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Kohti kevättä
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Lehti kääntyy
Vuoden alussa odotukset ja arvailut kohdistuvat tulevaan.
Moni tekee lupauksen tai päätöksen, johon sitoutuu joko itsekseen tai porukan keskellä.
Kotkalaisseurakunnat ovat sitoutuneet viestinnän kehittämiseen. Askelmerkkejä on tehty viimeksi kuluneina vuosina
runsaasti. Suuntaa haetaan tutkimustiedoista, seurakuntalaisiin kohdistetuilla kyselyillä ja konsulttityönä. Koulutuksella
valmistaudutaan valtaamaan työtehtävänä valittuja uusia kanavia mm. sosiaalisessa mediassa.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tarkastelussa on
kirkon tulevaisuuteen kurkottava näkökulma, hallinnon ja
seurakuntarakenteiden muutos. Hyvä niin. Jo tekeillä olevien jäsenrekisteripalvelujen ja taloushallinnon muutosten
rinnalla on nykyistä laajemmin järjestetty ja ammattimainen
viestintäpalvelu tavoitteena järkevä.
Avoin ja hyvin järjestetty tiedonkulku niin seurakuntien
sisällä kuin ulospäinkin palvelee kirkon jäseniä ja muita kirkosta kiinnostuneita.
Painetun sanan rinnalle tarvitaan uusia avauksia ja uudistuvia työtapoja. Niitä ovat sosiaalisen median vastuullinen
käyttö, kohdennettu viestintä, suunnitelmallinen työ ja tulosten arviointi.
❑❑❑

Uusi kirkolliskokous aloittaa nelivuotiskautensa toukokuussa 2012. Helmikuun 13. päivä valittava kirkon korkein
toimielin saa pohdittavakseen koko evankelis-luterilaisen
kirkon tulevan seurakuntarakenteen ja monta muuta seurakuntien työlle suuntaa antavaa asiaa. He tekevät päätöksiä yli
neljän miljoonan seurakuntalaisen puolesta.
Välillisellä vaalilla valittavan kirkolliskokouksen jäseniltä
odotetaan linjauksia ja kirkkoa koskevien tavoitteiden selkeää ilmaisemista. Juuri nyt on keskustelun ja valitsijayhdistysten asettamien tavoitteiden esittelyn aika.
Julkisilla foorumeilla
tällaisia esittelyjä järjestävätkin monet hiippakunnat, rovastikunnat ja
valitsijayhdistykset. Näin
saadaan edustajiksi pyrkivien linjavaihtoehtoja julki
ja valinnat avoimemmiksi.

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Hymyillen

Vapaa auttamaan
Ohjelmanjulistuksessaan Jeesus lupasi köyhille hyvää sanomaa, vangituille vapautusta ja
sokeille näkönsä saamista (Luuk
4: 18).
Kaksi vuotta sitten olin perheeni kanssa juuri muuttanut
kymmenen vuoden ulkomailla
olon jälkeen takaisin kotimaahani. Ovellemme koputti nuori varusmies. Asiana oli keräys
sotiemme veteraaneille. Hain
lompakostani vähän rahaa ja
kirjoitin nimeni keräyslistaan.
”Kiitos palveluksestasi”, sain soperrelluksi liikutukseltani. Poika
katsoi hämillään, kiitti ja lähti
jatkamaan kierrostaan.
Miksi liikutuin? Minusta tuntui että olin heille velkaa. Isänikin oli veteraani, ja tiedän että
he antoivat edestämme paljon
enemmän kuin me koskaan
voimme antaa heille, jotkut henkensäkin. Tiesin myös sen että
he antoivat rintamalla paljon toisilleen. Haavoittunutta kaveria ei
jätetty yksin. Nyt oli meidän vuoromme hoivata heitä.
***
Isiemme maassa taistellaan
nytkin toimeentulosta. Vaikka elintaso ja perusturva ovat
parhaita maailmassa, meidänkin keskuudessamme joku aina

putoaa väliin. Kun tulot ovat
vähäiset, voi perintään ja ulosottoon menneiden velkojen ja
velan korkojen kanssa joutua
tosi ahtaalle, tilanteeseen josta
ei tunnu olevan ulospääsyä. Tähän kipukohtaan etsitään apua
kirkon diakoniatyössä. Tänä
keväänä yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on pienluottorahastojen kehittäminen.
Meillä Kotkassa on tällainen
pienluottorahasto.
- Voi, kuulin teistä; onko olemassa sellainen rahasto josta
saa edullista pienlainaa, kun on
mennyt luottotiedot eikä pääse eroon veloista, eikä mistään
löydy apua, ovat monet sanoneet ottaessaan yhteyttä Kotkan
diakoniarahastoon. Asiakkaat
ohjataan velkaneuvojan kautta
pohtimaan ratkaisua talousahdinkoon. Rahasto on kaupungin
ja seurakuntien yhteinen ja se on
vuodesta 2010 antanut pienluottoja ja takauksia Kotkassa asuville vähävaraisille ja pienituloisille.
Ensimmäiset rahaston asiakkaat
ovat nyt saaneet luottonsa maksettua ja taloutensa tasapainoon
niin, että voivat jatkaa omillaan
eteenpäin.
Anna Liakka on seurannut läheltä luotonantoa rahaston joh-

tokunnassa Kotkan kaupungin
edustajana.
- Kotkan sosiaalitoimessa ollaan ylpeitä, kun on tällainen
mahdollisuus, josta voidaan auttaa väliinputoajia. Monet kotkalaiset ovat päässeet sen avulla
velkasumastaan itsenäisempään
oman talouden hoitoon. Se on
yksi antoisimmista tehtävistä
mitä olen tehnyt, kun saa antaa
konkreettista apua, joka kohdentuu sitä tarvitseville, ja todella
voi auttaa ihmisen kuilun yli parempaan tulevaisuuteen. Luotto
sinänsä jo auttaa, mutta ehkä
yhtä paljon on auttanut, kun hädänalaiset ovat huomanneet, että
on olemassa joku joka voi auttaa,
ja syntyy tunne että heitä kuunnellaan ja uskotaan.
- Tässä toiminnassa kaupunki ja seurakunnat ovat saaneet
aikaan yhdessä enemmän kuin
kumpikaan yksin olisi voinut,
Anna Liakka arvioi rahaston
merkitystä.
***
Kirkon sanoma köyhien evankeliumista koskettaa vielä syvemmälle. Golgatan taistelussa
Kristus voitti synnin, kuoleman
ja sielunvihollisen vallan. Hengellisesti köyhälle on iloinen sanoma kuulla omien syntiensä anteeksiantamisesta. Jumala avaa
silmät näkemään maailman ja
oman elämän uskon kautta uudesta näkökulmasta. Uskon hedelmänä lähimmäisen rakkaus
ei jää toimettomaksi – kaveria ei
jätetä.

Matti Kontkanen
Yhteisten työalojen ja
keskusrekisterin johtaja

Painoyhtymä Oy on
seurakuntalehti Osviitan
uusi työkumppani
Yli kymmenen vuotta jatkunut
kustannusyhteistyö KotimaaYhtiöiden kanssa päättyi vuoden
2011 lopussa. Julkisen tarjousmenettelyn kautta kustantajaksi
tuli edullisimman tarjouksen tehnyt Painoyhtymä Oy Porvoosta.
Yhteistyösopimukseen sisältyvät lehden tekninen taitto, sähköinen aineisto- ja vedosliikenne, ilmoitusmyynti, painatus ja
lehden jakelun järjestäminen. Sisältövastuu on edelleen Kotkassa, käytännössä Kotkan, Kymin

Kustannussopimuksen allekirjoittivat Painoyhtymän
toimitusjohtaja Kim Koski ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hannu Marttila.
ja Langinkosken seurakunnilla
ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymällä. Lehden painos on 31 500
ja se jaetaan niihin kotkalaiskoteihin, joissa ei ole erikseen

kielletty ilmaisjakelua. Osviitan
jakelun hoitaa edelleen Jakelusuora Oy. Lehteä on saatavissa
myös seurakuntien toimipaikoissa ja virastoissa.
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Valokuvakeskuksen näyttely
vie matkalle lähetystyön maailmaan

Yhteisessä maailmassa
- kuvia lähetystyöstä

Kotkan Valokuvakeskuksessa
on helmikuussa mahdollisuus
matkustaa vieraisiin maihin ja
vieläpä ilmaiseksi. Ei nyt ihan
”livenä”, mutta virtuaalisesti, esillä olevien kuvien kautta.
Näyttelyssä 2.-25.2.2012 on mukana lähetystyöntekijöiden ottamia valokuvia Laosista, Kambodzhasta, Keniasta, Israelista
ja Senegalista.
Näyttelyn idea tuli Valokuvakeskukselta. Keskuksen toiminnanjohtaja Timo Mähönen
otti yhteyttä seurakuntaan ja
kertoi olevansa kiinnostunut lähetystyöntekijöiden valokuvista.
– Kertokaa, mitä te siellä oikein
teette, Mähönen pyysi.
Yhteydenotosta innostuneena
Kotkan seurakunta kokosi työryhmän valmistelemaan näyttelyä ja siihen liittyvää ohjelmaa.
Työryhmässä olivat mukana
pastori Maarit Alhosaari,
lähetyssihteeri Terttu Kokkonen, nuorisotyönohjaaja
Sinikka Lopperi sekä valoku-

vauksen harrastajat Jukka Ahti
ja Vuokko Marttila. Lähetystyöntekijä Ari Vitikainen on
ollut keskeisessä roolissa näyttelyn järjestämisessä. Suurin osa
valokuvista on Arin ottamia ja
hänen asiantuntemuksensa oli
muutenkin korvaamaton erilaisissa käytännön järjestelyissä.
Monien vaiheiden kautta valmistuneessa näyttelyssä on Ari
Vitikaisen kuvien lisäksi esillä
hänen vaimonsa Elaine Vitikaisen, Kirsi Hämäläisen,
Jouko Kokkosen sekä Roy
ja Sirpa Rissasen ottamia
valokuvia.

Tule näkyväksi

- Hallikaisen konsertti Kotkassa

Ari Vitikainen

Yhteisessä maailmassa – kuvia lähetystyöstä avautuu torstaina 2.2. kello 18 tamperelaisen
Jaakko Löytyn sävelin ja israelilaisten makujen siivittämänä.
Tulevilla viikoilla Valokuvakeskuksessa on tarjolla monia konsertteja ja mielenkiintoisia vierailuja, kuten esimerkiksi kristillistä reggaemusiikkia esittävän
Katajaisen Kansan keikka.
Iltaisin järjestettävien tapahtumien lisäksi näyttely on
avoinna tiistaista perjantaihin
kello 12-18 ja lauantaisin kello
12-16. Paikan päällä voi valokuvien katsomisen lisäksi piipahtaa vaikkapa
kutomassa tilkkuja
peittoihin, joita Äiti Teresan sisaret
jakavat sairaille ja
kuoleville Intiassa.

Tule näkyväksi -konsertti on löytöretki ihmisen syvimpään tarpeeseen olla rakastettu ja tulla
näkyväksi. Kotkan kirkossa sunnuntaina 5.2.2012 kello 17
järjestettävän konsertin tuotto
menee Kotkan seurakunnan yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Joel Hallikainen tunnetaan
kuulijaansa lähelle tulevana
esiintyjänä. Monipuolinen taiteilija on etsinyt elämäänsä suuntaa ja syvyyttä. Huikean suosion saavuttaneet gospelkonsertit
ovat koonneet yhteen yli 300

2.-25.2.2012 Kotkan Valokuvakeskuksessa
os. Vuorelankulma 2.
Avoinna ti-pe klo 12-18, la 12-16.
Tapahtumia
• to 2.2. klo 18 Näyttelyn avajaiset. Jaakko Löytty Tampereelta
musisoi, tarjolla israelilaisia makuja
• ti 7.2. klo 18 Jouko Koivukoski, laulu ja Esa Ylönen, piano
• to 9.2. klo 19 Reggaebändi Katajainen kansa
• ti 14.2. klo 18 Uskonnonvapauden puolustajana. Roy Rissanen
kertoo Lähi-Idässä tekemästään ihmisoikeustyöstä.
• to 16.2. klo 18 Nunu. Nepalilaisen tytön tarina näyttelijän,
muusikon ja tanssijan esittämänä. Esityksen kesto on 35 minuuttia, ja se sopii kaikenikäisille.
• to 23.2. klo 17 Äiti Teresan sisaret kertovat työstään eri puolilla
maailmaa.
• Voit myös piipahtaa kutomassa tilkkuja peittoihin, joita Äiti Teresan sisaret jakavat Intiassa. Kuvia saatu näyttelyyn seuraavilta
lähetystyöntekijöiltä: Kirsi Hämäläinen, Jouko Kokkonen, Sirpa
ja Roy Rissanen sekä Elaine ja Ari Vitikainen.
Näyttelyn järjestävät Kotkan seurakunta ja Kotkan Valokuvakeskus.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa
pääsy.

000 suomalaista kuulijaa. Isättömyys ja elämä viisilapsisen
perheen isänä, sekä ihmisenä
olemisen kasvukivut ovat uuden
teemallisen konsertin aiheita.
Uupumuksen ja elämän ristiriitaisuuksien kautta elämään
uutta suuntaa etsiessä syntyneet
laulut on koottu teemalliseksi
konsertiksi, joka kysyy ja vastaa.
Elämällä voi olla suunta ja tarkoitus, hetkittäin niin pinnallisessa maailmassa.
Joel Hallikainen tekee Yhteisvastuu-konsertteja useita kym-

meniä vuodessa. Kaiken kaikkiaan hän on pitänyt useita satoja
YV- konsertteja vuosien saatossa. Näin hän haluaa antaa oman
panoksensa Yhteisvastuulle, koska pitää asiaa erittäin tärkeänä.

Joel Hallikaisen
Yhteisvastuukonsertti
Kotkan kirkossa
sunnuntaina
su 5.2.2012 klo 17
Tuotto
Yhteisvastuu
keräykselle.

Keräystuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun
(60 %), Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Punaisen Ristin (20 %), Kirkon
diakoniarahaston ja hiippakuntien (10 %) sekä seurakuntien
diakoniatyön (10 %) kesken.

