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Kohti pääsiäistä

Saatteeksi

Seison leveässä jonossa suljetun oven takana. Meitä on kymmeniä, monia satoja. Odotamme Kotkan kirkon edessä pääsiäiskuvaelman alkamista.
– Eipä ole ennen tarvinnut jonottaa kirkkoon kuin joissakin
konserteissa, toteaa vieruskaverini. Jännitys tiivistyy: mahtuvatko kaikki kirkkoon. Mahtuvat, ja esitys vie mukanaan.
Jeesuksen kärsimystie on meille suomalaisille tärkeä. Haluamme seurata sitä alusta loppuun - hamaan ristinkuolemaan. Näitä tilaisuuksia on tarjolla kaikille ikäryhmille. On
myös yksinäisen hiljentymisen paikkoja.
Seurakunnissa kuorot, musiikin tekijät, työntekijät ja toimintapiirit ahertavat. Kerholaisilla on kaikki taidot käytössä
niiden valmistautuessa kevään päättäjäisiin – onhan kohta
kesä.
On tärkeää odottaa jotain. Oven aukeamista, rippikoulun
isoseksi pääsemistä, konfirmaatiota, vauvan kastejuhlaa ja
kummiutta, kaikkea sellaista mikä on tapahtumiseensa asti
salattu. Niitä asioita, joita emme ole ennen kokeneet. Toive
uudesta elämyksestä tai ennen koetun elvyttämisestä pitää
otteessaan.
Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.
Suomessa on positiivinen uskonnonvapaus. Se tarkoittaa,
että saamme uskoa tai olla uskomatta. Ei ole pakkoa. Voimme
itse valita, myös pysyä siinä mitä olemme.
Tämän lehden sivuilta voitte etsiä - ja löytää – sisältöä kevääseen, pääsiäisen aikaan ja kesän vapaisiin hetkiin. Hiljaisuus ja reippaat messukokeilut vaihtelevat. Torstai-iltana kannattaa rientää Kotkan kirkkoon kokemaan Bachin mahtava
Johannes-passio.
Ristin takaa häämöttää juhla ja ihmeellinen valo!

Kuvat Vuokko Marttila

Ovet auki valoon

Minun Jerusalemini

Yksi tämän ajan käytetyimmistä ”uusista” virsistä löytyy
virsikirjastamme numerolla 54.
Se on ensimmäinen virsi osastossa ”Kristuksen kärsimys ja
kuolema.”
”Käykäämme nyt Jerusalemiin
ja yhdessä paastotkaamme/ ja
Jeesusta kärsimystiellänsä nyt
nöyrästi seuratkaamme.”
Tämä yli sata vuotta sitten
kirjoitettu virsi otettiin virsikirjaamme vuonna 1986. Tätä nykyistä virsikirjaa me kutsumme
vieläkin usein uudeksi, vaikka
se on itse asiassa ollut käytössä
jo kohta kaksikymmentäkuusi
vuotta. Virsi kutsuu meitä hilTuula Mäkitalo
jaisuuteen, tielle kohti Jerusapäätoimittaja
lemia. Itse asiassa virsikirja on
tuula.makitalo@evl.fi
hyvä väline hiljaisuuden viljelyyn – myös sille, jonka huulilla
nuotit eivät oikein tunnu soivan.
Sukupolvia vanhat viisaat virren
sanat ottavat välillä valtaansa
kuin hyvä ystävä, joka tulee
Kuva Ulla-Maija von Hertzen rinnalle, tarttuu käsipuoleen ja
kuiskaa: ”Jatketaan matkaa.” Ja
aika usein se on matka kohti
pääsiäistä ja Jerusalemia.
Virret piirtävät meille kuvia,
joihin on helppo samaistua.
Ne sanoittavat sen, mitä ei ole
helppo omin sanoin sanoa. Ja
kun toinen on sen jo sanonut,
kirjoittanut virreksi, siihen voi
liittyä, vaikka vaiti olemalla.
”Käykäämme nyt Jerusalemiin. Vaan yössä ken kestää
voisi/ ja Jumalan tahtoa kuunnellen sen katkeran kalkin joisi?”
Moni meistä on mielestään
saanut joskus elämässään juoda
katkeran kalkin. Ja usein tuo
Koulutus merkitsee tulevaisuutta Haitin lapsille. Suvivirsi-tapahtumilla
kalkki tullut paljon kipeämmällä
kerätään varoja koulujen rakentamiseen.

tavalla kuin, että on hävinnyt
ottelun viime sekunneilla tai
omaan maaliin tehdyllä maalilla
tai, että omat koirat ovat purreet.
Tappiot vievät meidät pimeään
yöhön, jossa tunnemme olevamme yksin. Mutta ei se, että
tuntee olevansa yksin, merkitse
sitä, että olisi yksin. Emme koskaan ole yksi sen tähden, mitä
Jerusalemissa kerran tapahtui.
”Käykäämme nyt Jerusalemiin, kun henkensä Kristus
antaa./ Hän, Karitsa, kaikkien
puolesta, saa tuomion yksin
kantaa.”
Siksi meitä kutsutaan Jerusalemiin, ei matkalle pyhään
maahan, vaan katsomaan Kristukseen. Moni on matkannut
suurin odotuksin Jerusalemiin.
Niin tein minäkin noin viisitoista vuotta sitten. Kaikki siellä
oli kuitenkin jotenkin toisenlaista kuin olin odottanut. Minusta enemmän arkista kuin
pyhää. Ja silti kuitenkin ihmeellistä ja kaunista. Kun lähestyimme Jerusalemia illan
pimetessä, opas kehotti meitä
sulkemaan silmämme. Laskeuduimme Öljymäen rinnettä ja
kun saimme luvan avata silmämme, kylpi tuo kultainen
kaupunki edessämme auringonlaskun ihmeellisissä väreissä.
Kuva on syöpynyt syvälle
mieleeni, vaikka retkeilijän
sydämeni olikin jäänyt
jonnekin Gennesaretin
järven rannalle.
”Käykäämme siis Jerusalemiin, on ikuinen
kirkkaus siellä./ Ja luoksensa kerran hän ko-

koaa ne, jotka hän tunsi tiellä.”
Tärkeämpää kuin olla Jerusalemissa, on saada olla Jeesuksen kanssa. Hän tekee kuolleen eläväksi. Hän lämmittää
kylmenneen sydämen. Hän vapauttaa kahlitun mielen. Hän
virvoittaa väsyneen. Hän antaa
anteeksi. Siksi hän kulki kerran
Jerusalemiin. Nyt hän kulkee
rinnallamme ja tahtoo olla ystävämme, elämämme.
Valmistautuessani tulevaan
pääsiäiseen kaivoin komerosta
esiin muovikassin, jossa olen
säilyttänyt vuosia sitten puutarhamessuilta ostamaani kasvia.
Ottaessani sen esiin se oli vain
kuiva pallo. Laitoin sen veteen
ja jo muutamassa tunnissa tuo
Jerikon ruusu alkoi vihertää.
Siinä on lupaus keväästä, lupaus
ikuisesta elämästä, lupaus pääsiäisen ihmeestä, joka tekee kuolleen eläväksi.
Hannu Marttila
Kotkan seurakunnan
kirkkoherra
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Hiljaisuuden talossa
Vauvat
vallitsee paastonajan rauha
nauttivat kirkossa

Lauri Ikosen mielestä köröttelyleikki oli niiiin ihanaa.
Omien helistinten säestyksellä
leikittiin laululeikkejä ja laulettiin kynttilänsytytyslaulua. Pastori Sanna Einiö luki psalmeista
suuresta ihmeestä ja paikalla olleet pienet suuret ihmeet kuuntelivat hekin tarkasti.
Kerrassaan herttaiseen ja tunnelmalliseen vauvakirkkoon kuului myös lasten siunaaminen.
- Tulin Hangosta Kotkaan varta vasten tähän kirkkoon, kertoi
Marjo Lyytikäinen, joka saapui
tyttärensä Kati Ikosen ja hänen
lapsiensa, viisivuotiaan Marian-

nan sekä viiden kuukauden ikäisen Laurin kanssa.
Vuoden ja kuukauden ikäiselle
Onni Kituselle Ruonalan kirkko
oli jo ennestään tuttu paikka. Onni syöksähteli välillä pianon luokse valmiina säestämään lauluja.

Kuvaa Kymin seurakunta
sellaisena kuin sen näet
kuin sen näen!

Kilpailuun tarkoitetut työt
tulee toimittaa Kymin seurakunnan seurakuntatoimistoon
30.6.2012 klo 15.00 mennessä.
Kilpailutöiden vaaditut vaihtoehdot ovat: dia + paperiversio,
negatiivi + paperiversio tai digitaalinen + paperiversio. Paperiversion tulee olla kokoa 20 x 30
cm. Osallistuja luovuttaa kuviensa tekijänoikeudet Kymin seura-

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Lauri Ikonen
sai Katiäitinsä sylissä
siunauksen
pastori Sanna
Einiöltä, joka
aikanaan
myös kastoi
Laurin.

Osallistu valokuvauskilpailuun

Kymin seurakunta julistaa valokuvauskilpailun 1.4.- 30.6.2012
väliseksi ajaksi. Kilpailun aiheena Kymin seurakunta sellaisena

- Onni käy täällä perhekerhossa, siksi paikka on tuttu, vanhemmat Henri Kitunen ja Jenni
Taipale kertoivat.

kunnan diakoniatyölle. Kilpailuohjeita saa seurakuntatoimistosta ja sinne voi myös ilmoittautua
osallistujaksi kilpailuun. Kilpailuun osallistujan tulee täyttää
kilpailuesitteessä oleva kaavake.
Kilpailija lahjoittaa kuvansa/
kuviensa tekijänoikeudet Kymin
seurakunnan diakoniatyölle,
joka voi käyttää kuvia omassa
mainonnassaan.
Kuvakilpailun esiraati käy heinäkuun aikana läpi kaikki kuvat
ja valitsee loppukilpailuun 30
parasta. Loppukilpailuun valitut
kuvat ovat elo-syyskuussa näh-

tävillä Kymin seurakunnan internetsivuilla olevan linkin kautta
sekä remontoidun seurakuntakeskuksen seinillä, jossa niitä voi
käydä ihastelemassa ja antamassa äänensä jonkun tai joidenkin
kuvien puolesta. Lokakuussa
julkaistaan valokuvakisan voittaja ja järjestetään kuvahuutokauppa. Huutokaupan tuotto
käytetään Kymin seurakunnan
diakoniatyön kautta seurakunnan vähävaraisten auttamiseksi
jouluna 2012.
Kilpailun esiraatiin kuuluvat
Markus Männistö, Kari-Matti Salonen, Juha Tanska ja Nina Eskoli.
Kymin seurakuntatoimisto
osoitteessa Eteläinen Karjalantie
7 (sisäänkäynti torin puolelta) on
avoinna kello 9.00-15.00.
Osv. TM

Tervetuloa palveltavaksi!
Devisys -liukuesteet 28,Jääpiikki kävelykeppiin 6,Kävelykepit alk. 20,Lonkkasuojaimet alk. 47,-

Kirkkokatu 10
48100 Kotka
p. (05) 2108 300

Palvelemme:
ma-pe 8:30-18
la
8:30-14

Päivystysviikolla (myös attoina ja arkipyhinä)
ma-pe 8:30-20
la
8:30-18
su
10-18

Koti- ja hoiva-apu Sirpukka
Lähihoitaja Sirpa Wennerstrand

0400-885 575
Kirkkokatu 21, 48100 Kotka
puh. 05 - 2230 640
ma-to 9-17.00, pe 9- 16.00
info@proteesipajajapro.fi
www.proteesipajajapro.fi

www.hoivaapusirpukka.suntuubi.com

Hoiva-apua kaikenlaisissa
arjen pulmissa

Kuva Antti Kilpi

Körö körö kirkkoon… rallateltiin
Ruonalan vauvakirkossa.

