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Saatteeksi

Kohti pääsiäistä

Risti julkisessa tilassa

Varsinkin niin sanotut uusateistit ovat pyrkineet aktiivisesti rajaamaan uskon pois julkisesta tilasta yksityisyyden
piiriin. Eurooppalaiseen ihmisoikeusajatteluun kuuluu kuitenkin ajatus positiivisesta uskonnonvapaudesta. Euroopan
neuvoston ihmisoikeussopimuksen 9. artiklan mukaan:
”Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa
uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai
uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai
yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.”
Kotkan katuja kävellessä saattaa todeta, että kukaan ei
yksin omista julkista tilaa. Liikkeiden mainokset ja kyltit,
julkisten rakennusten siluetit, puistot, patsaat, kadulla kulkijoiden vaatteisiin prässätyt tai ommellut tekstit ja tunnukset, liikkeissä soiva musiikki kertovat siitä, että julkisella tilalla on monta ottajaa. Ja niin pitää ollakin.
Julkinen tila ei voi olla neutraali tai edustaa vain yhtä
aatetta. Se olisi totalitarismia. Julkisessa tilassa – toreilla,
esiintymislavoilla, puistoissa, mainostelineissä, kaduilla ja
aukioilla – eri aatteet, kaupalliset mainokset ja elämäntavat
kertovat itsestään ja hakevat kannatusta. Ne kilpailevat ja
kiistelevät keskenään, mutta yhteisesti jaetussa tilassa, yhteisten sääntöjen puitteissa: vaalien alla, vappuna, meripäivillä, jouluna ja pääsiäisenä. Myös uskonnon paikka on
julkisessa tilassa.
Jeesus ristiinnaulittiin julkisessa tilassa pääsiäisenä 2000
vuotta sitten. Paikka oli kaupungin ulkopuolella, mutta
riittävän julkinen, niin että tiedämme pääkohdat. Monen
seurakuntatalon ulkoseinällä Kotkassa, ja kirkkojen torneissa, seisoo tyhjä risti. Tyhjä risti merkkinä siitä, että julkisessa tilassa 2000 vuotta
sitten tapahtui sellaista,
minkä merkitys yltää meidän
aikaamme asti. Pääsiäisenä
on kotkalaisten yhteisessä
tilassa tyhjän ristin vuoro,
vuoro kertoa: toivo syntyy
pimeyden keskellä, kohtaamisessa – ihmisen ja ihmisen,
ihmisen ja Jumalan.
Juha Tanska
päätoimittaja
juha.t.tanska@evl.fi

Kansikuvassa
Pääsiäinen silloin ja nyt
Osviitan kansikuvassa taiteilija Anita Polkutie kuvaa Jeesusta ja opetuslapsia pääsiäisen tunnelmissa, ja toisaalta nykypäivän ihmisiä pääsiäiskirkkoon kokoontuneina.

Kuva: Juha Tanska

Saako usko ja uskonnollinen kulttuuriperintö näkyä julkisessa tilassa? Niin Suomessa kuin Euroopassa laajemminkin on viime vuosina kiistelty uskonnollisten tunnusten
ja tapojen näkymisestä julkisessa tilassa tai kantajansa yllä:
Italiassa krusifikseista koulujen seinillä, Ranskassa kasvot
peittävien huivien käytöstä, Britanniassa kaulakoruristeistä
palveluammateissa, Suomessa Suvivirren ja jouluevankeliumin asemasta koulujen joulujuhlissa.

Minun Jumalani
Minun Jumalani on matkakumppani. Kylmä vesi, jakaminen, jalkojen paino, meidän yhdessäkulkemisemme on pyhä yksinkertaisuus. Hän on kulkenut tien ennenkin, mutta antaa
minun valita risteyksissä ja hän seuraa minua ja kulkee myös edelläni ja vieressäni. Minun
Jumalani on leirinuotioiden Jumala, silmiin katsominen ja lämmin nauru, pitkän päivän ilta
ja kotiinpaluu.  
Minun Kristukseni on kiirastorstai ja pöytä on katettu. ”Anteeksi, onkohan tässä vapaata?” kysyn vähän
arkaillen ja hän vastaa: ”On toki, istu alas vaan.” Olikohan tämä nyt ihan järkevää, minä mietin, uskallanko… mutta se on ihan oikeasti vapaa paikka ja hänestä on mukavaa että käyn siihen, hän oli itsekin
vähän yksinäinen. Minun Jumalani, leipää ja viiniä.
Minun Jumalani on puolikuntoisten Jumala, särkyneiden ja haavoittuneiden ja niiden joilla
hajoo pää ihan just. Läsnä ja lähempänä kuin luulenkaan, kaiken rakkauden Jumala. Ja hän
on myös huuto, kutsu parantaa maailma, kaipaus paratiisin puoleen. Kristukseni on Sana
joka tuli lihaksi, ja hän kutsuu minua muuttamaan kauniit sanani myös kauniiksi teoiksi.  
Minun Jumalani on pitkäperjantai, Jumala johon koskee, kuoleva Jumala. Mielettömyys, hulluus ja paradoksi, yö ja hyppy tyhjään. Ja tämä on maailma jossa viattomat kärsivät eikä ole mitään vastauksia,
ja siinä maailmassa on kuitenkin Jumala, itse kärsinyt Jumala, ja se on minun toivoni, usein ohut mutta
toivo kuitenkin.
Minun Jumalani on hiljaisuuden Jumala, suuri salaisuus. Hän on syvä hengitys ja sydämenlyönti ja kosmoksen taustakohina. En näe häntä mutta hän himertää kaiken olevan läpi, ja
oleva on arvokasta, minäkin. Minun Jumalani, aina enemmän kuin voin sanoa tai arvella,
minä kavahdan ihmisiä jotka väittävät tuntevansa hänet hyvin.
Minun Jumalani on lankalauantai. Kuoleman hiljaisuus joka onkin välivaihe, vaikka opetuslapset eivät
sitä vielä tiedä. Ja niin minun uskonikin on odottamista, kaipausta, kurottumista, hiljaisuutta, odottamista. En saa Jumalastani oikein kiinni, mutta sillä ei ole väliä, hän tuntuu pitävän minusta kiinni. Ja
niin minun uskoni on myös lepäämistä, olemista Olevan läsnäolossa, hän hengittää luomakunnassa,
minä hengitän häntä ja hänessä.
Minun Jumalani on silmujen Jumala, pienten alkujen ja uusien yritysten Jumala, musta
multa sulavan lumen alla. Fontanis plenitudo, lähdetäyteys. Ja niin minä uskon hyvän voittoon ja kauneuden katoamattomuuteen, Isän helliin käsiin joissa maailmankaikkeus lepää,
Kristuksen ristillä lävistettyihin käsiin, Pyhään Henkeen joka rohkaisee meidät Jumalan käsiksi maailmassa.  
Minun Jumalani on pääsiäissunnuntai, kesken kaiken hän tulee vastaan ja kutsuu minua nimeltä. Hän
on häikäisevä kevätvalo pimeään tottuneelle, kesätuuli kasvoilla, lupa lähteä lentoon. Minun Jumalani,
Anteeksiantamus isolla kirjaimella, uuden lehden kääntämisen ja puhtaiden sivujen Jumala. Mene
eteenpäin, hän sanoo, anna henkesi elää.
Johanna Tanska
Kymin seurakunnan pastori
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Sinua tarvitaan
- miksi ja mihin?
Ylöspäin ojentuvat, peukkua
nostavat, auttavat ja apua saavat
kädet, ohessa teksti Sinua tarvitaan. Tämä logo tuli tutuksi jo
viime Osviitta-lehdessä.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja
keskusrekisterin johtaja Matti
Kontkanen, mitä tällä logolla halutaan sanoa?

– Kirkko tarvitsee kaikkia jäseniään. Jokaisen panoksella on
merkitystä. Seurakunta ei tarvitse pelkästään työntekijöitään,
vaan kaikenikäiset ja kaikenlaiset seurakuntalaiset monenlaisine lahjoineen on tärkeää saada
mukaan toimintaan.
Mihin seurakuntalaisia tarvitaan?

– Vapaaehtoistehtäviä on hyvin paljon, ne ovat erilaisia ja
niistä moni löytää itselleen mieleisen. Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat löytyvät netistä. Juuri
nyt kutsutaan vapaaehtoisia mm.
kerhomummoksi, avuksi Yhteisvastuukirppikselle, yövahdiksi
rippileirille, Yhteisvastuun lipaskerääjäksi, leipojaksi, bändikerhon pitäjäksi, keittiöhenkilökunnaksi diakoniaruokailuihin,
avustajaksi nuorten messuihin…
– Hyvin tärkeää on myös
esirukous. Sitä voi tehdä kuka
tahansa. Osallistuminen seura-
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kunnan elämään tukee ja vahvistaa kaikkia ja lisää samalla keskinäistä yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta.
Suurella Sydämellä on val-

takunnallinen netissä oleva vapaaehtoisen auttamisen kanava.
Klikkaa http://kotka.suurellasydamella.fi

Tuula Mäkitalo eläkkeelle

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö ja
Osviitta-lehden päätoimittaja
Tuula Mäkitalo, olet nyt jäämässä eläkkeelle yli 33 vuoden työrupeaman jälkeen. Vuoden 2012
loppuun asti viestintä oli seurakuntien yhteinen työala, jonka
monipuolinen kehityskaari oli
vuoden 1979 syksystä lähtien
Tuulan elämäntyö.

moni haluaa lukea. Osviitta ei ole
yhden suunnan lehti tai pelkästään hengellisestä työstä kertova
lehti. Kirjoittajakunta ja haastateltavat ovat olleet tavallisia kotkalaisia ihmisiä eivätkä pelkästään seurakunnan aktivisteja.
– Osviitta on mielestäni suvaitsevainen, valoisa, arkinen,
avoin ja myös elämän vakavan
puolen huomioiva lehti.

Miten Osviitta aikanaan
aloitti ilmestymisensä?
– Seurakuntalehti Osviitta perustettiin Kirkon riemuvuoden
merkeissä ja kunniaksi vuoden
2000 syksyllä.

Mikä sinut on tehnyt
lehtityössä iloiseksi?
– Kun lehden ilme on ollut valoisa ja värikäs ja kuvat ovat olleet
isoja ja näyttäviä. Ja kun palaute
on ollut hyvää ja on kyselty, milloin se Osviitta taas tulee.

Millaista lehteä olet
halunnut tehdä?
– Olen halunnut tuoda Osviitassa esille erilaisia näkökulmia ja
juttuja, joita mahdollisimman

Mitä sinulle pääsiäinen
merkitsee?
– Olen enemmän sillä pääsiäisen
kärsimyspuolella. Se antaa mahdollisuuden surra oman elämänsä epäonnistumisia ja mustia
hetkiä. On tärkeää joskus miettiä
näitäkin asioita. Yleensä minulla
on ilo ja nauru pinnassa.
– Osviitan lukijoille tahdon
sanoa, että kun elämän vakava
puoli on mietittynä, alkaa valon
ja ilon aika. Myönteiset asiat
voittavat elämässä Kristuksen
sovitustyön kautta. Ja Osviitan
lukijoille toivotan myös uusia
lukuelämyksiä!
Ulla-Maija von Hertzen

Viestintäsihteeri Ulla Spännäri on 23 vuoden viestintätehtävien
jälkeen siirretty Keskusrekisteriin toimistotyöhön.
Erkko Vuorensola jatkaa verkkoviestintäsuunnittelussa.
Viestintäpäällikön virkaa ei täytetä.

Kuva: Ulla-Maija von Hertzen

Ei Via Crucista tänä pääsiäisenä

Viime pääsiäisenä
Jeesusta näyttelevä Ilja
Tourunen kantoi ristin
Sibeliuksenpuistoon,
jossa tapahtui
ristiinnaulitseminen.
Via Crucis -pääsiäisnäytelmää
ei tänä pääsiäisenä toteuteta
Kotkassa.
– Suunnitelmissa on, että lähivuosina suunnitellaan isompaa

tapahtumaa, kertoo Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin
johtaja Matti Kontkanen.
Hänen mukaansa tavoitteena

Kuva: Jukka Hänninen

”Olen halunnut tehdä suvaitsevaista lehteä”

on, että tuleva pääsiäistapahtuma koskettaa laajemmaltikin
seurakunnan työntekijöitä ja
seurakuntalaisia.

Lakkautetun viestintätiimin jäsenet Ulla Spännäri ja Erkko Vuorensola
toivottivat Tuula Mäkitalolle (keskellä) antoisia eläkepäiviä.
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Kauttamme kaikki hautaus- ja kukka-alan palvelut ammattitaidolla

Hautaustoimisto ja kukkakauppa

KEVÄÄN JUHLIIN Täyden palvelun pitopalvelua
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
044 - 588 5192
Yläkyläntie 52,48410 Kotka

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

Keskuskatu 35, 48100 Kotka, p. 05-216 263
arkisin 9-16 lauantaina sopimuksen mukaan

Kukkasidontaa

elämän eri tilanteisiin
Kukkasidontaa
Kukkasidontaa
Kukkasidontaa
elämän eri
elämän
eri tilanteisiin
tilanteisiin
elämän eri tilanteisiin
Erikoihammasteknikko

Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

V

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!