Ole arkienkeli. Lahjoita.
Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräys tukee
pienrahoitustoimintaa ja torjuu ylivelkaantumista
Suomessa ja Ugandassa. Keräys käynnistyy sunnuntaina
5.2.2012 ja sen esimiehenä toimii Turun arkkihiippakunnan
piispa Kaarlo Kalliala.
Viime vuonna Yhteisvastuu keräsi reilut 4,38 miljoonaa euroa
yksinäisille nuorille Suomessa ja
Mosambikissa.
- Seurakunnat ja vapaaehtoiset
ovat jälleen tehneet valtavan hienoa työtä, vaikka viime vuoden
tuloksesta jäätiinkin. Keräystulos osoittaa, että nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen koetaan

vakavaksi ongelmaksi, jonka
torjumista suomalaiset haluavat
tukea, toteaa Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunnen.
Hän kannustaa muitakin seurakuntia mukaan laajaan yhteistyöhön, koska diakoniassa
ei katsota, mihin seurakuntaan
ihminen kuuluu, vai kuuluuko
mihinkään. Myöskään Yhteis-

vastuu ei ole vain luterilaisten
vastuuta.

Vuoden 2011
yv-keräyksellä hyvä tulos
Vuoden 2011 keräysvaroin toteutetaan esimerkiksi uudenlaista
tukioppilastoimintaa välitunneille, järjestetään nuorten vertaistukiryhmiä sekä rekrytoidaan,

Hallikainen tulee Kotkaan aina
mielellään ja myös aikaisemmat
konserttikokemukset ovat olleet
erittäin positiivisia.
Konsertin järjestää
Kotkan seurakunta

koulutetaan ja välitetään ystäviä
Punaisen Ristin nuorten turvatalojen yksinäisille asukkaille. Mosambikissa yhteisvastuuvaroin
koulutetut tukihenkilöt etsivät
eniten tukea tarvitsevia perheitä
ja orpolapsia Xikhelenin slummissa Maputossa. Tukihenkilöt
neuvovat arjen asioissa, ohjaavat
sairaat hoitoon ja antavat tarvittaessa ruoka-apua. Nuorille tarjotaan myös ammattikursseja ja
koulutusta yritystoiminnassa.

Kotkan seurakunnan
keräystuotot 6 045,73 euroa,
0,64 euroa / jäsen
Kymin seurakunnan
keräystuotot 9 268,37 euroa,
0,49 euroa / jäsen
Langinkosken seurakunnan tuotot 12 701,51 euroa,
1,05 euroa / jäsen
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Seurakuntien rakennemuutoshankkeen loppuraportti:

Kirkolliskokoukseen Kotkasta Seurakunnat mukaan
ehdolla neljä maallikkopohtimaan kirkon paikallisrakennetta
edustajaa ja kaksi pappia Kirkkohallituksen seurakuntien Kirkon tutkimuskeskuksen Selvä enemmistö vastaajis-

Kirkolliskokousvaalit ovat välilliset vaalit, jossa viranhaltijoista
ja luottamushenkilöistä koostuva äänestäjäjoukko pääsee valitsemaan 96 edustajaa seuraavalle kirkolliskokouksen nelivuotiskaudelle. Erikseen äänestetään pappis- ja maallikkoedustajat.
Vaalit käydään kussakin yhdeksässä hiippakunnassa. Ehdokaslistat ovat koko hiippakunnan alueelta.
Maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen on sosialidemokraattisella Kansankirkkoa rakentamaan -ehdokaslistalla Langinkosken seurakunnasta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
hallintojohtaja Jorma Korpela. Yhteistyön kirkko -ehdokaslistalla on Langinkosken seurakunnasta ehdolla tieisännöitsijä,
eläkkeellä oleva rikoskonstaapeli Helena Kalema ja optinen
myyjä Nina Rask sekä Kotkan seurakunnasta opetusneuvos
Kaisa Rönkä. Neljällä muulla Mikkelin hiippakunnan alueelta
kirkolliskokousehdokkaita asettaneella listalla ei ole kotkalaisia.
Pappisedustajiksi kirkolliskokoukseen on kotkalaisista viranhaltijoista asetettu seurakuntapastori Anna-Tiina Järvinen ja
johtava seurakuntapastori, tutkija Karoliina Nikula. Molemmat ovat ehdokaslistalla, jonka nimi on Viinipuun tuore oksa.
Kirkolliskokousvaalien ehdokasesittelysivusto on avattu.
Kaikkiaan 777 pappis- ja maallikkoehdokkaasta kyselyyn vastasi 94 prosenttia eli 729 ehdokasta. Kirkon tiedotuskeskus ja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus laativat ehdokassivuston ensimmäistä kertaa. Sivustolla avataan viiden kysymyksen avulla
ehdokkaiden näkemyksiä tulevasta kirkolliskokouskaudesta.
Ehdokkaat voivat myös halutessaan perustella valintansa.
Kyselyyn, ehdokkaisiin ja ehdokkaiden vastauksiin voi tutustua ehdokassivuilla sakasti.evl.fi/ehdokkaat tai sacrista.evl.
fi/kandidater. Myös ehdokkaiden äänestysnumerot löytyvät
sivuilta.
Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä
elin. Kirkolliskokous päättää keskeisistä linjauksista, jotka koskevat oppia ja kirkon työtä.

Vaaleissa on mukana runsaasti uusia ehdokkaita
Edelliskauden edustajista ehdokkaana on tulevassa vaalissa
kaikkiaan 55 henkilöä. Vanhoista edustajista 41 jättää tehtävänsä eikä ole asettunut ehdolle.
Kirkolliskokoukseen pyrkii hiippakuntien tuomiokapitulien
tekemien tarkistusten jälkeen yhteensä 522 maallikkoehdokasta
ja 255 pappisehdokasta eli yhteensä 777 ehdokasta.
Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32
pappisedustajaa. Varsinainen vaalipäivä on 13.2.2012.

Uusi hiippakuntavaltuusto valitaan helmikuussa
Myös hiippakuntavaltuustojen uudet jäsenet valitaan helmikuussa. Mikkelin hiippakuntavaltuustoon haluavien ehdokaslistoilla on Kymin seurakunnasta ehdolla Seppo Eerola ja Langinkosken seurakunnasta Helena Kalema, kumpikin Yhteistyön kirkko –ehdokaslistalta. Papiston edustajaksi on Tulevaisuus ja toivo -listalla ehdolla Langinkosken seurakuntapastori
Petri Tikka.

rakennemuutosta pohtinut työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Raportissa esitetään uusia
malleja, joilla kirkon työn jatkuminen voidaan turvata eri osissa
maata myös tulevaisuudessa.
Esitellyt mallit pohjautuvat
rovastikunnan tai hiippakunnan
laajuisten yksiköiden kehittäminen. Voidaan myös seurata
kuntarakenteiden kehittymistä
kuten tähänkin saakka ja kehittää siihen liittyviä säädöksiä.
Seurakunnat ja hiippakuntavaltuustot voivat antaa raportista ja
erityisesti sen rakennemalleista
lausunnot kevään 2012 aikana.
Valmistelu käynnistyy heti
Kirkon tavoitteena rakenneuudistuksessa on pysyä samassa tahdissa vireillä olevan kuntarakenneuudistuksen
kanssa. Tavoitteena on työstää
lausuntojen pohjalta esitys uudesta rakenteesta syksyn 2012
kirkolliskokoukselle.
Loppuraportista ja sen johtopäätelmistä on tarkoitus viestiä
aktiivisesti niin, että seurakunnat saavat avoimesti tietoa hankkeen etenemisestä.

Tulevaisuuden haasteet
edellyttävät muutosta
Seurakuntien mahdollisuuksia palvella jäseniään uhkaavat
monet seikat. Keskeisiä näistä
ovat alueellinen ja taloudellinen
eriarvoistuminen, henkilöstön
epätasainen jakautuminen ja
ikärakenne.
Lisäksi kuntauudistus vaikuttaa myös kirkon rakenteisiin. Pahimmillaan seurakunnat jakautuvat kasvukeskusten suuriin ja
vauraisiin ja toisaalta taantuvien
alueiden pieniin seurakuntiin.
Nykyistä paremmin toimintaa
tukevalla seurakuntamallilla tulevaisuuden haasteisiin voitaisiin
vastata ja taata kirkon jäsenille
palvelut koko maassa.
Rakennemuutoshankkeen
loppuraportti löytyy osoitteesta
sakasti.evl.fi/rakennemuutos.

tutkijan Hanna Salomäen tutkimus Rakennemuutosseurakuntien työntekijöiden näkemykset
uudistuksen vaikutuksista ja työoloista julkaistiin 19.1.2012. (Kirkon tiedotuskeskus 18.1.2012)

Rakennemuutosuudistus
käsittelyyn syksyllä 2012
Tavoitteena on, että uusi kirkolliskokous saa puitavakseen kirkon rakennemuutokset jo syksyllä 2012. Se merkitsee kovaa
työrupeamaa myös uuden kirkolliskokouksen jäsenille, joiden
ratkaistavaksi tulevat sekä talouden että rakenteiden visaiset
kysymykset. Taustatietoja ratkaisuille on pohjustettu monin
tutkimuksin ja selvityksin. Yksi
niistä on jo toteutettuja rakenneuudistuksia koskenut Kirkon
tutkimuskeskuksen rakennemuutoksen läpikäyneissä seurakunnissa. Kokemuksia kysyttiin
801 henkilön otokseen satunnaisesti valikoituneilta seurakuntien
jäseniltä.

Tutkimus: Seurakuntien
rakennemuutokset
eivät vaikuta valtaosaan
seurakuntalaisista
Valtaosa seurakuntalaisista kokee, etteivät seurakuntarakenteen muutokset ole vaikuttaneet
mitenkään omaan hengelliseen
elämään, jäsenyyteen, osallistumismahdollisuuksiin tai tunteeseen seurakunnan tuttuudesta.
Tämä käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Harri
Palmun jäsentutkimuksesta
rakennemuutosseurakunnissa.
Tutkimus toteutettiin neljässä
1.1.2009 rakennemuutoksen kokeneessa seurakunnassa. Mukana olivat Kurikan, Jämsän ja
Sastamalan seurakunnat sekä
Kouvolan seurakunnan jäsenet
Kouvolan seurakuntayhtymästä.
Vastaajina oli 801 kyseisten seurakuntien jäsentä.
Palvelujen saatavuus ei ole jäsenten mielestä heikentynyt

ta koki, ettei muutos vaikuttanut mitenkään seurakunnan
palvelujen saatavuuteen, monipuolisuuteen, laatuun tai
mahdollisuuksiin toimia vapaaehtoisena. Aktiivisimmin seurakunnan toimintaan osallistuvat
vastaajat kokivat vaikutukset
voimakkaimmin.
Kaikissa tutkituissa seurakunnissa enemmistö seurakuntalaisia piti seurakunnan tekemää
ratkaisua liittymisestä tai seurakuntayhtymän perustamisesta
järkevänä.
Enemmistö seurakunnan jäsenistä oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä siitä, että uudistukseen liittyvä tiedottaminen oli ollut riittävää. Jäsenistä enemmän
kuin joka kolmas ilmoitti seuranneensa uutisointia.
Seurakuntarajoilla ei merkitystä jäsenille
Tutkimuksen perusteella valtaosa jäsenistä pitää seurakuntarajoja merkityksettöminä oman
hengellisen elämän toteutumisen
kannalta.
Puolet jäsenistä oli sitä mieltä,
että seurakunnan jäsenyys voisi määräytyä muutoinkin kuin
asuinpaikan mukaan. Merkittävimmin asuinpaikkakuntaan
perustuvaa jäsenyyttä kannattavat erityisen runsaasti seurakunnan toimintaan osallistuvat yli
55-vuotiaat.
Harri Palmu korostaa, että
tutkimuksen perusteella seurakuntarakenteen perustelut
voisivat olla nykyistäkin selvemmin sanoitettu hallinnollisina ja taloudellisina ratkaisuina eikä esimerkiksi jäsenyyden
vahvistamisena.
”Seurakuntalaisen kannalta
oleellista on, että seurakunnan
elämä ja palvelut ovat lähellä
seurakuntalaisia”, Palmu toteaa.
Tutkimus löytyy Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuista osoitteessa sakasti.evl.fi/
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ALMGREN & SANKAMO
LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES
Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.

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

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

www.neljasnikama.fi
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Ekotekoja

Ympäristötyö taipui osaksi arkea
Sarjan ensimmäisessä
osassa tutustutaan
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan.
Kuluneen kolmen vuoden aikana KotkaKymin seurakuntayhtymässä on pohdittu
kuinka ympäristönsuojelu voisi sisältyä
seurakuntatyöhön. Nyt valmistelun palkaksi Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat saivat koko yhtymän kattavan
ympäristöohjelman. Ohjelma on sarja käytännön neuvoja ja tavoitteita arjen työhön.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
haluaa osaltaan kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hidastamisesta ja luonnonsuojelusta. Kirkko on laatinut seurakuntien avuksi ilmasto-ohjelman ja
Kirkon ympäristödiplomi – hankkeen, ja
tähän Kotka-Kymin seurakuntayhtymäkin on osallistunut. Vaikka ympäristötyö
seurakunnissa on hyvin pitkälti samanlaista kuin muissakin yhteisöissä – ener-

giansäästöä ja kierrätystä – pohjautuu se
kristinuskon sanomaan ihmisen vastuusta
muusta luomakunnasta.