Kymin seurakunnan
kirkonmäellä Helilän
seurakuntatalossa avautuu Hiljaisuuden talo
sunnuntaina 1.4, joka
on seurakunnassa perinteeksi muodostunut hiljaisen viikon tapahtuma,
kertoo tapahtuman organisoinnista huolehtiva
pastori Antti Kilpi.
- Hiljaisuuden talo liittyy tematiikaltaan paastonaikaan. Idean äiti oli kymmenkunta vuotta
sitten seurakunnassa työskennellyt pastori Virpi Järvenkylä,
nykyisin Koivistoinen. Itse olen
nyt kolmatta kertaa mukana järjestämässä, Antti toteaa. Hän valottaa seuraavassa talon tulevia
sisältöjä, jotka on rakennettu satunnaista kulkijaa tai pidempään
viipyvää oleilijaa varten.
Hiljaisuuden talo tarjoaa talon alakerrassa Jeesuksen kärsimystien kuvauksen kankaiden,
värien, kynttilöiden ja muun
sisustuksen kautta. Alakerrassa
on pieni kahvio, jossa on tarjolla
purtavaa pieneen nälkään: leipää, juustoa, salaattia, tomaat-

tia, kurkkua, kahvia ja teetä sekä
lämmintä keittoa.
Talon yläkerrasta löytyy lepohuone patjoineen ja kertakäyttölakanoineen. Siellä voi poiketa
ottamassa vaikka päiväunet. Lepohuoneen vieressä on lukuhuone, jossa voi valita luettavakseen
pöydällä tarjolla olevia kirjoja.
Siellä voi myös kirjoittaa ajatuksiaan tms. sekä piirtää tai maalata vesiväreillä.
Talossa on vältettävä puhumista ja ylimääräistä ääntä. Tosin kahviossa saattaa cd:ltä soida
hiljainen musiikki. Talo on tarkoitettu paikaksi johon voi tulla
hiljentymään, rauhoittumaan ja
levähtämään, sekä nauttimaan
pientä välipalaa.
Osv. TM

Hiljaisuuden talo
Helilän seurakuntatalossa Kymin kirkon luona
Talo on avoinna joka päivä palmusunnuntaista 1.4.2012
pitkäperjantaihin 6.4.2012 klo 11-17.45.
Viikolla hartaus klo 12.
hiljaisuutta - hengen ravintoa - ruumiin ravintoa
Tule levähtämään hetkeksi tai vaikka koko päiväksi Kymin
kirkonmäelle.
Järj. Kymin seurakunta
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Suomen Apuvälinetalo Oy

AJANVARAUSNUMERO

020 779 2830

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

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

KOTKA
Lohenpolku 1
48410 KOTKA

K-supermarket Hyvätuuli
Päivittäistavaroiden kotiinkuljetus
tiistaisin ja perjantaisin 9 €/kerta.
Alueella: Kotkansaari, Hovinsaari
tilaus edellisenä päivänä puh.(05) 210 9276

H Y V ÄTU U LI

Arkisin 7-21, Lauantaisin 7-18, Sunnuntaisin 12-18

Keskuskatu 11, 48100 Kotka, (05) 210 9276

Matti Virmakoski vallesmannina

Niskavuoren nuori emäntä Nelosteatterissa
Teatteriryhmä Sarastus on valmistanut vahvan tulkinnan tutusta suomalaisklassikosta. Hella
Vuolijoen kirjoittama ihmissuhdedraama Niskavuoren nuori
emäntä tempaa katsojan ilon,
murheen ja haikeuden syövereihin. Näytelmä yllättää jopa ajankohtaisuudellaan. Kukapa jäisi
kylmäksi, kun isäntä pelaa naissuhteilla ja emäntä saa pinnistellä oman asemansa puolesta.
Pääosassa Niskavuoren Juhani-isäntänä nähdään Anne
Ahtiainen. Hänen vaimoaan Niskavuoren Loviisaa näyttelee Arja
Tauria-Huttunen, Hetana on Heidi Paukkunen, Antin roolissa Eeva-Riitta Pitko ja meijerska Mal-

Karhuvuoren TERVEYSPALVELU Ky
■
■
■
■
■

Fysikaaliset hoidot
Lääkintävoimistelu
Lääkintävoimistelijan kotikäynnit
Hieronta ja hermoratahieronta
Nikama ja nivelkäsittelyt

Avoinna myös iltaisin
Päivystys ilt. ja vlk
0407475733
www.terveyspalvelu-ky.ﬁ

VELHONTIE 1 PUH. 260 1711

KEVÄTSEURAT
Hovinsaaren rukoushuoneella, Kotkantie 12
la 31.3.2012 klo 12 ja 18
su 1.4.2012 klo 12 ja 17
Saarnaajat Reino Haimilahti ja Veli-Matti Koskimaa
Muuten seurat sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 15
Tervetuloa!
Esikoislestadiolaiset ry

Suomen Pipliaseura 1812-2012 Ʃ ¡¡¡ĝ³ń³ƨĝIńƫƫƩƫƫÜd¹..ńĮŵńŘƨĮƫlaajin ¹ddÜdŞŞƬ(dń.ŵńÜdƫƫ

OLE HYVÄ
PSALMIT SEPTUAGINTAN
MUKAAN
Anna lahjaksi merkittävä kulttuuriteos.
Uusi suomennos perustuu kreikankieliseen käännökseen.
Upea ulkoasu. 39 €

ÄÄNIPIPLIA
Uusi testamentti. Kuunnellen
Raamatun sana avautuu uudella
tavalla. Lukijana Mikko Lammi.
Paketissa 17 CD:tä. Saatavana myös
Mp3:na. 49 €

ENKELIMUKIT
Taiteilija Heljä Liukko-Sundströmin
maalaamien mukien aiheet
nousevat raamatunkertomusten
pohjalta. Tulossa kolmas malli
kesällä. 26 €/kpl

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

na liian ujoksi itsensä kokenut
Matti Virmakoski kertoo. Hän
kokeili viime syksynä Marjakankaan ohjaamassa runokoosteessa
”Kuin kuvastimesta”, ja innostui heti tarjottuun jatkopestiin
Niskavuoressa.
- Vallesmannilla on vain kaksi
vähän pidempää puheenvuoroa,
mikä helpotti oppimista, Matti
myhäilee. Eläytyminen 1800-luvun virkamiehen rooliin on ollut
kiinnostavaa ja haastavaa.
- On mietitty vaatetusta ja
Eläytyminen
vaikkapa aikakauteen sopivien
on papille tuttua
silmälasien valintaa. Vallesman- Olen kauan haaveillut näytel- nina istun, pidän maljapuheen ja
märoolista ja tuuminut, voisin- kerron kaskun. Nämä kuuluvat
ko lähteä mukaan, kouluaika- tehtäviini valtion virkamiehenä.
- Eläytyvä tarkastelu on eräs
tie Raamatun kerronnassa, joten sikäli homma on tuttua,
Virmakoski summaa uuden
esiintymiskokemuksensa.
Antero MarjaLaulut ja osuvat henkilöhahkangasta (vas.)
ohjaustyö kiinmot ovat epäilemättä Sarastuksen
nostaa entistä
vahvuus tässäkin näytelmässä.
enemmän. VallesNiskavuoren nuori emäntä
mannin osaan
Nelosteatterissa la 31.3. klo 15 ja
eläytyvä Matti
su 1.4. klo 15.
Virmakoski on
ollut tyytyväinen
Teksti ja kuva
ohjaajan lempeisiin otteisiin.
Tuula Mäkitalo

Henkilöstöuutisia
Langinkosken
seurakunta:

Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä:
Seurakuntatoimistoissa ja
hallinto- ja taloustoimistossa
työskentelee väliaikaisena
toimistosihteerinä 14.9.2012
asti Heidi Makkonen.

Pastori Petri Tikka on hoitaa viransijaisena Langinkosken seurakunnan I seurakuntapastorin virkaa ajalla 15.3.201218.3.2013. Langinkosken seurakunnan I seurakuntapastorille Anne Läheniemelle on myön-

netty virkavapautta 8.5.2012
– 18.3.2013.

Kymin seurakunta:
Kymin seurakunnan vs. IV
kappalaiselle Elina Arolle on
myönnetty virkavapautta
10.5.-3.9.2012.

vaivatonta.
KESKI - KOTKAN

APTEEKKI
KESKUSKATU 31
05-229 6200
NHVNLNRWNDQDSWHHNNL¿

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

Tmi Tiina Raintala
Mettälänpolku 13, Kotka

Puh. 050 3558174
PL 54 | 00241 HELSINKI | www.bible.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi

viinan osassa Maarit Alhosaari.
Muissa osissa on kymmenkunta
harrastajanäyttelijää, joukossa
näytelmän Vallesmannina ensimmäisen roolinsa tekevä mm.
Matti Virmakoski.
- Minä olen osannut pyytää
sellaisia sopivia ihmisiä, jotka
suostuvat, kertoo ohjaaja Antero Marjakangas kykyjen etsinnästä. Sillä tavoin osui kohdalle myös entinen Pyhtään
kirkkoherra Matti Virmakoski.

YZ

 Hautojen hoito
Puutarhatyöt
 Siivoukset
 Kotipalvelut
Asiointipalvelut

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746
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kutsuu vapaaehtoisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kotisivuilta vie suora linkki Suurella Sydämellä vapaaehtoistoimintaan. Klikkaillen löytyy Kotkan osio, jossa ilmoitetaan
erilaisista tekijää odottavista vapaaehtoistehtävistä. Kaikki tehtävät kulkevat
seurakunnan kautta, missä toiminnasta
vastaavat neuvovat ja auttavat vapaaehtoistehtävään halukkaiksi ilmoittautuneita sisälle työhön ja yhteistoiminnassa alkuun. Alla olevalla lipukkeella

tai nettisivujen kautta voit ilmoittautua
vapaaehtoiseksi. Seurakunnan työntekijä ottaa yhteyttä ja sopii ilmoittautujien tehtävään perehdyttämisestä ja
yhteydenpidosta.
Muutamia vuosia toiminnassa ollut
www.suurellasydamella.fi on internetin
kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä
palvelu. Palvelua ylläpitää evankelisluterilaisten seurakuntien verkosto, joka kuvaa
toimintaa seuraavasti:

Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan toiminta-ajatus on lähimmäisen
palvelu ja auttaminen.
Tämän toiminta-ajatuksen siivittämänä on Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan tehtävänä tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa, palvella
avun tarvitsijoita ja koota yhteen eri
paikkakuntien auttamistyötä.

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on olla: Helpoin ja
joustavin, Kattavin, Verkkoratkaisultaan
edistyksellisin, Palvelevin, Kekseliäin ja
Hauskin.
Ilmoittautumiset wwww.suurellasydamella.fi tai palauttamalla lipuke
seurakuntatoimistoon.

KYLLÄ! Haluan Suurella Sydämellä vapaaehtoiseksi.
1.
2.
3.
4.
5.

Kymin seurakunnan työntekijöiden epävirallinen kannanottojen ja ajatusten sekä
ajatelmien paikka netissä: http://kyminbloggaajat.blogspot.com/ Katso, kommentoi, elä mukana.
Kymin seurakunta näkyy myös Facebookissa omalla sivullaan nimellä Kirkko
Kymissä. Tykkää ja mainosta muillekkin täällä on ajatuksia seurakunnasta ja tietoja toiminnasta! Tykkäämällä sivusta saat
tiedon uusista päivityksistä omalle Facebook etusivullesi!
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen markkinointiin ja hyvien ajatusten
jakamiseen tarkoitettu Facebook-sivu löytyy nimellä Kotkan evankelis-luterilaiset
seurakunnat.
Etelä-Kymenlaakson perheneuvonnalla on oma Umpisolmuja-blogi osoitteessa
http://pnkotka.blogspot.com

puhelin

Rytmikäs ja iloinen Lattarimessu

Seurakuntaväen blogeja ja
avoimia Facebook-sivuja
Sosiaalisen median
käyttö laajenee.

Seurakunta, jonka alueella asun
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Tehtävä, josta olen kiinnostunut

Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi pitää omaa blogia,
jonka linkki löytyy yhtymän kotisivuilta
Langinkosken seurakunnan osiosta www.
kotkanseurakunnat.fi >Langinkosken seurakunta. Langinkosken etusivun kohdasta Nopeat polut otsikosta Kirkkoherran blogi aukeaa tuoreita ja vanhempia
nettipäiväkirjamerkintöjä.
Mikäli haluat lisää käyttäjiä omille
avoimille sivuillesi voit lähettää blogien,
Facebookin ym. seurakuntiimme liittyvien
sivustojen osoitteita osviitta.lehti@evl.fi
Laitamme tietoa aktiivissa työkäytössä
olevista sosiaalisen median kanavista ja
blogeista seurakuntayhtymän intraan ja
seuraavaan Osviittaan. Iloksi ja hyödyksi
kaikille.
Vinkkejä ja keskustelua sosiaalisesta
mediasta kirkon työssä löytyy evl.fi-sivustolta, erityisesti sosiaalisen median käytön rohkaisuun ja kehittämiseen luoduilta
keskustelupalstoilta.
Osv. TM

Lattarimusiikin
vauhtia
Meksikossa.
Kuva Niina
Venäläinen.

Langinkosken kirkossa toteutetaan sunnuntaina 29.4. kello 10 upouusi Lattarimessu. Esityksessä on mukana kolme
lapsikuoroa: Langinkosken seurakunnan
lapsikuoro Timantti, Kymin seurakunnan
tyttökuoro Silmut johtajanaan Sinikka Vesala sekä Aittakorven koulun kuoro Tarja
Rantaruikan johdolla. Langinkosken seurakunnan gospelkuoro Koskigospel laulaa
lasten kanssa. Lattaribändissä musisoivat Samir Geper (lyömäsoittimet), Marko Kuusela (basso), Erno Aalto (kitara) ja
Tuomas Hovi (trumpetti). Messusta tulee
kanttori Niina Venäläisen opinnäytetyö
Tampereen ammattikorkeakoulun kirkkomusiikin opintoihin.