Hautakivet
paikkakunnalta

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua

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

vaivatonta.
keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi

AJANVARAUSNUMERO

020 779 2830

● proteesit
● ortoosit
● erikoisjalkineet
● kaikki valmistuet
● jalkineiden muutostyöt ● yksilöllisesti valmistettavat tuet
● tukipohjalliset

“Silloin kun laatu on hyvinvointia”
TOIMIPISTEET:
KOUVOLA
Torvitie 3 A 1
45130 KOUVOLA

Vikmanin
kiVi ky

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




Suomen Apuvälinetalo Oy

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

KOTKA
Lohenpolku 1
48410 KOTKA

KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873

AALLON MATKAT OY
Tyrin kukkapäivät
17. - 19.5.2013
225 €
Juhannus Pärnussa
Kylpylähotelli Söprus 20. - 23.6.2013
Täysihoito Hinta 275 €
Kaupunkiloma Riikassa
25. - 28.7.2013
Hinta 315 €
Skotlant 26. - 29.9.2013
Bluegrass Festival in Moniaive
Hinta 670 €
Lue lisää matkoista www.aallonmatkat.fi
Kaikilla matkoilla omabussi mukana!
Meiltä myös tilausajot 9 - 52
PAIKKAISILLA BUSSEILLA
www.aallonmatkat.fi
sposti mikko@aallonmatkat.fi
044 333 2119

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.fi
Osviitta nr 3,
syksyn toiminta
4.9.
Osviitta nr 4,
adventti ja joulu 27.11.
www.kotkanseurakunnat.fi

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
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Lämpöä ja yhdessäoloa
Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset täyttää
30 vuotta ja kutsuu uusia jäseniä mukaan.
– Me olemme täällä kaikki erilaisia. Yhdistys on antanut minulle hyviä ihmissuhteita ja vuorovaikutusta. On rikkaus, että
meillä on eri suuntauksia edustavia ihmisiä, miettii kotkalainen erikoissairaanhoitaja Irma Sala.
Irma Sala, hänen miehensä merikapteeni, Pietarin insinööriakatemian akateemikko Antero Sala, rehtori Kauno Hakala
ja vaimonsa, erityisopettaja Eila Hakala
ovat kaikki eläkkeellä. He kuuluvat Kotkan seudun Kristillisiin Eläkeläisiin. Antero Sala ja Kauno Hakala ovat yhdistyksen aiempia puheenjohtajia.
Kaikki kokevat toiminnan hyvin antoisaksi ja tärkeäksi, ja rikkautta on myös
erilaisuus.
– Olemme yhteiskristillisiä. Eniten on
luterilaisia, mutta jäseninä on paljon ihmisiä mm. Vapaakirkosta, ortodoksikir-

kosta, Helluntaikirkosta, Pelastusarmeijasta… Kenelläkään ei ole otsassa lätkää,
joka kertoisi, mihin hän kuuluu, Antero
Sala sanoo.
– Lämpimästi tervetuloa yhdistykseemme kaikki uudet jäsenet, sanovat
puheenjohtaja, rovasti Raimo Vänskä ja
hänen vaimonsa, sairaanhoitaja Marjatta
Vänskä.

Yksinäiset ikäihmiset
Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry
täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlaa
vietetään 5. toukokuuta Langinkosken
kirkolla.
Yksinäisyys on usein ikäihmisten suurin ongelma. Yhdistyksen kuukausikokoontumisissa on alustaja ja mielenkiintoinen aihe, ja aina on aikaa myös muiden
tapaamiselle ja seurustelulle. Jäsenet te-

kevät kotiseuturetkiä maalla ja merellä, ja
joka kuukausi reissataan jonnekin.
Yhdistys tuo siis jäseniensä elämään
paljon yhdessäoloa ja yhteistä tekemistä.
Jäsenmaksu, 10 euroa, ei päätä huimaa.
Kotkan Seudun Kristillisissä eläkeläisissä on nyt 239 jäsentä, osa pyhtääläisiä. Kuukausikokoukset pidetään aina
Langinkosken kirkolla. Kokouksissa on
paljon väkeä, jopa sata osallistujaa. Ohjelmaan kuuluu myös Irma Salan vetämä
taukojumppatuokio.
Kulttuuri on vahvasti mukana toiminnassa. Musiikillista iloa tapahtumiin tuo
yhdistyksen oma sekakuoro Singerit, johon mahtuu laulajia lisää. Singerit kokosi
Hilja Telaranta heti yhdistyksen aloitettua
toimintansa.
– Vapaaehtoinen lähimmäispalvelu
on tärkeä osa toimintaamme. Jokainen
voi mahdollisuuksiensa mukaan tukea
ja auttaa toisia ihmisiä, Raimo Vänskä
korostaa.
Apua annetaan myös kauas. Yhdistys tukee 14:ää Tansaniassa elävää aidsRaimo Vänskä
(vasemmalla), Marjatta
Vänskä, Antero Sala,
Irma Sala, Eila Hakala ja
Kauno Hakala toivottavat
ikäihmiset mukaan
lämminhenkiseen
toimintaan.

orpoa lasta. Rahat tukemiseen saadaan
arpajaisista.

Uskoa ei tyrkytetä
Millaiset asiat yhdistyksen toiminnassa
ovat olleet tärkeitä?
– Parasta on ikäihmisten auttaminen.
Käymme esimerkiksi palvelutaloissa tapaamassa vanhoja ihmisiä. On hienoa,
kun jäsenet tuovat ystäviään ja naapureitaan tilaisuuksiimme, ja he itse päättävät, lähtevätkö mukaan, Kauno Hakala
miettii.
– Yhdistyksen ihmisten lämpöisyys
ja mukava yhdessäolo. Olen saanut täällä oppia koko ajan. Toivon, että muutkin
löytäisivät tämän lämmön, Eila Hakala
kertoo.
– Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. On
tärkeää, että kuuluu johonkin ryhmään.
On niin paljon yksinäisiä vanhuksia, joita tämä toiminta voisi palvella, Marjatta
Vänskä sanoo.
– Jotkut pelkäävät, että tilaisuuksissa
tyrkytetään uskoa. Niin se ei ole. Meidän
kokoontumisistamme tulee hyvä mieli,
Eila Hakala kertoo.
– Eläkeläisen pitää saada haasteita, että pysyy vireänä. Niitä olen yhdistyksestämme saanut. Täällä aistii lämmön, vuorovaikutuksen ja ilon. Se on tämä henki,
jonka takia tilaisuuksissa viihtyy, Antero
Sala sanoo.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Mikä on KREL?
Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry kuuluu Kristilliseen Eläkeliittoon (KREL) , joka perustettiin vuonna 1976 vastavoimaksi tuon
ajan jumalankielteisyydelle. Liitto ei ole sitoutunut mihinkään puolueeseen tai hengelliseen liikkeeseen eikä se ole evankelisluterilaisen kirkon alainen.
Kristillinen Eläkeliitto on edunvalvontaorganisaatio, joka on
vanhusten kristillisten, taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden
asialla.

Tullen mennen

Koira ristin juurella
Juutalaiskristillisessä perinteessä koiraa ei arvostettu. Raamatussa sitä kuvataan ikävästi
halveksittuna raadonsyöjänä. Ilmestyskirjassa
koirat jätetään taivaan ulkopuolella noitien ja
epäjumalanpalvelijoiden seuraan.
Koiraa on haukuttu Jumalan pahimmaksi
viholliseksi. Ihmisen ja koiran välillä vallitsi
liian kiinteä suhde, joka häiritsi ihmisen ja
Jumalan paljon tärkeämpää suhdetta. Koira
kuului tämänpuoleiseen maailmaan.
Sitten koirat ilmestyvät kristilliseen taiteeseen. Kuninkaat kumartavat Jeesusta metsästyskoirat mukanaan. Kaanaan häissä juhlivat
koiratkin. Kirkkoisä Augustinus piti koiria saastaisina mutta kuvattiin 1500-luvun alussa mie-

tiskelemässä kammiossaan niin, että lattialta häntä katselee rakastavasti pieni vaalea
koira.
Louvresta löytyy alttaritaulu 1400-luvun
puolivälistä. Pariisin korkeimpaan oikeuteen
maalatussa ristiinnaulitsemiskuvassa istuu
pieni pörröinen vaalea lintukoira. Se katsoo
vakavana ja hieman hampaitaan näyttäen
taulusta ulos – sinua, katsojaa kohti. Koirasta
on tullut uskollisuuden, rohkeuden ja kristinuskon symboli. Maailma on muuttunut, maailma muuttuu, mutta koiran ja ihmisen suhde
pysyy.
Petri Pietiläinen

Osviitta
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Hautajaisvirsistä Maarit Alhosaaren
sydäntä on lähinnä virsikirjan viimeinen
virsi numero 632. Se alkaa sanoilla Nyt
ylös sieluni mullasta nouse tästä.

Suuressa
surussa
Millaiset hautajaiset rakkaalle vainajalle?
Voiko papille kertoa kaiken?
Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen suru on suuri, voimat ovat
vähissä ja samalla pitäisi kyetä
tekemään monia käytännön ratkaisuja. Hautajaisten järjestäminen vaatii monenlaista tekemistä
ja päätettävää.
Seurakunta antaa käytännöllistä ja hengellistä tukea läheisensä menettäneelle. Siunaustilaisuuden hoitava pappi tapaa
vainajan omaisia keskustellakseen heidän kanssaan. Samalla
hän saa vainajasta tietoa siunauspuhetta varten.

Papilla on
vaitiolovelvollisuus
– Papin kanssa keskustelu ennen
hautajaisia on surun kannalta
tärkeää. Keskustelussa voi puhua
omasta surusta ja menetyksestä.
Vainajan elämänvaiheista puhuessa voi ajatella paitsi siunauspuhetta, myös ennen kaikkea sitä,
että muistelu on myös osa surutyötä, kertoo Kotkan seurakunnan pastori Maarit Alhosaari.
– Tulee muistaa, että papilla on vaitiolovelvollisuus. Papin
kanssa voi puhua avoimesti kaikista asioista, ei vain niistä, joita
halutaan mukaan siunauspuheeseen. Usein pidetään tärkeänä,
että vainajista ei saa puhua pahaa. Silti totta on hyvä puhua.
Jos pappi tietää vainajan elämästä muutakin kuin korulauseita, hän tietää myös, mihin asioihin siunaustilaisuudessa ei pidä
viitata.
– Kaikkien elämässä on sellaisia asioita, Maarit Alhosaari
sanoo.

Hän muistuttaa, että siunaava
pappi on valmis keskustelemaan
muutenkin omaisten kanssa, ennen ja jälkeen hautajaisten.
Seurakunnissa on myös sururyhmiä, joista saa apua surun
käsittelyyn.

Sopiiko Ääretön
aava ympärilläin?
Monesti ihmiset hautajaisia
suunnitellessaan miettivät, millaisista asioista pois mennyt
rakas eniten piti. He haluavat
rakkaansa siunaustilaisuuteen
lauluja ja raamatunlauseita, joiden tietävät olleen vainajalle
läheisiä.
Joskus surevat taas antavat
hautaustoimiston huolehtia ratkaisuista. Jokainen suru ja siunaustilaisuus ovat omanlaisiaan.
Hautajaisten muistotilaisuuden voi kukin suunnitella aivan
vapaasti, mutta kirkossa tai kappelissa pidettävässä siunaustilaisuudessa on omat periaatteensa.
Musiikiksi valitaan yleensä virsiä tai hengellistä musiikkia.
Kotkassa on tullut vastaan tilanteita, joissa omaiset ovat halunneet siunaustilaisuuteen Juha Vainion lauluja, esimerkiksi
Kotkan poikii ilman siipii, Mun
sydämeni tänne jää tai Ääretön
aava ympärilläin.
Voiko näitä esittää siunaustilaisuudessa?
– Henkilökohtaisesti ajattelen, että kyllä voi. Kirkossa on
pidetty Messu Juha Vainion
sanoin ja sävelin, joka osoitti,
miten syvällisesti nämä laulut
koskettavat. Meillä on kuitenkin

paljon hautajaisiin sopivia, kauniita virsiä ja uudempia hengellisiä lauluja.
Siunaustilaisuuden musiikista
vastaa aina kanttori.

Surun ohella
iloa hyvistä hetkistä
Siunauksen jälkeisessä muistotilaisuudessa pappi on mukana,
jos omaiset sitä toivovat.
Joskus ihmiset jättävät toiveita omien hautajaisiensa suhteen.