Pieniä ja isoja tekoja
Seurakuntayhteisö kätkee sisälleen hyvin
erilaisia työnkuvia, ja näin ollen ympäristöohjeetkin ovat moninaiset. Toisilla
aloilla ympäristötyö on ollut pitkään arkipäivää, kuten lapsityössä, jossa ideoita
on perinteisesti ammennettu luonnosta
ja kierrätysmateriaaleja käytetään paljon
askartelussa.
Joillakin työaloilla taasen koulutuksen
merkitys nousee esiin. Kehittyvä teknologia ja uusiutuva lainsäädäntö näkyvät
kiinteistönhoitajien työssä. Uudet siivousmenetelmätkin, kuten nk. vedetön siivoustapa, vaativat tekijöiltään opettelua.
Ympäristöasioissa edetään pienin askelin ja oppien. Kaiken ei tarvitse olla valmista heti, mutta tavoitteet ovat korkealla
– haitallisten ympäristövaikutusten ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisessa.
Vaikka ympäristöohjelma koskettaa
etupäässä työntekijöitä, näkyy se seurakuntalaisenkin arjessa, esimerkkinä

”Suositetaan, että seurakunnat ryhtyvät
viivyttelemättä toimiin ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.” - Kirkon ilmasto-ohjelma

Siivouspalvelu
Seija

V

joulukuun alussa Kymin kirkonmäellä
järjestetty Metsäkirkko, jossa siunattiin
lemmikit.
Ympäristönsäästötoimien onnistuminen riippuu myös seurakuntalaisten
aktiivisuudesta. Esimerkiksi kynttiläjätteen lajitteluastioita on toivottu hautausmaille, mutta itse lajittelu on onnistunut
vaihtelevasti.

Ympäristöteot
tuovat myös säästöä
Energian hinnan noustessa ja verojen pureutuessa erityisesti uusiutumattomiin

Hautakivet
paikkakunnalta

 0400 338 109



HEKAN HELPPI
KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

AALLON MATKAT OY

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

Teksti Nanni Mamia, ympäristöohjelman projektityöntekijä
Kuva Tuula Mäkitalo

Pyhä-painopiste
ja Ekopaasto

Vikmanin
kiVi ky

Puh. 0400 395 454
hekle@ovi.com
www.hekanhelppi.websites.fi

Kirkon ympäristödiplomi löytyvät sivustolta www.evl.fi.

Vuonna 2008
oli rakenteilla
mm. tämä jätteiden lajittelukatos
Helilän hautausmaalle.

* siivoukset
Tanulantie 21, Kotka
*
kauppa-apu
Puh. (05) 22 00 220

• Kotiapupalvelut
• Saneeraukset ja remontit
lattiasta kattoon

energiamuotoihin näkyy säästötoimien
vaikutus taloudessa. Kymin kirkon ja
Helilän seurakuntatalon lämmitysmuoto
onkin hiljattain vaihdettu kalliista öljystä
kaukolämpöön.
Energiaa säästyy huomaamatta pienilläkin valinnoilla. Ajastetut ja liiketunnistimin varustetut valot huolehtivat, etteivät valot loista tyhjille saleille ja
käytäville. Toimistotyöntekijät sulkevat
tietokoneet ja oheislaitteet pitkien taukojen, öiden ja viikonloppujen ajaksi.
Yhtymässä kiinnitetään huomiota myös
paperinkulutukseen.
Lukuvinkit: Kirkon ilmasto-ohjelma ja

Hiihtolomamatka perheille
Viimsi Spa
27.2 - 1.3.2012, 225 €/hlö
Tyrin kukkapäivät
Virossa
18. - 20.5.2012, 245 €/hlö
Juhannus Saarenmaalla
Puolihoito
21. - 24.6.2012, 320 €/hlö
Kaikilla matkoilla omabussi mukana!
TILAA ESITE MATKOISTA!
Meiltä myös tilausajot
9 - 52 paikkaisilla busseilla
www.aallonmatkat.nettisivu.org
timoteus.aalto@gmail.com
+358 44 024 1721

Pyhä-painopisteen viimeinen teemavuosi on käynnistynyt. Tämän 2012 vuosiaihe on ”Pyhän yhteydessä”.
Vuoden aikana pohditaan
muun muassa Pyhän Hengen, helluntain ja seurakuntalaisuuden merkitystä.
Vuoden aluksi keskitytään luomakuntaan. Ekopaastokampanja tarjoaa välineitä elämän kohtuullistamiseen. Tulossa on
mm. Ekopaasto-rukouskortti.
Syksyllä luvassa on Pyhä-painopisteen päätöstapahtumia
ympäri Suomen. Pyhän nettisivuille kertyy jälleen monenlaista
materiaalia koko vuoden ajan.
Myös Raamattuvuosi 2012 on osa painopisteen päätösvuotta. Raamatun juhlavuonna toteutetaan kampanjoita, jotta kirkosta etääntyneillekin syntyisi kosketus Raamattuun. Raamattuvuotta koordinoi Suomen Pipliaseura. Lisätietoja osoitteesta
www.raamattuvuosi2012.fi

Ekopaastoa helmi-huhtikuussa
Ekopaastokampanjan verkkosivut on avattu osoitteessa ekopaasto.fi
Ekopaasto kannustaa muuttamaan elämäntapoja ilmastoystävällisemmiksi kristillisen paastoperinteen hengessä. Toivottavasti seurakunnissa innostutaan osallistumaan ekopaastoon
ja viemään viestiä asiasta eteenpäin.
Ekopaasto on myös Facebookissa. Varsinainen kampanjaaika on 22.2.-8.4.
Ruotsinkieliset Ekopaasto-sivut aukeavat lähiaikoina.
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Kotkan, Kymin ja
Langinkosken ev.lut.
seurakuntien jäsenrekisteritietoja vuodelta 2011
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vuodenvaihteen tilanteen
mukaan korjatut väestötilastot ovat valmistuneet. Yhteenlaskettuna Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien jäsenmäärä vähentyi vuoden 2011 aikana 570 hengellä. Seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt vuodesta 2005 lähtien noin
3500 hengellä, pääasiassa muuttoliikkeen vuoksi.
Kuolleiden määrä, 516, oli vuonna 2011 koko seurakuntayhtymän alueella suurempi kuin kastettujen määrä 380.
Kaupungin sisällä tapahtuva ja ulkoinen muuttoliike toi seurakuntayhtymän seurakuntiin suunnilleen yhtä monta henkeä,
2980, kuin veikin (3056). Kirkosta erosi vuonna 2011 yhtymän
alueella 486 henkeä, kun vuonna 2010 erosi kaikkiaan 791
henkeä. Kirkkoon liittyi vuoden 2011 aikana 162 henkeä.
Kotkan seurakunnan jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 9 380. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli
kirkon virallisen tilaston mukaan 9 463, vähennystä
vuoden kuluessa 83 henkeä.
- Kotkan seurakuntaan muutti 1 246 henkilöä ja sieltä pois
1 078, eli muuttovoittoa 168 jäsentä. Kirkosta erosi Kotkan
seurakunnassa 133 henkeä, kun vuonna 2010 luku oli 248.
Vuonna 2011 kirkkoon liittyi 45, edellisenä vuonna 38. Kotkan seurakunnan jäsenistä kuoli vuoden 2011 aikana 202
(190 vuonna 2010). Kasteen kautta seurakunnan yhteyteen
liitettiin 55 henkeä, kun luku vuonna 2010 oli 64.
- Kotkassa avioliittoja solmittiin 51, kun vihkimisiä edellisvuonna oli 29. Avioeroja oli Kotkan seurakunnassa vuoden
2011 aikana 32.
Kymin seurakunnan jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 18 540 henkeä, kun vuoden 2010 lopussa Kymin seurakunnassa oli 18 827 jäsentä. Läsnä olevien
määrässä oli näin viime vuodenvaihteen lukuihin verrattuna vähennystä 287 henkeä.
- Vuonna 2011 Kymin seurakuntaan muutti 806 henkeä ja
seurakunnasta muutti 953 henkeä; muuttotappiota 147
henkeä. Vuonna 2011 kirkosta erosi Kymissä 194 henkeä,
vuoden 2010 luvun ollessa 299 jäsentä. Kirkkoon liittyi vuoden 2011 aikana Kymissä 61 henkeä (59 vuonna 2010).
- Kymin seurakunnan jäsenistä kuoli vuoden 2011 kuluessa
197 henkeä, kun vuonna 2010 luku oli 225. Kasteen kautta
seurakunnan yhteyteen liitettiin vuonna 2011 Kymissä 195
henkeä (206 vuonna 2010).
- Vuoden 2011 aikana Kymissä solmittiin avioliittoja 98,
vuonna 2010 71. Avioeroja oli 48.
Langinkosken seurakunnan jäsenmäärä oli
vuoden 2011 lopussa 11 911, kun luku vuotta aiemmin oli 12 111, eli vähennystä oli 200 henkeä.
- Vuoden 2011 aikana Langinkosken seurakuntaan muutti
928 henkeä (945 vuonna 2010). Vuonna 2011 Langinkosken
seurakunnasta muutti 1 025 henkeä (963 vuonna 2010).
Langinkosken seurakunnasta erosi vuoden 2011 kuluessa
159 jäsentä, vuonna 2010 eronneita oli 244 henkeä. Vuonna
2011 Langinkosken seurakuntaan liittyi 56 henkeä, vuonna
2010 liittyneitä oli 43.
- Vuoden 2011 aikana kuoli 117 Langinkosken seurakunnan
jäsentä (119 vuonna 2010). Vuonna 2011 Langinkosken
seurakunnan yhteyteen liitettiin kasteen kautta 130 henkeä
(152 vuonna 2010).
- Avioliittoon vihittyjä oli vuonna 2011 Langinkoskella 75,
kun luku vuonna 2010 oli 50. Avioeroja vuonna 2011 oli 37,
kun luku vuotta aiemmin oli 24.

Lähetysjuhlat kutsuvat
Haminaan ensi kesänä
Suomen suurinta kirkon kansainvälisen toiminnan tapahtumaa, Valtakunnallisia Lähetysjuhlia, vietetään Haminassa
8.-10.6. Juhlan järjestävät yhteistyössä Suomen Lähetysseura
ja Haminan seurakunta.
Juhlien pääareena on Bastioni, Haminan historiallinen vallitus, jonka ylle levitetään kesäisin Euroopan suurin telttakatos.
Paikalle odotetaan tuhansia lähetys- ja kehitysyhteistyöstä sekä
kansainvälisyydestä kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomea.
Juhlien tunnus ”Pää pyörällä?” viittaa vanhaan sanontaan
”Pää pyörällä kuin Haminan
kaupunki”, mutta Lähetysjuhlille haminalaiset kutsuvat kaikkia
selvittämään ajatuksia uskosta ja
lähetystyöstä.
Monipuolisessa ohjelmassa
on kymmeniä eri tilaisuuksia:
raamattuhetkiä, seuroja, jumalanpalveluksia, konsertteja, seminaareja, tietoa ja elämyksiä
lähetystyöstä. Lapsille ja nuorille
on omaa ohjelmaa. Juhlien ulkomaiset vieraat tulevat Malawista,

Chilestä, Singaporesta ja Tansaniasta. Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi
Suuri tapahtuma tarvitsee toteutuakseen myös suuren joukon
tekijöitä. Vapaaehtoiset talkoo-

laiset arvokkaalla panoksellaan
ovat olennainen osa onnistunutta juhlaa. Talkootyöstä kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteessa www.haminanseurakunta.
fi tai puh. 05 210 3000 (vaihde).

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson perheasiain
neuvottelukeskuksen määräaikaisen perheneuvojan tehtävään
on valittu Piia Vainio ajalle
23.1.-31.5.2012. Johtavan sairaalasielunhoitajan Karoliina Nikulan virkavapauden aikana hänen
sijaisenaan toimii Maikki-Liisa
Ruhala. Ruhalan sijaiseksi sai-

raalasielunhoitajan tehtävään on
valittu Karoliina Korhonen
ajalle 6.2.-5.8.2012.

Kymin seurakunta
Kymin seurakuntatoimiston
toimistonhoitaja Tuula Salmelainen on jäänyt eläkkeelle 1.2.2012. Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan
24.11.2011. Kymin seurakunnan

I kanttorin virkaan MuM Matti
Vaakanaisen.

Langinkosken seurakunta
Niina Venäläinen on aloittanut seurakunnan vs. II kanttorina. Pastori Tero Hietanen on
palannut virkavapaalta. Pastori
Tero Kuparinen on saanut virkamääräyksen seurakuntapastorin virkaan 1.2.2012 alkaen.

Kaikki palvelut saman katon alta!
OP-bonusasiakkaalle
kertyy bonuksia.
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin
omistajajäsen, jonka oma tai perheen
yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi
on vähintään 5 000 €.

OP-bonuksilla
maksetaan Pohjolan
vakuutuksia.
OP-bonuksilla
kuitataan myös
OPKK:n välityspalkkiota.
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Yksi Seppo Raantin
mielipaikkoja on
kauppapäivinä vilkas
Karhulan tori.

Työtä kellon ympäri
Omaishoitajalla ei ole lakisääteistä työaikaa eikä ylityökorvauksia
kun läheinen tarvitsee apua kellon ympäri.
Moni ei edes huomaa, mikä toimenkuva on, ennen kuin oma uupumus iskee.
Omaishoitajaksi voi päätyä hyvin lyhyellä
varoitusajalla, kun läheinen joutuu onnettomuuteen, saa aivohalvauksen tai sairastuu muutoin niin, että tarvitsee huolenpitoa. Tällaisissa tilanteissa mukaan tulee
yleensä alusta asti yhteiskunnan antama
turvaverkko. Elämänmuutos tapahtuu silti yhdessä rysäyksessä, ja siihen on totuttava nopeasti.
Tavallisempaa on kuitenkin se, että on
ollut omaishoitaja jo pitkään, ennen kuin
edes itse huomaa sen roolin ottaneensa.
Näin käy tyypillisesti hitaasti etenevissä
muistisairauksissa tai taudeissa, joissa
liikuntakyky vähitellen huononee, kuten vaikka Parkinsonin taudissa. Elämä
muuttuu hiljalleen vuosien myötä niin,
että omainen on lopulta täysin kiinni
hoidettavassaan: aviosuhteesta on tullut
hoivasuhde ja äidistä tai isästä lapsi. Jos
hoitaja on selviytynyt vuosia ilman apua,
päivän kerrallaan, hän ei aina huomaa
omaa uupumustaan, ennen kuin on liian myöhäistä ja voimat pettävät. Moni ei

edes ajattele, että ulkopuolista apua voisi
pyytää ja saada. Läheisen hoitaminenhan
kuuluu asiaan.