- Ajatus latinalais-amerikkalaiseen musiikkiin perustuvasta messusta alkoi tosin
kyteä mielessäni jo ennen opintojen aloittamista, kun pääsin sijaiseksi Langinkosken seurakuntaan marraskuussa 2009,
kertoo Niina.
- Olin asunut sitä ennen 15 vuotta
Meksikossa, jossa messujen musiikki oli
yleensä melko rytmikästä ja duurivoittoista. Langinkoskella toimitettavan Lattarimessun lauluista osa on juuri niitä lauluja, joita kuoromme esitti omissa messuissamme toimiessani musiikinopettajana
katolisessa koulussa Puerto Vallartassa,
Meksikossa. Kolehtilaulun taas opin eräänä jouluna kahviviljelmillä Nicaraguassa.
Mukana on myös kaksi lattariklassikkoa:
alkulauluna Guantanamera (Kuubasta) ja
loppulauluna Cielito lindo (Meksikosta),
joihin olen tehnyt suomalaiset sanat. Tavoitteena on iloinen ja yhteisöllinen messu, jossa seurakunta saa laulaa mukana,
Niina Venäläinen kertoo.
- Tervetuloa!, huikkaa Niina Venäläinen.
Osv. TM

Kymen Hoito -ja Kuntoutuskeskus
<ŽŬŬŽŬĂůůŝŽŶŬĂƚƵϮ͕ϰϵϰϬϬ,ĂŵŝŶĂ

Pääsiäispaketti Senioreille 6.4.-9.4.2012
www.hoiku.fi
omatoiminen 375€/henkilö
yksityishuoneen lisämaksu 105€ koko ajalta
osittain autettava 475€/henkilö
Pääsiäinen parhaimmillaan, nauti rauhallisesta ja turvallisesta ympäristöstä
mukavasta ohjelmasta ja allasosaston rentouttavasta lämmöstä.



Pääsiäispaketin varaukset 0400-689334
tarja.nieminen@hoiku.fi

KOTKA - KARHULA - HAMINA - alueella

Kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa
hoitotyöstä siivoukseen
sta

mui
nys!
kotitalousvähen

040-578 3063

eija.jarvi@kotiapu.inet.fi
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Umpisolmussa

Valoa tunnelin päässä
Olen kuullut useamman ihmisen kertovan kuinka pitkältä pitkäperjantai
lapsena tuntui. Mikään ei ollut auki
eikä minnekään päässyt. ”Pitkiä perjantaita” kokee muulloinkin kuin pääsiäisenä. Ne ovat niitä päiviä, jolloin
kulkee tunnelia, jonka päässä ei näy
valoa. Lauantai antaa odottaa itseään,
ja varsinkin sunnuntai, levon päivä.
Tunneli on myös risteys. Risteyksessä joutuu pysähtymään ja tarkistamaan minne halusikaan mennä. Tällaisessa risteyskohdissa ihminen usein
pohtii myös mihin sitä lopulta uskoo.
Silloin umpisolmuksi voi tulla se, että
ei löydä tasapainoa ja ymmärrystä
oman elämänsä ja uskonsa välille.
Usko joutuu kriisiin. Niinkin käy, että
Jumala tulee entistä läheisemmäksi.

Sanan aika kirjasessa hiljaisen
viikon tiistain kohdalla joku miettii:
Mitä lähemmäksi pääsiäinen tulee,
sitä vakavammin mietin, kulkeeko tie

Tervetuloa uudistuneeseen

Kontio apteekkiin

ihmisyyteen aina Golgatan kautta. Sinnekö
on mentävä löytääkseen totuuden ihmisestä ja Jumalasta?
Sieltäkö vasta alkaa
toivon väylä? Onko
valon lähde siellä,
missä ei näy taivasta
eikä vastausta?
Ehkäpä niin. Ainakin valo on erilaista
siellä, missä se tulee
kauan kaivattuna kuin
siellä, missä se aina
paistaa. Ei ole aina huono asia joutua
risteyksiin ja tunneleihin, vaikka vaikeaa se onkin. Ymmärrystä ja valoa
odottaessaan on pakotettu katsomaan

itseään ja ympärilleen erityisen tarkkaan – ja ylöspäin.
Pääsiäinen ei onneksi sisällä vain
pysähtymistä tai vain kärsimystä tai
vain vapauden riemua, vaan kaikkea
sitä. Tavalla tai toisella, kaikki solmut
aukeavat lopulta. Jokaisella tunnelilla
on päätepisteensä.
Hyvää pääsiäistä eli ”pääsemis
päivää”!

Kotkan Ateriapalvelu

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

Uusi osoite Karhulantie 30
Avoinna arkisin 8.30-19.00 la 8.30-15.00
Puh. 05-220 0440

www.kontioapteekki.ﬁ

Aterian hinta on 8,30 €. Hintaan sisältyy: kuljetus ja alv 13 %
Tilaukset
Puh: 040 – 7616361
kotkanateriapalvelu@gmail.com
www.kotkanateriapalvelu.fi

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

Mitä
mietit?
Työpaikan menettäminen
ja työttömäksi jääminen
herättää usein monenlaisia
ajatuksia ja tunteita.

KOTKAN LÄÄKÄRIKESKUS OY
Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua

Mia Kähärä
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

YHTEINEN AJANVARAUS 2111 500
KOTKA,,PULBOLBUVtQ
KARHULA,,BSKBMBOUJFtQ
HAMINA,,BJWPLBUVtQ
www.kotkanlaakarikeskus.fi

Olen Anne Kuusisto, KotkaKymin seurakuntayhtymän
työpaikkadiakoni.
Ota minuun yhteyttä, jos
haluat jutella tai tarvitset
neutraalia kuuntelijaa.

Erikoihammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

10041

(05)
✁

puhelun hinta on 1,24€/puh. + 0,67€/min. + pvm

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

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!

Puh.
0400-550 209

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

Tapaamisiin, Anne Kuusisto
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
ESR-rahoitteinen työpaikkadiakonia-projekti
p. 040 196 7535
anne.kuusisto@evl.fi
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Vahtikoiran viikko
Hei, minä olen Tuisku, sekarotuinen vahtikoira. Asun Kuusamon
Loma-Ajakassa, jossa isäntäni ja emäntäni Risto ja Leena Niemi
pitävät vanhaan kouluun rakennettua majataloa.

M

Usein pihan
poikki kulkiessaan
leiriläiset pysähtyivät
rapsuttamaan
minua.
Erilaiset pihaleikit
tuntuivat olevan
olennainen osa
leiritoimintaa.

Sinun kanssasi -messu
Sinun kanssasi –messun toteuttajina ovat Samir Geper, rummut,
Marko Kuusela, basso, Tero Kuparinen, akustinen kitara ja laulu, Erno Aalto, sähkökitara, Anne
Peltonen huilu, Satu Himanen
laulu. Lapsikuoro Timantti. Liturgia ja saarna Petri Tikka.
Tämän messun säveltänyt
ja sanoittanut Langinkosken
seurakuntapastori Tero Kuparinen vastasi messua koskeviin
kysymyksiin.

Miten messu syntyi?
Malmin seurakunta pyysi minua
tekemään riemuvuoden päätösjuhlaan messun. Olin jo pitkään
toivonut saavani tällaisen projektin ja suostuin oitis pyyntöön.
Messun ideat olivat muhineet

pitkään mielessäni, niinpä 12
laulun säveltämiseen ja sanoittamiseen kului aikaa ainoastaan
kolme päivää. Yhden kiitoslaulun tein kuskatessani tytärtäni
ratsastustunnille. Halusin toteuttaa projektin yhdeltä istumalta, niin että siitä tulisi kuin
yksi päivä.

Mistä messu kertoo?
Sen punainen lanka on ylösnousemus ja sen tähden messu on
soinut useimmiten pääsiäiskirkoissa. Nimi ”Sinun kanssasi”
viittaa ristin molempiin puihin: pystysuoraan puuhun, joka
kuvaa jumalasuhdettamme ja
poikkipuuhun, joka kertoo suhteistamme lähimmäisiin ihmisiin. Parhaimmillaan messussa

eillä käy usein vieraita etelästä, mutta pääsääntöisesti
he viettävät päivänsä poissa
pihapiiristämme pienellä karhunkierroksella, Jyrävän koskella tai Rukalla. Itse
olinkin hieman innoissani kuullessani
isännän puhuvan etelän Kymistä ja Langinkoskelta saapuvasta rippikoulusta.
Rippikoululaisten bussin kurvatessa
pihaan haistoin heti nuorista pursuavan
innon. Emäntä kielsi minua lähestymästä
heitä ennen kuin koira-allergiat oli selvitetty, joten tapasin heidät lähemmin ensi
kerran päivällisen jälkeen. Ruokailuista
tulikin minulle hyvä hetki tutustua heihin, sillä heidän oli aina kuljettava ruokalaan ulkokautta minun vahtirappuni
ohi. Etenkin kaikkein energisimmät nuoret pysähtyivät innoissaan rapsuttamaan
minua. Ohjaajat puhuivat tassuterapiasta, mutta minusta se oli ennemminkin
hierontapalvelua.
Virtaa ryhmällä tosiaan riitti. He olivat viikon aikana kolmena päivänä poissa Ajakasta. Suurin osa heistä oli Rukalla
laskettelemassa, mutta muutamat kävivät
kiertämässä Kuusamon kaunista luontoa
ja koskia. Ja kun he muina päivinä viettivät aikaansa talomme alueella, oli heillä intoa laskea mäkeä, ajaa kilpaa potkukelkoilla ja kiertää järvellä lumikengillä.
Iltaisin he vielä ryntäsivät rantasaunaan.
Ihme etteivät polttaneet itseään puukiukaalla kun niin remusivat.

Muutama ilta oli kuitenkin hieman
erilainen. Eräänä alkuviikon iltapäivänä ihmettelin kun pihan läpi kulkiessaan
monet leiriläiset pysähtyivät ja jäivät
odottamaan. Hetken vain seisottuaan
siinä he kävivät hakemassa takit ja pipot
sisältä ja tulivat uudelleen seisoskelemaan. He päästelivät ihastumisen kiljahduksia. Pian tajusin että he katselivat taivaalle, jossa näkyi yksi vuoden parhaista
revontulinäytöksistä.
Toinen poikkeava ilta oli loppuviikosta kun isäntä lämmitti paljun. Voi sitä
riemun määrää mikä mahtuu rippikoululaiseen, joka ryntää saunasta istumaan
lämpimään veteen kiljuen ja hyppien.
Harvoinpa pääsen todistamaan tällaista
elämäniloa omassa pihapiirissä.
Kun leiri päättyi, monet kävivät vielä
haikein mielin rapsuttelemassa minua.
Ymmärtääkseni heilläkin oli ollut hyvä
viikko ja kaikki saivat suoritettua rippikoulunsa kunnialla. Ulvoessani bussin
perään isäntäni rauhoitteli minua ja sanoi
että ehkä kymiläiset ja langinkoskelaiset
tulevat taas seuraavana vuonna.
Teksti ja kuvat
Jussi Enroos

Koe Tero Kuparisen sanoittama ja säveltämä
messu ensi kertaa Langinkosken kirkossa
8.4. kello 10.00.

ollaan Jumalan ja lähimmäisten
kanssa.

Millaista messun musiikki
on?
Se on melodista, kertosäkeet
ovat helposti omaksuttavia ja
mieleen painuvia. Synnintunnustuslaulu soi luonnollisesti
mollissa. Kuoleman kukistuminen on kuitenkin iloinen asia.
Sen tähden messu alkaa ja päättyy reippaisiin duurilauluihin ja
uskontunnustuksesta löytyy hieman rokkia.

Voiko messua kuulla
muulloin kuin ensi
pääsiäisenä?
Uusia messuja ei ole ainakaan
vielä sovittu, mutta olisi hienoa

jos niitä tulisi. Useita vuosia
sitten messu oli Kouvolassa ja
Piccolo -kuoron kanssa vierailin myös Joensuussa. Enimmäkseen messua on kuitenkin
pidetty pääkaupunkiseudulla.
Levytin sen lapsikuoro Piccolon
kanssa ja sitä voi myös kuun-

nella CD:ltä, joita messussa on
tarjolla. Nythän Piccolo -kuoron
tilalla laulaa lapsikuoro Timantti. Myös bändi on koottu kotkalaisista soittajista ja he soittavat
sen ensimmäistä kertaa. Liturgina ja saarnaajana toimii nuorisopastori Petri Tikka.

