi
Laajakosken
kappeliin
tuli
83
velitervehtyminen
aloitti muistelot.
9.-11.5. Haavoittuneen tunne-elämän
12.-15.5.
Kevään
talkookurssi
ja sen jälkeen Karhulan seura– Hän kertoi tarinoita, jotka

Perheniemen evankelinen opisto

0

30.5.-1.6. Kutsumus elämän voimavarana
Alkavat koulutukset: (Hakuaika on nyt!)
* Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus
* Lähellä ihmistä -Terapeuttisen sielunhoidon koulutus
* Lähellä ihmistä -Kriisiterapian ja sielunhoidon
koulutus
* Kolmannen vuosituhannen evankelista -koulutus
Masennuksesta voi toipua -seminaarit:
21.-23.3. Masennuksen monet kasvot
siin en
päässyt.
Perheessämme
ei Usein kaikki tapahtuu tavatto25.-27.4.
Päihdeongelmat
ja masennus
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Rovaniemi
vauvaa, joka haudattiin suunni- enemmän aikaa. Suru on usein
* Mercy & Justice DTS Perheniemi
hidas liikkeissään.
Läheisten suteltuna
kastepäivänä.
Kirkko olikoulutusten
Tarkemmat
tiedot monipuolisten
sisällöistä,
hinnoista
jne. www.perheniemi.com
rulle pitäisi antaa aikaa.
läheskouluttajista,
täynnä hänen
sukulaisiaan.
Puh. 05-7574 100 tai email. opisto@perheniemi.com

Suru on hidas liikkeissään
Minulle hautajaiset ovat olleet
aina tärkeitä sekä yksityisesti että työssä. Muistan nuoruudestani kun veljeni perheeseen syntyi
vauva, joka eli vain pari päivää.
Käyn aika usein tuon Riston
haudalla nyt kun samaan paikkaan on haudattu myös hänen
isänsä. Risto tuli elämäämme
jotenkin yllättäin, mutta katosi
myös yhtä yllättäin. Hautajai-
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Silloin ajattelin, että näin tämä
on hyvä tehdä. Kaikki saavat surra surunsa ja jakaa sen yhdessä.
Hautajaiset on osa surutyötä.

Suru ei ole sairaus ja siksi sitä
hoidetaan vain suremalla. Kaunis rauhallinen ja turvallinen
siunaustilaisuus kirkossa tai kap-

Äiti kuoli. Sain jättää hyvästit päivää ennen kuolemaa. Menetys vei
hiljaiseksi. Sain hautaustoimistosta surunapin ja laitoin sen rinnukseen kun menin töihin. Näin
työtoverit tietäisivät, mitä on tapahtunut ja voisivat ottaa osaa.
Monta tuntia sain seurata, kun
nappia katseltiin mutta ei reagoitu. Vasta iltapäivällä eräs työtoveri
tuli lähelle ja sanoi huomanneensa surunapin. – Hei, sinulta on lähiomainen kuollut, otan osaa.
Seuraavana päivänä toinen
työtoveri huomasi sen heti kohdatessamme ja sanoi, otan osaa
ja viivähdimme hetken tilanteessa. Viikon aikana kolmas laski
kätensä olkapäälleni ja otti puheeksi suruajan.
– Hei, sinulla on nyt menetyk-

sen ikävää, muistan sinua. Läheisimmät työtoverit muistivat
osanottokortilla.
Kaikki eivät tulleet puheille. Jotkut eivät edes tienneet mitä pyöreä musta nappi tarkoitti. Päätin
kertoa asiasta. Kaikki osoittivat
myötätuntoa omalla tavallaan,
hiljaisina, esittäessään osanottonsa, jotkut luomalla katseen
kostunein silmin.
Ehkä moni ajatteli, että on
parasta olla puuttumatta asiaan
ja antaa surra rauhassa. – Kiitos
kaikista näistä.
Matti Kontkanen
Yhteisten työalojen ja
keskusrekisterin johtaja

Kuva Seppo J. J. Sirkka

Surunappi tekee surun näkyväksi

Matti Kontkanen kohtasi rohkeita
puheeksiottajia ja hiljaisia
myötäeläjiä.

saivat meidät hymyilemään ja
nauramaan. Mitä äiti sanoi, kun
pojat ottivat ekat permanentit tai
miten iltauninen äiti meni pojan
sänkyyn nukkumaan vahtiakseen, että tämä tuli ajoissa kotiin.
– Siellä kerrottiin hassuja tarinoita, jotka olivat aikanaan kauheita tapauksia. Nyt 45 vuoden
jälkeen ne pelkästään huvittivat.
Tellervo Ahon mielestä parasta on, kun muistotilaisuudessa ei

pelissa on osa surutyötä. Pappi ja
kanttori ovat mielellään avuksi
suunnittelussa.
Oma vaiheensa on sitten muistotilaisuus. Usein lähden sieltä
kotiin hyvillä mielin. Vainaja on
läsnä muistoissa, joita hänestä
kerrotaan. Kyyneleet ja nauru
vaihtelevat ihan niin kuin elämässäkin. Tuntuu hyvältä muistella. Pappina minulle on etuoikeus saada olla mukana ihmisten
elämän herkimmissä hetkissä.
Minulle on sekä isän että äidin

hymistellä vaan kuvata ihmistä
sellaisena, kuin hän oli.
Loppujen lopuksi monet,
muiden muassa Varpu-Sisko
Jääskeläinen, sanoivat, että
muistotilaisuus oli ollut mukava,
ei lainkaan surullinen.
– Hautajaisten jälkeen minulla oli helpottunut ja kiitollinen
olo, Tellervo Aho muistelee.
Varpu-Siskon serkku Pentti haudattiin 91-vuotiaana viikkoa
ennen Eeva Porkan hautajaisia.
Myös serkun hautajaisiin tuli paljon väkeä. Avoin kutsu oli
kuolinilmoituksen yhteydessä.
– Sanoin Pentin tyttärelle,
että olisi mukava tavata häntä
joskus iloisemmissa merkeissä.
Tytär vastasi, että eiväthän nämä ole surulliset hautajaiset!
Varpu-Sisko muistaa, mitä
hänen 97-vuotiaana kuollut äitinsä mietti suremisesta:
– Vaatteilla ei surra eikä haudalla tarvitse käydä, kynttilää
voi polttaa kotonakin.
Ulla-Maija von Hertzen

hautajaisissa ollut tavattoman
merkittävää se, miten monet
ihmiset olivat tulleet heitä saattamaan. Se oli tavattoman lohdullista. Isä oli aikanaan sanonut
minulle, ettei hänelle saa järjestää mitään. Niin taitaa aika moni
muukin sanoa. Ajattelin kuitenkin, että hautajaiset ovat meidän
jäljelle jääneiden juhla. Me niitä
tarvitsemme.
Hannu Marttila
Kotkan seurakunnan
kirkkoherra

Perheniemen evankelinen opisto
P E O

Perheniemen
opisto

LÄHELLÄ IHMISTÄ
lähelle jumalaa
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Kuvat Ulla-Maija von Hertzen

A)

B)

C)

D)

Pappisvihkimys on juhlava tilaisuus
Mikkelin tuomiokirkossa on odottava
tunnelma. Osa seurakunnasta on pukeutunut
juhlavaatteisiin, ja penkeistä vilkuillaan kohti
pääovea: Joko he tulevat?
On tammikuun 26. päivä. Alkamassa
on vuoden ensimmäinen pappisvihkimys. Pappisvihkimyksen saa tänään
kaksi teologian maisteria, Kotkan seurakunnassa työnsä vs. seurakuntapastorina ja sairaalasielunhoitajana aloittava Tuija Nuutinen ja Ruokolahdella vt. kappalaisena aloittava Karoliina
Mustonen.
Kotkalaiselle Mikkelin tuomiokirkko
on hieman häkellyttävä kokemus. Miksi se tuntuu niin tutulta - ihan kuin olisi
Kotkan kirkossa?
Sama näkö ja tunnelma selittyvät sillä, että molemmat kirkot ovat kirkkoarkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelemia
ja molemmissa on Pekka Halosen alttaritaulut. Molemmat kirkot valmistuivat
1890-luvun lopussa.

