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Kohti syksyä
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Saatteeksi

tavimmista tehtävistä.
Saarnan ei pitäisi olla lauantai-illan tuote, vaan mieluiten
pitempiaikainen prosessi. Saarnaan valmistautuva pappi lukee
hyvissä ajoin tekstin, joka saa
elämänmakuisia muotoja vaikkapa kävelylenkillä. Saarnaa
mietiskellään huolellisesti, ja
jossain vaiheessa teksti alkaa
muuttua eläväksi sanaksi.

Että arvostat itseäsi ja omaa osaamistasi
ja teet samoin myös lähelläsi oleville.
Että luot ilmapiirin,
jossa innostus on mahdollista
nauru tervetullutta eivätkä
kyyneleetkään kiellettyjä.
Että työpaikallasi
oppiminen on ilo, ei uhka
kysyminen on siunaus, ei synti
muistaminen on aarre, ei kahle.
Voimia syksyyn – erityisesti kaikille koulujen ja rippikoulujen
oppilaille, opettajille ja oppimishaluisille ikään ja sukupolveen katsomatta.
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Mistä eväät
säväyttävään saarnaan?
Luterilaisessa kirkossamme
saarna pidetään Messun yhteydessä. Ennen saarnaa luetaan
evankeliumiteksti. Saarna on
puhuttua Jumalan sanaa. Se on
keskeinen osa Messuamme. Se
perustuu kulloisenkin pyhän
evankeliumitekstiin. Saarnan
voi pitää myös lukupulpetista
tai seurakunnan keskeltä saarnatuolin sijaan.
Joskus tuntuu vaikealta nousta ylös saarnatuoliin.
Haluaisin olla keskellä elävää
ja valoisaa seurakuntaa. Pappi ei
ole kaikkitietävä. Hän välittää
osaltaan Jumalan suuria tekoja.
Kun saarnaan Kotkan kirkossa,
tunnen, että seurakuntalaiset
ovat minun kanssani, samalla
puolella.
Saarnan alku herättää
Kuulijalle saarnan alku on
tärkeä, ja siihen puheen valmistaja paneutuu huolella. On uskallettava hypätä liikkuvaan junaan. Aloitus ei saa tappaa heti
kuulijan mielenkiintoa. Kuulijat
on saatava heti mukaan. Kiinnostavan alun jälkeen on pyrittävä pitämään kiinni kuulijoiden
kiinnostuksesta.

Parikan
kappeli sai
uudet urut
”Herra on paimeneni”
Parikan siunauskappelin uusien
urkujen juhlakonsertti
sunnuntaina 16.9. klo 16.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanttorit esiintyvät.
Maailmojen messuun osallistuneita purkautumassa Kotkan kirkosta
10. kesäkuuta. Messu liittyi oheistapahtumana Suomen Lähetysseuran
vuosijuhliin ja Kymin Lohisoittoon. Kuvaaja Riitta Waris.

Vapaa pääsy.

Juoheva kielenkäyttö houkuttelee kuulijaa mukaan syvemmälle luettuun tekstiin.
Täkyjä ja syöttejä on tarjottava
läpi saarnan. Kuulijan ajatukset
täytyy saada liikkeelle. Saarnan
tulee sisältää huipennuksia ja
loppuun on hyvä sisällyttää
lyhyt yhteenveto.
Arkipuhetta ja pyhää viisautta
Hyvässä saarnassa osutaan kuulijan elämään ja hänen tilanteeseensa. Saarnan auttaa kuulijaa
ymmärtämään Jumalan puhetta.
Saarna yhtyy kuulijan hätään,
ahdistuksiin ja odotuksiin. Saarnassa etsitään vastauksia ihmisen kysymyksiin.
Kuulija odottaa, että saarna
sisältää tuoretta ja ajankohtaista
sanaa. Saarna toteutetaan kuulijan ehdoilla.
Kirkkoisä Augustinus opetti,
että saarna on pyhää viisautta.
Parhaimmillaan saarnaajan
persoonallisuus säteilee
luottamusta ja lämpöä.
Au g u s t i n u s j a t k a a : ”
Ensin rukoilija, sitten
puhuja”.
Saarnaaminen on
yksi papin työn haasKuva: Erkko Vuorensola