Älä nyt pelleile!
Läheltä ei näe kokonaisuutta. Usein muuttuneen tilanteen oivaltaa perheystävä tai
omainen. Niin kävi myös Seppo Raantille, kun ulkomaamatkalla ystäväperhe kysyi,
onko Annikilla kaikki kunnossa, tämä kun
yritti avata väärien hotellihuoneiden ovia.
- Kotona Annikki oli jo pitkään tiedustellut, mihin olen menossa, vaikka olin
kertonut kokouksesta. Kun mainitsin, että
ystävät odottavat meitä vierailulle parin
päivän päästä, Annikki alkoi kiireesti pukea ylleen päällysvaatteita. Saatoin sanoa
hänelle silloin, että älä nyt pelleile. Muuten kotona kaikki tuntui menevän normaalisti. En tajunnut, että vaimo oikeasti
unohtelee asioita.
Annikki Raantin Alzheimer-diagnoosi
tehtiin vuonna 2006. Sitä ennen tauti oli
jo edennyt hiljalleen vuosia. Nyt juuri mi-

kään ei enää suju ilman aviomiehen apua.
Seppo huolehtii lääkityksestä, pukee, pesee, panee papiljotit päähän, laittaa ruuan
ja vahtii, että Annikki syö. Hän osaa tehdä
vielä voileivän, mutta unohtaa syödä sen
loppuun. Toisaalta litran kannu mehua
voi mennä kerralla, samoin työpöydälle
jäänyt banaaniterttu. Tavallisten esineiden, kuten veisten ja haarukan käyttö, on
ajoittain kateissa.

Lapseksi jälleen
Seppo Raanti sanoo, että toisaalta on
hyvä, kun vaimo kokee olevansa aivan
kunnossa, osaavansa ja tietävänsä kaiken. Käytännössä hän ei kuitenkaan ole
entisensä, mikä aiheuttaa päivän mittaan
monta hankaluutta. Hän esimerkiksi voi
suuttua hirmuisesti, kiroilla, huitoa ja
huutaa, kun häntä yrittää neuvoa tai estää vaikka lähtemästä pakkaseen lyhyet bermudahousut jalassa. Pukeminen
onkin päivän pahimpia tilanteita, jossa
aviomieheltä vaaditaan pitkää pinnaa ja

runsaasti aikaa, vaimo kun panee hanttiin kuin uhmaikäinen lapsi. Lasta hoitaessaan tietää, että lapsi kasvaa ja uhmakausi menee ohi. Omaishoitaja ei voi siitä
edes uneksia. Paljon ei myöskään lohduta se tieto, että käytöksen muuttuminen
kuuluu taudinkuvaan.

Miettimisen paikka
- Annikki ei enää aina muista nimeäni ja
puhuu minulle kuin vieraalle ihmiselle.
Ystäväkontaktit ovat vähentyneet, sillä
hänen kanssaan on vaikea lähteä kyläilemään, ja yksin kotiinkaan en halua häntä
jättää. Hän ei enää puhu vieraisilla ollessa
ja on alkanut pelätä kummallisia asioita,
kuten avoportaikossa kulkemista. Vaikka
olen terve, mietin miten Annikin käy, jos
minulle sattuu jotain. Takkini alkaa olla aivan tyhjä. Olisin iloinen, jos Annikki
suostuisi menemään intervallihoitoon,
jotta saisin välillä kerätä voimia.
Teksti Tellervo Aho
Kuva Tuula Mäkitalo

Ryhmä omaishoitajille aloittaa maaliskuussa
Omaishoitajia kutsutaan koko Kotkan alueelta torstaina 15.3. kello 12.30
Kotkan seurakuntakeskuksessa, os. Mariankatu 14 aloittavaan ryhmään.
Kokoontumispaikka voi myöhemmin vaihtua, kun selviää miltä alueilta on eniten
osallistujia. Kyytijärjestely on tarvittaessa mahdollinen.
Omaishoitajien ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Kokoontumiset aloitetaan klo
12.30 yhteisellä lounaalla. Puolitoista tuntia kestävä alustus- ja keskusteluosuus
on kello 13-14.30.

Aiheet:
• Vaikeat tunteet omaishoidossa
• Mikä on kuntouttava työote?
• Jaksamisen avaimia
• Miten arki on muuttunut?
Ilmoittautumiset 17.2.2012 mennessä Langinkosken seurakuntatoimistoon
p. 040 196 7503.
Ryhmän vetäjänä toimii pastori Kirsi Hämäläinen, mukana diakoniatyöntekijöitä
Kotka-Kymin seurakuntayhtymästä.
Tiedustelut Marianne Vitikainen-Mojica p. 041 462 6202.
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Elämä hallintaan sä
Osinto Timillä on vakavat silmät ja
päässään värikäs, kudottu lippalakki.
Hän hymyilee pari kertaa, ilmeisesti
kohteliaisuuttaan, mutta miehen katse
pysyy totisena.
Hänen käsivarsissaan on pitkät
arvet. - LRA:n miehet löivät minua, Tim kertoo ja vaikenee.
Tim asuu Pohjois-Ugandassa
Paderin alueella, joka on tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen
tiedotuksellinen pääkohde. Kirkon Ulkomaanavun rahoittamien säästö- ja lainaryhmien avulla

tujakin naisia ja tappamaan mitään kysymättä silloin, kun sissit
määräsivät.
Miten hän on päässyt pois
LRA:n joukoista? Jotkut ovat
onnistuneet pakenemaan, suurin osa pakoa yrittäneistä on
menettänyt henkensä. Olivatko
sissit haavoittaneet häntä hänen

Osinto Timin on vaikea kertoa vieraille kokemuksistaan.
Säästö- ja lainaryhmissä ihmiset kuitenkin antavat tärkeää vertaistukea
toisilleen.

paikalliset ihmiset pääsevät pitkien kärsimysten jälkeen ottamaan elämänsä omiin käsiinsä.

Tappamista,
raiskauksia, tuhoa
Mistä Timin arvet ovat tulleet,
mistä hän vaikenee? Onko hänelle käynyt kuten niin monille
Pohjois-Ugandassa eläville nuorille miehille, jotka rikollisjärjestö LRA pakotettiin mukaan
joukkoihinsa?
LRA pakotti nämä nuoret
miehet polttamaan kotiseutunsa
kyliä, varastamaan köyhiltä ihmisiltä, raiskaamaan kenties tut-

paetessaan?

Elämä omiin käsiin
Tim on nyt päässyt takaisin kotikyläänsä, ja LRA:n joukot on
karkoitettu Ugandasta. Maan
pohjoisosaan on palannut rauha.
Ihmiset, jotka ovat sissejä paettuaan voineet olla jopa 20 vuotta
leireillä, voivat palata kotikyliinsä ja aloittaa uuden elämän.
Yleensä kylistä ei ole enää
mitään jäljellä. Kaikki pitää
aloittaa alusta. Leireillä ihmiset ovat olleet oman elämänsä sivustakatsojia, mutta nyt
heidän täytyy ottaa elämänsä

” Ihmiset, jotka ovat sissejä paettuaan
voineet olla jopa 20 vuotta leireillä,
voivat palata kotikyliinsä ja aloittaa
uuden elämän. ”

Pohjois-Ugandan paljon kärs
on nyt uuden alun
omiin käsiinsä.
Tämä alkaa toimeentulon
hankkimisesta ja rahankäytön
oppimisesta. Kun perheen rahat
riittävät ja niitä jää säästöön, koko elämä alkaa olla turvallisemmissa kantimissa.
Timin elinkeinona on polkupyörien korjaaminen. Monet
kasvattavat munakosoja, bataatteja, tomaatteja, kassavaa
tai okraa ja myyvät niitä. Monet taas kauppaavat torilla pieniä kuivattuja ”hopeakaloja”,
jotka on tuotu suurelta Victoriajärveltä.

Ryhmäläisille
ei anneta rahaa
Kirkon Ulkomaanavun rahoittamat säästö- ja lainaryhmät
kokoontuvat yleensä kerran viikossa. Iso ryhmä istahtaa auringon varjoon puun alle, ja säästövihot otetaan esiin. Jäsenet
maksavat määräsumman, josta
osa menee yhteiseen kassaan ja
osa yksityiseen säästöön. Rahat
talletetaan visusti lukolliseen
peltilaatikkoon.
Ryhmäläisille ei siis anneta
lainkaan rahaa, vaan he säästävät itse ansaitsemiaan shillin-

Uganda on
yhteisvastuukeräyk
ulkomainen kohd
kejä. Yksityiset säästöt he saavat yleensä käyttöönsä vuoden
lopussa.
- Käytän ne rahat lasten ruokaan ja terveydenhoitoon. Muu-
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säästämisen avulla
Säästö- ja lainaryhmien kokoontumiset ovat tärkeitä tapauksia
jäsenille. Jokaisella on oma säästövihkonsa, ja rahat talletetaan
lukittavaan peltilaatikkoon.

” Toivon merkki on se,
kun ihmiset alkavat suunnitella
tulevaisuuttaan. ”

telemaan tulevaisuutta. Tunnen,
että voin itse vaikuttaa omaan
ja lasteni hyvinvointiin, Rose
miettii.

Äidillä
on aina huoli lapsista

kärsineillä ihmisillä
alun aika

a on
keräyksen
n kohde.
ten minulla ei olisi niihin varaa,
kertoo vauvansa kanssa ryhmään tullut äiti Auma Rose.
Suurin osa äideistä haluaa säästää myös lasten koulunkäyn-

tiä varten.
Yhteisestä kassasta ryhmäläiset voivat ottaa pieniä lainoja
bisneksensä kasvattamiseen. Jos
joku jäsen sairastuu pahasti tai
joutuu muuten suuriin vaikeuksiin, hänelle voidaan antaa kassasta tukea.
- Se tuo meille turvallisuuden
tunnetta, Rose sanoo.
- Ennen säästö-ja lainaryhmiä elämäni oli vaikeaa. Raha ei
riittänyt. Nyt on toisin, lapsillani
riittää ruokaa ja he pääsevät kouluun, Tim kertoo.
- Säästämällä oppii suunnit-

Auma Rose, 35, kertoo tarinansa. Sissit veivät hänen miehensä,
tappoivat kyläläisiä ja polttivat
majat. - Sissit pahoinpitelivät
minut. Kyljessäni ja vatsassani
on edelleen pahat vammat.
- Meidän oli pakko lähteä leiriin. Siellä tapasin miehen, jonka
kanssa sain kaksi lasta. Mutta
tämä mies jätti minut. Palasin lasteni kanssa leiriltä tänne
kotiseudulleni.
- On ollut vaikeaa saada ruokaa lapsille. Olen viljellyt maata
ja säästämällä olen nyt hankkinut kuusi kanaa ja kaksi vuohta.
Rose tietää, mitä nälkä on.
Hänen suurin toiveensa elämältä
on, että perheellä riittäisi ruokaa. Nyt hänellä on neljä lasta.
Hänen vanhemmat lapsensa eivät ole koulussa vaan auttavat
äitiä ja ovat usein päivätyöläisinä
naapurien pelloilla.
- He menevät kouluun sitten,
kun meillä on tarpeeksi ruokaa.
Jo nyt elämämme on helpompaa, kun saamme kananmunia ja
voimme myydä niitä. Aion säästää niin paljon, että saan lisää
kanoja, vuohia ja porsaan.
Rose myöntää, että yksi syy
siihen, mikseivät hänen lapsensa käy koulussa, on pelko. Koulumatkat ovat pitkiä ja yli 20
vuoden pelon aika on jättänyt
jälkensä: äiti on aina huolissaan,
kun lapset ovat poissa kotoa.

Toivoa, iloa, tanssia
Suurin osa säästö- ja lainaryhmien jäsenistä on naisia.
- Naiset säästävät yleensä koko perheen hyvinvoinnin parantamiseksi. Miesten säästöt menevät helpommin perinteiseen
tapaan alkoholiin, mutta tässä
on tapahtunut selvää muutosta.
Miehetkin ovat alkaneet säästää
perheitään varten, kertoo Kirkon
Ulkomaanavun Itä-Afrikan aluekoordinaattori Leena Koivisto.
Ryhmissä ei puhuta vain säästämisestä.

Pienimmäistään hellästi pitelevän Auma Rosen suuri unelma on, että
hänen lapsillaan riittäisi ruokaa.

Jäseniä opastetaan maanviljelykseen, kaupankäyntiin,
terveyteen, ihmisoikeuksiin ja
lakeihin liittyvissä asioissa. Jäsenet kertovat toisilleen selviytymistarinoitaan ja omia keinojaan
säästämiseen ja moniin arkisiin
ongelmiin.
- Mutta me puhumme myös
paljon kokemistamme kärsimyksistä. On tärkeää voida jakaa niitä asioita, Rose kertoo. Ryhmäläiset saavat siis toisiltaan kullanarvoista vertaistukea.
- Toivon merkki on se, kun
ihmiset alkavat suunnitella tulevaisuuttaan. Nämä ihmiset ovat
edelleen hieman ymmällään siitä, voivatko he todella hengittää
vapaasti vai valuuko heidän elä-

mänsä takaisin katastrofiin, Leena Koivisto sanoo.
- Toinen toivon merkki on
se, että ihmiset alkavat puhua
toisilleen kokemuksistaan. Luovuttanut ihminen ei niistä pysty
puhumaan.
Pohjois-Ugandassa ihmisillä on kaikista huolimatta paljon elämänhalua ja iloakin.
Ryhmäläiset saattavat kokouksensa jälkeen innostua tanssimaan, ja silloin kaikuvat laulu ja
nauru.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen
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Arki haltuun
diakoniarahaston avulla

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156, arja.hasu@pp.inet.fi
Osviitta nr 2, pääsiäinen
Osviitta nr 3, syksyn toiminta
Osviitta nr 4, adventti & joulu
www.kotkanseurakunnat.fi

28.3.
5.9.
28.11.