Urkujen soiton myötä kulkue astelee
kohti alttaria. Mukana ovat vihittävien
lisäksi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen avustajineen, Kotkan kirkkoherra Hannu Marttila ja Ruokolahden
kirkkoherra Timo Paukkala.
Tuija Nuutinen ja Karoliina Mustonen
istuvat etupenkkiin ja esittäytyvät pian
seurakunnalle. Kirkossa on paljon heidän omaisiaan ja ystäviään. Pikkutyttöjen
hiukset on letitetty kauniisti ja koristeltu
kukilla.
Saarnan jälkeen on pappisvihkimyksen
vuoro. Omat kirkkoherrat pukevat messukasukat tulevien pappien ylle. Piispa
avustajineen ja kirkkoherrat laittavat kätensä alttarille polvistuneiden vihittävien
ylle. Raamatunlauseiden ja vihkisanojen
myötä Suomessa on kaksi uutta pappia.

Tuijan tie papiksi
Tuija Nuutinen valmistui teologian
maisteriksi vuonna 1998.
– En pitkään aikaan ajatellut, että
minusta tulisi pappi.
Tuija hankki erilaisia koulutuksia
ja työskenteli Lahdessa, Hollolassa ja
Iitissä uskonnonopettajana.
Vuonna 2003 perheeseen tuli
kolme sijoituslasta ja pian Nuutiset
perustivat perhekoti Aada Marillan.
Myös aviomies Harri teki töitä
perhekodissa. Tuija toimi lisäksi
työnohjaajana.
Aikaa kului, ja 2010-luvun alussa
papin työ nousi yhä useammin Tuijan
mieleen.
– Jumala alkoi kutsua minua tähän
tehtävään. Vuonna 2012 lähdin papin
soveltaviin opintoihin ja pätevöitymään kirkon tehtäviin.

Vuonna 2013 Tuija oli valmis papin
tehtäviin. Alkoi papin työn haku, ja se
ei olekaan näinä aikoina ihan helppoa.
Ketään ei myöskään vihitä papiksi,
ellei työpaikkaa ole.
– Sitten Kotkan seurakunta kutsui
minut työhön, ja kun Mikkelin tuomiokapitulissa järjestettiin seuraava
pappisvihkimystilaisuus, pääsin siihen
mukaan.
Tuija Nuutinen asuu perheineen
Iitin Kausalassa. Perhekoti toimii edelleen, ja sen kaksi lasta jatkavat perheen omina lapsina. Heidän lisäkseen
perheessä on kolme ”luomulasta”.
– Olen elämäni aikana tehnyt monenlaista auttamistyötä. Elämä on
joskus oikeasti synkkää ja epäreilua,
mutta papilla on aina ihmiselle tarjolla
toivoa.
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A) Tuija Nuutisen pään päälle kätensä
ovat laittaneet Timo Paukkala (vasemmalla), Seppo Häkkinen, Ouri Mattila,
Juha Palm ja Kimmo Ylikangas sekä
Hannu Marttila (selin).
B) Tuija Nuutinen (vasemmalla) ja
Karoliina Mustonen odottavat suurta
hetkeä.
C) Juhlallisin hetki on koittamassa. Pappisvihkimystä ovat aloittamassa Timo
Paukkala (vasemmalla), Juha Palm,
Seppo Häkkinen ja Ouri Mattila.

Satu Räsänen on saanut seurakunnasta rohkeutta. Saku Järvinen on taas tullut seurakunnassa toimimisen myötä entistä tietoisemmaksi itsestään ja ympäristöstään.

D) Messun jälkeen on vuorossa juhlallinen kahvihetki Mikkelin tuomiokapitulin tiloissa. Tuija Nuutinen pitää
juhlaväelle puheen, jota taustalla kuuntelevat piispa Seppo Häkkinen ja rouva
Maria Häkkinen.

Piispa toivoo
pappien näkyvän
– Olemme saaneet hiippakuntaan kaksi
uutta, motivoitunutta ja sitoutunutta
pappia. Se on tärkeää tänä aikana, kun
uskontoa ja kirkkoa instituutionsa vieroksutaan ja haluttaisiin työntää marginaaleihin pois julkisuudesta, pohti
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo
Häkkinen kahvitilaisuudessa.
– Toivon, että teillä olisi rohkeutta
olla reilusti pappeja ja myös näkyä ihmisten arjessa.
Piispa Häkkinen korosti, että seurakuntalaiset arvostavat sitä, että pappi
näkyy myös ruokakaupassa, bensaasemalla tai harrastuksissa, ei siis vain
virassaan.
Aiemmin Kotkassa käydessään
piispa piipahti itsekin torikahvilassa.
– Pahinta on, että papeista tulee
virkamiehiä, jotka vain pysyttelevät toimistossa työaikojensa puitteissa.
Ulla-Maija von Hertzen

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Johtava sairaalapastori Karoliina Nikula on virkavapaalla
1.3.2014- 28.2.2015.
Kotkan seurakunta
Mervi Lindström on työkokeilussa
Kotkan seurakunnassa diakonia- ja
lapsityössä 17.3.-15.6.2014 välisenä
aikana. Mariia Lemmetyinen toimii
Kotkan srk:n diakoniatyössä sijaisena
31.3.-10.8.2014 välisen ajan.
Kymin seurakunta
Pappi Antti Kilven kappalaisen viransijaisuus päättyy 25. 5. 2014. Lastenohjaaja Annamaria Ollikaiselle on
myönnetty työvapaata 1.8.201431.7.2015. Diakoni Suvi Kervinen on
virkavapaalla 31.12.2014 asti. Kymin
kirkon suntio Kiia Simelius on virkavapaalla 15.1.2015 asti ja hänen sijaisenaan Päivi Salminen p.040 196 7541.

Nenna Taipale ja Tuomas Karikorpi
aikovat jatkaa vielä pitkään toimimista
seurakuntanuorten parissa.

Emil Kakko (oikealla) ja Teemu Hassinen ovat
oppineet rippileireillä ja seurakunnan parissa
suvaitsemaan yhä paremmin kohtaamansa
erilaisuutta.

Essi Höglund (edessä) ja Linda Fogelsone esiintyivät Esa Ylösen bändin
viulisteina ”Elämä yllättää”-iltapäivätapahtumassa.

Jokainen meistä on erilainen

Kuvat Ville Vanhala

Seurakunnassa nuoret oppivat suvaitsevaisuutta ja toistensa hyväksymistä.
Teemu Hassinen, 16, ja Emil Kakko, 16, uskovat, että seurakuntanuorissa ja rippileirien isosina toimiminen ovat muuttaneet
pysyvästi heidän maailmankuvaansa.
– Kun on tutustunut erilaisin ihmisiin,
niin on oppinut myös hyväksymään erilaisuutta, Teemu Hassinen totesi.
Kotkan seurakuntakeskuksessa järjestettyyn ”Elämä yllättää”- iltapäivätapahtumaan saapuneet Teemu Hassisen ja
Emil Kakko kertoivat, että rippileireillä,
toisin kuin kouluyhteisössä, on huomattavasti suvaitsevampi ilmapiiri. Seurakunnan parissa jokaista kunnioitetaan sellaisena kuin hän on.
– Kun näkee erilaisia persoonia, niin
uskaltaa myös olla oma itsensä. Jos seurakunnassa on oppinut suvaitsevaisuutta,
niin se on todella arvokasta oppia tulevaisuutta varten.

Aiemmin seurakuntanuorissa pitkään toiminut Satu Räsänen, 24, on saanut seurakunnan parista kosolti kaipaamaansa itsevarmuutta.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa puutekniikan insinööriksi opiskeleva
Satu Räsänen ei olisi vielä varhaisessa
teini-iässään uskonut koskaan seisovansa
mikrofoni kädessään korokkeella ja puhuvansa täydelle salille ihmisiä.
– Pidän siitä, että ympärilläni on ihmisiä. Jos en olisi toiminut seurakunnassa,
minulla tuskin olisi samoja sosiaalisia taitoja kuin nykyään, laumaihmiseksi tunnustautunut Räsänen totesi.
Neljä vuotta sitten rippileirin isosena
päivystänyt ja nykyään leipurina työskentelevä Saku Järvinen, 21, korosti sitä,
miten tärkeää rippikoululaisen on päästä
puhumaan ikäistensä kanssa.