– He voivat esimerkiksi kertoa, millaista musiikkia he haluavat, keitä kutsutaan tai mitä
muistotilaisuudessa syödään,
Maarit Alhosaari sanoo.
– Osa omaisista kokee nämä
toiveet vapauttaviksi. Ja ihmiselle itselleen voi olla hyvä, että
hän tällä tavalla miettii omaa
poislähtöään.
Hautajaiset ovat aina olleet
suvun ja ystäväpiirin kokoontumisia. Saattaa olla, että kaukana

asuvat sukulaiset tapaavat toisiaan lähinnä vain hautajaisissa.
- Muistotilaisuudessa voidaan
kokea surun ja kaipauksen ohella
myös iloa ja kiitollisuutta yhdessä koetuista onnellisista hetkistä,
Maarit Alhosaari muistuttaa.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Avuksi hautajaisjärjestelyihin
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Kotka, Kymin ja Langinkosken evankelisluterilaisten seurakuntien Avuksi hautajaisjärjestelyihin -vihkonen ilmestyy nykyhetkeen päivitettynä kevään aikana. Sen toimittaa työryhmä, jossa Maarit Alhosaari on mukana.
Vihkosessa kerrotaan käytännön asioista aina suruliputuksesta
ja kuolemasta tiedottamisesta hautapaikkaan ja perunkirjoitukseen asti.
Ohjevihkosia on saatavissa seurakuntatoimistoista osoitteissa
Langinkoskentie 1, Karhulantie 33, Mariankatu 14 D ja keskusrekisteristä os. Mariankatu 14 E.
Avuksi hautajaisjärjestelyihin –
vihkoset uusitaan kevään aikana.
Sen voi lukea myös netissä.

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Marko Myyryläinen on valittu erityisammattimiehen virkaan 1.3.2013 alkaen.

Kymin seurakunta
Anna-Tiina Järvinen on suorittanut pastoraalitutkinnon.

Langinkosken seurakunta
Rovasti Riitta Huovilalle myönnettiin ero Langinkosken seurakunnan II kappalaisen virasta 1.8.2013 lukien. Pastori Petri Tikka määrättiin Langinkosken seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 19.3.-31.12.2013. Pastori Sanna
Einiön virkamääräys Langinkosken seurakunnan osa-aikaiseksi vs. II kappalaiseksi päättyy
31.7.2013.
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Konsertteja:
Kevään konsertit Kotkan kirkossa
• Su 24.3. klo 19 Ranskalainen urkumessu -konsertti. Franqois
Couperin ”Messe pour les paroisses”. Lauluyhtye Populus Sion
ja Matti Vaakanainen, urut. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa
musiikkityölle.
• Su 7.4. klo 17 Lauluja uskosta ja epäilystä. Taru Nyman, laulu,
Kaj Chydenius, piano ja Rita Honti, urut. Ohjelma 5 euroa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
• To 9.5. klo 18 Urkukonsertti. Jon Wohlers (Houston, USA).
Ohjelma 8 euroa.
• Su 9.6. klo 18 ”Sopraano, trumpetti ja urut” -konsertti. Larissa
Spiranova, sopraano. Alexander Simanovich, trumpetti ja Irina
Lampén, urut. Konsertti tehdään yhteistyössä Lohisoitto-festivaalin
kanssa. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Häämusiikkikonsertti
• Pe 10.5. klo 18 Kymin kirkossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Lounasmusiikkia Kotkan kirkossa
Kotkan Kantaattikuoro lauloi Matteus-passion myös vuonna 2007.

Kotkan kantaattikuoro
laulaa 50-vuotisjuhliensa merkeissä

Matteus-passio on
pääsiäisen suuri elämys

• Ke 12.6. klo 12 ”Ranskalaisesta barokista suomalaiseen
romantiikkaan”: selloduo Varonen.
• Ke 19.6. klo 12 Mikko Hauhia, urut.
• Ke 26.6. klo 12 Anssi Pyykkönen, urut.
• Ke 3.7. klo 12 Tomi Satomaa, urut.
• Ke 10.7. klo 12 Kari Vuola, urut.
• Ke 17.7. klo 12 Ene Salumäe, urut.
• Ke 24.7. klo 12 Sabine Kaipainen, mezzosopraano, Tuomas
Kaipainen, barokkioboe ja Irina Lampén, urut.
• Ke 31.7. klo 12 Pauliina Hyry, urut.
• Ke 7.8. klo 12 ”Soi kunniaksi Luojan”: Risto Salmi, saksofoni ja
Janne Maarala, piano.
• Ke 14.8. klo 12 Pétur Sakari, urut.
• Ke 21.8. klo 12 Emilia Vesalainen, sopraano ja Esa Ylönen, säestys.
Lounaskonsertteihin on vapaa pääsy.
Järj. Kotkan seurakunnan musiikkityö

Konserttisarja Kymin kirkossa
– Matteus-passio on minulle Matteus- ja Johannes-passion
tärkein musiikkiteos. Bach on Kotkassa joka pääsiäisenä 50
kautta aikojen ehkä suurin sä- vuoden ajan.
Ja sitäkin voi pysähtyä mietveltäjä, eikä hänen musiikkiinsa
koskaan väsy. Bachin musiikissa timään, että Matteus-passio esion mukana eräänlainen käsit- tettiin ensimmäisen kerran lähes
tämätön ulottuvuus, miettii dir. 300 vuotta sitten, 1720-luvun
mus. Jouko Koivukoski. Hän on lopulla. Silloin maailma oli aivan
johtanut Kotkan kirkossa pääsi- erilainen kuin nyt, mutta samat
äisen passiot aina vuodesta 1978 sävelet ja laulut kaikuivat Leipzilähtien - vain yhtä vuotta lukuun gin Tuomaskirkossa.
ottamatta.
Tänä pääsiäisenä Johann Se- Kärsimysajan draama,
bastian Bachin Matteus-passiota aina erilainen
kuulemaan kerääntyvät ihmiset Kotkan kirkossa Matteus-passikokevat Kotkan kirkossa histori- on pääsee kokemaan torstaina
allisia hetkiä.
28.3. kello 20.
Matteus-passion esittävät
Kapellimestarina toimii Jou

 
Kymi
Sinfonietta, Kotkan Kanko Koivukoski.
Solisteina ovat
     
taattikuoro ja upea solistikaarti. Mari Palo (sopraano), Niina KeiHistorian
siipien havinaa tuo se, tel (altto), Heikki Rainio (tenori,
Tarjouksia
että Kotkan Kantaattikuoro viet- evankelista), Riku Pelo (basso  
tää nyt 50-vuotisjuhlavuottaan.
aariat) ja Kai Huopainen (basso,


 Jeesus).
Kuoro on esittänyt
vuorovuosina
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Matteus-passio ja Johannespassio esitetään vuorovuosina
Kotkan kirkossa.
– Matteus-passio on pääsiäiseen kuuluva kärsimysajan draama. Se on käsittämätön teos, jota
ei voi koskaan ammentaa tyhjiin.
Ihmiset vaihtuvat, ja passio on
joka vuosi erilainen. Nyt meillä
on aivan loistavat solistit, Jouko
Koivukoski vakuuttaa.
Matteus-passiossa kuvataan
musiikin keinoin pääsiäisajan tapahtumat hautaamiseen saakka.
Kerronta etenee puhelauluna.
Tutut koraalit ja ilmaisuvoimaiset aariat vaihtelevine säestyskokoonpanoineen luovat kirkkoon
ainutlaatuisen herkän ja koskettavan tunnelman.
Ulla-Maija von Hertzen

• ”Kymin uruista kajahtaa!” -konserttisarja. Nyt ensimmäistä kertaa
järjestettävässä konserttisarjassa kuullaan neljää suomalaista
urkutaiteilijaa:
• Su 21.4. klo 18 Esa Toivola.
• Ti 23.4. klo 18 Katri Vesanen.
• To 25.4. klo 18 Toni Pussinen.
• Su 28.4. klo 18 Jaana Ikonen.
• Vapaa pääsy. Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Kahvikonsertit Karhulan seurakuntakeskuksessa
• Kahvit ennen konserttia alkaen klo 15.30.
• Su 14.4. klo 16 ”Kaksi mannerta”, Nina Eskoli, laulu, Niina
Venäläinen, piano.
• Su 12.5. klo 16 ”Haminan kanttorit poikineen!”, Ulla Suutari,
Kai Huopainen.
Konsertteihin vapaa pääsy.
Ohjelma ja kahvi 10 euroa Kymin seurakunnan musiikkityölle.

Konsertteja Langinkosken seurakunnassa
• Su 7.4. klo 16 Ystävyys on yhteistä työtä -kevätkonsertti
yhteisvastuukeräyksen hyväksi Langinkosken kirkolla.
Seurakunnan työntekijät esiintyvät. Vapaa pääsy, ohjelam 5 euroa.
• To 2.5. klo 19 Tero Kuparisen konsertti Langinkosken kirkon
Toivonsalissa.
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Tarjouksia
 Tervetuloa

 

Kontio apteekkiin

  
        












Tervetuloa!

      
   

2200 440

Karhulantie
30
Avoinna
  arkisin
 

8.30-19.00
la 8.30-15.00



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

      
   
2200 440


Lakiasiaintoimisto
saLomo ky
Varatuomari Jukka Lemmetyinen
Matkakuja 2 (linja-autoasema)
48600 KOTKA
PUH. 05 266 151, 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net
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Ponnarit heiluen kohti
Kymin seurakunnassa luodaan lapsille aistivoimaisia
Lapsityönohjaaja Kirsi Tuomisella, lastenohjaaja Päivi Laineella, kanttori Sinikka Vesalalla ja pastori Tuomi Larvilla
on kaikilla hiukset veikeästi kahdella
poninhännällä.
– Ponnarit ovat meidän oma juttumme, sellaista viatonta ilottelua, mutta tästä alkaa seurakunnan valmistautuminen
pääsiäiseen, Tuominen toteaa.
Ilon sanoma korostuu myös Kymin
seurakunnan lapsityön pääsiäisajan
tapahtumissa.
– Pääsiäinen ja pitkäperjantai ovat joulun ohella tärkeimpiä kirkkopyhiämme.
Pienimpien kanssa pitkäperjantai käsitellään melko lyhyesti ja keskitytään enemmän pääsiäisaamun juhlaan ja iloon.

Värejä ja tuoksuja
Lapsi havainnoi pääsiäisen kaikilla aisteillaan. Väreistä, tuoksuista, mausta ja
äänistä syntyvät ne elämykset, jotka luovat pääsiäisen tunnelman vielä silloinkin,
kun lapsi on varttunut aikuiseksi.
Kymin seurakunnan lapsityössä pääsiäiseen valmistaudutaan askartelemalla
ja laulamalla ja maistelemalla, tietenkin
suklaamunia, mutta myös mämmiä.
– Askarrellessa korostuvat pääsiäisen

Kymin seurakunnan lapsityönohjaaja
Kirsi Tuominen (vasemmalla) ja lastenohjaaja Päivi Laine valmistautuivat pääsiäiseen viettämällä ponnariperjantaita.

Ajatuksia
Linnun liverrystä, puiden huminaa
Hiljaisuus merkitsee minulle mielen rauhoittumista ja kehon rentoutumista. Molemmat edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Sydämen syke laskee, verenpaine alenee,
lihasjännitys vähenee, aineenvaihdunta elpyy. Luonnon hiljaisuus on varsinaista terapiaa. Luonnossa hiljaisuudessa saa kuulua linnun liverrystä, puiden huminaa, aallon
loisketta, pakkaskelillä askeleen narskumista, suksen suihkinaa.
Mia Holmberg, liikuntalääketieteen kand., työfysioterapeutti

Yövuorossa valtamerellä
Tavoitan hiljaisuuden parhaiten merellä, yövuorossa valtamerellä. Viimeksi tällaista
olen kokenut purjeveneellä Atlantin ylityksellä. Aikaisemmilta ajoilta mieleeni on jäänyt kokemus nuorena moottorimiehenä rahtilaivassa. Yöllä merellä ei joskus tapahdu
yhtään mitään, on vain hiljaista ja pimeää.
Ilpo Palomäki, eläkeläinen, insinööri, harrastuksena purjehdus

Pois tapahtumien keskipisteestä
Työssäni tapaan paljon ihmisiä. Olen useasti tapahtumien keskipisteessä. Media pitää
tästä kyllä huolen. Varsinkin iän myötä luonto, kauneudenkaipuu ja hiljaisuuden kokeminen ovat kaikki ilmiöinä vahvistuneet omassa tavassani hakea elämäni mukavuusalueita.
Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

ja kevään värit keltainen ja vihreä. Ne
näkyvät myös meidän pääsiäiskoristelussamme, lastenohjaaja Laine toteaa.
– Tuoksuja syntyy kukista: tulppaaneista, narsisseista, rairuohosta ja
pajunkissoista.
Laine korostaa, että kirkollisen juhlan
lisäksi pääsiäinen merkitsee myös kevään
voittoa talvesta.
– Pääsiäisenä elämä alkaa uudelleen
eri tavoilla.