Kuka olet?
Olen Tero Kuparinen, Vantaalta kotoisin oleva kotkalainen säveltäjä ja sanoittaja, joka on julkaissut kaksi singleä
ja sooloalbumia, sekä kuorolevyn ja nuottipainoksen. Olen
säveltänyt useiden tunnettujen suomalaisrunoilijoiden
tekstejä.
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Bachin Johannes-pa
Johann Sebastian
Bachin passiot
kertovat pääsiäisen
sanoman sävelin ja
sanoin.

Katri ja Jari Laitinen sanovat, että laulajalle
on hieno hetki, kun loppukuoron viimeiset
soinnut kaikuvat kirkon holveissa.
Pääsiäinen on lähellä.

Kuorolaisista löytyy nykyäänkin solisteja.
Jussi Pöllänen on Pilatus jo monen vuoden
takaa.

Ritva Töyrylä on tänä vuonna mukana
49:ttä kertaa.

Tänä vuonna Kotkan Kantaattikuoro kutsuu kuulijat kiirastorstaina seuraamaan
Kristuksen kärsimystarinaa Johanneksen
evankeliumin johdattamana. Sointimaailma tavoittelee nyt Bachin aikaa.
– Tuntuu mukavalta, että Kantaattikuoroon tulee jatkuvasti uusia laulajia,
vaikka emme rekrytointikampanjoita järjestäkään, Jouko Koivukoski toteaa. Olen
sanonut kyselijöille, että se pystyykö passioita laulamaan, selviää, kun on mukana
esityksessä ensimmäistä kertaa. Perusedellytys on kuitenkin aina halu laulaa ja
sitoutuminen sitkeään harjoitteluun.
– Matteus- ja Johannes- passiot ovat
luterilaisen kirkon perusteoksia, jotka
minusta pitäisi esittää ”oikeaan aikaan”,
pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla.
Niihin perehtyminen on musiikin ammattilaisellekin loputon prosessi, aarrearkku,
joka ei tyhjene koskaan ja josta joka harjoituskerralla ammentaa uusia oivalluksia. Passioiden partituurit ovat kirjoja,
joita ei koskaan voi sulkea ja todeta, että
nämä on nyt käsitelty.
Tuore director musices johti ensimmäisen passionsa, silloin Matteuksen, vuonna
1978. Johannes alkoi vuorotella Matteuksen kanssa pääsiäisenä 1988.
Idea barokkityylisestä passiosta lähti
Händelin Messiaan esityksestä vuonna
2009. Se oli upea kokemus urkuineen ja
barokkiyhtyeineen.
Jouko Koivukoski toteaa, että Kotkan kirkon uruissa
on hienosti yhdistynyt urkuri Timo
Kiiskisen asiantuntemus ja urkujenrakentaja Martti Porthanin ammattitaito.
Urut saivat heti valmistuttuaan, syksyllä
1998, runsaasti kiitosta, eikä suotta.
– Uruthan ovat Bachin aikalaisen,
urkujenrakentaja Gottfried Silbermannin tyyliset. Ne tarjoavat tilaisuuden rakentaa draama sellaiseen soinnilliseen
ympäristöön, joka on mahdollisimman
lähellä alkuperäistä. Urkujen rikas sointimaailma puolestaan vaatii kumppaniksi barokkiyhtyeen. Tällainen kokoonpano meillä tulevana kiirastorstaina
on. Urkuja Johannes-passiossa soittaa
niiden ”isä” Timo Kiiskinen, urkujen

rakentamisvaiheen aikainen kanttori.

Etuoikeus laulaa
– On hienoa, että tavallinen harrastajalaulaja pääsee esittämän tällaista teosta.
Joskus tiukan työpäivän jälkeen harjoituksissa väsyttää, mutta koskaan ei kyllästytä. Bachin musiikki ja evankeliumiteksti
yhdessä ovat kokonaisuus, jonka rikkaus

”Idea barokkityylisestä passiosta
lähti Händelin Messiaan
esityksestä vuonna 2009.”
avautuu vähitellen, sanoo Katri Laitinen,
jonka ensimmäiset passiokokemukset
ovat Matteus-passion lapsikuorosta vuodelta 1974. Opiskeluvuosinaan hän lauloi
Johannes-passiota 80-luvun lopulla Kuopion tuomiokirkon kamarikuorossa. Kantaattikuoroon hän liittyi vuonna 1991.
Jari Laitisen ensimmäinen passio pääsiäisenä 1999 oli niin valtava kokemus, että
sen ylittänyttä ei ole tullut. Hän sanoo,
ettei enää osaisi kuvitella pääsiäisen alusviikkoa ilman passiota. Siinä pääsiäisen
sanoma konkretisoituu. Kuuntelemaan
kannattaa tulla jo pelkän musiikin takia.

Jari Laitinen sanoo, että jos haluaa
syventää kokemustaan, voi lukea ennakkoon Raamatusta Johanneksen evankeliumista passion tekstin. Kirkon penkkiin
kannattaa joka tapauksessa ottaa ovelta
mukaan suomennettu teksti ja seurata saksankielisen esityksen kulkua sen
avulla.
Katri Laitinen innostaa ensikertalais-

Osviitta

9

assio tuo pääsiäisen
” Tuntuu mukavalta, että Kantaattikuoroon
tulee jatkuvasti uusia laulajia.”
ten lisäksi eri äänet harjoittelivat joskus
jopa kaksi kertaa viikossa stemmojaan
Melkoinen saavutus oli sekin, että kaikki tuolloiset solistit, Pirkko Kilappa, Elli
Lahtinen, Esko Bly, Eino Tammela, Viking
Smeds ja Kari Wilenius, lauloivat myös
mukana kuorossa. Se on valtava urakka.
Tänä vuonna solisteina kuullaan sop-

raano Leena Arffmania, altto Ulla Raiskiota ja tenori Heikki Rainiota, joka laulaa tenoriaarioiden ohella myös evankelistana.
Bassot ovat Kai Huopainen, Riku Pelo ja
Jussi Pöllänen.
Teksti Tellervo Aho
Kuvat Jakke Nikkarinen

Johannes-passio Kotkan kirkossa torstaina 5.4.2012 kello 20.
Liput 15/12 euroa. Ennakkomyynti: kuorolaiset ja tuntia ennen
esitystä kirkon ovelta.

Harjoitukset ovat tärkeitä kokeneellekin kuorolaiselle; joka kerta
tulkintaan tulee jotain uutta.

ta aloittamaan passioihin tutustumisen nimenomaan Johanneksesta: - Siinä on enemmän draamaa kuin Matteuksessa ja se on myös lyhyempi. Koraalit
ovat tämän teoksen sielu. Nauttikaa niistä!

Historiaa ja nykyisyyttä
Suomessa on vain kaksi kuoroa, jotka ovat
pystyneet pitämään yllä vuosikymmenien

katkeamatonta passioperinnettä, Suomen laulu ja Kotkan kantaattikuoro. Niilo
Heimola kokosi Kantaattikuoron syksyllä
1962 ja piinaviikolla seuraavana pääsiäisenä esitettiin osia Matteus-passiosta
Kotkan kaupunginorkesterin kanssa. Ritva Töyrylä, joka tänä kiirastorstaina laulaa
passiota 49:ttä kertaa, muistaa, että kuorolaisten into oli valtava. Kuoroharjoitus-

Esa Ylönen on korvaamaton harjoituspianisti, jonka panosta sekä Jouko
Koivukoski että kuorolaiset suuresti arvostavat.

Jouko Koivukoski,
elämänurana musiikki
Jouko Koivukoski tuli Kotkaan kaupunginorkesterin
kapellimestariksi vuonna 1977. Siitä virasta hän siirtyi vuonna
1997 Kotkan musiikinjohtajaksi. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2010.
Jouko Koivukosken taitoja ja innostusta on tarvittu
monessa paikassa. Vuodesta 1978 lähtien hän on johtanut
Kotkan kantaattikuoroa. Seuraavan vuonna mukaan tuli
Kotkan seudun musiikkiopisto, jossa hän on opettanut
sellonsoittoa ja johtanut oppilasorkesteria.

Helminauhasinfonikkojen kapellimestarina hän on
toiminut vuodesta 1992 ja vuodesta 1998 lähtien hän on
johtanut myös Kotkan lyseon kuoropoikien senioreita.
Koivukosken pitkältä uralta on ilman muuta mainittava
myös merimieslaulufestivaalit, Kotkan urkuviikko ja Kotkan
kansainvälinen urkukilpailu. Ansioista musiikin moniosaajana
tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi hänelle äskettäin
director musices arvonimen.

Hienointa esityksessä on, kun kaikki harjoitusprosessin kuluessa läpi käyty alkaa elää.
Katse, pieni viittaus, nyökkäys, riittää siihen, että kuoro tekee kaikista yksityiskohdista
käsittämättömän synteesin, johon pääsiäisen sanoma kiteytyy.
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HEKAN HELPPI
Kotiapupalvelut
Saneeraukset ja remontit
lattiasta kattoon

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

Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

Maallikon
miettehet

0400 338 109

AALLON MATKAT OY
Tyrin kukkapäivät Virossa
18. - 20.5.2012 Hinta 245 €
Cesar Milan
Hartwall Areena 29.5.2012
Kuljetus 35 €
Juhannus Saarenmaalla
Puolihoito
21. - 24.6.2012
320 €
Lisää matkoja kotisivuillamme!
Kaikilla matkoilla omabussi
mukana!
TILAA ESITE MATKOISTA!
Meiltä myös tilausajot
www.aallonmatkat.nettisivu.org
+358 44 024 1721

Pohjola on Leijonien pääyhteistyökumppani.

Puutarha
kuin korttipakka
Viime keväänä pääsin ensimmäistä kertaa seuraamaan elämän
heräämistä oman (eli kaupungin vuokra) tontin perspektiivistä.
Koko tuo keväinen värielämys oli talon entisten haltijoiden
ahkeroinnin ansiota.
Lumen keskeltä puski valkoisia kelloja, sitten aurinkoiset
narsissit ja uhkeanpunaiset tulppaanit puhkesivat boheemeina ryhminä. Sinisiä skilloja ja myöhemmin pinkinpinkeitä
pioneja riitti sekä akuutiksi silmäniloksi että ikuistettaviksi
kuviksi.
Puutarhasta tuli minulle luonnon synonyymi: villi, vapaa ja
antoisa.
Puutarhassa möyriminen saa minut analyyttiseksi. Kaiken
pohjana on vapauttava havainto, että puutarha on armollisen
kaukana talouselämän laeista. Haluaisin poistaa sanan ”luonnonvarat” suomen kielestä. Ei luonto ole varallisuutta, vaan
pyyteetöntä hehkua ja loistoa, joka ei vaadi itselleen mitään.
Kvartaalitalous yrittää matkia neljää vuodenaikaa, ja siinäkin
se epäonnistuu surkeasti.
Kun puutarhaa myllää, sysäytyy syvälle symboliikkaan. Samalla vuodenkierto konkretisoituu eli almanakka tulee lihaksi.
Maaperä ja kiviainekset luovat elämän perustan. Talomme
ja puutarhamme on vankalla kalliolla; tulee mieleen Jeesuksen
vertaus kalliolle rakentamisesta. Vaikka siirtelenkin polun kivijärkäleitä paikasta toiseen, ne muistuttavat elämän ainoasta
kestävästä pohjasta.
Aita on orapihlajaa. Se erottaa tontin muusta maailmasta,
suojaa ja estää minää hajaantumasta maailman turuille. Kun
syksyllä lyhentelin aitaa, kivuliaat piikinpistot muistuttivat orjantappurakruunusta ja Jeesuksen kärsimyksistä.
Kukat ovat kuin taivaan lintuja - ne eivät kylvä eivätkä
niitä. Samettiruusut nousivat köyhästä maasta ja kukkivat
lokakuulle. Kehäkukat säestivät. Mistä ihmeestä ne saivat
elinvoimansa?
Hyötykasvit olivat varsinainen yllätys. Päätin pyhästi, etten
laita itseäni edes pienen ryytimaan ikeeseen, mutta kuitenkin
kylvin hiukan persiljaa, basilikaa ja tilliä. Sato oli runsas ja
maukas, joten tänä kesänä kokeilen juureksia ja kenties
tomaattiakin!
Rikkaruohot rehottavat, vaikka kukaan ei niitä halua.
Ovatko ne pahoja vai vain joutuneet väärään paikkaan? Onko
olemassa absoluuttista pahuutta? Rikkakasvien elinvoimasta
voi ainakin ottaa oppia.
Sinapinsiemenet kiinnostavat niin hengellisesti kuin maallisesti. Pitääköhän sinapinsiemeniä esikasvattaa ruukussa ja
koulia? Matteuksen evankeliumin 13.luvussa Jeesus kertoo
opetuslapsille vertauksen pienestä siemenestä, josta tulee puutarhan kasveista suurin. ”Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.”
Kuten huomaatte, hyvät lukijat, puutarha on minulle –
kuten Tapio Rautavaaralle korttipakka – Raamattu, almanakka
ja rukouskirja. Puutarhassa on henkistymisen ohessa kiva pelata korttia mukavassa seurassa.
Arja Hämäläinen

Leijona-kortti?
Kysyimme ihmisten mielipiteitä kevään halutuimman kortin kuvasta – ja erittäin myönteisiä
olivat. Ei ihme, sillä tätä korttia kelpaa kaivella lompakosta niin ennen kuin jälkeen pelin.
Älä jää paitsioon vaan toimi heti, sillä Leijona-kuva on saatavilla vain rajoitetun ajan. Kortin
hankkimalla tuet Jääkiekkoliiton junioritoimintaa. Lue kortista ja siihen liittyvistä eduista
osoitteesta op.ﬁ/leijonat
Leijonakorttikuva saatavilla 1.3.–30.6.2012 OP-Visa Electroniin ja OP-Visa-yhdistelmäkorttiin (rajoitettu erä). Kuvan vaihdosta peritään Osuuspankin hinnaston mukainen maksu.
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Erilaisuus on rikkautta
Ekumeniapapit
Ossi Könönen (vasemmalla), Maarit
Alhosaari ja Kari Ketoja tekevät
ekumeenista yhteistyötä iloisella mielellä.