– Nuorelle on todella tärkeää se, että
hän voi jakaa elämäänsä muiden kanssa. Se synnyttää ystävyyssuhteita, mutta
myös lisää tietoisuutta omasta itsestään.
Viime kesänä rippileirin isosina olleet Nenna Taipale, 15, ja Tuomas Karikorpi, 16,
aikovat pysyä mukana seurakuntanuorten
toiminnassa ”mahdollisimman pitkään.”
Nenna Taipaleen mukaan yhteiset
muistot ovat tärkeitä, koska ne yhdistävät
hänet niin ikään seurakunnassa toimiviin
ystäviinsä.
– Jokainen on erilainen eikä ihmisiä
voi verrata keskenään, Tuomas Karikorpi
tähdensi.
– Erilaisista ihmisistä voi kuitenkin
syntyä ryhmä, johon jokainen tuntee
kuuluvansa.
Ville Vanhala

Riparikesä lähestyy!
Seurakunnissa valmistaudutaan jo kovaa
kyytiä tulevaan kesään!
Rippileirit Höyterissä ja Ristiniemessä
pyörähtävät käyntiin heti kesäkuun alussa. Kesäisinä pyhäaamuina kirkossakävijöiden onkin syytä varautua siihen, että
kirkonmäellä on vilskettä, kun rippikoululaiset saapuvat kirkkoon konfirmaatiomessuihinsa.
Töitä tehdään kuitenkin katsoen pidemmälle tulevaisuuteen.
Tänä keväänä suunnitellaan jo vuoden
2015 rippikouluja. Vuonna 2015 rippikouluun kutsutaan vuonna 2000 syntyneet nuoret. Ihan kirjaimellisesti astutaan
uudelle vuosituhannelle rippikoulunkin
suhteen!
Vuosi 2015 on monella tavalla uudenlainen riparivuosi Kotkan seurakunnissa.

Kotkan ja Langinkosken seurakuntien
rippikoulutyö yhdistyy, niinpä vuonna
2015 ei enää puhuta Kotkan seurakunnan
ripareista ja Langinkosken seurakunnan
ripareista, vaan yksinkertaisesti Ristiniemen leireistä.
Molempien seurakuntien työntekijät
osallistuvat rippikoulujen toteuttamiseen
yhdessä. Kymin seurakunta jatkaa omia
rippikoulujaan Höyterin kurssikeskuksessa.
Rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa jo
syksyllä.

Elokuun lopulla kaikki 2000 syntyneet
seurakuntien jäsenet saavat kotiin kirjeen
ja ilmoittautumisohjeet. Samat tiedot tulevat näkyviin seurakuntien nettisivuille
ja rippikouluinfoja pidetään syksyllä Kotkan alueen yläkouluissa.
Ilmoittautuminen vuoden 2015 rippikouluun alkaa 1.9.2014. Rippikouluun voi
ilmoittautua, vaikka ei kuuluisikaan kirkkoon. Ryhmät ovat valmiina lokakuussa,
jolloin kaikki rippikouluun ilmoittautuneet saavat kotiin tiedon omasta ryhmästään ja sen aikatauluista ja vetäjistä.

Rippikoulukysymyksissä voi ottaa yhteyttä seurakuntien rippikoulutyöstä vastaaviin työntekijöihin.
Kotka: Mari Mäki (p. 041 462 6222, mari.maki@evl.fi)
Kymi: Anna-Tiina Järvinen (p. 044 752 9552, anna-tiina.jarvinen@evl.fi)
Langinkoski: Anne Läheniemi (p. 044 752 9499, anne.laheniemi@evl.fi)
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TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
044 - 588 5192
Yläkyläntie 52,48410 Kotka

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

Tarvitsetko tilapäistä lastenhoitoapua?

Kuva Alli Metso

Nuorten ääniä

KEVÄÄN JUHLIIN Täyden palvelun pitopalvelua

Mikä saa nuoren
iloiseksi tai ärtymään? Millainen
on hyvä ystävä?

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).

Kotkansaaren koulun 9 C -luokan tytöt ovat vauhdikasta porukkaa.
Kotkansaaren koulun 9 C -luokan oppilaat mietiskelivät elämän suuria kysymyksiä ja myös isosena
olemista leirikoulussaan Ristiniemessä. Kyseessä oli seurakunnan ja koulun yhteinen leirikoulu.
Luokka on musiikkiluokka, jolla on 21 tyttöä eikä yhtään poikaa.
Tässä nuorten ajatuksia, joita aikuistenkin on syytä lukea herkin korvin!
Mikä rippileirilläsi oli parasta?
Vilma Jernvall, 15: Iltanuotiolla oli mukava tehdä tikkupullia. Hauskaa oli myös yhdessäolo.
Henna Vättö, 15: Mukavat ihmiset ja yhdessäolo.
Sonja Arffman, 15: Parasta oli ihmiset ja se, että Raamatun asiat käytiin leikkien ja esimerkkien kautta.
Kivoja olivat myös laudekset (aamurukoukset) ja ruoka.
Mikä on mielestäsi isosen tärkein tehtävä?
Vilma: Viettää aikaa leiriläisten kanssa ja olla tavoitettavissa. Henna: Riparilaisten avustaminen ja
ohjaaminen. Sonja: Auttaa riparilaisia tuntemaan olonsa turvalliseksi ja olemaan omia itsejään.
Millaiset asiat saavat sinut iloiseksi?
Veera Lehtinen, 16: Kaverit, musiikki, aurinko ja poikaystävä.
Roosa Ranta,15: Suklaa, kaverit ja lomat.
Jenna Heikkilä, 15: Ruoka, voimistelu ja onnistumisen kokemukset.
Mikä ihmisissä ärsyttää?
Veera: Valehtelu, selän takana puhuminen sekä yksityisasioiden levittäminen.
Roosa: Negatiivisuus ja ylimielisyys. Jenna: Pessimistisyys, epäkunnioitus sekä itsekkyys.

ikimuistoiset
lahjat

www.piplia.fi

■

Mitä arvostat elämässä?
Veera: Kotia, äitiä, kavereita ja rauhaa. Roosa: Tavoitteellisuutta.
Jenna: Kattoa pään päällä, ruokaa, opiskelumahdollisuutta ja terveyttä.
Millainen on hyvä ystävä?
Veera: Hyvä ystävä kuuntelee, tukee, välittää, on luotettava ja auttaa kun apua tarvitsee.
Roosa: Hyvä ystävä on luotettava ja hän pitää yhteyttä. Ystävän seurassa voi olla oma itsensä.
Jenna: Hyvä ystävä on positiivinen, epäitsekäs ja hauska.

Ilmoitusmyynti:
HOPEARIIPUKSET

korulahja ajatuksella. herran siunaus
-riipus saatavana myös kultaisena.

KUlTAInEn nImIPAInATUS

Nahkakantisen Raamatun ja virsikirjan
kanteen. useita eri kansivaihtoehtoja.
tutustu valikoimaan
www.pipliakauppa.fi

Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.fi
Osviitta nr 3,
seurakuntavaalit 22.10.
Osviitta nr 4,
Adventti, joulu

26.11.

www.kotkanseurakunnat.fi

TEEmAmUKIT

arabian teemamukit
arkeen ja juhlaan. maalaukset
heljä liukko-sundströmin.
saatavana vain Pipliasta.
■ 26 € / kpl

voimasanoja

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

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

Ammattitaidolla sidotut
ja sommitellut

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

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

Osviitta
Pääsiäisajan tilaisuudet
seurakunnissa

Maanantai 14.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
rukoushetki Kotkan kirkossa, Hannu Marttila,
Irina Lampén.

Tiistai 15.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
rukoushetki Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen,
Jenny Joas. Pappi paikalla
klo 17-20 keskustelua ja
rippiä varten.

Keskiviikko 16.4.
• klo 10 Pienten lasten
Pääsiäiskirkko Kotkan
kirkossa.
• klo 18 Hiljaisen viikon
rukoushetki Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari,
Jenny Joas. Pappi paikalla
klo 17-20 keskustelua ja
rippiä varten.