Kesällä, kun keskustelu uskonnonopetuksesta kävi kiivaimmillaan, huomasin ammentavani siitä voimaa työssä
jaksamiseen.
Seurakuntien kristillisellä opetuksella on suuri merkitys,
koulun ja vanhempien rinnalla. Jos uskonnon opetus jää kouluissa vähemmälle, eväitä arvokasvatukseen haetaan muualta. Saarnan, messun, lapsityön kerhojen, pyhäkoulujen,
rippikouluopetuksen ja varhaisnuorten toiminnan ja leirien
merkitys kasvaa entisestään.
Onneksi meillä on edelleen vapaus opettaa ja opiskella
oman kulttuurimme vahvuuksia. Niihin kuuluu oman uskontomme tunteminen. Itse asiassa jokaisen oman uskonnon tuntemus on vahvuus elämän vaiheissa. Nykymaailmassa niin
sodat kuin urheilukin käyvät uskon merkeissä.
Monet Lontoon olympiaurheilijat kiittivät menestyksen
hetkellä korkeimpia voimia kohottaen käsiään, tekemällä
ristinmerkin ja kumartumalla rukousasentoon juoksuradalle.
Suomalaisille tällainen käytös on vierasta. Me kiitämme sydämessämme, jos se on meille opetettu. Näytämme uskontomme kokoontumalla kirkkoon, menemällä luontokävelylle
tai treeniin. Annamme anteeksi hiljaa mielessämme. Suomalainen usko on toisenlainen – omanlaisensa verrattuna
muihin uskontoihin.
Vahva oman uskonnon tuntemus on voimavara. Kulttuurien erot ja ihmisten käyttäytyminen ovat kytköksissä toisiinsa. Perisuomalaista uskon kulttuuria ovat työ ja hiljainen
rukous arjen keskellä. Piispa Irja Askolan runossa asia ilmaistaan osuvasti.

Kuva: Tuula Mäkitalo

Voimaa elämään

Pappi koulun penkillä
Voidakseen jakaa seurakuntalaisilleen papin täytyy myös
itse saada ammentaa. Teologiset
opinnot kesäharjoitteluineen ja
saarnaharjoituksineen muodostavat pohjan saarnaviralle.
Kirkon koulutuskeskus järjestää papeille saarnakursseja.
Puolentoista vuoden aikana valmistetaan eri tyyppisiä saarnoja
ja videoidaan saarnatilanteita.
Kurssitoverit ja asiantuntijat antavat palautetta. Jokainen pappi
tarvitsee palautetta saarnasta.
Olisi toivottavaa, että seurakuntalaiset voisivat kertoa mielipiteitään tavatessa tai vaikka
Messusta pois lähtiessä kirkon
ovella.
Pastori Jukka Hänninen
Kotkan seurakunta
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Lähtisitkö
tukihenkilöksi nuorelle?
Apua tarvitaan arjen hallintaan ja itsenäistymiseen
– Syksyllä alkavaan tukihenkilökoulutukseen toivotaan mukaan
yli 18-vuotiaita aikuisia, jotka
voisivat ryhtyä ystäviksi 16-29
-vuotiaille, kertoo erityisnuorisotyön projektityöntekijä Jani
Havumäki.
Nyt starttaava toiminta on uutta Kotkassa. Kurssille Jani Havumäki toivoo 10-20 aikuista, joilla
itsellään on asiat kunnossa ja olisi
aikaa nuorten tukemiseen. Tukea
nuoret tarvitsevat esimerkiksi arjen hallintaan ja itsenäistymiseen.
– Tukihenkilö voi auttaa laskujen maksussa, kaupankäynnissä ja vaikkapa uusien harrastusten löytämisessä.
– Mielenterveys- ja päihdekysymyksissä tukihenkilön ei pidä
yrittääkään olla mikään psykiatri
tai päihdetyöntekijä. Nämä asiat
kuuluvat ammattilaisille. Tukihenkilö on enemmänkin tuettavan ystävä.