Simppeli lammas
Kymin seurakunnan lapsityöllä on tänä
vuonna kosolti erilaisia pääsiäiseen liittyviä tapahtumia.
Seurakunnan lapsityön työntekijöille pääsiäinen merkitseekin pitkää
työrupeamaa.
– Melkein tulee levättyä ne päivät, jolloin emme ole töissä, Tuominen ja Laine
toteavat.
Tuominen on tosin jo lupautunut
emännöimään ensimmäisen pääsiäispäivänä verrattain suurta sukulaisjoukkoa.
Pöydän ympärille on kerääntymässä peräti yhdeksän ihmistä.
– Kokkaamisesta ei kuitenkaan oteta
liikaa paineita. Tarjolla on perinteiseen
tyyliin valmistettua simppeliä lammasta.
Kymin, Kotkan ja Langinkosken seurakuntien pääsiäistapahtumat löytyvät
osoitteesta www.kotkanseurakunnat.fi
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pääsiäistä
pääsiäiselämyksiä

Perinteet siirtyvät
sukupolvelta toiselle
Kotkalainen Minna Mäkinen tunnustautuu pääsiäisihmiseksi. Pääsiäiseen
valmistautumiseen liittyy Mäkisen perheessä askartelua, munien maalaamista
ja rairuohon kasvattamista.
– Pääsiäisenä noudatetaan samoja
perinteitä kuin minun lapsuudenkodissani ja minun kauttani perinteet siirtyvät
omille lapsilleni.
Mäkisen perheessä on kaksi lasta,
8-vuotias Joel ja 2-vuotias Juho. Joelin
pääsiäisvalmistelut alkavat jo koulussa.
Juhon osalta pääsiäiseen valmistautuminen alkaa päiväkodissa ja yhdessä
äidin kanssa kotona.
– Pääsiäisen viettäminen käynnistyy
palmusunnuntaina virpomalla. Osallistumme pääsiäisen aikana myös muutamaan seurakunnan järjestämään tapahtumaan, Minna Mäkinen kertoo.
Minna Mäkiselle pääsiäinen on ensisijaisesti tärkeä kirkollinen pyhä, mutta on
se muutakin.
– Pääsiäisenä pitkä talvi vaihtuu kevääksi. Valo voittaa pimeän.

Juho ja Minna Mäkinen
kävivät laskemassa
oman kivensä
rukouskivialttarille.

Teksti ja kuvat
Ville Vanhala

Kymin kirkon
helmiperjantaina lapsilla
oli nauru herkässä.

hiljaisuudesta
Mökin kuistilla
Koen hiljaisuutta erityisesti kesäiltana, mökin kuistilla, järvelle tuijotellen.
Maarit Koskensalo-Tiainen,
maahanmuuttajatyön koordinaattori

Kun tuli ritisee kiukaassa
Koen hiljaisuuden parhaiten mökin saunassa, kun tuli ritisee kiukaassa ja vesi sihisee padassa, tai marjapuskassa elokuisen auringon alla. Hiljaisuuteeni kuuluvat aina
luonnon äänet, jotka ikään kuin luovat kehyksen sille hetkelle. Kirkosta on vaikea löytää hiljaisuutta.
kuva Ulla-Maija von Hertzen

Riku Pirinen, järjestösihteeri

Läsnäolon hiljainen aavistus
Hiljaisuus on luonnollinen tila, joka ei ole tyystin mykkä. Se on tilaa, rauhaa ja ympäristön hyväksyntää metsässä, järvellä tai kedolla. Ei kiirettä, ei tehtävää, vain läsnäolon hiljainen aavistus ja ystävän ajaton odotus. Syvimmin hiljaisuuden koen luonnossa, saunassa ja läheisten kiireettömässä seurassa.
Pääsiäisenä pysähdyn historian tapahtumien ääreen, tapaan läheisiä ja etsin hyviä
uutisia ihmisistä.
Harri ”Haase” Setälä, rytmitaiteilija
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Mäntyharjun kirkon alttaritaulun aiheena
on Jeesuksen taivaaseen astuminen.

Kotkan kirkkoa kaunistaa Pekka
Halosen ihana Kuninkaiden
kumarrus.

Ruotsinpyhtään kirkossa oleva Helene
Schjerfbeckin maalaus Kristuksen ylösnousemus on taiteilijan ainoa alttaritaulu ja suuri maalaus.

Alttaritaulujen ajat
Taiteella on suuri merkitys uskossamme – tai päinvastoin.
On sitten kyse kuvista, musiikista tai sanoista.
Kolmella alttaritaululla on ollut suuri vaikutus elämääni ja uskooni.
Se kaunis, mistä pidämme, voi olla hyvin moninainen. Se voi olla sana tai kuva.
Minä olen saanut elää pappisurani alun
Halosen ja sen keskivaiheen Schjerfbeckin
”varjossa.” Aloitin siis täällä Kotkan seurakunnassa, jonka kirkkoa kaunistaa Pekka Halosen ihana ”Kuninkaiden kumarrus”. Pyhä pyhän jälkeen saamme luoda
katseemme alttaritauluun, jonka keskuk-

sena on Jeesus-lapsi. Yhä uudelleen meitä koskettaa sanoma siitä, miten salatulla
tavalla Jumala tuli ihmiseksi. Sana, joka
koskettaa meitä on kätketty lapseen.
Kun papista on tullut pappa, olen alkanut ymmärtää tuota salaisuutta entistä
syvemmin ja enemmän. Pohjimmiltaan
kyse on kuitenkin enemmän ihmettelystä
kuin ymmärtämisestä.
Pappisurani keskivaiheen, joka kesti
kuusitoista vuotta, katselin pyhä pyhän

jälkeen Ruotsinpyhtään kirkossa Helene Schjerfbeckin maalausta ”Kristuksen ylösnousemus.” Se on hänen ainoa
alttaritaulunsa ja ainoa suuri maalaus.
Kerrotaan, ettei taiteilija ollut kovinkaan
tyytyväinen maalaukseensa, mutta seurakunta on sitäkin tyytyväisempi. Enkä nyt
ajattele maalauksen taloudellista arvoa,
vaan siinä niin kauniisti kuvattua pääsiäisen ihmettä, Kristuksen ylösnousemusta.
Väliin siellä kirkossa tuota maalausta kat-

sellessani minusta tuntui kuin Jeesus olisi
hymyillyt.
Nyt olen saanut palata tänne Kotkaan
ja katsella taas Pekka Halosen maalausta Kristuksen syntymän ihmeestä. Sen
keskipisteenä eivät ole lasta kumartamaan tulleet tietäjät lahjoineen, vaan
joulunlapsi.
On vielä kolmas alttaritaulu, joka on
vaikuttanut minun elämässäni ja uskooni.
Se on lapsuuteni kotikirkossa Mäntyharjulla. Sen alttaritaulun maalasi ja lahjoitti
mäntyharjulaissyntyinen Berndt Godenhjelm. Alttaritaulun aiheena on Jeesuksen taivaaseen astuminen. Olin jo pienenä
poikana ahkera kirkossakävijä ja suntion
pieni apulainen.
Minun ilokseni Kotimaa-lehti julkaisi
joitakin vuosia sitten pääsiäisen aikaan
taiteltavan ”pöytäalttarin”, jossa ovat
kaikki nämä kolme minun elämäni alttaritaulua. Siinä on tavallaan ääripäät – taivaaseen astuminen ja syntymä – välissä
ylösnousemuksen ihme.
Taiteella on suuri merkitys uskossamme – tai päinvastoin. On sitten kyse kuvista, musiikista tai sanoista.
Siellä Ruotsinpyhtään kirkossa on
Schjerfbeckin rinnalla pieni puinen neitsyt Maria. Se oli minusta jotenkin ruma ja
kömpelö siihen asti, kunnes kuulin sen tekijän tarinan. Mies, joka ei oikein täyttänyt meidän ihmisten asettamia mittoja –
ei ehkä myöskään taiteen mittoja – veisti
sen ja lahjoitti kirkkoon. Jokin viesti siinäkin on, että hän veisti juuri neitsyt Marian. Ei ristiinnaulittua tai jotain muuta.
Lempeä Jumalan äiti puhuttelee meitä.
Jumala valitsi jotain pientä, tehdäkseen
suurta.
Teksti Hannu Marttila
Kuvat Vuokko Marttila

Hannu Marttila pohti suhdettaan kristilliseen taiteeseen ja erityisesti alttaritauluihin Kristillisen taideseuran vuosijuhlassa.

Veneenkeikuttaja
Kriiseistä kohti lähimmäisen rakkautta
Jalovaarasta tuli kirkolle uusi vaara,
joka voi johtaa jäsenkatoon ja syöksykierteeseen. Ennen MOT -ohjelmaa
edellisen eroamisbuumin synnytti homokeskustelu. Yleensä ei ole kahta
ilman kolmatta. Mikä on siis siis seuraava kirkon kriisi?
Sekä seksuaalivähemmistöjen asema
että pahojen henkien ulos ajaminen
ovat ilmiöitä, jotka ymmärrettiin Jeesuksen aikana aivan eri tavalla kuin
meidän aikanamme. Jeesuksen toiminnan keskeisin sisältö oli ajaa ulos
riivaajia, joka siis käytännössä tarkoitti
sitä, että hän paransi sairaita. Toinen
tärkeä sisältö hänen julistuksessaan oli
jumalan valtakunnan tuleminen. Ehkä
maailmanlopun ennustajista tuleekin
kirkon seuraavan kriisi.
Puuttuu nimittäin enää se, että toimittajat tekevät ohjelman niistä lopun

ajan ennustajista, jotka pelottelevat
pedon luvulla ja tekevät politiikkaa
Israelin valtiolla. Onneksi luterilaisen
kirkon sisällä nämä ilmiöt ovat hyvin
marginaalisia, mutta sitäkin suositumpia uusien seurakuntien ja vapaitten suuntien parissa.
Huomaatko, että kaikki nämä
kolme, seksuaalinen suuntautuneisuus,
riivaajat, ja maailmanloppu ovat asioita, joilla voidaan vaikuttaa ihmisen
mieleen epäterveellä tavalla. Onko
kirkon kriisi siis sitä, että voidaan
henkisesti pahoin kirkon opetuksen
vuoksi? Ihmiset eroavat kirkosta sen
vanhanaikaisen opetuksen vuoksi. Joidenkin mielestä se voi jopa aiheuttaa
mielenterveydellisiä ongelmia. Kuinka
tähän tulisi kirkon vastata?
Mielestäni kirkko vastaa jo siihen
mitä monipuolisemmalla tavalla. Sitä

vaan ei aina huomata. Meidän tiloissa
kokoontuu lukuisia eri ryhmiä aina sururyhmistä jumppapiiriin asti. Teemme
paljon arvokasta ennaltaehkäisevää
työtä nuorten parissa. Vierailemme lukuisissa laitoksissa ja kohtaamme niitä,
jotka jäävät yhteiskunnassamme eriarvoiseen asemaan. Tämän työn merkitystä ihmisen henkisen hyvinvoinnin
ylläpitäjänä ei voi väheksyä.
Mikä voisikaan olla vapauttavampi
ja parantavampi tieto kuin että on rakastettu juuri sellaisenaan kuin on,
ilman omia ansioita tai pyrkimyksiä.
Rakkaus parantaa, sitoo haavat ja antaa
uuden alun.
Toimittajan työ on joskus kuin
haaskan ympärillä olemista. Valitaan
tietty rajattu näkökulma, joka kiinnostaa ihmisiä. Näin saadaan aikaan
kohu. Voidaan käyttää valtaa niin, että
saadaan yksityisen ihmisen elinkeino
lakkautettua tai eduskunnassa välikysymys esille.

Rajattu näkökulma ei ole kuitenkaan koko totuus asiasta. Kolikolla on
toinenkin puoli. Rukouspalvelu ry:n
tilaisuuksien suuri yleisömäärä kertoo
siitä, että monilla ihmisillä on hätä. He
ovat tulleet elämässään kohtaan, jossa
kokevat; vain Jumala voi enää auttaa.
Sairaan ja epätoivoisen ihmisen
puolesta rukoileminen on jokaisen
kristityn tehtävä. Jo pelkkä lähimmäisen tarpeiden huomioiminen helpottaa. Rukoiltava saa tunteen, että
häntä kuunnellaan ja hänen ongelmansa ovat tärkeitä. Oikea rukous ei
ole tyhjien lupausten antamista. Se ei
ole tuudittautumista epärealistiseen
toivoon vaan kurottautumista kohti Jumalaa, jonka antama rauha kestää kaikissa elämän olosuhteissa.
Tero Kuparinen
Langinkosken seurakunnan pastori
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Suurten ikäluokkien kätilö
-Joka aamu, kun kukaan ei ollut työvuoroni aikana kuollut, laitoin käteni ristiin ja kiitin,
Elsa Karttunen muistelee.
– Niinä aamuina, kun kukaan ei
ollut työvuoron aikana kuollut,
laitoin käteni ristiin ja kiitin.
Elsa Karttusen kätilön työssä
tunteet ovat vaihdelleet syntymän ilon ja kuoleman aiheuttaman tuskan välillä. Vuonna 1920
syntynyt Elsa Karttunen on auttanut maailmaan satoja lapsia.
Kiireintä on ollut silloin, kun
suuret ikäluokat syntyivät.
– Kerran tunnin aikana syntyi
neljä lasta, ja olin yksin yökkönä.
Ehdin juuri auttaa yhden maailmaan ja peittää hänet ja pestä
kädet, kun piti aloittaa seuraavan äidin kanssa. Juoksin sängyltä sängylle ja välillä huusin
sivuhuoneeseen, jossa yksi äiti
makasi, että joko tulee…
Usko on antanut voimia ja
turvaa työn tiukkoihin hetkiin.
– Rukoilin, että kaikki menisi
hyvin. Äitien kanssa ei puhuttu
uskonnosta tai politiikasta. Mutta joskus tuli jollekin sanottua,
että ollaan Luojalle kiitollisia,
kun on lapsi on viimein syntynyt.