Mitä tekisit, jos elämäntilanne yllättäen muuttuisi niin,
että ruokarahaakaan ei ole?
Pankkiin ei mennä pyytämään
300 euroa. Panet hädissäsi tekstiviestin viiteen pikavippifirmaan, ja pian sinulla on tililläsi
300. Tässä vaiheessa et ajattele,
että toimituskulut ovat 200 €, ja
puhelinlasku lisääntyi juuri 25
eurolla. Kolme 300 euron pikavippiä on maksettaessa yllättäen 1 500 euroa,
vaikka korko olisi nolla prosenttia. Puhelinlasku
on voinut tekstiviestien takia
humahtaa 500
euroon. Kun tulee maksun aika,
sujautat vippifirmaan vielä yhden viestin: ”Siirrä päivämäärää
4vkk.”. Näin tapahtuu, mutta se
maksaa sinulle
85 €, ja sitä sinä
et tiennyt. Ahdistut. Olet loukussa. Masennuksen
tiedetään heikentävän immuunipuolustukseen,
eli sairastut jokaiseen liikkeellä olevaan flunssaan. Sairaana
et jaksa senkään vertaa kuin
terveenä.
Seurakuntayhtymän diakoniarahaston velkaneuvoja
Anna-Maija Kallasjoki tietää mistä puhuu. Hän aloitti
oman toimensa ohessa vuonna
1992, jolloin kirkon ja yhteiskunnan velkajärjestelyhanke
käynnistyi. Hän
on sanoo, että
pikavippiloukkuun jääneitä
ei saa syyllistää.
He ovat keskimäärin tavallisia
kunnon ihmisiä,
pienyrittäjiä,
perheitä tai yksinäisiä, joiden
elämäntilanne on muuttunut
työpaikan menetyksen, sairastumisen, perheen hajoamisen
tai jonkin muun elämää mullistaneen seikan takia. Rahatta ei
selviydy, pikavippi auttaa heti.

meinen keino saada raha-asiat
järjestykseen. Alkuun pääsee
varaamalla ajan diakoniarahaston velkaneuvojalta ja pääsee
hakemaan lainaa. Lainan tarkoitus ei ole ensiapu vaan pitkän
tähtäimen suunnitelma päästä
takaisin normaaliin elämään.

Diakoniarahaston laina on vii-

Diakoniarahaston alkupääoma
oli 150 000 euroa. Lainoja on
tähän mennessä myönnetty 170
ja rahaa on käytetty kaikkiaan
240 000. Summa selittyy sillä,
että samaa rahaa lainataan uudestaan, ja kirkkohallitus, hiip-

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





Tervetuloa palveltavaksi!
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Jos vaikka luottotiedot ovat
menneet, velka maksetaan pois,
ja ihminen on jälleen luottokelpoinen. Laina maksetaan takaisin ohjelmalla, joka räätälöidään
kullekin yksilöllisesti hänen elämäntilanteensa mukaan.
Alle 200 euron lainoja diakoniarahasto ei myönnä. Lainan
saaminen edellyttää myös, että
hakija on käyttänyt mahdolli-

” Lainan tarkoitus ei
ole ensiapu vaan pitkän
tähtäimen suunnitelma
päästä takaisin normaaliin
elämään. ”

Tikkaat ylös kuopasta

Eurot pyörimään!

suuden saada lakisääteisiä sosiaalisia tukia tai diakoniatoimiston palveluita. Alkuun pääsee
esimerkiksi varaamalla ajan velkajärjestelytoimistosta, ja saada sitä kautta lainaa Takuusäätiöstä. Tarvittaessa Anna-Maija
Kallasjoki ja asiakas miettivät
ratkaisua yhdessä kunnallisen
toimijan kanssa.

pakunta, Kotkan kaupunki ja
seurakuntayhtymä ovat myöntäneet pientä lisärahoitusta. Diakoniarahastolla on myös muutama yksityinen tukija.
Ongelmana juuri nyt on se,
että lainanhakijoita on tullut lisää, mutta pääomat on käytetty
loppuun. Jokaisella lainanhakijalla on perhe tai läheisiä, joten
avuntarvitsijoita on monin verroin enemmän kuin lainanhakijoiden määrä kertoo. Paha olo
tarttuu ja myös toisin päin: yhden ihmisen auttaminen auttaa
myös hänen läheisiään. AnnaMaija Kallasjoki haastaa kaikki
Kotkan vapaaehtoistyötä tekevät
järjestöt ja yksityiset ihmiset
ideoimaan keinoja, joilla rahaston pääomaa saadaan kartutetuksi. Lahjoitukset ovat erittäin
toivottavia!
Teksti Tellervo Aho
Kuva Ulla Spännäri

vaivatonta.
2200 440

     

keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi
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Suomalaisen yhteisvastuun aikaa

Maassamme oli sotien jälkeen
yksimielinen kansa
- Suomen kansa ei ole koskaan ollut
niin yksimielistä kuin sotien jälkeen
10-15 vuoden ajan, muistelee kotkalainen, toistakymmentä vuotta Kotkan
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajana
toiminut Pentti Herranen.
- Onneksi Kotkassa
saatiin silakkaa. Niitä
haettiin joka päivä nykyisen Puuvenekeskuksen kohdalta. Äiti laittoi hellan levyn päälle
Silakkaa ja
suolaa ja kypsensi siinä
paleltuneita perunoita
silakoita.
Lisukkeeksi keitettiin
Kerttu syntyi vuonna 1928 ja asui sotien
paleltuneita perunoiaikana Kotkassa Rautatienkatu 19:ssä.
- Kävin työssä jo 8-vuotiaasta lähtien. ta. Ne pehmenivät ja
Hoidin lapsia, sillä olen aina pitänyt lap- olivat vetisiä. - Vaikka - Olemme viettäneet yhdessä onnellista elämää ja muistelemme mielellään lapsuuden ja nuoruudenkin
sista kovasti. Sodan jälkeen olin töissä lantut ja porkkanat oli- aikoja, Kerttu ja Pentti Herranen sanovat.
Parttian lipeäkivipakkaamossa. Sitten mi- vat myös usein paleltunun oli tarkoitus mennä töihin sairaalaan neita, ne eivät itkeneet niin paljon, Pentti
Vaatteita uudistettiin kääntämällä ne kaksikin autoa.
vain yhden kesän ajaksi. Tein töitä sai- muistaa.
Kuorma-autoa kuljetti aikuinen mies,
nurin. Kun niitä ei enää voitu kääntää,
raalan pesulassa ja eri puolilla sairaalaa,
Piirakoita
ne purettiin ja aikuisten vaatteista tehtiin ja jokaisen hinattavan auton ratin takana
ja pääsin sen jälkeen poliklinikalle. Siitä
korissa ikkunan taakse
istui kaksi poikaa. - Oltiin siinä hyvin tärlapsille lämpimiä vaatteita.
tulikin elämäntyöni 37 vuoden ajaksi.
Oli aivan luonnollista, että naapurit keän näköisinä.
Kimmokkeen sairaalatyöhön Kerttu oli - Meillä oli niin hyvä äiti, joka piti lapsisMyös Pentti Herranen näki, miten ihauttoivat toisiaan.
saanut sodan aikana työskennellessään taan hyvää huolta, Kerttu sanoo.
- Äiti oli lauantait töissä, ja silloin naa- miset auttoivat toisiaan sodanjälkeisinä
Vanhankylänmaan sotilastukikohdan
Isä oli kuollut ja äiti kävi töissä satasairastuvalla.
massa kantamassa lautatavaraa. Perhe purit toivat meille valmiit ruuat. Kun äiti vaikeina aikoina.
- Talkoot olivat tavallisia naapureiden
- Oli hirveää nähdä, miten pommi- asui kellarikerroksessa, jossa ikkuna oli pesi pyykkiä, hän pesi samalla muidenkin
ja sukulaisten kesken. Jos joku oli saipyykkejä.
koneet lensivät täydessä lastissa koh- kadun tasalla ja usein oli kylmä.
Perheen yläkerrassa asui venäläis- raana, käytiin yksi toisensa jälkeen häntä
ti Kotkaa, jossa äitini ja veljeni asuivat.
- Mutta siinä oli ihana asua. Meillä ei
Ei meidän poikien aseilla niitä pystytty ollut koskaan kotona riitaa. Äidin tarvit- syntyinen Ruffina, joka leipoi viikon- katsomassa. Emännät kantoivat nyssäköitorjumaan.
si vain vilkaista meitä, niin riita loppui loppuisin suuria, herkullisia riisi- ja tä köyhille perheille.
Nykyisen kaltaista sosiaaliapua ei silperunapiirakoita.
Sotien jälkeen oli puutetta kaikesta.
alkuunsa.
- Hän laittoi niitä koriin, kiinnitti sii- loin ollut. - Yksi nainen pääsi kotiin saihen narun, laski korin ikkunastaan mei- raalasta, eikä hänellä ollut ruokaa eikä
dän ikkunamme korkeudelle ja heilutti rahaa. Hänen tuttavansa näki tilanteen ja
halusi auttaa. Hän toi naiselle viikon ruusitä niin, että kori koputti ikkunaamme.
- Oli ihanaa, kun kori kopsahteli ikku- at ja rahaa, ja toipilas pääsi taas elämän
naan ja tiesimme, että taas on herkkuja alkuun.
Kotkalainen Matti Piipari on muistellut silakka-aterioita lapsuutensa ja
tulossa!
nuoruutensa Kuutsalossa.
Sotien jälkeen moni perhe hankki aina Voi ja liha olivat
Silkkusoppa eli suolasilakoista tehty silakkakeitto oli ruokaa, jota Piiparin
kesäksi possun. Kanejakin kasvatettiin rahaakin arvokkaampia
kotona syötiin viikoittain 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla. Perunat kasvatettiin
ruuaksi monessa kotkalaisessa pihassa.
Pentin onneksi perheellä oli hyvät suhteet
itse Kuutsalossa ja sieltä kalastettiin syksyllä silakat eli hailit, jotka suolattiin
Meilläkin
oli
kaneja.
Mutta
eihän
maaseudun viljelijöihin, ja ruokaa riitkarkealla suolalla kovaan eli niinsanottuun talvisuolaan.
niitä
hennottu
tappaa,
vaan
äiti
antoi
ne
ti. Ja ruuan myötä muutakin tarpeellista
Hailia, joka suolattuna sai nimen silakka, käytettiin sitten niin keitossa,
muille, Kerttu kertoo.
tavaraa.
silakkalaatikossa kuin muutenkin. Usein kattilaan laitettiin pohjalle perunat ja
Hän muistaa hyvin ensimmäisen
päälle suolasilakat, sipulit ja vettä. Se oli hyvää perusruokaa, perunaa ja keitettyä
Talkoilla
autettiin
pukunsa.
suolasilakkaa, ruisleipää ja piimää.
naapureita ja sukulaisia
- Sitä ei rahalla saatu. Mutta kun anPentti Herranen syntyi vuonna 1929 ja noin kaksi kiloa voita, ei minun enää
Silakat ja perunat
tarvinnut puvusta paljoa maksaa. Yleenasui sodan jälkeen Savonlinnassa.
10 perunaa
- Vuosina 1943-44, 13-15 -vuotiaana, säkin jos oli voita, lihaa, tupakkaa tai ka20 suolasilakkaa
olin sotahommissa puolustusvoimien au- nanmunia, niitä sai sotien jälkeen vaihtaa
(10 maustepippuria, jos oli)
melkein mihin tahansa.
toverstaalla Itä-Karjalan Vitelessä.
2 sipulia
- Mustan pörssin jobbareilta sai ostaa
Pentti kuului poikaosastoon. Kun rin1 l vettä
tamalla, usein lähellä etulinjaa, oli huol- kankaita, mutta ne olivat kallista tavaraa,
Liota silakat. Kuori ja lohko perunat.
toautoja ja ambulansseja mennyt rikki, he Pentti kertoo.
Pane perunat, suolasilakat, pippurit, sipulilohkot ja voi kattilaan. Lisää vettä
noutivat niitä korjattaviksi. Autot kiinniniin, että ainekset juuri peittyvät. Keitä hiljaisella lämmöllä, kunnes perunat ovat
tettiin kuorma-auton perään sidottuihin
Teksti ja kuvat
pehmeitä.
puomeihin, ja hinattavana saattoi olla
Ulla-Maija von Hertzen
Samanlaisia muistoja on hänen vaimollaan Kerttu Herrasella. Juuri tuo yhteisvastuun tunne ja toisten auttaminen
saivat aikaan sen, että köyhiltä ajoilta on
paljon hyviä ja lämpimiä muistoja.

Piiparin perheen silkkusoppa
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Dekkarissa

paha saa palkkansa
Kun rovasti Varpu Sintonen oli lukiolaistyttö, hän luki
ensimmäiset Agatha Christien dekkarinsa.
– Siitä lähtien olen tykännyt niistä. Olen perinteisten Kuka
sen teki -dekkareiden, palapelidekkareiden ystävä.

Varpu Sintosen kirjahyllyissä on myös monia nuoruudenrakkauksia,
mm. Anni Swania ja Anna-sarjaa.

Agatha Christien dekkareissa eletään englantilaisessa
ylemmän keskiluokan siistissä
maailmassa, jossa murhat ja
niiden ratkaisutkin ovat siistejä ja oikeus tapahtuu. Paha
saa palkkansa.
Yksi Varpu Sintosen suosikeista on murhia ratkova Neiti
Marple, toisaalta hyvin tyypillinen englantilainen ikääntynyt neiti mutta samalla huippuälykäs leidi. - Hän on elänyt
koko ikänsä maalaiskylässä ja
tuntee myös pahuuden.