Työntekijät tutustuvat toisiinsa

Se pätee niin ihmisten kuin seurakuntienkin
suhteen, tiedetään Kotkan seurakuntien
neuvottelukunnassa.
– On tärkeää, että tutustumme toinen
toisiimme. Silloin on helppoa olla
tekemisissä, ja ristiriitojakin syntyy
yleensä silloin, kun toisia ei tunne, miettii
Kotkan seurakunnan pastori Maarit
Alhosaari.
– Olen huomannut itsessänikin
ison asennemuutoksen, kun olen ollut
tässä neuvottelukunnassa ja tutustunut
mukanaolijoihin. Erilaisuus on rikkautta
eikä se ole muilta pois. Ihmisten välinen
erilaisuus on rikkautta ja samoin on
seurakuntienkin välinen erilaisuus, hän
kiteyttää.

Ekumenia ei ole kurttuotsaisuutta
Maarit Alhosaari on mukana Kotkan seurakuntien neuvottelukunnassa, jossa on
yleensä kaksi edustajaa, sekä pappeja että
maallikoita, kaikista kotkalaisista kristillisistä seurakunnista.
Neuvottelukuntaan kuuluvat kolme
evankelis-luterilaista seurakuntaa, kaksi
helluntaiseurakuntaa, Kotkan Vapaakirkko, Kotkan ortodoksinen seurakunta, Kotkan Adventtiseurakunta, Pelastusarmeija
sekä Kotkassa toimivat katoliset.
– Meillä on todella hyvä henki, Maarit
Alhosaari kiittelee.
– Ei sitä aina edes muista, mihin seurakuntaan kuulutaan, neuvottelukunnan
puheenjohtaja, Kotkan Vapaakirkon pastori Ossi Könönen naureskelee.

Puheenjohtajana neuvottelukunnassa
on Kotkan Helluntaiseurakunnan johtava pastori Kari Ketoja. Viime vuonna puheenjohtajuutta hoiteli Maarit Alhosaari,
sitä ennen Ossi Könönen ja sitä ennen Kari Ketoja.
Heitä kuunnellessa tulee sellainen olo,
että tämän neuvottelukunnan kokoukset
eivät ainakaan tylsiä ole. Hauskoja juttuja
ja naurua pukkaa tämän tästä - ekumenia
ei ole välttämättä suinkaan mitään kurttuotsaista touhua!

Palvelua tässä ajassa
Seurakuntien työntekijät tapaavat toisiaan myös vapaamuotoisesti. Tässä työssä
ovat mukana neuvottelukuntaan kuuluvien seurakuntien lisäksi Soihtu-yhteisö ja
kristillinen kotiverkosto.
Mikä on ekumeenisen neuvottelukunnan perimmäinen tehtävä?
– Voisin lainata tässä piispa Seppo
Häkkistä. Kun hän kutsui kokoon alueensa työntekijät kaikista seurakunnista,
hän otsikoi kutsunsa näin: Miten voimme
vahvistaa yhteistä todistustamme Kristuksesta, Kari Ketoja kertoo.
– Maailma ympärillämme muuttuu kovalla vauhdilla. Onko kirkkojen tarkoitus
elää, kuin maailma ei muuttuisi lainkaan,
Ketoja kysyy.
Ekumeenisella yhteistyöllä palvellaan
silmät avoimina juuri tässä ajassa.

Kotkan seurakuntien neuvottelukunta on
perustettu 80-luvun lopulla.
Yhteisten tapahtumien järjestäminen
on tärkeä osa käytännön ekumeenista yhteistyötä. Ja näitä tapahtumia onkin todella paljon.
Tammikuussa on ekumeeninen rukousviikko. Jo 70-luvun puolivälistä lähtien on joka vuosi järjestetty yhteinen vappujuhla Karhuvuoren urheilutalolla.
Seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat
tavanneet ja rakentaneet yhteyksiään. Tulossa on maahanmuuttajatyön tekijöiden
tapaaminen.
Ensi kesäkuussa Kotkassa pidetään
moottoripyöräkerho Gospel Ridersien
kristillinen tapahtuma ja torigospeltapahtuma Kotkan torilla.
Perinteinen, yhteinen joulukonsertti pidetään tänä vuonna Kymin kirkossa
ja joulun alla on luvassa ekumeenisten
tiernapoikien esityksiä. Eri seurakuntien
papit yhdistävät voimansa ja lähtevät
laulamaan.

Pienistä eroista ei vängätä
Papit selvästi viihtyvät keskenään. - Me
luotamme toisiimme ja autamme yhdessä
ihmisiä tässä kaupungissa.
Yhteishenkeä kuvaa se, kun eräs maahanmuuttajanainen kysyi kaupungilla Ketojalta, missä Kotkassa olisi kristillinen,
protestanttinen kirkko.
– Mie kerroin hänelle kaikki vaihtoehdot ja kysyin, minkä tyyppistä kirkkoa
hän oikein haluaisi, Ketoja kertoo.
– Meillä kaikilla on kirkoissamme samat perusasiat ja ydin eikä pienistä eroista vängätä. Samalla tiellä olemme kaikki,
Könönen korostaa.
Yksi käytännön esimerkki yhteisyydestä on myös Ossi Könösen oma kokemus:
– Kun tyttäreni meni naimisiin, soitin
ja kysyin, voinko tulla vihkimään hänet
Kotkan kirkkoon. Ja totta kai se onnistui!
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Arkena ja
pääsiäisenä
1. Mikä on tärkeää arjessasi?
2. Miten vietät pääsiäistä?

Kari Ketoja
1. Perhe, puoliso ja lapset, joilla on
jo omat perheensä, ovat elämäni
vankka perusta. Heistä ammennan
energiani ja heistä syntyy kaikki se,
mitä minä olen.
2. Pääsiäinen kuluu työn merkeissä. Kiirastorstaina on ehtoollinen,
perjantaina käydään läpi kärsimyshistoriaa sanoin ja sävelin.
Sunnuntaina on ylösnousemusjuhla ja maanantaina on vuorossa
musiikkijuhla.

Ossi Könönen
1. Oma koti, puoliso ja kolme lasta sekä neljä lastenlasta ovat tärkeimmät. Lapsenlapset vievät pappaa ja
pappa vikisee ja pappa betalar. Uiminen on minulle tärkeä harrastus.
Yritän hoitaa kuntoani että jaksan
tehdä hengellistä työtä.
2. Kiirastorstai ja kiirastorstain
ehtoollinen ovat minulle portti pääsiäiseen. Pitkäperjantaina on ristinjuhla ja sunnuntaina
ylösnousemusjuhla.

Maarit Alhosaari
1. Tärkein on tyttäreni Anniina, joka
menee syksyllä kouluun. Hän on
ihanalla tavalla melko iso ja pieni
samaan aikaan. Tärkeitä ovat myös
laulu- ja näytelmäharrastukseni.
2. Hiljainen viikko ennen pääsiäistä on
kiireisintä aikaa. Pääsiäispyhinä on
rauhallista ja odotan kovasti uutta
Via Crucista.

Verksamhet på svenska

Musiikkiklubi - Open Stage

• Sö 1.4. kl 13 Mässa i Kymi kyrka, Tuomi Larvi.
• Torsd. 17.5. Vårutflykt för hela familjen: Alla är välkomna kl.10-15 till Ristiniemi
kurscentral. Kom med egen bil eller gemensamt med buss. Dagen innehåller gemensamt program, trevlig samvaro, mat och kaffe. Pris: 5€ /person eller 15€/familj. Anmälan före 11.5 till Carita tel: 0440554782 eller Clarissa: clarissa.berghall@gmail.com
• Sö 30.9.2012 kl 13 Mikaelidagens mässa i Kymi kyrka.
• Svenska kyrkkokommitté: ordförande Carita Korhonen tel 0440 554 782 eller 05 228
2110, sekreterare pastor Tuomi Larvi tel 044 762 9488.

• Lauantaina 14.4. sekä la 21.4. klo 17-19 esiintyjien avoin Musiikkiklubi Kotkan
srk-keskuksessa, Mariankatu 14.
• Bändit, kuorot, soitinyhtyeet, lauluyhtyeet, soittajat ja laulajat huomio! Estradi on
avoin kaikenlaisille musiikkiryhmille ja solisteille - tyyli on vapaa! Tule siis rohkeasti
mukaan viettämään rentoa musiikki-iltaa, näyttämään taitosi ja samalla nauttimaan
monenkirjavista musiikkiesityksistä!
• Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
kanttori Jenny Joas, email: jenny.joas@evl.fi p. 044 752 9507.
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Suvivirrellä kouluja Haitiin

Musiikin kesäherkkuja
Kotkan
kirkossa
Kotkan kirkossa järjestetään touko-elokuussa neljä kesäkonserttia. Lisäksi
kesäkuussa käynnistyvä
lounasmusiikkien sarja
tarjoaa nautintoja keskiviikkoisin kello 12.
Kesä- ja lounaskonsertteihin on vapaa pääsy.

• su 27.5. klo 18
Alexandr Simanovich, trumpetti ja
Irina Lampén, urut/organ
• su 17.6. klo 16
Irina Lampén ja Jaana Jokimies.
Urkusooloja ja nelikätistä
urkumusiikkia
• ma 6.8. klo 18
Matthias Dreissig, urut/organ
(Erfurt, Saksa)
• su 19.8. klo 18
Matti Vaakanainen, urut/organ

Matti Vaakanainen

Kesäkonsertteja

Ohjelma 5 € musiikkityölle.

Lounasmusiikkia
keskiviikkoisin klo 12 Kotkan kirkossa
• ke 13.6.
• ke 20.6.
• ke 27.6.
• ke 4.7.
•
•
•
•
•
•

ke 11.7.
ke 18.7.
ke 25.7.
ke 1.8.
ke 8.8.
ke 15.8.

• ke 22.8.

Lauluyhtye Vanitatum Vanitas
Maarit Alhosaari, sopraano ja Mikko Hauhia,
säestys
Julia Tamminen, urut/organ
Siru Jokimies, huilu/flute ja Jaana Jokimies,
urut/organ
Jan Rotrekl, urut/organ (Tšekki)
Ilpo Laspas, urut/organ
Mikko Hauhia, urut/organ
Anna-Maria Lehtoaho, urut/organ
Mari Lehtinen, sopraano ja Irina Lampén, säestys
Maisemakuvia Suomesta: Jussi Makkonen, sello ja
Pekka Soranummi, piano
Maria Kuusiniemi, sopraano, Alexei Kalatchev,
sello ja Natalia Grabár, piano

Tervetuloa!

Kirkot avoinna kesällä

• Kotkan kirkko avoinna 15.-31.5. ma-pe klo 12-18 ja 1.6.-31.8.
su-pe klo 12-18 (22.-23.6.2012 kirkko suljettu). Opas paikalla.
Tiekirkko.
• Kymin kirkko avoinna 1.6.–15.8. ma–pe klo 12–18, (22.-23.6.
suljettu). Opas paikalla. Tiekirkko.
• Langinkosken kirkko avoinna ma–pe klo 9-13.
• Haapasaaren kirkko avoinna yleisölle tarvittaessa. Avaimen saa
Haapasaaren Osuuskaupasta.