Kiirastorstai 17.4.
• klo 16 Tyttöjen ja poikien
Kiirasateria varhaisnuorten kerhohuoneessa, Mariank. 14 F. Aterian jälkeen
osallistumme messuun klo
18 Kotkan kirkossa.
• klo 18 Kiirastorstain
messu Kotkan kirkossa,
Kirsi Hämäläinen, Maarit
Alhosaari, Jenny Joas.
• klo 20 Johannes-passio
Kotkan kirkossa.

Pitkäperjantai 18.4.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa, Jukka
Hänninen, Jenny Joas.

Pääsiäispäivä 20.4.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen,
Maarit Alhosaari, Irina
Lampén.

II pääsiäispäivä 21.4.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Tuija Nuutinen, Irina
Lampén.

Palmusunnuntai 13.4.
• klo 10 Messu Kymin
kirkossa, Nina Eskoli,
Outi Apell, Anna-Tiina
Järvinen, Sinikka Vesala, nokkahuiluyhtye
Fontanelle.
• klo 16 Kahvikonsertti
Karhulan srk-keskuksessa, Sanna Aalto, laulu,
Laura Bucht, sello, Matti
Vaakanainen, piano.
• klo 18 Iltakirkko Sunilan srk-talossa, Jarmo
Kaijansinkko.

Maanantai 14.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
kirkkoilta Kymin kirkossa, Juha Tanska, Matti
Vaakanainen.

Tiistai 15.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
kirkkoilta Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen,
Jarmo Kaijansinkko, Karhulan Mieslaulu.

Keskiviikko 16.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
kirkkoilta Kymin kirkossa, Tuomi Larvi, Sinikka Vesala, Tyttökuoro
Silmut.

Kiirastorstai 17.4.
• klo 18 Ehtoolliskirkko
Kymin kirkossa, Outi
Apell, Juha Tanska, AnnaTiina Järvinen, Tuomi
Larvi, Sinikka Vesala,
Matti Vaakanainen, Jarmo
Kaijansinkko.

Pitkäperjantai 18.4.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa,
Nina Eskoli, Tuomi Larvi,
Jarmo Kaijansinkko,
Kymin kirkkokuoro.
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus Kymin
kirkossa, Heikki Harvola,
Matti Vaakanainen.
• klo 18 Urkukonsertti
Kymin kirkossa, Toni
Pussinen.

Lauantai 19.4.
• klo 23 Pääsiäisyön messu
Kymin kirkossa, Juha
Tanska, Heikki Harvola,
Jarmo Kaijansinkko.

Pääsiäispäivä 20.4.
13.-18.4. klo 11-17.45
Hiljaisuuden talo avoinna
sunnuntaista pitkäperjantaihin joka päivä Kymin
kirkonmäellä sijaitsevassa
Helilän seurakuntatalossa.
Tule levähtämään hetkeksi
tai vaikka koko päiväksi
Kymin kirkonmäelle. Hartaus klo 12.

Lauantai 12.4.
• klo 10-12.30 Pääsiäisvaellus Boxilla, Karhulantie 31. Vaellukset ovat puolen tunnin välein. Viimei-

• klo 10 Messu Kymin
kirkossa, Anna-Tiina
Järvinen, Nina Eskoli,
Outi Apell, Sinikka Vesala, Jarmo Kaijansinkko,
Kymin kirkkokuoro.
• kl 13 Mässa i Kymi kyrka,
Heikki Harvola, Sinikka
Vesala.

II pääsiäispäivä 21.4.
• klo 10 Perhemessu
Kymin kirkossa, Heikki
Harvola, Juha Tanska,
Sinikka Vesala. Kahvit
kirkossa messun jälkeen.

– Tervetuloa
vaeltamaan
kanssamme
yhdessä Jerusalemiin ja pääsiäisen riemuun,
Anne Hovi
(vasemmalla) ja
Kirsi Tuominen
toivottavat.

Palmusunnuntai 13.4.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Jukka
Lopperi, Tero Kuparinen,
Joni Tilli.

Kuva Seppo J.J. Sirkka

• klo 10 Messu / Raamattusunnuntai Kotkan
kirkossa, Hannu Marttila,
Jari Norman Suomen
Raamattuopistolta, Irina
Lampén. Messun jälkeen
keittolounas ja raamattutunti ”Kärsivä Kristus”
Kotkan srk-keskuksessa.

Pääsiäisvaellus täyttää 20 vuotta

Maanantai 14.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
iltakirkko ”Sanan ilta”
Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Tarja
Silvennoinen.

Tiistai 15.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
iltakirkko ”Virsi-ilta”
Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen.

Keskiviikko 16.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon
iltakirkko ”Rukousilta”
Langinkosken kirkossa,
Tero Kuparinen, Tarja
Silvennoinen.

Kiirastorstai 17.4.
• klo 18 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa, Tero Kuparinen,
Anne Läheniemi, Tarja
Silvennoinen.
• klo 18 Sisälle sanaan -ilta
Ruonalan kirkossa, Tero
Hietanen.
• klo 19 Ehtoolliskirkko
Ruonalan kirkossa, Jari
Savinainen, Tero Hietanen, Joni Tilli.

Pyhäkoulutyön järjestämä pääsiäisvaellus viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa.
Vaellus alkaa tänä vuonna lauantaina
12.4. klo 10. Vaelluksia järjestetään puolen tunnin välein aina kello 12.30 asti,
ja ne on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Mukana ovat taas Hembölen
eläimet, ja vaelluksella käytyään lapset
voivat kokeilla vaikkapa aasilla ratsastamista.
Vaelluksella laulavat tyttökuoro Silmut johtajanaan Sinikka Vesala. Laulut
kertovat samaa tarinaa kuin Raamatunkin teksti. Vaelluksella ovat vetäjinä lähetyssihteeri Anne Hovi ja lapsityönohjaaja Kirsi Tuominen.
Mukana on myös vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia vastaanottamassa vaellusvieraita, ja he ovatkin hyvin tärkeässä
roolissa. On tärkeää saada tuntea itsensä

tervetulleeksi vaellukselle ja saada matkaevääksi aurinkoinen hymy.
Maanantaina vaelluksia jatketaan päivähoidossa olevien lasten kanssa. Päivähoitoväkeä vaelluksilla käy noin 500.
Vaellukset päättyvät kiirastorstaina.
Alkusysäyksen nykymuotoiselle vaellukselle antoi jo edesmennyt lapsityön
pastori Lasse Luotonen. Hänen kannustamana pyhäkoulusihteeri Ritva Mansikkamäki alkoi suunnitella vaellusta ja
vuosien myötä se on muokkautunut nykyiseen muotoonsa.
Ennen vaelluksen alkua ahkera porukka naisia rakentaa vaelluksen puitteet. Mukana on seurakunnan työntekijöistä ja vapaaehtoisista koottu porukka.
Kirsi Tuominen
Lapsityöntekijä
Kymin seurakunta

Pitkäperjantai 18.4.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa, Jari Savinainen, Jukka Lopperi,
Tarja Silvennoinen,
Toivonlaulajat.

Pääsiäispäivä 20.4.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Tero Kuparinen, Jari Savinainen,
Joni Tilli.

II pääsiäispäivä 21.4.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Jukka
Lopperi, Joni Tilli.

Lasten pääsiäiskirkot
• Ma 14.4. klo 9.30 ja
10.15 Aittakorven srktalossa, Tero Hietanen,
Tarja Silvennoinen.
• Ti 15.4. klo 9 Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen.
• Ti 15.4. klo 10.15 Ruonalan kirkossa, Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen.
• To 17.4. klo 9.30 ja
10.15 Mussalon Saaripirtillä, Tero Hietanen, Tarja
Silvennoinen.