Varsin leppoisia, hyväntuulisia ja vähämurhaisia
dekkareita ovat Alexander
McCall Smithin Naisten etsivätoimisto N:o 1 -kirjat. Niissä ei tuoda Afrikkaa esille
kurjuuden tyyssijana vaan
tuodaan esille sen valoisampi
puoli.
Varpu Sintonen löytää
joskus dekkareista oivalluksia, joita hän pohtii ja käyttää hyväkseen. Sellainen
voi olla vaikkapa Hercules
Poirot’n ajatus julkisesta
salaisuudesta.
Ihmiskohtaloita ja
- Se on asia, joka on yleisuhteita
sesti tiedossa mutta jota ei
Mikä dekkareissa sitten Varkoskaan sanota, koska olepua kiinnostaa?
tetaan kaikkien sen tietävän.
- Niiden lukeminen on paJos joku ei sitä tiedä, hän ei
koa arkitodellisuudesta. Mietule sitä tietämäänkään.
lestäni olen oppinut dekkaMiksi dekkareiden rikos on
reista ihmistuntemusta.
kuitenkin yleensä se murha?
- Kotikirjasto on kuin ruokakaappien varmuusvarasto, se pitää olla olemassa, Varpu Sintonen tuumaa. Hänellä
Yksi ihmistuntemuksen
- Murha on äärimmäinen
on kaapissaan mm. sata ensimmäistä Sapo-sarjan dekkaria, joista suurin osa on divarilöytöjä.
mestari onkin juuri neiti Marteko ihmistä vastaan. Sitä ei
ple. Hän on oppinut seuraavoi korjata vaan se vaatii ehmalla tarkoin maalaiselämää ja tietää Ilkka Remeksen maailma ei häntä kieh- rikoksia ratkoo helposti tulistuva, ruo- dottomasti rangaistuksen ja sovituksen.
senkin, että varasteleva puotipuksu voi do, ei myöskään Raymond Chandlerin.
Rakkausromaani päättyy naimisiinkaa rakastava, TV:stäkin tuttu komisario
käyttäytyä samoin kuin isokin rikollinen - Tykkään dekkareista, joissa tunteet Montalbano. – Ja suomalaisista tykkään menoon ja dekkari syyllisen löytymiseen.
jollainen puotipuksukin haluaisi olla.
Mutta mitä sen jälkeen?
ovat mukana. Vaikkapa tyyliin ”nainen Seppo Jokisen Koskinen-sarjasta.
- Dekkareissa ihmiskohtalot ja ihmis- hädässä” ja sitten pelastus… ja ahdingos- Harvoin mennään niin pitkälle, etten väliset suhteet ovat tiiviissä pake- sahan on yleensä nainen. Tällainen dek- Murha ei ole välttämätön
tä rikollisen saama rangaistus kuvataan.
tissa. Se on yksi syy, miksi ne ovat niin kari on Christien mainio Neiti PinkertoMurhaakaan ei dekkarissa välttämättä Ja todellisuudessa rikos koskettaa suurta
kiinnostavia.
nin salaisuus.
tarvita. - Lempidekkarini on Dorothy L. määrä uhrin ja tekijän läheisiä ihmisiä.
Mutta niitä kirjoja, joissa uhreina ovat Sayersin Juhlailta, jossa Oxfordin yliopisNainen hädässä – ja pelastus
Teksti ja kuvat
lapset, Varpu Sintonen ei halua avata.
tossa tutkitaan ilkivallantekojen sarjaa.
Ulla-Maija
von Hertzen
Kovin realistiset, väkivaltaiset ja miehiset
Varpun suosiossa ovat myös sisilialai- Koska kyseessä on naiscollege, samalla
toimintadekkarit eivät Varpua miellytä. sen Andrea Camillerin dekkarit, joissa pohditaan myös naisten asemaa.

Tullen mennen
Pimeyden nautinnoista
Pimeys ja valo heitetään vastakkaisiksi. Ihmiset vihaavat pimeyttä ja
kaamosta, eivätkä huomaa, miten
kaikki kylpee valossa, kajossa ja häiriövalossa. Häiritsevä äänisaaste on
puheenaihe, mutta valoa rakastamme,
nautimme elämästä ja koemme
turvallisuutta.
Ennen keinovaloja elettiin päivänvalosta. Mökeissä ei iltaisin tehty
paljon mitään, koska päreet ja kynttilät levittivät parhaimmillaan hä-

märää keskelle pimeyttä. Georges de
La Tourin kuvat kertovat kaiken: yksinäinen ihminen kynttilän ääressä, valohämy leijailee, ympärillä pimeää,
hieman pelottavaa. Ei ihme, etteivät
maalaukset herättäneet aikalaisinnostusta, mutta me rakastamamme
intiimiä valon rajaamaa tunnelmaa.
Miksi?
Kenties olemme monet menettäneet
sen tunnelman. Elämme ylivalossa:
emme näe kunnolla tähtitaivasta,

koska kaupunkien ja teollisuuden hajavalot heijastuvat taivaisiin asti, pilvet
hohtavat ja kaukaa näkee taajamien
sijainnin.
Pimeys ja hiljaisuus, nekin meille
pitäisi suoda, että pääsisimme lepäämään keskelle turvallista pimeyttä,
tähtitaivaan alle miettimään, mikä
merkitys valolla on elämässämme.
Petri Pietiläinen
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Yhteisvastuu 2012 torjuu ylivelkaantumista

Suomessa Takuu-Säätiö käynnistää vuoden 2012 yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen,
jonka tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Halpakorkoisia
pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai menetetyt luottotiedot
estävät luottojen saamisen.
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa
Yhteisvastuu niin ikään tukee
pienrahoitustoimintaa. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton
kanssa.
Keräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Ugandaan ja
kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke saa
20 prosenttia keräyksen tuotosta
ja hiippakuntien avustustyö sekä
Kirkon diakoniarahasto yhteensä
10 prosenttia. Loput 10 prosenttia käytetään keräävän seurakunnan päätösten mukaisiin diakonisiin tarpeisiin. Yhteisvastuukeräys 2012 käynnistyy 5.2.

Mikä Yhteisvastuu?
Yhteisvastuu syntyi 60 vuotta
sitten lähimmäisenrakkaudesta,
jolloin lapsiperheiden hätä antoi

kipinän keräykselle. Tuo kipinä
ei ole koskaan hiipunut.
Nyt Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon suurkeräys, suurin suomalainen lajissaan.
Keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuun juuret ovat syvällä Suomen historiassa. Syksyllä 1949 sodan ja pahojen hallavuosien jälkeen lapsiperheiden
tilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa
oli heikoissa kantimissa. Lapset olivat aliravittuja ja sairaita.
Työttömyys vaikeutti perheiden
toimeentuloa. Tarvittiin pikaista
apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut, kunnes kirkko tuli
hätiin.
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton (nykyinen
Kirkkopalvelut) pääsihteeri Toivo Laitinen ja sosiaalisihteeri
Lauri Tuomi näkivät perheiden
hädän kiertomatkallaan ja ehdottivat heti suurkeräyksen järjestämistä. Keräyksen nimen
ideoi Varkauden kirkkoherra
Kustaa Sarsa ja Suomen tasavallan presidentti kutsuttiin keräyksen suojelijaksi.
Ensimmäiset Yhteisvastuutalkoot polkaistiin käyntiin
vuonna 1950 kaikissa seurakunnissa. Suomalaisten lähimmäisenrakkaus ylitti kaikki odotukset. Pohjois- ja Itä-Suomen
nälkäänäkeville lapsiperheille
kerättiin 60 miljoonaa silloista
markkaa, tuplasti yli tavoitteen.

Apua lähelle ja kauas
1950-luvulla keräysvarat käytettiin kotimaassa. Niillä tuettiin
huonokuntoisten asuinrakennusten kunnostusta ja äitien

virkistyslomia. Köyhille kodeille
hankittiin lehmä tai hevonen,
invalidille pyörätuoli tai vanhukselle kunnollinen vuode.
Myös lahjakkaita lapsia autettiin
kouluun.
Joka vuosi Yhteisvastuu toi
esille erilaisia vaikeuksissa olevia
ryhmiä kuten lesket, orvot, työttömät, asunnottomat, kehitysvammaiset, invalidit ja yksinäiset vanhukset.
Vuonna 1963 apua laajennettiin ulkomaille. Ensimmäinen
avunsaaja oli Ambo-Kavangon
kirkko Namibiassa.

Voima kumpuaa
vapaaehtoisista
60 vuotta myöhemmin Yhteisvastuukeräyksellä on 40 000 vapaaehtoista talkoolaista. Nämä
arkienkelit ovat auttaneet satoja
tuhansia hädänalaisia Suomessa
ja maailman köyhimmissä maissa. Yhä edelleen keväiseen katukuvaan kuuluvat Yhteisvastuukerääjät kiertävät keräyslistojen
kanssa ovelta ovelle vetoamassa
ihmisten lähimmäisenrakkauteen. Perinteikäs listakeräys on
saanut rinnalleen uusia, toinen
toistaan kekseliäämpiä keräystapoja. Vuosittainen keräystuotto
on 2000-luvulla ollut noin viiden
miljoonan euron luokkaa.
Yhteisvastuu on paljon muutakin kuin rahankeräys. Se tuo
esille monesti näkymättömän
hädän eikä kavahda tarttua
aiheisiin, joihin moni ei koskisi pitkällä tikullakaan. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaa
Kirkkopalvelut ry, joka välittää tuotteillaan ja palveluillaan
toivoa, hyvää elämää ja arjen
kristillisyyttä.

Yhteisvastuutapahtumia
Kotkan seurakunta
• Su 5.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avausmessu
Kotkan kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit Kotkan
seurakuntakeskuksessa. Ulla-Maija von Hertzen kertoo
mielenkiintoisia yv-kokemuksia Ugandasta.
• Pe 17.2. Nuorten yhteisvastuu lipaskeräys -tempaus. Arkusta
voi noutaa lippaan klo 15-21 välisenä aikana.
• Tule mukaan Yhteisvastuukeräykseen esim. lista-, lipas-, tai
ns. pankkisiirtojen postiluukkujakajaksi. Otamme vastaan
mielellämme ideoita Yhteisvastuukeräyksemme edistämiseksi
esim. tapahtumat, myyjäiset ym., joihin toivomme
vapaaehtoistyöntekijöitä. Ota yhteyttä Elisa Järvimäkeen, p.
041 540 3011.
Kymin seurakunta
• Su 5.2. klo 10 Yhteisvastuun messu Kymin kirkossa. Messun
jälkeen kirkkokahvit Helilän seurakuntatalossa, jossa saa
kuulla keräyskohteista, ilmoittautua listakerääjäksi ja ostaa
YV-tuotteita.
Langinkosken seurakunta
• Su 5.2. klo 10 Messu, yhteisvastuukeräyksen avaus
Langinkosken kirkossa, yhteisvastuukerääjien siunaus,
keittolounas, yv-tuotteiden myyntiä, keräyskohteiden esittely.
• Laskiaistiistaina 21.2. klo 11-12 Hernekeittoa omiin astioihin
yhteisvastuukeräyksen hyväksi Aittakorven seurakuntatalossa.
• 9.-10.3. Yhteisvastuukeräys Automarket Prismassa.

Lahjoita
Suorat tilinumerot
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Sampo FI81 8000 1600 0516 51
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80
YV-lahjoituksiin seurakunnan viitenumero
Kotkan viitenumero 304227
Kymin viitenumero 304256
Langinkosken viitenumero 304269
Lähetä tekstiviesti numeroon 16155
pienestäkiinni5 (5 €)
pienestäkiinni10 (10 €)
pienestäkiinikk
(Ryhdy Yhteisvastuun kuukausilahjoittajaksi. Viestin hinta 1 €.)

Erikoihammasteknikko

Timo Noronkoski

KOTKAN LÄÄKÄRIKESKUS OY

Kotkankatu 16 B 42

PARASTA ASIANTUNTEMUSTA
YHTEINEN AJANVARAUS 2111 500
KOTKA, Kotkankatu 11 • p. 211 1555
KARHULA, Karjalantie 6 • p. 210 5400
HAMINA, Kaivokatu 3 • p. 230 3200
www.kotkanlaakarikeskus.fi

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!
Devisys -liukuesteet 28,Jääpiikki kävelykeppiin 6,Kävelykepit alk. 20,Lonkkasuojaimet alk. 47,-



Kotkan Ateriapalvelu

- laadukasta ateriapalvelua Kotkan ja Karhulan talousalueelle

Lakiasiaintoimisto
saLomo ky

Kotkan Ateriapalvelu on Kotkan Hovinsaaressa toimiva yritys, joka toimittaa monipuolista ja terveellistä ruokaa vanhuksille koteihin ja palvelutaloihin Kotkan ja Karhulan talousalueelle.

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

Kirkkokatu 21, 48100 Kotka
puh. 05 - 2230 640
ma-to 9-17.00, pe 9- 16.00
info@proteesipajajapro.fi
www.proteesipajajapro.fi

Aterian hinta on 8,00 €. Hintaan sisältyy: kuljetus ja alv 13 %
Tilaukset
Puh: 040 – 7616361
kotkanateriapalvelu@gmail.com
www.kotkanateriapalvelu.fi
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Messut ja
jumalanpalvelukset
Muita hartauksia

Erityiskirkkopyhiä
• Kotkan kirkossa:
- Su 5.2. klo 10 Messu,
Yhteisvastuukeräyksen
avauskirkkopyhä, minkä
jälkeen kirkkokahvit
Kotkan srk-keskuksessa.
- Su 19.2. klo 10 Messu,
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, minkä jälkeen
kirkkokahvit Kotkan srkkeskuksessa. - Su 18.3.
klo 10 Kansainvälinen
messu.

Erityiskirkkopyhiä
• Kymin kirkossa: Su 5.2.
klo 10 Yhteisvastuun
kirkkopyhä, kirkkokahvit
Helilän srk-talossa. - Su
19.2. klo 10 Perhemessu, kirkkokahvit. - Su
4.3. klo 10 Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset
naiset 50 v. juhlamessu,
kirkkokahvit. - Su 11.3.
klo 10 Talvitoimintarippikoulun konfirmaatio. Su 1.4. klo 10 Päivärippikoulun konfirmaatio.

• Kymin kirkossa: Nuorten
messu 12.2. ja 25.3. klo
18. - Sanan ja sakramentin ilta 25.3. klo 16
kirkossa, puhujana Keijo
Komppa.

Toimitus:
Tuula Mäkitalo
ja Ulla Spännäri,
os. Mariankatu 14 C, 2.
krs, 48100 KOTKA.
Sähköpostiosoite
osviitta.lehti@evl.fi
Viestinnän toimikunta
2011-2012: Seppo Karjalainen (pj.), Tellervo Aho,
Ulla-Maija von Hertzen ja
Tuula Mäkitalo

Tuomasmessu
• Su 19.2. klo 18 Hovinsaaren srk-talossa ja su
18.3. klo 18 Kotkan srkkeskuksessa. Tervetuloa
suunnittelemaan Tuomasmessuja 8.2. klo 18
ja seuraavia tapahtumia
28.3. klo 18 Kotkan srkkeskukseen. Tule mukaan
toteuttamaan!