Synnyttäjiä tuli
rekikyydillä kaukaa
Elsa opiskeli kätilöksi ja aloitti
vuonna 1945 työnsä Kotkan synnytys- ja naistensairaalassa. Hän
ymmärsi pian, miksi kätilöt olivat yleensä vanhojapiikoja.
– Valvoimme alkuaikoina 26
yötä peräkkäin iltakahdeksasta
aamuseitsemään ja sen jälkeen
tehtiin raportit.. Päivisin tehtiin
työtä kello 7–10 välillä ja tauon
jälkeen kello 15–20. Elämään
mahtui vain työtä. Monet hoitajat kirjaimellisesti nukkuivat onnensa ohi.
– Vanhemmat hoitajat sanoivat meille nuorille, että pitäkää
huolta, että perustatte perheet!
Synnytykset tulivat usein ryppäinä. Synnyttäjiä tuli kaukaa,
jopa Miehikkälän ja Virolahden
alueilta, ja matkaa saattoi olla yli
70 kilometrin verran. Hevosen

vetämissä reissä koettiin monet
synnytystuskat.
Joskus matka oli liian pitkä.
– Kerran hevosmies soitti
ovikelloa ja sanoi, että lapsi on
syntynyt rekeen. Menin reelle,
ja siellä oli lapsiveteen tukehtuneet, kuolleet kaksoset. Jos äiti
olisi päässyt nopeammin sairaalaan, lapset olisivat pelastuneet.
Tuskaa kätilöille aiheuttivat
hoitojen alkeellisuus ja yleinen
tiedon puute. Lääkitystä ei ollut
ja raskausmyrkytykset ja anemia olivat yleisiä. Lasten ja äitien
kuolleisuus oli Suomessa korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Syntymä oli aina ihme
Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen lukeneet synnytys- ja naistensairaalan työntekijät sanoivat
työpaikkaansa Elämän taloksi.
Tavallista sairaalaa taas kutsuttiin Kuoleman taloksi, koska
siellä hoidettiin haavoittuneita
loppuun asti.
Syntymä oli aina yhtä ihmeellinen, tuore ja suuri asia. –Koskaan se ei tuntunut rutiinilta.
Elsa Karttunen noudatti vanhempien kätilöiden neuvoa, meni naimisiin ja sai kaksi lasta.
Hän auttoi yökkönä lapsen maailmaan, synnytti omansa parin

päivän päästä ja oli sitten osastolla yhdessä äidin kanssa, jonka
kätilönä hän oli toiminut.
Elsa Karttunen jäi kotiin hoitamaan lapsiaan ja siirtyi sitten neuvolan kätilöksi. Tässä
työssä hän koki perheiden arjen
kodeissa.
– Kotikäynneillä vaistosi heti,
millainen tunnelma oli. Naisten
työ ei loppunut koskaan. Hataraan kotiin saattoi tulla lumet
sisään ja vedet piti kantaa ja
lämmittää.
Neuvolatyössä puheluita tuli
ajasta riippumatta.
– Olin myöhään illalla kotona
leipomassa pullaa, kun vaimonsa
rintatulehduksesta hätääntynyt
mies soitti apua. Annoin neuvoja
ja lupasin mennä sinne heti, kun
saan pullat uunista.
Mutta kotikäynneillä tuli
usein myös onnellinen olo, kun
perheessä oli kaikki hyvin. Ja
ongelmakin saattoi ratketa helposti, vaikkapa vauvan itkuisuus
ja syömättömyys: – Kuinkahan
monta kertaa tein tuttipullon
tuttiin reiän, ja vauva sai taas
ruokaa. Tuteissa ei valmiita reikiä ollut, vaan ne piti tehdä itse
neulalla.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Elsa Karttunen on Kotkan seurakunnan aktiivinen lähetyspiiriläinen.

Elsa Karttusen albumista

Kätilöopisto muutti Helsingistä evakkoon vuonna 1944. Elsa Karttunen
opiskeli tuolloin. Matkat olivat pitkät, ja siksi paikallinen pappi kävi
sairaalassa kastamassa lapset, yleensä useammankin kerrallaan.

Kätilöt ja hoitajat kokoontuivat kuvattaviksi Kotkan naistensairaalan
ja synnytyslaitoksen parvekkeelle. Elsa Karttunen on edessä toinen
vasemmalta.

Yön hiljaisena hetkenä 10.5.1948 Elsa Karttunen (vasemmalla), Siiri Salo
ja Sirkka Wahlfors ihastelivat synnytyshuoneessa vastasyntyneitä vauvoja.

Kasteen lahja
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnissa kastettiin vuoden 2012 aikana
kaikkiaan 360 henkilöä. Suurin osa heistä
vauvoina, jonkin verran kirkkoon liittymisen yhteydessä aikuisina, silloin kun heitä
ei oltu aikaisemmin kastettu. Erillisen tilaston mukaan laskettiin, että 2011-2012
eri syistä kastamatta jäi niistä perheistä
joiden vanhemmista vähintään toinen
kuului kirkkoon vain noin kymmenen.

Tämä osuus on pieni verrattuna esimerkiksi Helsingin vastaaviin osuuksiin. Kun
Helsingissä kyseltiin syitä kastamatta jättämiseen, merkittävimmäksi syyksi vanhemmat ilmoittivat halun jättää uskontokunnasta päättäminen lapsen tehtäväksi.
Minun vanhempani toivat minut kasteelle, kun oli pieni vauva. Lapsena sain
elää lapsen uskossa. Sain kirkon opin
mukaista opetusta pyhäkoulussa, koulus-

sa ja kotona, ja erityisesti rippikoulussa.
Konfirmaatiossa kysyttiin tahdonko uskoa ja elää tämän uskon mukaisesti. Silloin lupasin näin toisten nuorten kanssa
yhdessä. Koen että minulla on ollut vapaus valita, harhaillakin. Jumalan armosta olen saanut myös palata takaisin
lapsuuden turvallisen uskoon. Hän pysyi
uskollisena kasteen liitossa, vaikka itse en
pysynyt.

Tänä päivänä olen kiitollinen siitä,
että vanhempani toivat minut kasteelle. Olen kiitollinen siitä opetuksesta jota
minulle annettiin. Olen kiitollinen siitä
vapaudesta, joka minulla on ja on ollut.
Ennen kaikkea olen kiitollinen Jumalan
uskollisuudesta. Tänäänkin hän pysyy
armolupauksissaan.
Matti Kontkanen
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Umpisolmussa
Läsnäolo
Mitä ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen? Onko onnellisuus sattumaa vai
valintojen tulosta? Löytyykö onni suorittamalla? Joskus tuo pyrkimys onnellisuuteen voi olla lähes pakonomaista
uusien elämysten, saavutusten tai omaisuuden tavoittelua. Jos ihmisen elämässä on taas ollut paljon menetyksiä,
voi onnen menettämistä pelätä niin
paljon, ettei uskalla edes tavoitella sitä.
Turvaton ihminen etsii onnea itsensä
ulkopuolelta, milloin rahasta, milloin
vallasta, joskus taas takertumalla toiseen ihmiseen. Ihminen voi kadota
suorittamiseen: ainaiseen kiireeseen
ja uusiin projekteihin. Suorittaminen
voi voi toimia myös suojana uhkaavilta tuntuvia tunteita, läheisyyttä tai
hylätyksi tulemisen pelkoa kohtaan.
Jatkuvan suorittamisen seurauksena
voi olla yhteyden kadottaminen omaan
itseen ja joskus myös uupumus, masennus tai yksinäisyys. Mikään ei tunnu
miltään tai mikään ei tunnu riittävän.
Toisaalta jatkuva tekeminen voi antaa
aikaa ja tilaa sellaiselle, mitä ei vielä

itse ole valmis kohtaamaan.
Olen viime aikoina pohtinut Raamatun kertomusta Martasta ja Mariasta. Anna-Maija Raittila kirjoittaa
tunnistavansa Martan ristiriidan ja
pidätetyn uupumuksen omissa hartioissaan. Raittila puolustaa Marttaa
ja toteaa, etteivät puuhakas Martta ja
mietiskelevä Maria ole toistensa vastakohtia. Jokaisessa meissä on molempia
eikä ilman toista kumpikaan selviydy.
Tavoitanko omassa elämässäni nämä
molemmat puolet? Suorittaja Martta
minussa pyrkii tehokkuuteen ja toimintaan, haaveilija Maria taas on syvällinen ja hengellinen puoli minussa.
Rikkaaseen ja täysipainoiseen elämään
tarvitaan sekä suorittamisen että läsnäolon tasapainoa. Ihmisen onnellisuutta mittaa usein hänen kykynsä
elää tässä hetkessä. Kevätaurinkoakin
voimme katsella vain tässä ja nyt, vain
silloin kun aurinko paistaa.
Hilkka Olkinuora kirjoittaa: ”Itsetunto on rohkeutta ja nöyryyttä, pettymyksiä ja onnistumisia. Itsesi tunte-

ja sallisin sen läheisillenikin? Vastaus
näihin kysymyksiin löytyy usein vasta
ajan kanssa, kuulostelemalla omia tunteita ja ajatuksia. Sisäisesti turvallinen
ihminen sietää myös ulkoista turvattomuutta ja uskaltaa kohdata todellisuuden. Usein vastauksen löytää, kun
uskaltaa pysähtyä, mutta sen jälkeen
on aika toimia. Toiveet ja unelmat eivät
toteudu itsestään, ne toteutuvat vain
lähtemällä liikkeelle.

minen on itsenäsi olemisen perusta. Se
on tie itseluottamukseen. Luotat siihen,
että olet totta. Olet turvassa siinä ihmisessä, joka olet, etkä tahdo toisaalle.
Olet itsesi tuttu. Jos olet itsellesi vieras,
rakennat itseäsi yhä uudelleen milloin
mistäkin aineksista. Suorittaudut sellaiseksi, miksi luulet sinua toivottavan.
Kaikki ei ole koskaan hyvin. Olet
elämän sovituskopissa koko ikäsi.”
Joskus on pysähtymisen hetki: Mitä
oikeasti haluan? Mitä jaksan? Haluanko pois elämän sovituskopista?
Olisiko elämänäni onnellisempaa, jos
hyväksyisin oman keskeneräisyyteni