Hiljaisuuden retriitti ”Kevään valossa”
Hiljaisuuden retriitti eron kokeneille järjestetään 16.-18.5.2014 Kotkassa Höyterin kurssikeskuksessa. Retriitti alkaa
perjantaina klo 17 ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Ohjaajina ovat Johanna
Tanska ja Tuija Kuukka.
Retriitin tarkoituksena antaa tukea
sisäiselle matkalle erosta eteenpäin.
Hiljaisuuden retriitissä osallistujat eivät
keskustele keskenään, mutta he voivat
halutessaan varata aikaa retriitin ohjaajilta henkilökohtaista keskustelua
varten. Väljään päiväohjelmaan sisältyy
ohjattuja rukoushetkiä ja yhteiset ruokailut. Aikaa jää runsaasti myös lepoon,
ulkoiluun ja lukemiseen.
Eroa voi käsitellä monella tavalla.
Puhuminen jäsentää ja auttaa käsittelemään eron mukanaan tuomaa tunteiden

Kuva Tuija Kuukka

Palmusunnuntai 13.4.

nen vaellus alkaa klo
12.30, Kirsi Tuominen,
Anne Hovi, Sinikka Vesala,
Tyttökuoro Silmut. Hembölen eläimet pihassa.
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kaaosta. Joskus puhumisen sijaan tai
sen rinnalle tarvitaan hiljaisuutta ja sitä
kautta itsensä kohtaamista sekä itsensä
hoitamista.
Retriitti maksaa noin kotkalaisilta 50
euroa. Hintaan sisältyy majoitus yhden
hengen huoneessa omin lakanoin, ateriat ja ohjelma.
Ilm. viim. 28.4. Tuija Kuukka p.
040 196 7501 tai tuija.kuukka@evl.fi

Osviitta
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Messut ja
jumalanpalvelukset
Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa
• Su 13.4. klo 10 Raamattusunnuntain messu.
Vieraana Jari Nordman
Suomen Raamattuopistolta. Messun jälkeen
keittolounas ja raamattutunti ”Kärsivä Kristus”
Kotkan srk-keskuksessa.
• Su 4.5. klo 10 Messu, mukana toteutuksessa myös
ranskankieliset seurakuntalaiset. (Samalla ikäihmisten syntymäpäivät).
• Su 11.5. klo 10 Äitienpäivän messu.
• Su 18.5. klo 10 Messu,
Kaatuneiden muistopäivä,
messun jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla.
• To 29.5. klo 10 Helatorstain sanajumalanpalvelus.
• Su 1.6. klo 10 Messu,
Herättäjän kirkkopyhä,
messun jälkeen kirkkokahvit ja seurat Kotkan
srk-keskuksessa.
• Su 15.6. klo 10 Messu,
I rippikoululeirin
konfirmaatio.
• La 21.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus.
• Su 13.7. klo 10 Messu,
II rippikoululeirin
konfirmaatio.
• Su 27.7. klo 10 Meripäivien messu.
• Su 10.8. klo 10 Pohjoismaisten Merikadettipäivien messu.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa
• Su 27.4. klo 10
Messu, Kansallinen veteraanipäivä, ikäihmisten
syntymäpäivät (päivänsankarit kutsuttu kahville
Helilän srk-taloon).

• Su 27.4. klo 18 Nuorten
messu.
• Su 4.5. klo 10 Messu.
• Su 11.5.klo 10 Messu, äitienpäivän kahvit Helilän
srk-talossa.
• Su 18.5. klo 10 Messu,
Kaatuneitten muistopäivä,
seppeltenlasku sankarihautausmaalla ja kahvit
Helilän srk-talossa.
• To 29.5. klo 10 Helatorstain messu.

Karhulan torilla
• Su 25.5. klo 12 Suvivirren
messu Karhulan torilla,
huom! silloin ei ole klo
10 messua kirkossa. Kirkkokahvit Karhulan srkkeskuksen sisäpihalla.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa
• Su 27.4. klo 10 Afrikkalainen gospelmessu
ja isosten työhön
siunaaminen.
• Su 4.5. klo 10 Luomakunnan sunnuntain
messu.
• Su 29.5. klo 10 Helatorstain messu.
• Su 8.6. klo 10 Helluntaipäivän messu.

Aittakorven
seurakuntatalossa
• Ma 14.4. klo 18 Saksankielinen jumalanpalvelus.

Kyläkirkot
• Su 13.4. klo 12 ja
su 18.5. klo 12
Haltijan kerhohuoneessa,
os. Haltijantie 1.

Seurakuntien tapahtumat
Avustusvastaanotot

Rukoushetki

• Ajanvarauksella Kotkan
diakoniatoimistossa,
Mariank. 14, sisäpiha.
Mariia p. 050 542 0942,
Elisa p. 041 540 3011 ja
Anne p. 041 462 6215.

• To 10.4., 8.5.ja 22.5. klo
14 Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden
ja jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta.

Hopeakerho
Hovinsaarella
• Ke klo 12-13.30 seurakunnan uusissa tiloissa,
os. Runebergink. 2. Kevään viimeinen kerho ke
7.5. Tied. Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.

Puutarhailta
• Yhteisvastuun hyväksi
puutarhailta ”pihan
suunnittelu” to 10.4. klo
18 Kotkan srk-keskuksessa. Harjun oppilaat
tulevat kertomaan puutarhan perustamiseen
ja hoitamiseen liittyviä
ohjeita ja vinkkejä. Tilaisuuden alussa kahvit
Yhteisvastuun hyväksi.

Diakonian retket
• Näkö- ja liikuntarajoitteisten retki pe 23.5.
Ristiniemeen. Retken hinta
15 €. Ilm. ja tied. Anne
Kuusisto p. 041 462 6215.
• Eläkeikäisten retki ti
27.5. Ristiniemeen. Lähtö
Kotkan srk-keskukselta
klo 10. Paluulähtö Ristiniemestä klo 15. Retken
hinta 15 €. Ilm. pe 16.5.
mennessä srk-toimistoon
p.05 225 9300.
• Liikuntarajoitteisten leiri
18.-20.8. Ristiniemessä.
Leirin hinta 45 €. Invataksikuljetus. Ilm. pe 1.8.
mennessä Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.
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Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Päätoimittaja:
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Lauluämpäri
- aloittelevien kuoro
• Kevään harjoitukset su
20.4., 4.5. ja 18.5. klo
15-16.30 Kotkan kirkossa.

Sururyhmä
• Sururyhmä läheisensä
menettäneille kokoontuu
keväällä Kotkan diakoniatoimistossa (Mariank. 14, sisäpiha) ke
23.4. klo 17, ke 7.5. klo
17 ja ke 21.5. klo 17.
Ryhmän vetäjä pastori
Jukka Hänninen. Lämpimästi tervetuloa!

Hiljaisuuden retriitti
• Retriitti viikonloppuna
2.-4.5. Ristiniemen kurssikeskuksessa. Aiheena
”Maailman kauneimmat
rukoukset”. Retriitti alkaa
pe 2.5. klo 18. Hinta kotkalaisille 40 €, ulkopaikkakuntalaisille 80 €.
Tied. ja ilm. Jukka Hänninen 30.4. mennessä,
p. 041 462 6221 tai
jukka.hanninen@evl.fi

Elämä yllättää -ilta
• Su 4.5. klo 18 Kotkan
srk-keskuksessa. Aiheena
parisuhde. Vieraana Terhi
ja Erkki Jalo Liikkalasta.

Miesten saunailta
• Pe 16.5. klo 17.30 Ristiniemessä. Aiheena
”Miehen matka”. Makkaranpaistoa, salaattia
ja kahvit. Lähtö klo 17
Kotkan srk-keskuksen
edestä. Tied. Jukka Hänninen p. 041 462 6221.

Vappukahvio
Taitto ja kuvankäsittely:
Painoyhtymä Oy
Kustantaja:
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
p. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi
Painopaikka:
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Jakelu: Jakelusuora Oy,
Kotka. Jakelumuistutukset
p. 05 226 6300
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• Herkuttelijoiden perinteinen vappukahvio
to 1.5. klo 9.30-12.30

Kotkan srk-keskuksessa.
Tarjolla simaa, kahvia,
voileipiä, munkkeja ym.
leivonnaisia ja arpoja.
Keväisiä yhteislauluja ja
musiikkiesityksiä. Simaa
ja leivonnaisia voi ostaa
myös kotiin vietäväksi.
Kahvion tuotto lähetystyön hyväksi.

nanniemessä. Ohjelmaa,
kahvio ja kokko. Tule
mukaan juhlaan! Jos olet
kiinnostunut tulemaan ohjelmaan tai talkootehtäviin,
kaikki ovat tervetulleita.
Tied. pastori Jukka Hänninen, p. 041 462 6221.