Aikuistyö
Erityiskirkkopyhiä
• Langinkosken kirkossa:
Su 5.2. klo 10 Messu,
yhteisvastuukeräyksen
avaus. - Su 12.2. klo 10
Messu, isovanhempien
kutsukirkko. - Su 11.3.
klo 10 Messu, Metsolan
Aikamiespoikien ja
Metsolan Tyttöjen kirkkopyhä - Su 25.3. klo
10 Sairaalasielunhoidon
messu.
• Kymin kirkossa: Su
11.3. klo 10 Talvitoimintarippileirin
konfirmaatiomessu.

Kyläkirkko
• Su 5.2. klo 12 ja su 4.3.
klo 12. Haltijan kerhohuoneessa, Haltijantie 1.

Osviitta
13. vuosikerta
Julkaisija:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Päätoimittaja:
Tuula Mäkitalo,
tuula.makitalo@evl.fi
p. 044 335 5946

Seurakuntien tapahtumat

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
Seuraava Osviitta jaetaan
koteihin ke 28.3.2012.
Seurakuntalehti Osviitta
on luettavissa (pdf) seurakuntien verkkopalvelusta

www.kotkanseurakunnat.fi

• Elämä yllättää -seurakuntailta su 1.4. klo 16
Kotkan srk-keskuksessa.
• Pienryhmät ovat alkaneet
tammikuussa. Ryhmiin
voi tulla mukaan kesken
kaudenkin.
• Naisten piiri maanantaisin
parittomin viikoin klo 18
Kotkan srk-keskuksessa,
2. krs, kokoushuone 4.
(käynti kahviosta, sisäpihalta näkyy lasiseinäinen
kahvio ja sen ovi). Aiheena Raamatusta Kuningas Daavidin elämää.
• Naisten Raamattupiiri
tiistaisin parittomilla
viikoilla klo 18 Kotkan
srk-keskuksessa, 2. krs,
kokoushuone 4. (käynti
sisäpihan kautta, lasiseinäisen kahvion ovesta).
Tutustutaan Johanneksen
evankeliumiin.
• Miesten piiri parittomien
viikkojen ma klo 18
nuortentila Arkussa, Mariankatu 14. Seuraavan
kerran piiri kokoontuu
ma 13.2., 27.2., 12.3.,
26.3., 23.4. ja 7.5.
• Rukouspiiri parillisten
viikkojen ma klo 18
nuortentila Arkussa,
Mariankatu 14. Seuraava
kokoontuminen 6.2.
• Luovan toiminnan piiri
Silmukka kokoontuu joka
ke klo 17-19 Kotkan srkkeskuksessa, käynti kahvion kautta, toisen kerroksen kokoushuone 3.
• Tiloissamme kokoontuu
myös nyplääjien piiri,
’betaryhmä’ ja narsistin
uhrien vertaisryhmä
sekä Healing rooms -toimintaa on Hovinsaaren
srk-talossa tiistaisin.
Lisätiedot pastori Kirsi
Hämäläiseltä.
• Cursillo - arjen löytöretki
-toimintaa on myös seurakunnassamme. Seuraava
valtakunnallinen Cursillo
- viikonloppu on v. 2012
Lahdessa Siikarannan
kurssikeskuksessa huhtikuun lopussa. Lisää www.
cursillo.fi Cursillo -ryhmä
kokoontuu Kotkas-

sa kerran kuukaudessa.

Laskiaiskahvio
• Ti 21.2. klo 11-13 laskiaiskahvio lähetystyön hyväksi Kotkan srk-keskuksessa, os. Mariankatu 14.
– Tervetuloa nauttimaan
hernekeittoa, kahvia ja
laskiaispullaa!
– Pullia ja hernekeittoa
voi ostaa myös mukaan
omaan astiaan. Pullia
voi tilata keskustan
työpaikoille viim. pe
17.2., p. 050 577 5799.
Toimitukset tiistaina klo
11 alkaen.
Järj. Kotkan seurakunta
lähetystyö

Diakoniatyö
• Kotkan seurakunnan
diakoniatyön avustusvastaanotot to klo 13-15
diakoniatoimistolla, Mariankatu 14 (sisäpiha).
• Verenpaineen mittaus
Hovinsaaren seurakuntatalolla ti 7.2. klo 10-11.
Jatkossa mittaukset joka
kuukauden ensimmäinen
tiistai ja kevään viim. 8.5.
Lisätietoja Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.
• Eläkeikäisten Torstaikerho Kotkan seurakuntakeskuksessa
to klo 11.30- 13.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
• Liikuntarajoitteisten Toivonkerho Langinkosken
kirkolla Toivonsalissa
pe 10.2. ja pe 9.3. klo
11.30-13.30. Kotkan
suunnalta invataksikuljetus 2 € / kerhokerta.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
• Hopeakerho ke 8.2. klo
12-13.30 Hovinsaaren
srk-talolla. Kerhot jatkuvat keskiviikkoisin,
kevään viimeinen kerho
2.5. Kesällä kokoontuminen kerran 13.6.
Lisätietoja Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.
• Näkövammaisten kerho
ma 20.2. ja ma 19.3. klo
12-13.30 Hovinsaaren
srk-talolla. Invataksikuljetus 2 € / kerhokerta.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
• Su 12.2. klo 12 Kuurojen
kirkkopyhä Hovinsaaren
srk-talolla.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215 tai
seija.rotonen@evl.fi
• Kiirastorstaina 5.4.
Ehtoolliskirkko näkö- ja
liikuntavammaisille

Sunilan srk-talolla.
Invataksikuljetus.
Lisätietoa ja ilm.
Seija p. 041 462 6215.
• Yhtymän kansainvälisen
työn avustusmatkat
Venäjälle vuonna 2012:
Viipuri 24.5. ja 4.12.,
Pietari 24.-27.5. (lasten
paikkoja) ja 6.-9.9.
(vanhusten paikkoja).
Tarkempia tietoja matkan
hinnoista, osallistumisesta, varauksista ja
vierailukohteista
Anna-Maija Kallasjoelta
p. 050 542 0942.

Ke klo 16 kokkikerho
To klo 16.30 luovan toiminnan kerho
• Hovinsaaren srk-talolla,
Ruununmaankatu 3
Ma klo 17 kokkikerho
• Talvileirit Ristiniemessä
8-10-vuotiaille tytöille ja
pojille 24.-26.2.
11-14-vuotiaille tytöille
ja pojille 26.-28.2.
– Ilm. viim. 10.2. Sinikka
Lopperi, sinikka.lopperi@
evl.fi tai p. 041 462
6212. Leirimaksu 20 €.
Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille viikolla 7.
•

Nuorisotyö

Musiikkityö

• Viikkotoiminta: ti klo
14-18 After School Arkussa (yhteinen Langinkosken seurakunnan nuorisotyön kanssa), to klo
16-19 Cafe Arkussa ja to
klo 19-20 Peli-ilta Kotkan
srk-keskuksen liikuntasalissa (ei 9.2.).
• Nuorisotyönohjaaja päivystää Facebookissa joka
ma klo 18-19. Nuorten
Arkku -ryhmän seinältä
voit käydä lukemassa,
kuka ohjaajista päivystää.
Seinältä löytyy myös
muuta ajankohtaista
tietoa nuorten toiminnasta seurakunnassa.
• Tapahtumat: 9.2. Katajainen kansa esiintyy klo
19 Kotkan Valokuvakeskuksessa, Vuorelankulma
2. - 17.2. Nuorten yhteisvastuu lipaskeräys
-tempaus. Arkusta voi
noutaa lippaan klo 15-21
välisenä aikana. - 1.3.
Hiihtolomarieha alkaa
klo 16.30 Arkusta (viikkotoiminnat hiihtoloman
aikana tauolla).
• Nuortenmessut: 16.2.
klo 18.30 Kotkan srkkeskuksessa ja 1.3. klo
16 Kotkan kirkossa
• Lisätietoja nuorten
toiminnasta: Johanna
Nyman p. 041 462 6218,
johanna.nyman@evl.fi ja
seurakunnan nettisivuilta:

• Kevään Lauluämpärit seuraavina sunnuntaina klo
15 Hovinsaaren srk-talolla: su 12.2., su 11.3., su
25.3., su 15.4. ja su 29.4.
Tervetuloa niin vanhat
kuin uudetkin laulajat!
• Aikuisten bändipajat
seuraavina torstaina klo
16-18 Kotkan srk-keskuksen bändikämpällä:
to 2.2., to 16.2., to 8.3.,
to 15.3., to 12.4. ja to
26.4.
• Päiväkuoro kokoontuu
ke klo 12-12.45 Kotkan
srk-keskuksessa. Lisätietoja Irina Lampénilta, p.
041 462 6224.

http://kotkanseurakunnat.fi/Kotkan%20
seurakunta/Toiminta/
Nuoret/Nuoret

Varhaisnuorisotyö
•

Kouluikäisten kerhot keväällä 2012
Kotkan srk-keskuksessa,
Mariankatu 14
Ma klo 16.30 kokkikerho
Ti klo 16.30 askartelukerho
Ti klo 16.30 liikuntakerho (salissa)

Yhteismusa Soikoon!
• La 4.2. klo 13 Kotkan
kirkossa
• Kotkan seudun musiikkiopiston oppilaat
musisoivat workshopin
päätteeksi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Exsultate,
jubilate - konsertti

Su 11.3. klo 18 Kotkan
kirkossa
• Päivi Niskanen, sopraano
ja Minna Raassina, urut.
Ohjelma 5 €.
• Ohjelmassa on mm. W.
A. Mozartin soolokantaatti Exsultate, jubilate
sekä aaria Et incarnatus
est c-molli-messusta.
Minna Raassina soittaa
uruilla mm. Nicolas de
Grignyn ranskalaista
barokkimusiikkia.
Järj. Kotkan seurakunnan
musiikkityö
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Hiljaisuuden illat
• Kymin kirkossa hiljennytään kello 19 tammitoukokuussa joka toinen
keskiviikko 18.1. alkaen
parittomilla viikoilla 1.2.,
15.2., 29.2., 14.3., 28.3.,
11.4., 25.4., 9.5.
• Teejatkot sakastissa.

Martan pirtti

• Avoin kerho kaikenikäisille ti klo 9.30-12.30
Alasalissa, Karhulantie
31.
• Ohjelmassa klo 10
jumppa, n. klo 11 kahvit
omakustannehintaan
ja mahdollisesti alustus
yms. ohjelmaa.
• Toiminta alkoi 24.1.
ja kausi päättyy
huhtikuussa.

Diakoniatyö
• Diakonian päivystykset
Sunilan srk-talossa os.
Vallimäenkatu 20. Verenpaineen mittaus ja
keskustelua kerran kuukaudessa maanantaisin
6.2., 5.3. ja 2.4. klo
10.30-11.30.
Diakonian kerhot:
• Sunilan kerho ma klo
11.30-13 Sunilan srktalossa 6.2., 5.3., 2.4.
• Tavastilan kerho to klo
13-14.30 Vilkillä 23.2.,
22.3., 19.4.
• Hurukselan kerho ti klo
13-14.30 seuratalo Soihtulassa 7.2., 6.3., 3.4.
• Superkerho ma klo 1314.30 Helilän srk-talossa
27.2., 19.3., 16.4.

Lähetyksen kevät
Lähetyspiirit:
• Askartelu- ja käsityöpiiri
ma, Helilän srk-talolla
(kirkon vieressä) klo 17
helmikuusta 13.2. lähtien
joka toinen viikko jatkuen 23.4. asti.
• Helilän lähetyspiiri, joka
toinen ti klo 18-19.30,
Tapulissa, Vesivallinaukio
1 (Aurinkopisteen vieressä 2. kerros , kiviportaat) alkaen 17.1.
• Keskipäiväinen lähetyspiiri, joka toinen ke klo
13, Boksi, Karhulantie
31, alk. 1.2. (Poikkeuksellisesti 1.2. Alasalissa).
• Metsäkulman lähetyspiiri,
joka toinen ti klo 15, Su-

nilan srk-talolla, Valliniemenkatu 20, alk. 17.1.
• Hurukselan ja Marinkylän kokoontumiset
ilmoitetaan kirkollisissa.
• Siioninvirsiseurat, joka
kuukauden kolmas sunnuntai alasalissa, Karhulantie 31 sisäpiha, 19.2.,
18.3., 15.4. ja 13.5. klo
14.30 kahvit ja klo 15
seurat.
• Suomen Lähetysseuran
tasauspäivän ohraleipämessu, iltaehtoollisen
vietto, Sunilan srk-talolla
13.3. klo 18. Metsäkulman lähetyspiiri valmistaa tarjolle maukasta
iltapalaa. Tasauskeräystietoa Tansaniasta.
• Sanan ja sakramentin ilta
Kymin kirkossa su 25.3.
klo 16. Illan aihe on
Elämän merkkejä. Helilän
srk-talolla tarjoilua. Ilta
järjestetään yhteistyössä
Kymenlaakson ev.lut.
Kansanlähetyksen kanssa.
Puhujana Keijo Komppa.
• Vappubrunssi 1.5. Helilän srk-talolla ensimmäinen kattaus 11.30
ja toinen 13.30. Tarjolla
on maittavaa kotiruokaa,
arpoja ja muuta mukavaa
myytävää mm kevään ja
kesän juhliin!
– Kanssasi lähetystyön tapahtumissa Anne Hovi
p. 044 725 9291 ja Nina
Eskoli p. 044 752 9528.

Kuorot harjoittelevat

• Projektikuoro to klo 18
Sunilan srk-talossa, os.
Valliniemenkatu 20.
• Tyttökuoro Silmut
ke klo 17 Helilän srktalossa kirkon luona.
• Tiedustelut kanttori
Sinikka Vesala,
p. 044 725 9122.

Lapsille

• Perhemessu ja kirkkokahvit 19.2. klo 10.
Puurokirkot 7.2. ja
13.3. klo 18, iltapuuro

Helilän srk-talossa kirkkohetken jälkeen.
• Helmikirkot 24.2. ja
23.3. klo 10.30, lounas
Helilän srk-talossa kirkkohetken jälkeen.
• Koko suvun pyhäkoulu
26.2. ja 18.3. klo 11.30
Helilän srk-talossa. Ohjelmassa pyhäkouluhetki,
yhteinen lounas ja yhteistä tekemistä.