Suvivirsi tuo mukanaan kesän.
On herkkä hetki, kun koululaiset laulavat sitä kevätjuhlassa ja
kaikki tietävät, että tästä alkaa
kauan odotettu kesä ja loma.
Tulevana kesänä suvivirsi saa
aivan uudenkin merkityksen.
Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi-kampanjaan voivat osallistua
kaikki seurakunnat järjestämällä
kesäisiä laulutapahtumia, joilla
kerätään rahaa koulujen rakentamiseksi Haitiin.
- Ehkä kotkalaisseurakunnatkin voisivat yhdessä tai erikseen
järjestää omia Suvivirsi-tapahtumia, ehdottaa yhtymän viestintäpäällikkö Tuula Mäkitalo.
- Netin kautta voi tilata Suvilinnun laulukirjaa, jossa on paljon kesään sopivia lauluja, mm.
Taas on aika auringon, Taivas on
sininen ja valkoinen, Pikkulintu
riemuissaan ja Keväthuumaus,
kertoo Kirkon Ulkomaanavun
seurakuntayhteyksien koordinaattori Petra Teittinen.
Suvivirsi-kampanjan järjestää
Kirkon Ulkomaanapu. Seurakunnat voivat järjestää laulutilaisuuksia omien tapahtumiensa yhteyteen tai aivan erillisinä

- Suvivirttä ja muita kesäisiä lauluja voidaan nyt laulaa yhdessä ja olla
samalla mukana luomassa Haitin lapsille mahdollisuutta käydä koulua,
Petra Teittinen sanoo.
tilaisuuksina.
Viime kesänä Helsingissä vietettiin Stadin Suvivirsi-tapahtumaa Kampin Narinkkatorilla.
Yhteislaulutapahtuman vauhdittajina olivat Maria Ylipää ja
Veeti Kallio UMO Jazz Orchestran säestäminä. Toukokuun 31.
päivänä Helsingissä järjestetään
uusi Suvivirsi-tapahtuma.
- Koulujen rakentamisesta
Haitissa vastaa Kirkon Ulkomaa-

napu. Koulurakennustyömailla
työskentelee paikallisia ihmisiä,
joista monet ovat koulun oppilaiden vanhempia, Petra Teittinen
kertoo.
Petra Teittinen puhui Suvivirsi-tapahtumista Langinkosken kirkolla maaliskuun alussa
osana Kirkon Ulkomaanavun
ajankohtaispäivää.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Monikulttuurinen messu
Kotkan kirkossa
Kotkan kirkossa järjestetään
Haminassa pidettävien Suomen
Lähetysseuran valtakunnallisten
lähetysjuhlien yhteydessä 10.6.
monikulttuurinen Maailmojen
Messu – Worlds Within Worship. Luvassa on laajasti yhteisötyössä maahanmuuttajien kanssa valmisteltava, syvällinen ja
monipuolinen tapahtuma.
Monikulttuurinen messu
koostuu moni-ilmeisestä musiikista instrumentaaliosuuksineen. Messun pohjana on normaali päivämessu, jonka pääkielinä ovat suomi, englanti ja
ranska. Tekstit luetaan suomen
kielen ohella myös venäjän, karenin ja lingalan kielellä, rukoukset ainakin arabian kielellä.
Kotkassa on tehty useita vuosia maahanmuuttajatyötä, ja siihen liittyen on järjestetty erilaisia etnisiä, kansainvälisiä ja muita erityismessuja. Hyvät yhteydet
Kotkassa asuviin maahanmuuttajiin luovat hyvän pohjan valmistautumiselle. Maahanmuuttajista muodostetaan huhtikuussa musiikkiryhmiä, Musaklubeja,
jotka valmistelevat Maailmojen
Messun musiikkia. Mukaan kutsutaan myös kotkalaisia nuoria
muusikoita ja bändiläisiä.

- Tavoitteena on lämminhenkinen ja rento meininki,
toteaa valmisteluissa mukana oleva Sakari Löytty Suomen
Lähetysseurasta.
- Messun osia saa selittää
osallistujille välispiikeissä, ja
huumori on sallittua.
Innostunut odotus vallitsi
kirkkoherra Hannu Marttilan
johdolla helmikuussa pidetyssä

ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Muut ensimmäisen
vaiheen työstäjät ovat maahanmuuttajatyön koordinaattori
Maarit Koskensalo-Tiainen, pastori Maarit Alhosaari ja kanttori
Jenny Joas. Lisää tekijöitä kutsutaan sitä mukaa kun messu valmistuu. Tästä on hyvä jatkaa.
Osv. TM
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Pääsiäisajan
tilaisuudet seurakunnissa
Kotkan seurakunta
Sunnuntai 1.4.
• klo 10 Palmusunnuntain messu Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen, Hannu Marttila,
Irina Lampén.
Kiirastorstai 5.4.
• klo 18 Kiirastorstain messu Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen, Hannu Marttila,
Jenny Joas.
klo 20 J. S. Bachin Johannes-passio Kotkan kirkossa. Kapellimestari: Jouko Koivukoski, Kotkan Kantaattikuoro, Passio-orkesteri. Liput tuntia ennen ovelta 15/12 euroa.
Pitkäperjantai 6.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa, Hannu Marttila, Irina
Lámpen, kamarikuoro Kotka-Canto.
Lauantai 7.4.
• klo 20 Via Crucis -pääsiäisnäytelmä lähtee Kotkan kaupungintalolta ja päättyy
Sibeliuksenpuistoon, minkä jälkeen alkaa pääsiäisyön messu noin kello 21 Kotkan
kirkossa.

• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä Helilän seurakuntatalossa.
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki Kymin kirkossa, Marjo Kiljunen, Matti
Vaakanainen.
Lauantai 7.4.
• klo 22 Pääsiäisyön messu Kymin kirkossa, Juha Tanska, Outi Apell, Sinikka Vesala,
Matti vaakanainen.
Sunnuntai 8.4., Pääsiäispäivä
• klo 10 Pääsiäispäivän messu Kymin kirkossa, Tuomi Larvi, Elina Aro, Jarmo
Kaijansinkko, Kymin kirkon projektikuoro.
Maanantai 9.4., toinen Pääsiäispäivä
• klo 10 Toisen Pääsiäispäivän perhemessu Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen,
Nina Eskoli, Sinikka Vesala.

Langinkosken seurakunnan

Sunnuntai 8.4., Pääsiäispäivä
• klo 10 Pääsiäispäivän messu Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen, Enna JärnstedtRantaruikka, Jenny Joas.

Sunnuntai 1.4.
• klo 10 Palmusunnuntain messu Langinkosken kirkossa, Petri Tikka, Sanna Einiö,
Tarja Silvennoinen, kirkkokahvit.
• Sö 1.4. kl 13 Palmsöndagens mässa i Langinkoski kyrka, Petri Tikka, Mikko Hauhia.

Maanantai 9.4., toinen Pääsiäispäivä
• klo 10 Toisen Pääsiäispäivän messu Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari, Petri Tikka,
Irina Lámpen.

Maanantai 2.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon rukousilta Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Niina
Venäläinen.
Tiistai 3.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon sanan ja laulun ilta ”Lauluja särkyneille” Langinkosken
kirkossa, Tero Kuparinen, Lauluyhtye Seksti, Tarja Silvennoinen.

Kymin seurakunta
Sunnuntai 1.4.
• klo 10 Palmusunnuntain messu, päivärippikoulun konfirmaatiomessu Kymin
kirkossa, Elina Aro, Antti Kilpi, Matti Vaakanainen.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo avoinna sunnuntaista pitkäperjantaihin joka päivä
Kymin kirkonmäellä sijaitsevassa Helilän seurakuntatalossa. Tule levähtämään
hetkeksi tai vaikka koko päiväksi Kymin kirkonmäelle.
• klo 18 Palmusunnuntain ehtoolliskirkko Sunilan seurakuntatalossa, Antti Kilpi,
Sinikka Vesala, Outi Apell, Sinikka Vesala.
Maanantai 2.4.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä Helilän seurakuntatalossa.
• klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Juha Tanska, Sinikka Vesala,
Kristiina Majuri, nokkahuilu.

Keskiviikko 4.4.
• klo 18 Hiljaisen viikon virsi-ilta Langinkosken kirkossa, Sanna Einiö, Niina
Venäläinen.
Kiirastorstai 5.4.
• klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Petri
Tikka, Niina Venäläinen.
• klo 18 Raamattuhetki Ruonalan kirkossa, Tero Hietanen.
• klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Ruonalan kirkossa, Tero Hietanen, Sanna
Einiö, Tarja Silvennoinen.
Pitkäperjantai 6.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi,
Tarja Silvennoinen, Toivonlaulajat.
Sunnuntai 8.4., Pääsiäispäivä
• klo 10 Sinun kanssasi -messu Langinkosken kirkossa, Petri Tikka, Tero Kuparinen,
musiikki, Tero Hietanen, Niina Venäläinen, Lapsikuoro Timantti, kirkkokahvit.

Tiistai 3.4.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä Helilän seurakuntatalossa.
• klo 18 Puurokirkko Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen, Sinikka Vesala.

Maanantai 9.4., toinen Pääsiäispäivä
• klo 10 Messu, talven päivärippikoulun konfirmaatio Langinkosken kirkossa, Enna
Järnstedt-Rantaruikka, Tero Kuparinen, Niina Venäläinen.
• klo 18 Pääsiäisviikon kiitos- ja ylistyslaulujen ilta Langinkosken kirkossa, Tero
Hietanen, Niina Venäläinen.

Keskiviikko 4.4.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä Helilän seurakuntatalossa.
• klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta Kymin kirkossa, Nina Eskoli, Kuusankosken
kamarilaulajat, johtajana Jukka Jokitalo.
Kiirastorstai 5.4.
• klo 11-17.45 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä Helilän seurakuntatalossa.
• klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Kymin kirkossa, Outi Apell, Juha Tanska, Tuomi
Larvi, Marjo Kiljunen, Matti Vaakanainen.
Pitkäperjantai 6.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa, Antti Kilpi, Anna-Tiina
Järvinen, Jarmo Kaijansinkko, Kymin kirkon projektikuoro.

ALMGREN & SANKAMO

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

Seurakuntien tapahtumat

Rukoushetket

Erityiskirkkopyhiä
• Kotkan kirkossa:
- Su 6.5. klo 10 Messu,
Kotkan Kantaattikuoro.
- Su 13.5. klo 10
Äitienpäivän messu.
- Ti 15.5. klo 18 Tyhjän
sylin messu.
- Su 20.5. klo 10 Messu,
Kaatuneiden muistopäivä, Ahvion soittokunta.
- Su 27.5. klo 10 Messu,
Herättäjä-Yhdistyksen
kirkkopyhä. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja
seurat Kotkan srk-keskuksessa.
- Su 17.6. klo 10 Messu,
I rippikoululeirin konfirmaatio.
- La 23.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus.
- Su 22.7. klo 10 Messu,
II rippikoululeirin konfirmaatio.

• To 12.4., 26.4. ja 10.5.
klo 14 Kotkan kirkossa.
Rukousta yhteisten asioiden ja jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta.
Tervetuloa !

Erityiskirkkopyhiä
• Langinkosken kirkossa:
Su 29.4. klo 10 Lattarimessu.
- To 17.5. klo 10 Helatorstain messu, isosten
työhön siunaaminen.
- Su 27.5. klo 10 Helluntaipäivän messu.
• Ma 30.4. klo 18 Yhteiskristillinen Tuomasmessu Karhuvuoren
urheilutalossa.

Kyläkirkko
• Su 1.4. klo 12 Kyläkirkko Haltijan kerhohuoneessa, Haltijantie 1.

Tuomasmessu
• Kristittyjen yhteinen Tuomasmessu vappuaattona
30.4. klo 18 Steveco-areenassa, Ututie 4 (Karhuvuoren
urheilutalo).
• Saarna Kai Arasola Kotkan Adventtiseurakunnasta,
liturgia Maarit Alhosaari Kotkan ev. lut. seurakunnasta.
Toteutuksessa mukana ihmisiä eri seurakunnista.
Musiikkiryhmä, kahvitarjoilu, lastenhoito järjestetty.
Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Kotkan kristilliset seurakunnat

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

Diakoniatoimistot
• Avustusvastaanotot torstaisin klo 13-15 Kotkan
diakoniatoimistossa,
Mariankatu 14 sisäpiha.
Huhtikuun-syyskuun
aikataulumuutokset:
ei vastaanottoa vko 14
(kiirastorstai 5.4.), vko
21 (24.5.) eikä vko 30
(26.7.). Perjantaille siirretyt vastaanotot: 30.3.
klo 11-13; 13.4. klo 1214; 18.5. klo 12-14 ja
1.6. klo 12-14.
• Verenpaineen mittausta
Hovinsaaren srk-talolla ti
3.4. klo 10-11 ja kevään
viim. 8.5. Lisätietoja Elisa
p. 041 540 3011.