Tuija Kuukka, perheneuvoja
Etelä-Kymenlaakson perheasiain
neuvottelukeskus

Jeesus Getsemanessa
Kymin kirkon alttaritaulu edustaa
komeasti aikaansa

Kuva: Erkko Vuorensola

Kymin vuonna 1850 valmistunut kirkko on
aikansa arkkitehtuurin tyylikäs edustaja.
Samalla tavalla sen alttaritaulu, Berndt Abraham Godenhjelmin Jeesus Getsemanessa,
on 1800-luvun puolivälin suomalaisen kirkkotaiteen tyypillinen luomus.
Berndt Godenhjelm syntyi Mäntyharjulla lääninmaamittarin poikana vuonna 1799.
Hänen odotettiin ensin ryhtyvän virkamieheksi ja siinä tarkoituksessa hän suoritti
lakiopinnot Turun yliopistossa. Kuvataide
kiinnosti kuitenkin häntä jo opiskelijana.
Ministerivaltiosihteeri R. H. Rehbinder arvosti Godenhjelmin lahjoja niin, että järjesti
hänelle tilaisuuden opiskella taidetta Pietarissa. Keisari Nikolai I:n varoista myönnetty
apuraha teki sen mahdolliseksi.
Berndt Godenhjelm teki aluksi Pietarissa
kuvia ortodoksikirkkoihin. Onpa hän osallistunut vuosina 1843-1844 myös Turun Pyhän
Marttyyrikeisarinna Alexandran kirkon ikonostaasin luomiseen. Ensimmäisen teoksensa luterilaiseen kirkkoon hän teki 1830-luvulla. Eräs niistä on niinkin kaukana kuin
Alaskan Sitkassa.
Vuodesta 1848 taiteilija Godenhjelm toimi Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun opettajana. Ura jatkui eläkkeelle jäämiseen asti vuonna 1869. Suomen Taideyhdistyksen johtokunnassa hän toimi vuosina
1852-1868. Opetustyön ohessa Godenhjelm
maalasi tilauksesta alttaritauluja noin 30
kirkkoon. Taiteilija kuoli Helsingissä joulukuussa 1881.
Kymin kirkon alttarimaalaus valmistui
vuonna 1865. Se esittää Jeesuksen rukouksen Getsemanen puutarhassa hyvin klassisella tavalla. Kallioon nojaava rukoilija on

tuttu hahmo monista painokuvista. Se on sijoitettu kuvan keskelle. Ylhäältä vasemmalta lankeavassa valonsäteiden kimpussa on
enkeli, joka laskeutuu palvelemaan ahdistuneena rukoilevaa Jeesusta. Kuvan alareunassa nukkuvat suurikokoisina hahmoina
opetuslapset, Pietari ja Sebedeuksen pojat.
Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi
heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: ”Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa
ihmisellä on, mutta luonto on heikko.” Hän
meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: ”Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon
sinun tahtosi” Matt. 26:40-42
Valonsäteessä laskeutuvalla enkelillä on
kädessään malja. Sen ymmärtää paitsi Jeesuksen rukouksessaan mainitsemaksi kärsimyksen maljaksi, myös viittauksena Herran
ehtoolliseen. Tämän kuvan ääreenhän seurakunta kokoontuu kerta toisensa jälkeen
nauttimaan Kristuksen ruumiin ja veren
sakramenttia.
Kymin kirkko on tiettävästi vihitty Pyhän
Johanneksen kirkoksi. Nimikkohenkilö ei
ole kovin edukseen alttaritaulussa. Johannes on veljensä ja Pietarin tavoin unessa.
Ehkä näin on hyvä. Kymin kirkossa huomio
kiinnittyykin ihmisten – apostolienkin – sijasta itse Kristukseen, puolestamme kärsineeseen Jeesus Nasaretilaiseen.
Martti Pentti
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Pääsiäisajan tilaisuudet seurakunnissa

Palmusunnuntai 24.3.
• klo 10 Palmusunnuntain messu
/ Maailmojen messu Kotkan
kirkossa, Kirsi Hämäläinen,
Maarit Alhosaari, Irina Lampén
ja Jenny Joas.
Keskiviikko 27.3.
• klo 10 Lasten Pääsiäiskirkko
Kotkan kirkossa.
Kiirastorstai 28.3.
• klo 15 Varhaisnuorille ja
nuorille Kiirasateria Arkussa.
Yhdessä valmistetun aterian
jälkeen osallistumme messuun
klo 18 Kotkan kirkossa.
• klo 18 Kiirastorstain messu
Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari, Jukka Hänninen, Irina
Lampén.
• klo 20 Matteus-passio Kotkan
kirkossa.
Pitkäperjantai 29.3.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Enna Järnstedt, Irina Lampén,
Kamarikuoro Kotka-Canto.
Pääsiäispäivä 31.3.
• klo 10 Pääsiäispäivän messu
Kotkan kirkossa, Hannu Marttila, Maarit Alhosaari, Jenny
Joas.
II pääsiäispäivä 1.4.
• Ma 1.4. klo 10 II Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen, Jenny Joas.

Lauantai 23.3.
• klo 10-12.30 Pääsiäisvaellus
Boksilla, Karhulantie 31.
Vaellukset ovat puolen tunnin
välein. Viimeinen vaellus alkaa
12.30 ja tulkataan venäjän
kielelle. Mukana tyttökuoro
Silmut. Pihassa on Hembölen
eläimiä.
Palmusunnuntai 24.3.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa,
Tuomi Larvi, Outi Apell, Nina
Eskoli, Heikki Harvola, Jarmo
Kaijansinkko.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
avoinna sunnuntaista pitkäperjantaihin joka päivä Kymin kirkonmäellä sijaitsevassa Helilän
seurakuntatalossa. Tule levähtä-

mään hetkeksi tai vaikka koko
päiväksi Kymin kirkonmäelle.
Hartaus klo 12.
Maanantai 25.3.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa.
Hartaus klo 12.
• klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Tuomi
Larvi, Jarmo Kaijansinkko,
Alexei Kalatchev.
Tiistai 26.3.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa.
Hartaus klo 12.
• klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Juha
Tanska, Jarmo Kaijansinkko,
Karhulan Mieslaulu.
Keskiviikko 27.3.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa.
Hartaus klo 12.
• klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Heikki
Harvola, Sinikka Vesala, tyttökuoro Silmut.
Kiirastorstai 28.3.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa.
Hartaus klo 12.
• klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Kymin kirkossa, Heikki
Harvola, Outi Apell, Anna-Tiina
Järvinen, Antti Kilpi, Matti
Vaakanainen.
Pitkäperjantai 29.3.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa, Juha Tanska, Sinikka
Vesala, nokkahuiluyhtye
Fontanelle.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa.
Hartaus klo 12.
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
hartaus Kymin kirkossa,
Anna-Tiina Järvinen, Matti
Vaakanainen.
• klo 19 Konsertti Kymin kirkossa, urkuri Hanna LaakkonenYang. Vapaa pääsy.
Lauantai 30.3.
• klo 23 Pääsiäisyön messu
Kymin kirkossa, Juha Tanska,
Antti Kilpi, Sinikka Vesala,
Jarmo Kaijansinkko, Matti
Vaakanainen.
Pääsiäispäivä 31.3.
• klo 10 Pääsiäispäivän messu
Kymin kirkossa, Nina Eskoli,
Outi Apell, Heikki Harvola,
Anna-Tiina Järvinen, Jarmo Kaijansinkko, Matti Vaakanainen,
Kymin kirkkokuoro.

II pääsiäispäivä 1.4.
• klo 10 II pääsiäispäivän perhemessu Kymin kirkossa,
Heikki Harvola, Outi Apell,
Sinikka Vesala, lastenohjaajien
lauluryhmä.

Palmusunnuntai 24.3.
• klo 10 Palmusunnuntain messu
Langinkosken kirkossa, Tero
Hietanen, Petri Tikka, Tarja
Silvennoinen, Toivonlaulajat,
pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Maanantai 25.3.
• klo 18 Hiljaisen viikon ilta Langinkosken kirkossa. Illan aiheena esirukous, Jukka Lopperi,
Tarja Silvennoinen.
Tiistai 26.3.
• klo 18 Hiljaisen viikon ilta Langinkosken kirkossa. Illan aiheena pääsiäisajan virret, Tero
Hietanen, Niina Venäläinen.
Keskiviikko 27.3.
• klo 18 Hiljaisen viikon ilta Langinkosken kirkossa. Illan aiheena ”Jeesus tuomitaan”, Tero
Kuparinen, Tarja Silvennoinen.
Kiirastorstai 28.3.
• klo 18 Ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa, Tero Kuparinen, Jukka Lopperi, Niina
Venäläinen.
• klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluento Ruonalan kirkossa,
Tero Hietanen.
• klo 19 Ehtoolliskirkko Ruonalan
kirkossa, Tero Hietanen, Riitta
Huovila, Tarja Silvennoinen.
Pitkäperjantai 29.3.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus
Langinkosken kirkossa, Tero
Hietanen, Tero Kuparinen, Tarja
Silvennoinen.
Pääsiäispäivä 31.3.
• klo 10 Sinun kanssasi -messu
Langinkosken kirkossa, Tero Kuparinen, Petri Tikka, Niina Venäläinen, avust. Tero Hietanen,
pyhäkoulu, kirkkokahvit.
II pääsiäispäivä 1.4.
• klo 10 Päivärippikoulun konfirmaatiomessu Langinkosken
kirkossa, Enna Järnstedt, Heidi
Nykvist, Niina Venäläinen.
Tiistai 2.4.
• klo 18 Pääsiäisen jälkeinen
ylistyslauluilta Langinkosken
kirkossa, Tero Hietanen, Niina
Venäläinen.

Kirkot avoinna kesällä 2013
• Kotkan kirkko avoinna yleisölle 1.6.-31.8. su-pe klo 12-18 (21.-22.6. kirkko suljettu), opas paikalla.
Tiekirkko.
• Haapasaaren kirkko avoinna yleisölle tarvittaessa. Avaimen saa Haapasaaren Osuuskaupasta.
• Kymin kirkko avoinna 1.6.-15.8. ma-pe klo 12-18, (21.-22.6. suljettu). Kymin kirkko, Suntionkatu 18,
p. 044 725 9158. Tiekirkko.

Pääsiäisvaellus
• Lauantaina 23.3. klo 10-12.30 pääsiäisvaellus Boksilla,
Karhulantie 31.
• Vaellukset ovat puolen tunnin välein. Viimeinen vaellus alkaa klo
12.30 ja tulkataan venäjän kielelle. Mukana tyttökuoro Silmut.
Hembölen eläimet pihassa.
• Tule mukaan vaeltamaan kanssamme ja kuulemaan miten
Jeesuksen matka kohti Golgataa eteni ja miten enkeli ilmoitti
kolmantena päivänä, että Jeesus on ylösnoussut.
• Mukana on tyttökuoro Silmut ja he laulavat vaelluksen aikana
lauluja, jotka tukevat tarinan kerrontaa.

KEVÄTSEURAT

Hovinsaaren rukoushuoneella,
Kotkantie 12
la 6.4.2013 klo 12 ja 17
su 7.4.2013 klo 12 ja 17
Saarnaajat Arvo Konttinen ja Unto Rantanen
Muuten seurat sunnuntaisin klo 15
Tervetuloa kuulemaan Jumalan sanaa!
Esikoislestadiolaiset ry

Virren
Voimaa
Virsikirja

Uutuus!
Keskikokoinen,
soinnut, katekismus.
Kaksi upeaa
kansivaihtoehtoa.
17,90 €

Läppäkirja Ylläty!

Piplia pikkuisille.
Kurkista läppien alle ja opi
hauskasti Raamattua. 15 €

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi |
myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi |
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Messut ja
jumalanpalvelukset
Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa
• Su 24.3.klo 10 Maailmojen messu. Monikulttuurinen messu, jossa on
kohtaamista, musiikkia,
rukousta eri kielillä.
• Su 7.4. kl. 13 Mässa i
Kotka kyrka.
• Su 21.4. klo 10 Radiojumalanpalvelus. Kamarikuoro Kotka-Canto, Laura
Bucht, sello.
• To 9.5. klo 10 Helatorstain sanajumalanpalvelus.
• Su 12.5. klo 10 Äitienpäivän messu.
• Su 19.5. klo 10 Messu
(Kaatuneiden muistopäivä) Mieskuoro Kisailijat
• Su 26.5. klo 10 Messu
(Herättäjän kirkkopyhä).
Messun jälkeen kirkkokahvit ja seurat Kotkan
srk-keskuksessa.
• Su 16.6. klo 10 Messu
(I rippikoululeirin
konfirmaatio).
• La 22.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus.
• Su 14.7. klo 10 Messu
(II rippikoululeirin
konfirmaatio).

syntymäpäiväjuhla.
• To 9.5. klo 10 Helatorstain messu.
• Su 19.5. klo 10 Helluntaipäivän jumalanpalvelus, Kaatuneitten muistopäivä. Seppelten lasku
sankarihautausmaalla,
kirkkokahvit Helilän
srk-talossa.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa
• Ma 1.4. klo 10 2.
pääsiäispäivä, päivärippikoulun
konfirmaatiomessu.
• Su 14.4. klo 10
Mukulamessu.
• Su 21.4. klo 10 Gospelmessu, isosten työhön
siunaaminen.
• Su 28.4. klo 10 Messu,
rovasti Riitta Huovilan
eläkkeelle siirtymiseen
liittyvä messu.
• Su 5.5. klo 10 Messu,
Kotkan seudun Kristillisten Eläkeläisten kirkkopyhä ja 30 v. juhla.
• To 9.5. klo 10 Helatorstain Lattarimessu.

• Su 14.4. klo 12 ja su 5.5.
klo 12 Haltijan kerhohuoneessa, Haltijantie 1.

• Su 21.4. klo 10
Messu, ikäihmisten

• Torstaisin 21.3., 4.4.,
18.4. ja 2.5. klo 14
Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden
ja jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta.

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
p. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi
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avustusvastaanotot
ajanvarauksella Kotkan
diakoniatoimistossa,
Mariankatu 14, sisäpiha.
Elisa Järvimäki p. 041
540 3011, Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.

Diakoniakerhoja

• Ke 1.5. klo 9.30-12.30
herkuttelijoiden perinteinen vappukahvio
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.
Järj. Kotkan seurakunta.

• Eläkeläisten Torstaikerho
klo 11.30-13 Kotkan srkkeskuksessa. Ei kerhoa
kiirastorstaina 28.3. Kevään viim. kerho 25.4.
Lisätietoja Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.
• Hopeakerho ke klo 1213.30 Senioritalossa os.
Ruununmaankatu 8,
Hovinsaari. Kevään
viim. kerho 8.5. Lisätietoja Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.