Varhaisnuorille
• Kerhot eri
puolilla
seurakuntaa
7-14 v.
• Leirit
Höyterissä.
Tiedotetaan kirkollisissa
ilmoituksissa paikkakunnan lehdessä ja
kaupunkilehdessä sekä
koulujen kautta.
– kotisivut www.kotkanseurakunnat.fi

Nuorille
• Nuorten messu 12.2.
ja 25.3. klo 18 Kymin
kirkossa.
• Nuorten leiri 27.-29.4.
Höyterissä.
• Nuortenmessut, ruokakerho, iltapäiväkahvilat
tiistaisin, nuortenillat.
– kotisivut www.kotkanseurakunnat.fi ja edelleen
>Kymin seurakunta >Toiminta >Nuoret

Hiljaisuuden talo
• Tule vapaaehtoiseksi
hiljaisuuden taloon
kevääksi 2012. Ensimmäinen suunnittelukokous on 1.2. klo 17
Kymin seurakunnan
Alasalissa (S-markettia
vastapäätä). Hiljaisuuden
talo rakennetaan ajalle
2.-7.4.
– Tule ja kutsu myös ystäväsi mukaan, yhteyshenkilö Antti Kilpi,
p. 044 752 9544.

Konsertteja

• Ma 13.2. klo 18 Pekka
Kososen ja Triangelin
konsertti Ruonalan kirkolla. Vapaa pääsy.
• Su 19.2. klo 18 Lauluyhtye Sekstin konsertti
Langinkosken kirkossa.

Aikuistyön
tapahtumia

• Su 26.2. klo 17 Raamattutunti, klo 18 Sanan
ja rukouksen ilta Aittakorven srk-talossa, vieraana rovasti Pentti Holi.
• Su 25.3. klo 17 Raamattutunti ”Kuningas
Hiskian kasvu sairauden
kautta sankarikuninkaaksi”, klo 18 Sanan
ja rukouksen ilta Aittakorven seurakuntatalossa,
vieraana Juho Sankamo.

Alfakurssi
alkaa

• Onko
elämässä
mitään
mieltä?
Onko
minun elämälläni tarkoitusta? Mistä
kristillisessä uskossa on
kyse?
• Näitä kysymyksiä – ja
myös vastauksia – pohditaan Alfakurssilla
Ruonalan kirkolla, os.
Mäkeläntie 2.
• Torstaisin 9.2. klo 18 alkaen. Viimeinen kokoontumiskerta on 19.4.
• Kurssi käsittää kymmenen
kokoontumiskertaa ja
yhden päivän mittaisen
viikonloppuun ajoittuvan
kokoontumisen.
• Kurssi-illoissa on yhteinen iltapala (3 euroa /
kerta), luento ja keskustelua ryhmässä.
• Kiinnostavaa. Miksipä
et ilmoittautuisi ja tulisi
mukaan?
• Ilm. viim. 6.2. Langinkosken seurakuntatoimisto p. 05 225 5300.

Diakoniatyön
tapahtumia

• Su 12.2. klo 12 Kuurojen
kirkkopyhä Hovinsaaren
srk-talossa, tied. AnnaStina Tulokas p. 041 462
6205 tai anna-stina.tulokas@evl.fi.
• 26.-29.3. Vanhemman
väen leiri Ristiniemessä,
hinta 50 euroa, linja-autokuljetus, ilm. seurakuntatoimistoon viim. 15.3.
p. 05 225 5300.
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Lähetystyön
tapahtumia

• Ma 13.2. klo 14 Lähetysväen ystävänpäivätilaisuus Aittakorven srktalossa, vieraana Veikko
Kurki Sanansaattajista.
• Su 18.3. klo 17 Nainen
aamukasteesta iltaruskoon -esitys, Eva-Liisa
Matikainen, runoja,
musiikkia. Kahvitarjoilu
Suomen Lähetysseuran
Tasauspäivän keräyksen
hyväksi.

Perheiden
ulkoilupäivä
• La 4.2. klo 10-12 Aittakorven seurakuntatalossa.
• mm. Hembölen eläimiä,
kirkkohetki, lasten hiihtokilpailut säävarauksella, rastipolku, kahvio,
grillimakkaraa.

Vauvakirkko
• Su 11.3. klo 16 Ruonalan
kirkossa.
• Omat helistimet mukaan,
kahvi- ja mehutarjoilu.

Perhepäivä
• Su 18.3. klo 11.3014.30 Aittakorven
seurakuntatalossa.
• Musiikkisatuesitys,
lounas (aikuiset 4 €, 4-12
v. 2 €, alle 4 v. ilmaiseksi), keskustelualustus
vanhemmille, toimintaa
lapsille.

Varhaisnuorten
leirejä Ristiniemessä

• 29.2.-2.3. Talvileiri 1.-3.
-luokkalaisille ja 2.-4.3.
Talvileiri 4.-6. -luokkalaisille, hinta 18 euroa/hlö.
Ilm. 30.1.-17.2. Langinkosken srk-toimistoon p.
05 225 5300.
• 13.-15.4. Leiri 7.-8. luokkalaisille, hinta 18 euroa/
hlö. Ilm.12.-30.3. Langinkosken srk-toimistoon
p. 05 225 5300.

Kerhotoimintaa
varhaisnuorille

• Aittakorven srk-talolla
(Luhtipolku 3)
• Ti klo 16.30-18 Toimintakerho 1.-6. -luokkalaisille (askartelua, leikkejä,
lautapelejä, leffa).
• Ke klo 17-18 Sählykerho 1.-3. -luokkalaisille (sählyn pelailua ja
harjoittelua).
• To klo 18-19.30 Liikuntakerho 1.-6. -luokkalaisille
(koppipalloa, sisäfutista,

pelejä, leikkejä).
• Lisäksi Timanttikuoro
alakouluikäisille, lisätietoja kanttori Niina Venäläinen p. 044 752 9496
• Ruonalan kirkolla (Mäkeläntie 2)
• Ma klo 16.30-18 Poikakerho 1.-3. -luokkalaisille (biljardi, ilmakiekko,
PlayStation, Wii).
• Ti klo 17.30-19 Kokkikerho 1.-6. -luokkalaisille
(kokataan ja herkutellaan) Tiedustelut vapaista
paikoista Heidi Nykvist
p. 041 462 6206.
• Mussalon seurakuntakodilla (Ruukkimaanpolku 1)
• Ke klo 17.30-19 Tyttöjen
toimintakerho 1.-6.
-luokkalaisille (mukavaa
puuhastelua tyttöjen
kesken).
• Langinkosken kirkolla
(Langinkoskentie 1)
• Ma klo 17.30-19 Kokkikerho 1.-6. -luokkalaisille (kokataan ja herkutellaan). Tied. vapaista
paikoista Heidi Nykvist
p. 041 462 6206.
• Ti klo 17.30-19 Kivikerho
(kivestä koruksi, yhdessä
vanhemmille ja lapsille.
Yli 10-vuotiaat voivat
tulla yksin)
• Ke klo 17.30-19 Nikkarikerho 1.-6. -luokkalaisille
(nikkaroidaan puusta),
materiaalimaksu 20 €
/ kerhokevät. HUOM!
Ilmoittaudu nikkarikerhoon nuorisotyönohjaaja
Janne Blombergille p.
050 564 7619, mukaan
mahtuu 8 kerholaista.
• To klo 17-18.30 Improvisaatiokerho 1.-6. -luokkalaisille (suunnitellaan,
eläydytään, improvisoidaan, näytellään)
• Salibändyä:
– Ma klo 15-16 Metsolan
koulu 1.-3. -luokkalaiset.
– Ma klo 16-17 Metsolan
koulu 4.-6. -luokkalaiset.
– Ke klo 15-16 Mussalon liikuntahalli 1.-5.
-luokkalaiset.
– To klo 14-15 Ruonalan
koulu 1.-3. -luokkalaiset.
– To klo 15-16 Ruonalan koulu 4.-6.
-luokkalaisille.
– Lisätietoja kerhoista
Janne Blomberg
p. 050 564 7619 tai
janne.blomberg@evl.fi
ja Heidi Nykvist
p. 041 462 6206.

Osviitta
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Arkkipiispa Mäkinen:

Uskontojen, julkisen vallan ja
median on vahvistettava yhdessä
sovintopuhetta

- Uskontojen välinen yhteistyö on sovintopuheen avain. Julkisen vallan edustajien vastuulla on yhteiskunnan uskontopolitiikka. Media taas vaikuttaa mielikuviin ja merkitysten rakentumiseen, arkkipiispa Mäkinen toteaa.
Kari Mäkinen puhui asiasta torstaina
19. tammikuuta 2012 Säätytalolla Helsingissä pidetyssä seminaarissa, joka käsitteli sovintopuheen vahvistamista suomalaisessa yhteiskunnassa.
Uskontojen edustajat kokoontuivat
Tasavallan presidentti Tarja Halosen
aloitteesta syyskuun yhdennentoista päivän tapahtumien jälkeen vuonna 2001
keskustelemaan yhteisestä tehtävästä.

Halonen totesi, että vihakäyttäytymisen
estäminen vaatii yhteistyötä ja laajaa
vaikuttamista yhteiskunnan eri tahoihin. Halonen toivoo yhdenvertaisuuslain
uudistamista. Erityisesti lasten kasvua
on suojeltava. Hän näki tärkeänä tukea
opettajien pedagogista osaamista syrjimättömyyskysymyksissä varsinkin esimurrosikäisten parissa. Samoin hän näki,
että maahanmuuttajien omien järjestöjen on tärkeää löytää uuden kotimaansa
toimintamahdollisuudet.
- Pelkkä hyvä tahto ei riitä vihakäyttäytymisen estämiseen, vaan tarvitaan voimavaroja ja resursseja. Median rooli on
nykyisessä tilanteessa tärkeä. Sananva-

Kuva: Pasi Leino

Arkkipiispa Kari Mäkinen esittää mallia, jossa
uskontojen, julkisen vallan ja median edustajat
sitoutuvat sovintopuheen vahvistamiseen.
Säännöllinen työskentely vahvistaisi
yhteiskunnan turvallisuutta ja ymmärrystä
eri ryhmien välillä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen näkee uskontojen välisen vuoropuhelun tärkeänä askeleena
sovintopuheen vahvistamisessa.

pauteen kuuluu myös vastuu. Tavallisessa
arkikäyttäytymisessä tapahtuvan syrjinnän estäminen on ratkaisevan tärkeää,
presidentti Halonen totesi.
Tilaisuudessa puhuivat ministeri Elisabeth Rehn, päätoimittaja Mikael
Pentikäinen ja valtionsyyttäjä Mika
Illman. Uskontojohtajat pitivät seminaarissa puheenvuorot vihapuheen vaikutuksesta yhteisöönsä ja tavoitteista vahvistaa
sovintopuhetta.
Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan

– Puhukaamme hyvää toisistamme -seminaarin järjesti Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi.
Seminaarissa pohdittiin uskontojen
tehtävää suvaitsevaisuuden edistämisessä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Eri alojen
edustajien tavoitteena on toimia yhdessä
vihapuhetta, rasismia ja pelkoa vastaan
avoimen, tasa-arvoisen ja kaikille turvallisen Suomen puolesta. Keskustelu sovintopuheesta on jatkunut vilkkaana sosiaalisen median kanavilla.

Neljä näkökulmaa Raamattuun 1

Hengellinen raamatunlukeminen
Vietämme Suomessa tänä vuonna
Raamatun juhlavuotta. Juhlavuoteen
on kolme syytä: suomenkielinen
Raamattu täyttää 370 vuotta, nykyinen kirkkoraamattu 20 vuotta
ja maan vanhin kristillinen järjestö
ja kustantaja, Suomen Pipliaseura
200 vuotta. Tarkoitukseni on juhlavuoden mittaan Osviitan neljässä
numerossa asettua lyhyiden artikkeleiden muodossa neljällä eri tavalla
Pyhän kirjan vaikutuspiiriin. Ensimmäinen näkökulma on Raamatun
hengellinen lukeminen.
”Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini
rinnoilla. Syntymästäni saakka olen
ollut sinun varassasi, sinä olet ollut
Jumalani ensi hetkestä alkaen” (Ps.
Kirjoittajan kuvaan tallentama teos ”Ehtoollinen” on Sakt Olofin kirkossa
22:10–11).
Simrishamnissa.
Psalmi 22 antaa äänen ihmisen ahdistukselle. Psalmirukous kuvaa voimakkain ilmauksin ahdistuneen psykofyysisiä oireita
hetkistä, auttanut maailmaan ja hoivannut. Siksi hän
– niin ruumis kuin mieli kärsivät vastoinkäymisten
pyytää ahdingossaan: Älä ole kaukana nyt, kun hätä
keskellä. Ahdistuksessaan rukoilija muistaa: ”Herra,
on lähellä eikä kukaan minua auta (jae 12). Kristilsinä minut päästit äitini kohdusta”. Jumala on rukoilinen perinne on jo varhain nähnyt Psalmin 22 viitlijalle kuin kätilö, joka on ollut läsnä elämän ensi
taavan Kristuksen kärsimykseen (esim. Matt. 27:46).

Otin Psalmin 22 esimerkiksi Raamatun hengellisestä lukemisesta siksi, että se auttaa ymmärtämään,
miten hengellinen lukeminen tapahtuu erityisesti
oman elämän tapahtumien keskellä. Lukemista tai
sanan kuulemista, tai mietiskelyä, ei ohjaa niinkään
älyllinen uteliaisuus, vaan pikemmin kaipaus löytää
Raamatusta lohtua, rohkaisua ja opastusta omaan
elämään.
Vaikka hengellinen lukeminen puhuttelee ennen
kaikkea sydäntä, hengellinenkään tulkinta ei torju
järkeä. Kaikki se tietämys Raamatun maailmasta, ihmisestä, kielestä ja kulttuurista, mikä on saatavilla,
voi auttaa meitä syvempään ymmärtämiseen.
Hengellinen raamatunlukeminen on perimmältään aina yhteisöllistä. Sen alkukoti on rukoileva
jumalanpalvelusyhteisö, messu ja ehtoollispöytä.
Siksi yksittäisen raamatunlukijan on tärkeää vaalia
yhteyttä seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen ja
uskoon.

Juha Tanska
Kymin seurakunnan
kirkkoherra