Diakoniatyön kerhoja
• Eläkeikäisten Torstaikerho klo 11.30-13
Kotkan srk-keskuksessa.
Ei kerhoa kiirastorstaina
5.4. Kevään viim. kerho
26.4. Syksyllä kerho jatkuu 13.9.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
• Hopeakerho ke klo
12-13.30 Hovinsaaren
srk-talossa. Kevään viim.
kerho 2.5. Kesällä kerho
kokoontuu kerran 13.6.
Syksyllä kerho jatkuu
12.9. Lisätietoja Elisa Järvimäki p. 041 540 3011.
• Näkövammaisten kerho
ma 23.4. klo 12-13.30
Hovinsaaren srk-talossa.
Invataksikuljetus 2 € /
kerhokerta. Lisätietoa
Seija p. 041 462 6215.

Diakoniatyön
leirit ja retket
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 5.9.2012.

Seurakuntalehti Osviitta
on luettavissa (pdf) seurakuntien verkkopalvelusta
www.kotkanseurakunnat.fi

Tämän lehden valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä ISO
laatu- , ympäristö- ja SFS kierrätysjärjestelmien standardeja.

• Kotkan seurakunnan Eläkeikäisten retki ti 15.5.
Ristiniemeen. Bussit
lähtevät seurakuntakeskuksen edestä klo 10,
ajetaan Hovinsaaren
kautta. Paluulähtö klo 15.
Hinta 15 euroa. Ilm. viim.
7.5. seurakuntatoimistoon
p. 05 225 9300.
• Liikuntarajoitteisten rovastikunnallinen retkipäivä to 7.6. Ristiniemessä. Invataksikuljetus.
Hinta 15 euroa. Lisätietoa
Seijalta p. 041 462 6215.
• Näkövammaisten rovastikunnallinen leiripäivä pe
17.8. Ristiniemessä. Invataksikuljetus. Hinta 15
euroa. Lisätietoa Seijalta
p. 041 462 6215.
• Liikuntarajoitteisten
rovastikunnallinen leiri
20.-22.8. Ristiniemessä.
Invataksikuljetus. Hinta
45 euroa. Lisätietoa Seijalta p. 041 462 6215.

Avustusmatkat
Venäjälle
• Yhtymän kansainvälisentyön avustusmatkat Venäjälle vuonna 2012:
Viipuri 24.5. ja 4.12,
Pietari 24.-27.5 (lasten
paikkoja) ja 6.-9.9.
(vanhusten paikkoja).
Tarkempia tietoja hinnoista ja paikoista AnnaMaija Kallasjoelta,
p. 050 542 0942.

Aikuistyö
• Elämä yllättää -ilta
1.4. klo 16 Kotkan
srk-keskuksessa.
• Lasten ja kummien leiri
14.-15.7. Lehtisensaaressa.
• Miestenpiirit ma 23.4.
ja 7.5. klo 18 nuortentila
Arkussa.
• Healing Rooms -rukousklinikka avoinna keväällä
tiistaisin 10.4., 24.4.,
8.5., 22.5. ja 5.6. klo
18.30-20.30 Hovinsaaren
srk-talossa. Tervetuloa
rukoiltavaksi!

Konsertit keväällä

Vappukahvio
io

• Kotkan kirkossa: To 5.4.
klo 20 J. S. Bach: Johannespassio. - Su 22.4. klo
18 Kymin projektikuoron
konsertti. - La 5.5. klo
16 Porvoon seurakunnan
lapsikuorojen konsertti.

• Ke 16.5. klo 19 Häämusiikkia Kotkan kirkossa.
Kotkan, Langinkosken ja
Kymin kanttorit esittävät
vihkimusiikkia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

• Herkuttelijoiden
perinteinen
Vappukahvio
o ti 1.5.
15
klo 11-13.30 Kotkan
srk-keskuksessa.
• Tarjolla simaa, kahvia,
voileipiä, munkkeja ym.
leivonnaisia ja arpoja.
Keväisiä yhteislauluja ja
musiikkiesityksiä. Simaa
ja leivonnaisia voi ostaa
myös kotiin vietäväksi.
Kahvion tuotto lähetystyön hyväksi. Järj. Kotkan
seurakunta.

Lauluämpäri
- aloittelevien kuoro

Lähetysväen
kesätapaaminen

• Kevään harjoitukset Hovinsaaren srk-talossa su
15.4. ja su 29.4. klo 15.

• Pe 15.6. klo 13 Terttu
Kokkosen pihalla, Telkänkuja 14. Avoin kaikille.
Tervetuloa!

Häämusiikkikonsertti

Aikuisten bändipaja
• Kevään harjoitukset
Kotkan srk-keskuksen
bändikämpässä to 12.4.
ja 26.4. klo 16.

Lapsityö
• Päivä- ja leikkikerhoon
ilmoittautuminen: Leikkikerho on tarkoitettu 3
vuotta täyttäneille lapsille
ja kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan
ja päiväkerho on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille ja kokoontuu kaksi
kertaa viikossa kolmen
tunnin ajan. Ilm. päiväja leikkikerhoihin ke 2.5.
klo 16.30-17.30 kerhopisteissä tai netissä
www.kotkanseurakunnat.
fi
• Kerhot alkavat viikolla
33. Kerhopisteet: Kotkan
srk-keskus ja Hovinsaaren srk-talo. Lisätietoja lapsityönohjaaja
Helena Laineelta, p.
041 462 6216.

Kuva: Maiju Kettunen

Tulossa kesällä…
Koko perheen
juhannusjuhla
Kivaa ohjelmaa juhannusaattoillaksi pe 22.6. kello
18 alkaen Katariinanniemessä.
• Ohjelmaa lapsille klo
18 alkaen. Yhteinen ohjelma klo 19-20. Kahvio
ja kokko. Kuljetus Katariinanniemeen Kotkan
seurakunnan alueelta.
Ilmoittautumiset kuljetukseen viimeistään ke 20.6.
seurakuntatoimiston p.
05 225 9300. Tule mukaan juhlaan!

• Voit tulla mukaan ohjelmantekijäksi tai talkootehtäviin. Tarjoa apuasi,
ota yhteyttä!
• Lisätiedot pastori
Jukka Hänninen,
p. 041 462 6221.
Järj. Kotkan seurakunta

Kesäkahvio
• Kaikenikäisten kahden
euron kesäkahvit ovat
keskiviikkoisin 6.6.-29.8.
klo 12.30-14 Kotkan
seurakuntakeskuksessa.
Tapaamisiin kahviossa!

Yhteisiä
Wilson Kirwa
herättelee
Hiljainen
hyväksyjä
vai rohkea
puuttuja
–teematilaisuudet
Torstaina
19.4.
-Kasvattajille kello 1415.30 Aittakorven seu-

rakuntatalossa. Wilson
Kirwan aiheena Lapset,
nuoret ja erilaisuus.
-Yleisötilaisuus kello
18-19.30 Langinkosken
kirkolla. Wilson Kirwan
aiheena Miten kohtaat
erilaisuuden? Kahvitarjoilu

puoli tuntia ennen tilaisuuksien alkua.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä/perhetiimi

Perheleirit
Ristiniemessä
Seurakuntien kurssikeskus
Ristiniemessä järjestetään
leirit
- venäjää puhuville perheille 21.-22.4. sekä
- sudanilaisille perheille
2.-3.6.
• Lisätietoja antaa maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-

Osviitta

Lapset
• Kymin kirkossa:
Ti 3.4. klo 18 Puurokirkko ja mahdollisuus
tutustua hiljaisuuden
taloon lasten kanssa.
- Ma 9.4. klo 10 Pääsiäismaanantain perhemessu.
- Ti 22.4. klo 15 Vauvakirkko.
- To 17.5. klo 17 Käsi
kädessä -konsertti.
• Ti 22.5. klo 18 Kouluun
lähtevien siunaaminen.
• Elokuussa: Perheleiri 3.5.8. Höyterissä.

kesän juhliin!
- Tiedustelut Anne Hovi,
044 725 9291 ja Nina
Eskoli, 044 752 9528.

Rukousretriitti
aloittelijoille
• ”0ra et labora” - hiljaisuuden retriitti aloittelijoille ke 8.- pe 10.8.
Höyterin leirikeskuksessa.

Musiikkia
• Urkukonsertti su 29.4.
klo 18 Kymin kirkossa.
Franck - Vierne – Widor,
Matti Vaakanainen, urut.

Vappubrunssi

• Tule hiljentymään ja
rukoilemaan meren äärelle. Retriitin aikana on
mahdollisuus osallistua
matonkuteiden leikkaamiseen ym. vapaaehtoiseen lähetystyön hyväksi
tehtävään työhön. Hiljaisuudelle on pyhitetty
oma tila.
• Aloitamme keskiviikkona
lounaalla ja päätämme
perjantaina yhteiseen
lounaaseen. Hinta 39
euroa. Tarvittaessa kuljetus 5 euroa/suunta.
• Ilm. 27.7. mennessä p.
05 225 9000 tai retriittiohjaajille Anne Hovi, p.
044 725 9291 ja Tuomi
Larvi, p. 044 762 9488,
joilta lisätietoa myös
sähköpostissa etunimi.
sukunimi (at) evl.fi

• Ti 1.5. Helilän seurakuntatalossa on tarjolla
lähetysväen järjestämä
vappubrunssi. Ensimmäinen kattaus on kello
11.00 ja toinen 13.00;
maittavaa kotiruokaa,
arpoja ja muuta mukavaa
myytävää kevään ja

Hiljaisuuden
retriitti 10.-12.8.

Tiainen, p. 044 752 9527.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ

tavallinen lastenkoti sekä
Pietarhovissa kehitysvammaisten lasten lastenkoti. Matkan hinta 300
euroa+viisumi.
• -Syyskuussa 6.-9.9.
Avustus- ja kulttuurimatka Pietariin ja lähialueille. Avustuskohteet
Tervolovan ja Taaitsan
vanhainkodit sekä vankilasta vapautuneiden
miesten Izharan vanhainkoti. Käydään mm. Kubanitsan kirkossa. Matkan
hinta 300 euroa+viisumi.
• -Joulukuussa 4.12. Viipuriin, avustuskohteet selviävät myöhemmin. Käy-

Avustus- ja kulttuurimatkat Venäjälle
• -Huhtikuussa ke 25.4.
Avustusmatka Viipuriin,
kohteina synnytyssairaala
ja invalidiyhdistyksen
vanhainkoti. Matkan
hinta 30 euroa+viisumi.
• -Toukokuussa 24.-27.05.
avustus- ja kulttuurimatka Pietariin ja lähialueille. Avustuskohteet
ovat Mgan näkövammaisten lastenkoti ja

• Etsikkoaikoja – kokeneille retriittivieraille
• Tule hiljentymään Höyterin leirikeskuksen
rauhaan ja hiljaisuuteen
meren äärelle.

vällisellä, ja lopetamme
su 12.8. iltapalaan. Ilm.
27.7. mennessä p. 05
225 9000 tai retriittiohjaajille Anne Hovi p.
044 725 9291 ja Tuomi
Larvi p. 044 762 9488,
joilta lisätietoa etunimi.
sukunimi(at)evl.fi

Tulossa kesällä…
Lähetyksen
kahviovaunu

Pääsiäisvaellus
Boksilla
• La 31.3. klo 10-12.30
Boksin Pääsiäisvaellukset
os. Karhulantie 31.
• Vaellamme ylös Jerusalemiin ja pääsiäisen tapahtumien kautta Pääsiäisen
riemuun. Vaellukset
alkavat n. 30 min välein. Mukana tyttökuoro
Silmut. Pihalla on tavattavissa Hembölen eläimiä.
Kahvio Alasalissa.
• Ponilla ja aasilla pääsevät
alle 50 kiloa painavat
lapset ratsastamaan pääsiäisvaelluksesta saadulla
lipulla.
Järj. Kymin seurakunnan
pyhäkoulutyö

• Rentoudumme kirjojen,
luonnon ja Sanan äärellä,
mutta luovumme vuorovaikutuksesta toisemme
kanssa.
• Tarvittaessa järjestetään
kuljetus 5 euroa/suunta.
Leirimaksu 43 euroa.
Aloitamme pe 10.8. päi-

• Kymin seurakunnan lähetyksen kahviovaunu tulee
perinteisesti Karhulaan
kesän ajaksi. Kahvio on
auki kesä-elokuussa ke
ja la kello 8-12. Vaunun
tarkempi paikka ilmoitetaan Kymin kirkollisissa.
Kymin lähetyksen kahviovaunu on toiminut Karhulassa jo 20 vuotta!