Kesäretki Tammioon

• Kotkan seurakunnan
kesäretki ke 30.7. Tam• Pe 9.5. klo 18 Kotkan kirmioon. Lähtö klo 9 Sapokossa. Kotka-Kymin seukasta. Paluulähtö n. klo
rakuntayhtymän kanttorit
14, Sapokassa olemme n.
esittävät häämusiikkiklo 16. Risteilyn hinta 25
vaihtoehtoja. Tilaisuuteen
€ aikuiset ja 10 € lapset.
on vapaa pääsy.
Perhelippu 60 €, hintaan
sis. mehut ja makkarat.
Mahdollisuus kotiseuKevätkonsertti
tumuseossa käyntiin ja
• La 10.5. klo 18 Polykirpputorilla vierailuun.
teknikkojen orkesterin
Uinti ja makkaranpaisKevätkonsertti Kotkan
tomahdollisuus. Ravinkirkossa. Vapaa pääsy.
tolapalvelut aluksella.
Lohisoppa erikseen 12 €
Nuorten toimintaa
aikuisilta ja 6 € lapsilta.
Ilm. 25.7. mennessä
• After school ti klo 14-18
srk-toimistoon p. 05 225
Arkussa toukokuun lop9300. Tied. Jukka Hänpuun. Peli-ilta to klo
ninen, p. 041 462 6221.
19-20.30 Kotkan srk-keskukuksen liikuntasalissa
toukokuun loppuun. Tied. Konsertteja
Johanna Kyheröinen, vs.
Kotkan kirkossa
nuorisotyönohjaaja, p.
041 462 6218, johanna. • Ti 22.7. klo 19 Konsertti,
Ilkka Vainio, ”Ystävän risti”
kyheroinen@evl.fi
ja Matkakumppanit, Jani
Jalkanen ja hänen orkesterinsa, Jenna Bågeberg, Kulkuriveli Jami, Lauluyhtye
Suora Lähetys. Mukana
Lähetysväen
myös Kirkkopäivät Jani
kesätapaaminen
Kupiainen, Yhteisvastuuke• To 12.6. klo 13 Terttu Kokräys Tapio Pajunen ja kirkkosen pihalla, Telkänkuja 14.
koherra Hannu Marttila.
Liput 20 €.
• To 24.7. klo 19 KynttiläKesäleiri
konsertti, puolustusvoi7-13-vuotiaille
mien varusmiessoitto• Tyttöjen ja poikien kesäkunnan soittajat.
leiri 7-13-vuotiaille 16.- • Pe 25.7. klo 19 Elvis
18.6. Ristiniemessä. Lei-konsertti.
rimaksu 25 €. Leirikirje
• La 26.7. klo 18 Jaana
lähetetään ilmoittautuPölläsen konsertti.
neille. Ilm. srk-sihteerille
p.044 752 9547 tai reija.
Yhteislaulutilaisuus
leinonen@evl.fi Tied.
• Su 31.8. klo 18 Yhteisleiristä Sinikka Lopperi
laulutilaisuus hengelp. 041 462 6212 tai silisistä uudemmista ja
nikka.lopperi@evl.fi
perinteisistä lauluista
Kotkan kirkossa. Kansan
Koko perheen
Raamattuseuran Haxu
juhannusjuhla
Hakkarainen laulattaa.
• Pe 20.6. klo 18 KatariiVapaa pääsy.

Häämusiikkikonsertti

Tulossa kesällä…

AARRE -telttaleiri 9.-13.6.
• Telttaleiri 10-14-vuotiaille tytöille ja pojille
Partaharjulla. Osallistumme leirille Kymin
seurakunnan ryhmänä.
• Leirillä asutaan teltoissa sekä ruokaillaan
ja toimitaan ulkona.
Sisäsuihku ja wc – mahdollisuudet ovat pienen
kävelymatkan päässä
telttakylästä.
• Ohjelmassa on iltanuotioita pienellä ja suurella

joukolla, kuvataidetta, liikuntaa, pelejä, musiikkia,
tanssia, kädentaitoja,
hiljaisia hetkiä, uusia kavereita ja telttakyläelämää.
• Hinta on 80 €/leiriläinen
(sis. matkat, leiriohjelmat,
ruoat ja tapaturmavakuutus). Leirin järjestää
PTK – poikien ja tyttöjen
keskus ja Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Partaharju–säätiö.

• Ilm. 5.-9.5. kasvatusasiaintoimistoon klo 9-15,
p. 044 752 9529 tai
netissä www.kotkanseurakunnat.fi, josta polku:
Kymin seurakunta/Toiminta/Tytöt ja pojat/Leirit/
Ilmoittautumislomake.
Tarvittaessa voit hakea
avustusta leirimaksuun
Kymin seurakunnan diakoniatoimistosta, p. 044
725 9141 tai sähköpostitse job@evl.fi

Osviitta
Kesällä tulossa…
Kesäkahvio
Diakonian
vastaanotot
• Karhulan srk-keskuksessa
ma ja to klo 9-10.
• Sunilan srk-talossa 28.4.
klo 11-11.30, diakoniakerho klo 11.30-13.

Vähävaraisten
ruokailu
• Tiistaisin klo 12 Karhulan
srk-keskuksessa jatkuu
27.5. asti. Hinta 1,50 €/hlö.

Martan pirtti
• Tiistaisin klo 9.45-11.30
Karhulan srk-keskuksessa
jatkuu 29.4. asti.

Olohuone
• Keskiviikkoisin klo 1013, jatkuu 28.5. asti Karhulan srk-keskuksessa.

Neulekahvila
• Torstaisin klo 10- Karhulan srk-keskuksessa
10.4., 24.4., 8.5. Voit
halutessasi neuloa diakonian hyväksi.

Yhteislaulutilaisuudet
• Torstaisin klo 14-15 kanttorin johdolla Karhulan
srk-keskuksessa.

Kymi Contento
• Laulaa ja laulattaa
yleisöä to 10.4. ja to
15.5. klo 18 Karhulan
srk-keskuksessa.

Huhtikuussa aiheena
LINNUT…
• Su 13.4. Kahvikonsertti
Karhulan srk-keskuksessa. Kuullaan lintuaiheisia lauluja. Esiintyjät:
Sanna Aalto, laulu,
Laura Bucht, sello, Matti
Vaakanainen, piano.
Konsertti alkaa klo 16,
kahvit klo 15.30. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 € srk:n
musiikkityölle.

• La 19.4. Linturetki lähiseutujen lintujentarkkailupaikalle, mukana
Urpo Koponen ja Marko
Lamminen. Bongataan
muuttolintuja ja juodaan
kahvit luonnossa, kiikarit
mukaan! Ilm. Markolle
10.4. menn. tekstiviestillä, p. 044 725 9036,
muista laittaa yhteystiedot viestiin. Ilmoittautuneille lähetetään tiedot
retkipaikasta ja lähtöajasta ennen retkeä.
• Ti 22.4. klo 18-20 Seurakuntailta Karhulan srkkeskuksessa. Pappi Maarit Alhosaari kertoo Raamatun linnuista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Iltahartaus.

Vappua lounas
• Lähetyksen maukas ja
suosittu lähetyslounas
1.5. klo 11-14.30 (kattaukset klo 11 ja toinen
klo 12.30, valitse itsellesi
sopiva aika!) Karhulan
srk-keskuksessa. Tarjolla
monenlaista maukasta salaattia, suolakalaa, lämmintä ruokaa jne. nimikkolähettiemme työn
tukemiseksi Aasiassa
ja Afrikassa Suomen
Lähetysseuran ja Ev.lut.
Kansanlähetyksen kautta!
Myynnissä myös arpoja,
olet sydämellisesti tervetullut!

Siioninvirsiseurat
• Su 20.4. ja su 18.5. klo
15 Karhulan srk-keskuksessa, kahvit klo 14.30.

Sanan ja rukouksen ilta
• Su 25.5. klo 18 Kymin
kirkossa, puhujana Seppo
Juntunen.

Healing Rooms
-rukousklinikka
• Ma 21.4., 5.5., 19.5.ja
2.6. klo 18.30-20.30 Karhulan srk-keskuksessa.

Ruotsinkielistä Lohisoiton
toimintaa
messu

• 20.4.kl 13 Mässa i Kymi
kyrka, Heikki Harvola,
Sinikka Vesala.
• 29.5. Utfärd till Mogenpört. Vi besöker Seija och
Rolf Mäkeläs museum.
Laxsoppa hos Irma Roitto
i Svartbäck. Avfärd kl.
10.30 Kotka busstationKarhula-Sutela, vid
behov andra hållplatser.
Pris 5 € barn gratis. Anmälan senast 21.5. till
Carita 0440 554 782.
Välkomna på en intressant utflykt i närområdet!