Lauluämpäri
- aloittelevien kuoro

Diakoniatyön
retket ja leirit

• Kevään harjoitukset su
24.3., 14.4., 28.4. ja 5.5.
klo 15-16.30 Kotkan kirkossa.

Elämä yllättää -ilta
• Su 5.5. klo 16 Kotkan
srk-keskuksessa.

Lohisoiton messu
• Su 9.6. klo 12 Sapokan
laululavalla. Järj. Kotkan
ja Langinkosken seurakunnat.

• Kotkan seurakunnan

14. vuosikerta
Julkaisija:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Päätoimittaja:
Juha Tanska,
juha.t.tanska@evl.fi

Kustantaja:
Painoyhtymä Oy, Porvoo

Rukoushetki

Diakonia
avustusvastaanotot

Osviitta

Taitto ja kuvankäsittely:
Painoyhtymä Oy

45 €. Lisätiedot
Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.

Vappukahvio

Kyläkirkko
Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa

Seurakuntien tapahtumat

Lasten eroryhmä
• Järjestämme vertaisryhmän 7-10-vuotiaille
lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet.
On suositeltavaa, että
erosta on kulunut aikaa
ainakin puoli vuotta.
• Ryhmässä käydään läpi
muuttuneeseen perhetilanteeseen liittyviä
kokemuksia ja ajatuksia,
opettelemme myös nimeämään tunteita ja
etsimme keinoja niiden
ilmaisemiseen. Ryhmäläiset saavat myös tietoa
erosta ja tukea eroprosessin läpikäymiseen.
Työkaluina käytämme
leikkiä, luovan ilmaisun
välineitä ja keskustelua.
• Ryhmä kokoontuu
torstaisin Etelä-Kymen-

• Ke 29.5. Eläkeikäisten
retki Ristiniemeen. Lähtö
klo 10 Kotkan srk-keskuksesta, ajetaan Hovinsaaren kautta. Paluulähtö
Ristiniemestä klo 15.
Retken hinta 15 euroa.
Ilm. pe 17.5. mennessä
srk-toimistoon
p. 225 9300.
• Ti 11.6. Näkö- ja liikuntavammaisten kesäretki
Ristiniemeen. Invataksikuljetus. Retken hinta
15 euroa. Lisätiedot
Anne Kuusisto
p. 041 462 6215.
• Liikuntarajoitteisten leiri
Ristiniemessä 19.-21.8.
Invataksikuljetus. Hinta

Diakoniatyön
muu toiminta
• To 28.3. Kiirastorstaina
Näkö- ja liikuntavammaisten ehtoollishetki
Sunilan srk-talossa.
Invataksikuljetus. Ilm.
pe 22.3. mennessä
Anne Kuusistolle
p. 041 462 6215.

Kirpputoritapahtuma

liikuntasalissa.
• Nuorten kesäleiri 28.30.6. Lehtisensaaressa.
Ilm. 27.5.-9.6. seurakunnan nuorisotyön nettisivujen kautta.
• Nuorten messu 28.4.
klo 18 Kotkan srk-keskuksen salissa. Messussa
siunataan isoset. Lisätietoja: Johanna Nyman,
nuorisotyönohjaaja, p.
041 462 6218, johanna.

nyman@evl.fi

Varhaisnuorisotyö

• Nastakerhot to klo
• Su 21.4. klo 12-16
14-16.30 nuortentila
Yhteisvastuun hyväksi
Arkussa.
lastenvaate- ja urheiluvä- • Varhaisnuorille ja nuoline kirpputoritapahtuma
rille Kiirasateria to 28.3.
Kotkan srk-keskuksessa.
klo 15 Arkussa. Yhdessä
Tarjolla kahvia ja kahvivalmistetun aterian
leipää sekä keittoruokaa.
jälkeen osallistumme
Lasten vaatteita ja urmessuun klo 18 Kotkan
heiluvälineitä otetaan
kirkossa.
vastaan Kotkan srk-kes• Kesäleirit 10.-12.6.
kuksen kahviossa
8-10-vuotiaille tytöille
to 18.4. klo 14-18 ja pe
ja pojille ja 17.-19.6.
19.4. klo 9-11 ja 15-17.
11-14-vuotiaille tytöille
ja pojille LehtisensaaNuorisotyö
ressa. Leirimaksu 25
euroa. Ilm. viim. 24.5.,
• Ma klo 14-17 Restroom
p. 040 196 7599.
ja ti klo 14-18 After
Tied. Sinikka Lopperi,
school Arkussa.
p. 041 462 6212. Leiri• To klo 19-20.30 peli-ilta
kirje ilmoittautuneille.
Kotkan srk-keskuksen

Tulossa kesällä…
Koko perheen
juhannusjuhla
• Perjantaina 21.6. klo 18
Katariinanniemessä. Ohjelmaa, kahvio ja kokko.
Tule mukaan juhlaan! Jos
olet kiinnostunut tule-

laakson perheasiain
jaaja Haminan seuneuvottelukeskuksessa
rakunta/ Kotka-Kymin
(Kaivokatu 17 A, 3.
seurakuntayhtymän erikrs., Kotka) klo 16.30
tyisnuorisotyö p. 050 386
seuraavasti; 4.4., 11.4.,
5722, anne.kaurala@evl.fi
18.4., 25.4., 2.5. ja 16.5.
Ryhmän kokoontuminen Etelä-Kymenlaakson
kestää 1,5 tuntia ja väPerheasiain
lissä nautimme yhdessä
neuvottelukeskus
pienen välipalan. Ve• Kaivokatu
täjät tapaavat jokaisen
17 A,
lapsen sekä vanhemman/
3. kerros,
vanhemmat henkilökoh48100
taisesti ennen ryhmän
Kotka.
alkamista.
Ajanvaraus
• Lisätietoja ja ilmoittaukello 9-12
tumiset 26.3.2013 menp. 040 196 7509.
nessä ryhmän vetäjille:
Piia Vainio, perheneuvoja • Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perheEtelä-Kymenlaakson perelämän ongelmiin ja
heasiain neuvottelukesmuihin elämän kriiseihin.
kus p. 040 196 7507,
piia.vainio@evl.fi ja Anne
Palvelu on luottamukselKaurala nuoriso työnohlista ja maksutonta.

maan ohjelmaan tai talkootehtäviin, kaikki ovat
tervetulleita. Lisätiedot
pastori Maarit Alhosaari
p. 050 526 2499.

Seurakuntien
yhteisiä
tapahtumia
Rippikoulu aikuisille
• alkaa ke 3.4. klo 18,
Langinkosken kirkolla.
Kokoonnumme 5 kertaa,
17.4., 24.4., 2.5., 8.5.
Lisätietoja Tuomi Larvi,
044 762 9488. Ilmoittautuminen joko puhelimitse tai tuomi.larvi@evl.
fi tai jukka.hanninen@
evl.fi Järj. Kotkan, Kymin
ja Langinkosken seurakunnat.

Healing Rooms
-rukousklinikka
• maanantai-iltaisin klo
18.30-20.30 Karhulan
srk-keskuksessa, Karhulantie 33. Tervetuloa
rukoiltavaksi, 25.3., 8.4.,
22.4., 6.5., 20.5. ja 3.6.

Osviitta

”Omat
tunnekokemukset”
Lapsityö
• Ma 1.4. klo 10 Perhemessu Kymin kirkossa.
– Su 14.4. klo 11.15
Koko suvun pyhäkoulu
Helilän srk-talossa.
– Su 21.4. klo 13 Pyhäkoulu Boksilla.
– Su 21.4. Vauvakirkko
klo 15 Kymin kirkossa,
kahvit Helilän srk-talossa.
– Pe 26.4. klo 10.30 Helmikirkko Kymin kirkossa.

Lähetystyö
• Viikkotoiminta parillisina
viikkoina: Askartelu- ja
lähetyspiiri ma klo 17
Karhulan srk-keskuksessa
- Lähetyspiiri ke klo 1314.30 Karhulan srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa ja klo 15-16.30
Sunilan srk-talossa.
- Rukoussolut kokoontuvat kodeissa ja esirukouspyyntöjä voi jättää
lähetystoimistoon tai
srk-keskuksen esirukouslaatikkoon.
- Siioninvirsiseurat 21.4.
ja 19.5. Karhulan srkkeskuksessa, klo 14.30
kahvit ja klo 15 seurat.
- Rukousvartti to klo 12
Karhulan srk-keskuksen
kappelissa 21.3., 11.4.,
18.4., 25.4. (ei 28.3.,
4.4.) Tule kanssamme
hetkeksi hiljentymään
ja levähtämään! Aulassa
olevaan rukouslaatikkoon
voit tuoda esirukouspyyntöjä, joiden puolesta
rukoillaan myös sunnuntain messussa.

euroa). Olet sydämellisesti tervetullut!

Diakonia kerhot
• 8.4. Sunilan kerho ma
11.30-13 Sunilan srktalolla. - 18.4. Tavastilan
kerho to 13-14.30 Vilkillä. - 9.4. Hurukselan
kerho ti 13-14.30 seuratalo Soihtulassa . - 15.4.
Superkerho ma 13-14.30
Karhulan srk-keskuksessa. - Martanpirtti ti
10-12 Karhulan srk-keskuksessa joka tiistai aina
23.4. asti.

Diakonian päivystys

• Kymin seurakunnan perinteinen vappubrunssi
on nyt vappulounas
1.5. ja sitä vietetään
uusituissa tiloissa Karhulan srk-keskuksessa.
Aloitetaan hartaudella
klo 11.30, jonka jälkeen
lounas jatkuen klo 14
asti.
• Lounaalla on monipuolinen ja maukas tarjoilu:
kalaa monessa muodossa, salaatteja ja muuta
maistuvaa Kymin seurakunnan nimikkolähettien
työn tukemiseksi Aasiassa
ja Afrikassa Suomen Lähetysseuran ja Ev. Lut.
Kansanlähetyksen kautta.
Hintakin on kohdallaan,
15 euroa/hlö (lapset 7

Musiikkityö
• Yhteislaulutilaisuudet
to klo 14-15 Karhulan
srk-keskuksessa kevään
ajan (ei 28.3., 9.5.)
Seurakunnan kanttorit
laulattaa. Tule laulamaan
yhdessä.

• Sunilan srk-talossa: (Verenpaineen mittaus ja
keskustelu) ma 8.4. klo
10.30-11.30.
• Diakonityön toimisto
Karhulan srk-keskuksessa: ma, ke ja to klo
9-10, (ei päivystystä
28.3., 1.4., 1.5., 9.5.,
30.5.)

Kuka tahansa voi
olla enkeli lähimmäiselleen!

Vähävaraisten
ruokailu

Varhaisnuorille

• Kymin seurakunnan
diakoniatyö on saanut
mahdollisuuden järjestää
kerran viikossa ruokailun
edulliseen hintaan. Ruokailu järjestetään joka
tiistai kevään ajan klo
12 alkaen Karhulan srkkeskuksen salissa, osoitteessa Karhulantie 33.
Ruokailun hinta on 1,5
euroa. Ruokailuun ovat
kaikki lämpimästi tervetulleita koko diakoniatiimin puolesta!

Kaikille
avoin olohuone

Vappulounas

• Tunne- ja taideterapeutti
Marjaliisa Koskensalo
luennoi ja keskustelee
naisten tunteista, 24.4.
klo 18 Karhulan srkkeskuksessa, 5 euroa
sisältäen iltakahvin/teen.
Toinen luento 29.8. klo
18 ja syksyllä tulossa
kolme tunnemaalausiltaa.

• Ke klo 10-13 olohuone
Karhulan srk-keskuksessa,
klo 10 Hartaushetki. Olohuone on vapaaehtoisten
pyörittämä kahvio, jossa
voi lukea lehtiä tai jutella
tai vaan olla.
• Ke 10.4. olohuoneessa
lähetyslounas n. klo
11.30, maukasta kotiruokaa, 8 euroa.

Hiljaisuuden talo
• Avoinna päivittäin 24.29.3. klo 11-17.45 Helilän srk-talossa, Kymin
kirkon vieressä.

Hiljaisuuden illat
• klo 19 Kymin kirkossa,
teejatkot sakastissa,
oman mukin voi ottaa
mukaan! Kevään illat:
11.4., 9.5. ja 23.5.