• Tule talkoisiin. Voisitko
olla yksi kesän 2012
talkoolaisista kahviossa?
Kahviovaunussa on tunnelmaa ja mukava asiakaskunta! Lähetyskahvion
tuotolla tuemme nimikkolähettiemme työtä
Aasiassa ja Afrikassa.
Soittele Anne Hoville
p. 044 725 9291.
• Osallistu kakkukisaan!
Lähetystoimikunnan
aloitteesta käynnistyy
”kakkukilpailu”, jossa
ideana on tuoda hyväksi
havaittu kakun tai muun
leivonnaisen ohje sekä
valmis tuote viimeistään
torstaina 10.5. kello 14
Helilän seurakuntatalolle.
dään Viipurin luterilaisessa kirkossa. Matkan
hinta 30 euroa+viisumi
• Lisätietoja ja ilmoittautumiset Anna-Maija
Kallasjoelle p. 050 542
0942.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ

Neuloisitko
villasukkia?
• Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ tekee
6.-9.9.2012 avustus- ja
kulttuurimatkan Pietariin. Yhtenä avustus-

Sopimalla vastaanotosta
voi tuotteen toimittaa perille jo edellisenä iltana.
• Kello 14.30 alkaa kahvitus, jossa seurakuntalaiset voivat 5 euron
maksua vastaan maistella
tuotteita ja ehdottaa
voittajaa! Virallisena
valvojana toimii kokenut
ruokasivujen toimittaja
Ulla-Maija von Hertzen.
Voittajalle on luvassa
hieno kunniakirja. Kiitokseksi nimikkotuotetta
tehdään sekä markkinoidaan kahviovaunussa.
Kisakahvituksen tuotolla
tuet nimikkolähettiemme työtä Aasiassa ja
Afrikassa.
Lisätietoja lähetyskahviosta
ja kakkukisasta Anne Hovi
p. 044 725 9291.

Kesäretki
Kuutsalon kappeliin
• Perinteinen veneretki
Kuutsaloon sunnuntaina
5.8. Lähtö klo 12 Karhulan tehtaitten entisen
riippusillan laiturista.
Jumalanpalvelus klo 14
Kuutsalon kappelissa.
Paluumatkalle Kuutsalon
rannasta lähdetään klo
16. Kappelille on noin
1,5 kilometrin kävelymatka metsäpolkua
pitkin. Laivasta saa ostaa
kahvia ja pientä purtavaa.
Järj. Kymin seurakunta
kohteena Pietarissa on
vankiloista vapautuneiden miesten Izhoran
vanhainkoti. Haluatko
neuloa tulevan syksyn
kylmiin ilmoihin miehille iloa ja lämpöä
jalkoihin sekä sydämiin?
Vanhainkodissa on 56
miestä, joilta puuttuu
kontaktit lähiomaisiin.
Sukat voi toimittaa
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoihin. Suurkiitos
Sinulle!
• Lisätietoja saa AnnaMaija Kallasjoelta
p. 050 5420 942
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Diakoniatyö

konmäellä -tapahtuma
Langinkosken kirkolla,
• Ke 4.4. klo 12 Keskiviiktelttakahvio. Musiikkia
kokerhojen yhteinen
mm. Tero Kuparinen ja
ruokailu ja ehtoollishetki
sudanilaisten kuoro. AuLanginkosken kirkolla.
topaikkamaksu 5 euroa,
Ruokailu klo 12, ehtoolmikäli haluaa myydä
linen klo 13. - To 5.4. klo
kirpputoritavaraa taka10 Liikunta- ja näkövamkontistaan. Tuotto lähemaisten ehtoollishetki
tystyölle ja Kirkon UlkoSunilan srk-talossa.
maanavulle. Ilm. viim.
• 7.-11.5. Päihdeongel20.4. Langinkosken seumaisten leiri Vehkarinrakuntatoimistoon p. 05
teen kurssikeskuksessa
225 5300, tied. Marianne
Haminassa. Ilm. 30.4.
Vitikainen-Mojica p. 041
mennessä Elina Virma462 6202. - La 12.5. klo
koskelle p. 050 542
11-12.30 Toukotori Aitta0940.
korven seurakuntatalossa,
• Ti 5.6. Omaishoitamyynnissä leivonnaisia ja
jien retki Porvooseen
käsitöitä, kahvio, kirppuja Haikon kartanoon.
tori lähetystyön hyväksi.
Hinta 25 euroa sis.
matkat, ruokailun ja 2 h
kylpyläaikaa. Ilm. viim.
Konsertteja
18.5. Pyhtään kirkkoher• Su 29.4. klo 14 Viulupiaranvirastoon p. 05 343
nomatinea Langinkosken
1921. Järj. Kotkan rovastikirkolla, esiintyjinä Ankunnan seurakunnat.
drey Refhetnik, piano,
Polina Krossovskaya,
Aikuistyö
viulu Pietarin Rimski-Korsakov Konservatoriosta.
• Su 29.4. klo 18 Sanan ja
Vapaa pääsy, ohjelma 5
rukouksen ilta Langineuroa, sis. kahvitarjoilun.
kosken kirkossa. Kirkossa
Ohjelmassa mm. Chojälkeen Vieraana Petri Väpinin, Rachmaninovin ja
limäki. Huomaa paikka!
Mozartin musiikkia.
• Ke 9.5. klo 18 Petri Tikan
Lähetystyö
konsertti Langinkosken
• Ke 16.5. Langinkosken
kirkolla, Ilppo Lukkaseurakunnan lähetystyön
rinen, säestys, Maisa
vastuunkantajien kiitosTikka, laulu. Hengellisiä
retki Haminaan. Ilm. Malauluja ja musikaalisärianne Vitikainen-Mojica
velmiä. Ohjelmamaksu
p. 041 462 6202. - Ma
lähetystyön hyväksi.
21.5. klo 14 Lähetysväen
lettukestit Vitikaisilla,
Lapsityö
Salotie 7.
• To 19.4. Wilson Kirwa:
• Pe 22.6. klo 20 Koko
Hiljainen hyväksyjä vai
perheen juhannusaaton
rohkea puuttuja? Kello
kokkojuhla Langinkosken
14 tilaisuus kasvattajille
Nuottasaaressa. Kokko,
Aittakorven seurakunohjelmaa, kahvio lähetystalossa ja klo 18 (kahvit
työn hyväksi. 10.-12.8.
klo 17.30) yleisötilaisuus
• Nuorten aikuisten ja perLanginkosken kirkolla.
heiden lähetysaiheinen
Tervetuloa.
leiri Ristiniemessä. Ilm.
viim. 15.6. Langinkosken • Ke 2.5. klo 16.30-17.30
Ilmoittautuminen syksyn
seurakuntatoimistoon p.
päivä- ja leikkikerhoihin
05 225 5300, tied. Makerhopaikoissa. Kerhot
rianne Vitikainen-Mojica
alkavat viikolla 33.
p. 041 462 6202.

Myyjäisiä
ja kirpputoreja
• La 5.5. klo 11-13 Takakonttikirppis kir-

Tulossa kesällä…
ä…
Varhaisnuorten leirit
• 4.-6.6. Leiri 1.-6.-luokkalaisille Ristiniemessä,
ilm. 30.4.-18.5. srk-toimistoon p. 05 225 5300.
• Leirit Lehtisensaaressa
1.-3.-luokkalaisille 9.-

11.7. ja 4.-6.-luokkalaisille 11.-13.7. Näille
leireille ilm. 4.-22.6.
seurakuntatoimistoon
p. 05 225 5300. Kaikkien
kesäleirien hinta on 23
euroa/leiriläinen.

Osviitta
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Via Crucis
Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen päättyvä
kärsimystie nähdään lauantaina 7. huhtikuuta, kun pääsiäisnäytelmä Via Crucis esitetään Kotkassa taas vuoden tauon
jälkeen.
- Pääsiäisnäytelmä tehdään perinteitä kunnioittaen eli asiat tehdään niin
kuin Raamatussa sanotaan, kuvaa tämän vuoden Via Crucista ohjaaja Tommi
Tainio.
Käsikirjoituksena on Petri Pietiläisen
tekemä teksti, jota Tainio on saanut luvan
muokata.
- Siinä oli alun perin paljon musiikkia,
jota on jouduttu vähentämään. Kun näy-

Tommi Tainio haluaa tehdä Via Cruciksen
perinteisessä hengessä.

Jeesus ristiinnaulitaan
Sibeliuksenpuistossa

telmä viedään ulos, ei hienovireinen klassinen musiikki sovi siihen. Tilalla on mm.
virsiä. Kanttori Jarmo Kaijansinkko vastaa
musiikista ja sen harjoituksesta.
Ohjaajan oma musiikillinen ratkaisu
kuullaan ristiinnaulitsemisen yhteydessä,
kun Maria Magdalena ja Jeesuksen äiti
Maria laulavat yhdessä kappaleen I don’t
know how to love him. –Halusin tähän
mukaan kauniin laulun, Tainio sanoo.

Liikkeellelähtö
kaupungintalon takaa
Via Crucis lähtee pääsiäislauantaina kello
20.00 Kotkan kaupungintalon takana olevasta puistosta. Se kulkee ensin Getsemaneen eli kaupungintalon portaille. Sieltä
matkaa jatketaan kaupungintalon edustaa myöten ja Jeesus kantaa ristiä aina
Sibeliuksenpuistoon.
Ristiinnaulitseminen tapahtuu puistossa vanhan Kinekullan kulman nyppylän
päässä.
- Väkeä on nyt saatu mukaan vähän,
vain alle 20 henkilöä. Moni ihminen Jeesusta lukuun ottamatta loikkii roolista toiseen, Tommi Tainio kertoo.
Jeesusta esittää Ilja Tourunen, Jeesuk-

Vuonna 2010 Via Cruciksessa olivat mukana muiden muassa Pontius Pilatusta esittävä
Erkki Lindberg (edessä vasemmalla), ylipappi Kaifas Seppo Karjalainen (takana) ja
ylipappi Kai Holmberg (edessä oikealla).

sen äitiä Mariaa Irene Vilhunen-Sipari ja
Pontius Pilatusta Jussi Toivonen.
- Seurakuntayhtymän toivomuksesta
Via Crucis tehdään nyt ulos. Siinä on paljon haasteita. Toivottavasti säät ovat suo-

tuisat eikä lunta ole paljoa, Tommi Tainio
toivoo.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen
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Raamattu maalaustaiteessa
Raamatun kertomukset ovat vaikuttaneet kulttuuriimme monella
tasolla, lainsäädännöstä taiteisiin.
Ilman Raamatun tuntemusta ymmärrys länsimaisen sävel- ja kuvataiteen sekä kirjallisuuden keskeisestä sisällöstä jää auttamatta vajaaksi. On kyse myös Raamatun reseptiohistoriasta, siitä, että tavallaan
jokainen teksti ”syntyy” yksittäisen
lukijan tai kuulijan mielessä omalla
ainutkertaisella tavallaan uudelleen.
Joidenkin taiteilijoiden raamatuntulkinnoista on tullut kulttuurimme yhteistä omaisuutta.
Pietarin Eremitaasin erään näyttelyhuoneen hämärässä nurkassa
esillä olevan Rembrandtin taulun
merkitys avautuu kunnolla vasta,
kun katsoja tietää asetelman tausYksityiskohta maalauksesta Tuhlaajapojan paluu (Eremitaasin kokoelmat).
tana olevan Luukkaan evankeliumin Kuva Juha Tanska.
vertauksen.
”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle
Rembrandt on maalannut työhönsä vertauksen
osuuteni omaisuudestasi.’ Isä jakoi omaisuutensa
huippukohdan: perintönsä tuhlannut poika palaa
poikien kesken.” Näin alkaa yksi Luukkaan evankeryysyisenä kotiin. Läsnä kuvassa ovat myös vanhempi
liumin tunnetuimpia vertauksia, kertomus tuhlaajaveli, palvelija ja taustalla kaksi naishahmoa. Taitavilla
pojasta ja hänen veljestään (Luuk. 15:11–12).
yksityiskohdilla ilmaistulla kehon kielellä, kasvojen

ilmeillä, käsien asennolla, Rembrandt vihjaa maalauksensa päähenkilöiden keskinäisistä jännitteistä.
Keskeisin vertauksen tulkinta esitetään kuitenkin
taulun vasemmassa reunassa: ”Kun poika vielä oli
kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa
vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä.” Isä on
asettanut molemmat kätensä suojelevasta kotiin palaavan poikansa harteilla.
Kyse ei enää ole vain yhdestä eksyneestä isänsä
luo palaavasta lapsesta, vaan koko ihmiskunnasta,
jonka Jumala ottaa vastaan armonsa syleilyyn. Rembrandt maalasi teoksensa ilmeisesti kuolinvuonnaan, 1669. Teokseen on tiivistynyt koko hänen
elämänkokemuksena.
Juha Tanska
Kymin seurakunnan kirkkoherra