• Su 8.6. klo 12 Kymijoen
Lohisoiton messu
Sapokan laululavalla. Järj.
Kotkan ja Langinkosken
seurakunnat.

• Karhulan srk-keskuksen
sisäpihalla avautuu lähetyskahvio ke 4.6. klo
8. Vapaaehtoisvoimin
pidettävä kahvio palvelee
Sinua samassa paikassa
joka keskiviikko ja lauantai kesä-elokuun ajan,
aina klo 8-12. Tervetuloa
kahville ja tukemaan
nimikkolähettejämme!
Olisitko sinä tai järjestösi
kiinnostunut ottamaan
oman kahviovuoron?
Ota yhteyttä Anne Hovi,
p. 044 725 9291.

Kesäleirit Höyterissä
• 2.-4.6. Yhteisleiri
7-9-vuotiaille, ruokamaksu 25 €
• 4.-6.6. Yhteisleiri
12-14-vuotiaille, ruokamaksu 25 €
• 16.-19.6. Yhteisleiri
10-11-vuotiaille, ruokamaksu 40 €
• Ilm. 5.-9.5. kasvatusasiaintoimistoon klo 9-15,
p. 044 752 9529 tai
netissä www.kotkanseurakunnat.fi, josta polku:
Kymin seurakunta/Toiminta/Tytöt ja pojat/Leirit/
Ilmoittautumislomake.
Mainitse leiriläisen nimi,
ikä, osoite postinumeroineen, ruoka–aineallergiat
ja/tai erikoisruokavalio,
huoltajan nimi ja puhelinnumero, mille leirille
hän haluaa ja kaveri,
joka ilmoittautuu samalle
leirille (kaverista täytyy
tehdä oma ilmoittautumislomake). Uusilla
on etusija. Tarvittaessa
voit hakea avustusta
ruokamaksuun Kymin
seurakunnan diakoniatoimistosta, p. 044 725
9141 tai sähköpostitse

job@evl.fi

maisten leirin 9.-13.6.
Höyterissä. Leirin hinta
on 70 €. Leirille otetaan
ensisijaisesti kotona
asuvia, täysi-ikäisiä ja
suhteellisen omatoimisia
leiriläisiä. Lisätietoja
ja ilm. diakoni Hanna
Kokkomäki, p. 044 725
9160 huhtikuun loppuun
mennessä.

Juhannusjuhla
• Pe 20.6. klo 18-20.30
Höyterissä.

Retriitit
• 27.8.- 29.8. Rukousretriitti ”Soi kunniaksi
Luojan”. Hinta täysihoidolla, omin liinavaattein
47 €. Ilm. srk-toimistoon
p. 05 225 9000 tai
lomakkeella kotisivujemme kautta (Kymin srk/
Aikuiset).
• 29.8.- 31.8. Hiljaisuuden
retriitti ”Hän säät ja
ilmat säätää”. Hinta
täysihoidolla, omin
liinavaattein 57 €. Ilm.
srk-toimistoon p. 05 225
9000 tai lomakkeella
kotisivujemme kautta
(Kymin srk/Aikuiset).
Tied. Tuomi Larvi p. 044
762 9488, Anne Hovi p.
044 725 9291.

Syksyllä tulossa…
• Su 14.9. klo 10 Maailmojen Messu Kymin
kirkossa, saarna piispa
Seppo Häkkinen. Tiedossa mukaansa tempaavaa musiikkia, lähetyslounas ym. Helilän
srk-talossa.
• Lähetyspyhän viettoa
su 12.10. klo 10 messu
Kymin kirkossa, saarna
Tarja Ikäheimonen, lähetyslounas ja ”Suuressa
mukana” -kampanjatietoa Helilän srk-talossa.

Kehitysvammaisten
leiri
• Kymin ja Pyhtään seurakuntien diakoniatyö
järjestää Kehitysvam-

Omaishoitajien retki
Lohjalle
• Kotkan, Kymin, Langinkosken sekä Pyhtään
seurakuntien järjestämä
omaishoitajien retki la
17.5. Vivamon raamattukylään Lohjalle. Retken
hinta 25 €, sisältää
matkat, 2 näytelmää,
lounaan ja kahvin.
• Linja-auton reitti: Kotkan
srk-keskus klo 7, Mussalo, Aittakorpi, Turvala,
Karhulan linja-autoasema, Pyhtään Siltakylä
sekä kirkonkylä. Paluu
noin klo 19.
• Ilm. 29.4. mennessä srk-

toimistoon p. 040 196
7503. Tied. Marianne
Vitikainen-Mojica p. 041
462 6202.

Kesän lähetysjuhlat
Vaasassa
• Lähde matkalle Suomen
aurinkokaupunkiin Vaasaan 6.-8.6. Suomen
Lähetysseuran lähetysjuhlille. Kotkan rovastikunta
järjestää lähetysmatkan
Vaasaan. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on
Kymin srk / Anne Hovi.
• Matkalle lähdetään
pe 6.6. Vuorelan Oy:n
linja-autolla. Matkareitti
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Diakonian
vastaanotot
• Ma klo 9-11 Haltijan
kerhohuone.
• Ti klo 9-10 Mussalon
seurakuntakoti (suljettu
kesä- ja heinäkuun,
jatkuu 12.8.).
• To klo 9-10 Aittakorven
srk-talo (verenpaineenmittausta).
• Pe klo 9-10 Langinkosken kirkko.

Diakoniatyön
tapahtumia
• Ke 16.4. Keskiviikkokerhojen yhteinen ruokailu
ja ehtoollishetki Langinkosken kirkossa, ruokailu
klo 12, ehtoollinen klo
13.
• To 17.4. klo 10 Näköja liikuntavammaisten
ehtoolliskirkko Sunilan
srk-talossa.
• 12.-15.5. Vanhemman
väen leiri Ristiniemessä.
Hinta 60 €, linja-autokuljetus. Ilm. 28.4. mennessä srk-toimistoon p.
05 225 5300. Lisätietoja
Anna-Stina Tulokas p.
041 462 6205.
• 23.5. Näkö- ja liikuntaesteisten retkipäivä
Ristiniemessä. Hinta 15
€, invataksikuljetus. Ilm.
5.5. mennessä AnnaStina Tulokas p. 041 462
6205 tai anna-stina.tulokas@evl.fi.

Sanan ja
rukouksen ilta
• Su 27.4. klo 16.30 Raamattutunti – Mitä on
evankeliumi? klo 17.30
iltateet ja kahvit, klo 18
Sanan ja rukouksen ilta
Aittakorven srk-talossa.
Isto Pihkala Suomen
ev.lut. Kansanlähetyksestä, Tero Hietanen,
Tarja Silvennoinen. Tilaisuus tulkataan venäjän
kielelle.

Konsertit
• 13.4. klo 16 Koskigospelin konsertti Langinkosken kirkossa.

Perheretki Vivamon
Raamattukylään
• La 17.5. Perheretki Lohjalle Vivamon Raamattukylään Kalastajat-esitykseen. Lähtö Aittakorven
srk-talolta klo 8.30,
paluu Kotkaan klo 19.30
mennessä. Sisäänpääsymaksu 12 €, alle 3 v
ilmaiseksi. Mahdollisuus
lounaaseen klo 12, aik.
11 €, lapset 5,50 € ja
alle 3 v lapset maksutta/1
maksava aikuinen. Ilm.
Langinkosken srk-toimistoon ma 5.5. mennessä
p. 05 225 5300. Lisätietoja Helena Laine p. 041
462 6216 tai helena.
laine@evl.fi

Tulossa kesällä…
Diakonian kesäpiirit
• Ke 11.6. klo 13 Aittakorven srk-talossa.
• Ke 9.7. klo 13 Ruonalan
kirkolla.
• Ke 6.8. klo 13 Langinkosken kirkolla.