• Su 7.4. klo 15 konsertti
Kymin kirkossa. Kolehti
yhteisvastuukeräykselle.
Vapaa pääsy! Järj. Kymi
Contento & Kymin seurakunta

• Tyttö- ja poikakerhot
7-14-vuotiaille kokoontuvat eri puolilla
seurakuntaa. Lisätietoja
kerhoista ja kokoontumisajoista verkkosivuiltamme www.kotkanseurakunnat.fi josta polku:
>Kymin seurakunta>
Toiminta> Tytöt ja pojat

Kesäleirit Höyterissä
• 10.-12.6. Yhteisleiri
7-9-vuotiaille, 12.-14.6.
yhteisleiri 12-14-vuotiaille ja 17.-20.6. yhteisleiri 10-11-vuotiaille.
Ruokamaksu 23 euroa /
leiri, paitsi 10-11-vuotiaiden yhteisleiri 37
euroa. Ilm. 6.-8.5. ja
10.5. klo 9-15 kasvatusasiaintoimistoon p.
044 752 9529 tai netissä
www.kotkanseurakunnat.
fi josta polku: Kymin seurakunta/ Toiminta/ Tytöt
ja pojat/ Leirit/ Ilmoittautumislomake
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Telttaleiri
Partaharjulla

• 24.–29.7. 10–14-vuotiaille tytöille ja pojille.
Hinta on 80 euroa /
leiriläinen. Hintaan
sisältyvät matkat, leiriohjelmat, ruoat ja
tapaturmavakuutus.
• Ilm. 6.-8.5.ja 10.5. kasvatusasiaintoimistoon klo
9-15 p. 044 752 9529
tai netissä www.kotkanseurakunnat.fi josta
polku: Kymin seurakunta/
Toiminta/ Tytöt ja pojat/
Leirit/ Ilmoittautumislomake

Nuorisotyö
• Viikkotoiminta Boksilla,
Karhulantie 31: (ei hiljaisella viikolla 13) ti klo
14-16.30 iltapäiväkahvila
ja to ovet ovat auki klo
14-21, ohjelmallinen
osuus klo 19-20.
• Su 7.4. klo 18 Nuorten
messu Kymin kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja -mehut Helilän
srk-talossa.
• Kokkikerho nuorille ja
aikuisille 24.3. ja 28.4.
klo 12-18 kokoontuu Alasalissa. Kerhoa ohjaavat
Jouni Hiltunen ja Aki
Eväkoski. Ennakkoilmoittautuminen, lisätietoja
Jounilta, p. 044 725 9037
tai jouni.hiltunen@evl.fi

Luentotilaisuus
• To 25.4. klo 17.30 luentotilaisuus Vanhemmuus,
nuoret ja seksi nuorten
vanhemmille Karhulan
srk-keskuksen salissa,
Karhulantie 33.
• Luennoitsijana: Maaret
Kallio, erityisasiantuntija,
erityistason seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja
Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalta. Isäntänä
toimii Langinkosken
seurakunnan pastori Tero
Kuparinen.

Tulossa syksyllä…
Su 1.9. klo 10 Maailmojen messu Kymin kirkossa.

Kehitysvammaisten leiri
• Kymin ja Pyhtään seurakuntien diakoniatyö järjestää
Kehitysvammaisten leirin 3.-7.6.2013 Höyterissä. Leirin
hinta on 70 euroa. Leirille otetaan ensisijaisesti kotona
asuvia, täysi-ikäisiä ja suhteellisen omatoimisia leiriläisiä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset diakoni Hanna
Kokkomäki p. 044 725 9160 huhtikuun loppuun
mennessä.

Aikuistyö
• Su 24.3. Aittakorven
srk-talossa klo 17 Raamattutunti, Marko Huhtala Hengen uudistus
kirkossamme ry:stä ja klo
18 Sanan ja rukouksen
messu, Marko Huhtala,
Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen, Koskigospel,
kahvitarjoilu klo 17.30.
• Su 28.4. Aittakorven
srk-talossa klo 17 Raamattutunti, pastori Jari
Nordman Suomen Raamattuopistosta ja klo 18
Sanan ja rukouksen ilta,
Jari Nordman, Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen.
• To 23.5. klo 18 Luento
mystikko Eckhardt Tollen
ajattelusta Langinkosken
kirkon Toivonsalissa.

Yhteiskristillinen
vappujuhla
• Ti 30.4. klo 18 Yhteiskristillinen vappujuhla Karhuvuoren urheilutalossa.
Taiteilija, vuoden 2000
tangoprinsessan, Kotkan
merilaulukilpailun voittajan Jaana Pölläsen
konsertti. Kahvio Lähetystyön hyväksi. Lapsille
omaa ohjelmaa. Järj.
Kotkan seudun seurakuntien neuvottelukunta

Lähetystyö
• La 23.3. klo 11-13 Lähetystyön pääsiäismyyjäiset
Aittakorven srk-talossa.
Myynnissä mm. leivonnaisia ja käsitöitä,
kahvio, arpajaisia.
• Ma 20.5. klo 14 Lähetysväen lettukestit Vitikaisilla, Salotie 7.
• La 8.6. Retki Valtakunnallisille Lähetysjuhlille
Helsinkiin. Linja-auto
lähtee Pitkäkoskelta klo
05.10 ja kiertää reitin
Kotkan rovastikunnan
alueella, paluumatkalle

lähdemme klo 21.00.
Hinta 20 euroa, ilm.
24.5. mennessä Langinkosken srk-toimistoon
puh. 05 225 5300. Tied.
Marianne Vitikainen-Mojica p. 041 462 6202.

Diakoniatyö
• Ke 27.3. Keskiviikkokerhojen yhteinen ruokailu
klo 12 ja ehtoollinen
klo 13 Langinkosken
kirkossa, Tero Kuparinen,
Tarja Silvennoinen,
Toivonlaulajat.
• To 28.3. klo 10 Näköja liikuntavammaisten
ehtoolliskirkko Sunilan
seurakuntatalossa.

Takakonttikirppis
• La 4.5. klo 11-13 Takakonttikirppis kirkonmäellä -tapahtuma yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Langinkosken kirkolla.
Telttakahvio ja elävää
musiikkia. Autopaikkamaksu 5 euroa. Ilm.
viim. 24.4. srk-toimistoon p. 05 225 5300.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tied.
Marianne Vitikainen-Mojica p. 041 462 6202.

Varhaisnuoret
• 5.-7.4. Leiri 1.-5.-luokkalaisille Ristiniemen
kurssikeskuksessa. Ilm.
4.-21.3. srk-toimistoon
p. 05 225 5300. Leirin
hinta on 23 euroa/leiriläinen ja leirille mahtuu
40 leiriläistä.
• 24.-29.7. Tyttöjen ja
poikien HIPPU-telttaleiri
10-14-vuotiaille Partaharjulla. Ilm. 10.5. mennessä srk-toimistoon
puh. 05 225 5300. Leiri
maksaa 80 euroa/osallistuja. Mukaan mahtuu 20
osallistujaa.

Ruotsinkielistä toimintaa
• 7.4. kl. 13 Mässa i Kotka
kyrka, Kirsi Hämäläinen.
• 28.4. kl. 13 Mässa i Pyttis
kyrka, Tuomi Larvi, Marjo
Kaijansinkko. Om skjuts
behövs, tag kontakt med
Carita!
• 9.5. Utflykt till Verla.
Start kl. 10 från Kotka
busstation och 10.15 från
Karhula. Framme i Verla
finns kaffe med tilltugg
att köpa. Kl. 12.30 rund-

tur i museét. Pris 6 €,
barn gratis. Tillbaka i Kotka senast 16.30. Anmälningar senast 4.5. till Carita: 0440 554 782 eller
Clarissa: 040 516 3763
(anmäl var du stiger på).
Hösten 2013
• 29.9. kl. 13 Mässa I Kymi
kyrka.

Kuva: Ulla-Maija von Hertzen
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Hiljaisuus
tekee hyvää

– Hiljaisuus on melkein kuin hartautta.
Sitä tarvitaan työn vastapainoksi ja palautumiseksi. Itse koen hiljaisuutta kotona,
ulkona ja kirkossa hiljaisuuden illoissa,
kertoo Kymin seurakunnan pastori Tuomi
Larvi.
Tuomi Larvi on mukana toteuttamassa
Hiljaisuuden taloa, joka avataan jälleen
kerran pääsiäisen alla Helilän seurakuntatalossa Kymin kirkon vieressä. Hiljaisuuden talo on aiemmin ollut Helilässä
rauhoittumisen paikkana ainakin 14 vuoden ajan.
– Kymin seurakunnasta on lähtöisin
monta mainiota ideaa, kuten uudenlainen
hiljaisuuden retriitti, jossa myös tehdään
työtä, kehaisee lähetyssihteeri Anne Hovi.
Hiljaisuuden retriittejä järjestetään
yleisesti, mutta Kymissä on alkanut ihan
uudentyyppinen Ora et Labora -retriitti. Sen ohjelmassa on sekä työtä että
rukousta.

pohuoneessa on patjoja lattialla, ja siellä
voi ottaa vaikka nokoset. Maalauspisteessä voi tehdä oman maalauksensa. Talossa on hartauskirjoja ja muutakin kirjallisuutta.
Iso sali on sisustettu hartaussaliksi.
Yhdellä vaalealla seinällä kerrotaan pääsiäisen tapahtumista, ja mustalla seinällä
ovat ristit.
Hiljaisuuden talo on osoitus vapaaehtoistyön voimasta. He hoitavat järjestelyt,
sisustavat huoneet ja ovat mukana viikon
ajan.
– Siellä on vain yksi seurakunnan työntekijä. Muista tehtävistä, kuten ruuanlaitosta, vastaavat vapaaehtoiset, Tuomi
Larvi kertoo.
Hiljaisuuden talosta on tullut monelle
ihmiselle tärkeä pääsiäisen alla. Ihmiset
ovat kokeneet, että se on hoitavan levon
paikka.

Vapaaehtoisten voimaa

Yhteenkuuluvuuden
tunne retriitissä

Hiljaisuuden talossa on monta tapaa kokea rauhaa ja hiljaisuutta. Se on avoinna
palmusunnuntaista pitkäperjantaihin,
24. - 29.3. klo 11- 17.45. Hiljaisuuden talon isossa salissa pidetään hartaus päivittäin klo 12. Kymin kirkossa alkaa hiljaisella viikolla iltakirkko alkaa 18.
Keittiössä on tarjolla keittolounas. Le-

Anne Hovi oli ensimmäisen kerran hiljaisuuden retriitissä 1990-luvulla.
Uusi Ora et labora -retriitti, joka kutsutaan myös rukousretriitiksi, oli Annen ja
Tuomin yhteinen oivallus. Se syntyi aloittelijoiden tarpeesta, ja se on toteutettu jo
kerran.
Rankkaa työtä siellä ei tehty, lähinnä

Anne Hovi (vasemmalla) ja Tuomi Larvi tietävät, miten tärkeää hiljaisuus ihmiselle on.
leikattiin matonkuteita ja virkattiin kintaita. Samalla sai hiljaa puhua. Oma tilansa oli täydelle hiljaisuudelle.
Vanhan luostariperinteen tapaan joka
päivä pidettiin rukoushetket.
Kymin seurakunta järjestää Höyterissä
21.-23.8. rukousretriitin ja 23.-26.8. perinteisen hiljaisuuden retriitin.
Mutta miksi hiljaisuutta kannattaa
mennä etsimään retriitistä?

– Retriitissä Raamatun sanat alkavat
elää, Tuomi Larvi miettii.
– Retriitissä yhdessä toisten kanssa
hiljaa oleminen on aivan toista kuin hiljaisuus yksinäisyydessä. Retriitissä syntyy syvä yhteenkuuluvuuden tunne, joka
hämmästyttää aina, Anne Hovi sanoo.
Ulla-Maija von Hertzen

Kuva: Antti Kilpi

Sitä voi kokea yksin tai yhdessä, retriiteissä tai
pääsiäisen alla Hiljaisuuden talossa.

Hiljaisessa talossa voi hiljentyä monin tavoin, vaikkapa ottamalla päiväunet.

Komea kirkkolaiva Langinkosken kirkossa
Langinkosken kirkossa on helmikuusta
lähtien herättänyt kävijöiden huomiota
upea kirkkolaiva. Saarnastuolin takana
kattoon kiinnitetty laiva on 1,25 metriä
pitkä ja suurin piirtein yhtä korkea. Sen
tekijä ja lahjoittaja on kotkalainen Antero
Vanhala.
– Kun aloin sairastella, pyysin apua ylhäältä ja sainkin apua. Sitten lupasin, että
teen kirkkolaivan kotikirkkooni. Esikuvana oli 1600-luvun Hope-alus.
Kirkkolaiva valmistui kahdessa vuodessa. Työtunteja on mahdotonta laskea.
Materiaalina ovat mänty ja tammi, ja kapteenin hytti on sisustettu punapuulla. -

Eihän sitä hyttiä näy, mutta tulipa tehtyä,
Vanhala kertoo.
Antero Vanhala on tehnyt kaikkiaan 8
laivan pienoismallia. Niistä neljä hän antanut lapsenlapsilleen.
Kirkkolaivoja on ollut suomalaisissa
kirkoissa ainakin 1500-luvulta lähtien.
Kirkkolaivoja kutsutaan usein votiivilaivoiksi, koska niitä on lahjoitettu esimerkiksi merihädässä Jumalalle annettujen
lupausten mukaisesti. Kirkkolaivoja saatettiin antaa myös etukäteen vaaralliseksi
tiedetyn merimatkan turvaamiseksi.

Langinkosken kirkon komea kirkkolaiva on sen tekijän ja lahjoittajan Antero Vanhalan
mielestä nyt aivan oikealla paikalla.