Varhaisnuorten
kesäleirit
• Ristiniemessä: 6.-8.-luokkalaisille 21.-23.7. ja
1.-5. -luokkalaisille
23.-25.7. Leireille voi
ilmoittautua 16.6.-4.7.
srk-toimistoon p. 05 225
5300. Leirien hinta on
25 €/leiriläinen ja molemmille leireille mahtuu
40 leiriläistä.

Tulossa syksyllä…
Keskiviikkokerhot
ja vanhemman väen
ruokailut
• Aloittavat syyskautensa
ke 10.9., ruokailu klo 12
ja kerho klo 13.

ja alustava aikataulu:
Miehikkälä, Pitkäkoski
klo 7.25, Virojoki la-as.
klo 7.35, Hamina la-as.
klo 8, Kotka srk-keskus
klo 8.40, Langinkosken
kirkko, Kotkantien pysäkki klo 8.50 ja Karhula
la-as. klo 9, Kouvola,
Jyväskylä, Vaasa. Paluu
su klo 14 alkavan perhemessun jälkeen, n. klo
16. Matkan hinta 50 €,
jos lähtijöitä 40. Kaikille
ilmoittautujille lähetetään
matkakirje, jossa varmennettu aikataulu!

• Majoitus on varattu Best
Western Hotel Valloniasta 2 hh huone, 90 €
/ henkilö / 2 yötä, sis.
aamupalat. Yksityismajoitusta voi kysellä, p. 06
326 1205 klo 9-15 tai
paula.vuorinen@evl.fi.
• Matka ja hotellimajoitus
140 € / henkilö / pe-su.
Sitovat ilm. 5.5. menn.
p. 040 196 7505 (tied. p.
044 725 9291 tai oman
srk:n lähetyssihteeriltä).
Lisätietoa juhlista www.
lahetysjuhlat.fi.

Osviitta

16

Itsetunto ja ystävystyminen

Portinpielestä
Meri oli jo ennättänyt kuljettaa jäälauttoja. Olin kuullut
jäidenlähdön helinän. Sitten
tuli takatalvi. Meren pinta
tasoittui peilityyneksi. Meri
sai lasisen kannen. Kevätaurinko heijastui ja toistui
siitä kirkkaana. Minä tuijotin
kauneutta. Tunsin rakkauden
ja huolen painon. Koko maisema säröili. Annoin auringonvalon ja itkun valua
poskilleni.
Minä haluaisin kirjoittaa
kevään ja pääsiäisen valosta,
mutta ajattelen kuolemaa.
Aikoinaan kun isoisäni kuoli,
sain suruviestin puhelimitse Helsingin Kallioon. En
tiennyt, mihin laittaisin suruni. Halusin olla yksin ja
huutaa. Tarvitsin metsän tai
merenrannan. Muistan epätoivon fillaroidessani etsimässä rauhaa kivikaduilta. Pahimman itkuni sain tyrskittyä
rantakivellä, mutta olin kiusallisen tietoinen kerrostalon
ikkunoista takanani.
Tarvitsen surussani luontoa
ja musiikkia, vaikka ne voivat
paisuttaa tunteita kestämättömän suuriksi. Kun pappa
kuoli, minussa soi taukoamatta lastenlaulu Maail-

massa monta on ihmeellistä
asiaa papan lauluäänellä. Kun
mummini kuoli, minussa soi
Päivä vain ja hetki kerrallansa.
Sitten on tullut muita suruja ja
lauluja.
Sen olen itsestäni oppinut,
että hiljaisuutta on tuijotettava, laulut kestettävä ja surut
itkettävä. Kyyneleiden painoa
ei jaksa loputtomasti kantaa.
Pääsiäiseenkin on kuljettava
pitkäperjantain kautta. Joku
ei uskalla pysähtyä. Sitten on
omaishoitajia, perheenäitejä
ja arjen alle jääneitä, joilla ei
ole surulleen aikaa. Itkemättä
jääneet itkut ovat raskaimpia.
Jokainen itku, jonka olen ennättänyt itkeä, on lopulta kuivunut poskiltani.
Tai joku on kuivanut kyyneleeni. En olisi selvinnyt ilman
apua. Olen törmännyt kriiseihin, joita en olisi voinut kuvitella kohdalleni. Minulla on
ollut onnea: on ollut läheisiä,
aarreystäviä, ammattilaisia sairaalasängyn vieressä, akuuttia
kriisiryhmää, sairaalapastoreita, vertaistukihenkilöitä.
Kerron tämän siksi, että ihmiset hakisivat apua. Moni on
valmis auttamaan ja kuivaamaan kyyneleitä, jos tietää.

Koetan ystävänä ja toimittajana kertoa, että on mielenterveystoimistot, Rikosuhripäivystys, Naisten Linja, ensi- ja
turvakotiyhdistykset, potilasjärjestöt, seurakunnat…
Saan kulkea hiljaiseen kevätmaisemaan. Niin kaunis
on maa. Näen viimeisellä
hangella linnunsiiven kevyet
jäljet. Hipaisut. Saan itkeä ja
kulkea lapsuuteen Aaa Bee
Cee, kissa kävelee… Uskallan
kuulla Jonna Tervomaan
laulun, joka tänä keväänsä
soi minussa: Mitä voin ja mitä
ikinä sä pyydät sun eteen/
Minä teen/ Vaikka tikapuut
niin pääset taivaaseen.
Stiina Kiiveri

rika Pennanen keskittyy maaperän
vaikutukseen istutettavien kasvien
valinnassa.
Pihan perustaminen ja suunnittelu -luento on maksuton ja luento on
osa tämän vuoden Yhteisvastuukeräystä, jonka kotimaan keräyskohde on
saattohoito. Tilaisuus alkaa kahvilla,
jossa on vapaaehtoinen kahvimaksu
YV-keräykselle.

Pastori Kirsi Hämäläinen on osa-aikaisella virkavapaudella Kotkan
seurakunnasta. Virkavapauttaan hän käyttää koulutuksen ja työnohjauksen antamiseen.
Itsetunto kohdalleen -luentosarjassa hän puhuu ihmiselle hyvin tärkeästä aihepiiristä. Yksinäisyys on suuri ongelma monelle ihmiselle. Miten itsetunto liittyy siihen, että ihminen voi kohdata toisia ja ystävystyä?
– Kun ihminen kokee olevansa arvokas ja hyvä, hän voi avautua vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Meidän tehtävämme kirkossa onkin pitää esillä juuri sitä, että jokainen on hyvä ja arvokas.
– Kun tuntee, että voi olla toisen kanssa sellaisena kuin on, vuorovaikutus ei ole pinnistelyä. Silloin ei myöskään tarvitse aliarvioida
omien ajatustensa arvoa.
– Itsetuntoa voi kehittää läpi elämän, se ei ole koskaan myöhäistä.
Samalla oppii myös vuorovaikutusta toisten kanssa, Kirsi Hämäläinen vakuuttaa.

• Kotkan kirkko avoinna 1.6.-31.8. su-pe klo 12-18, opas paikalla
(20.-21.6. kirkko suljettu). Tiekirkko.
• Haapasaaren kirkko avoinna tarvittaessa. Avaimen saa Haapasaaren Osuuskaupasta. Kesän messut su 8.6., 20.7. ja 10.8. Haapasaaren kirkossa.

Kristikko

Kuva Seppo J.J. Sirkka

Kotkan seurakunta ja Harjun oppimiskeskus järjestävät torstaina 10. huhtikuuta klo 18.00 ”Pihan perustaminen
ja suunnittelu” -aiheisen viherillan
Kotkan seurakuntakeskuksessa. Luennoitsijoina ovat lehtori Jutta Simonen
sekä puutarhaopiskelijat Mari Onikki,
Marika Pennanen, Matti Toronen ja Juho Kautto.
Pihan tuuliolosuhteista ja pienilmastosta luennoi Mari Onikki ja Ma-

- Annamme usein toisillemme liian vähän myönteistä palautetta,
Kirsi Hämäläinen miettii.

Kirkot avoinna kesällä 2014

Vinkkejä pihan
perustamiseen ja suunnitteluun

Pihaa perustettaessa on otettava huomioon kymmeniä eri seikkoja muistuttavat
viherillan luennoitsijat Jutta Simonen, Mari Onikki ja Marika Pennanen.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kevätaurinkoa ja kyyneleitä poskillani

Kristikon ratkaisu löytyy

http://osviitta.kotkanseurakunnat.fi