parikymppisiä vapaaehtoisia.
Koulutuksessa käydään läpi
tuettavan mahdolliset elämäntilanteet ja ongelmat ja toiminnan
eettiset kysymykset.
– Vuorovaikutustaitojakin
opiskellaan, ja kurssin osallistujat pääsevät tutustumaan itseensäkin, Jani Havumäki sanoo.
Koulutuksen jälkeen tehdään
yhteistyötä lastensuojelun ja sosiaalitoimiston kanssa, jotta soveltuva tukijan ja tuettavan pari

syntyy. He tutustuvat toisiinsa
ja päätetään, miten usein ja pitkään he tapaavat toisiaan.
– Kolmenkymmenen tunnin
tukihenkilökoulutus ei sinänsä
sitouta mihinkään. Mutta kun
päätös tukiparista on tehty, se sitouttaa sovittuihin tapaamisiin.
Tukihenkilölle itselleenkin
vapaaehtoistyö voi antaa paljon.
– Se tarjoaa toisenlaista kokemusta ihmisten kanssa olemisesta. Kun tukisuhde loppuu,

voidaan jatkossakin tavata yhä,
jopa elinikäisinä ystävinä. Muista tukihenkilöistäkin voi saada
itselleen ystäviä.

– Nuoret saavat mallinsa kotoa. Jos lasten kanssa ei pienestä
pitäen olla oikeasti läsnä, jos koko ajan on kiire, lapset eivät opi
yhdessäoloa.
– Nuorille sanoisin, että yrittäkää kestää. Mutta kun alkaa
tuntua pahalta, tulkaa juttelemaan tai menkää puhumaan
jonkun luokse, joka auttaa työkseen. Jos ongelmien kärrynpyörää ei saa pysäytettyä, niin pahaltahan se tuntuu.
– On parempi että hakee apua
ennen kuin tilanne räjähtää käsiin. Sama se on auton moottorissakin; se kannattaa korjata
kun huomaa, että vikaa on eikä
jäädä odottamaan, että kone
leikkaa kiinni.

Korjataanhan auton moottorikin, mieluiten heti
Jani Havumäellä on tiivis kontakti kotkalaisten nuorten kanssa. Syksyllä hän on mukana
kutsunnoissa.
– Siellä meillä on alueen monen toimijan yhteinen Aikalisähanke, jolla pyritään löytämään
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Heidät yritetään napata mukaan eri toimintoihin.
Yksinäisyys on tuskallinen
ongelma monelle nuorelle.
– Käyttäytyminen ryhmässä
voi tuntua vaikealta tai nuori ei
tiedä, miten ystävän kanssa ollaan. Siitä seuraa usein netissä
roikkuminen.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Olisitko enkeli nuorelle?
Tule tukihenkilökoulutukseen.

Tukijasta ja tuettavasta
jopa elinikäisiä ystäviä
Tukihenkilökurssille voi ilmoittautua syyskuun loppuun mennessä. Koulutus käynnistyy lokakuussa. Alustavia ilmoittautumisia on tullut muutamia, lähinnä
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– Meripäivillä nuoret käyttäytyivät hämmentävän kiltisti eivätkä
juoneet paljoa. Meidän suurimmat ensiaputehtävät olivat laastareiden
antamista tyttöjen jalkojen rakkoihin, kertoo Saapasryhmän ohjaajana
ollut Jani Havumäki.

-tapahtuma Kotkassa
Löydä paikkasi seurakuntien vapaaehtoistyössä!
Torstaina 6.9. Kotkan kauppatorilla ja
seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmaa esiintymislavalla tasatunnein kello 9,
10, 11 ja 12. Tule, näe ja koe mitä voi tapahtua suurella sydämellä.

Suurella sydämellä -iltamat kello 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa, os. Mariankatu 14.
Musiikkia, kahvitarjoilu, huumoria ja muuta
mukavaa.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Valona - Vapaaehtoistyön koulutus
Sinulle, joka haluat tehdä hyvää.
Kotkan seurakuntakeskuksen salissa, os. Mariankatu 14.
• 11.9. klo 18-20
Vapaaehtoistyön periaatteet.
Vapaaehtoistyöntekijänä seurakunnassa.
• 26.9. klo 18-20
Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen.
• 8.10. klo 18-20
Vapaaehtoistyöntekijän rooli ja rajat.
Kaikissa illoissa kahvitarjoilu.
Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

taan Karhulan seurakuntakeskuksen Alasalissa os. Karhulantie 31
kahtena viikonloppuna 6.-7.10.
ja 13.-14.10 . kaikkina päivinä
kello 10-18. Tukihenkilökoulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.9.2012.

Tukihenkilökoulutus on KotkaKymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön uusi vapaaehtoistyön muoto. Koulutuksessa
käydään läpi vuorovaikutustaitoja, tutustutaan nuorten maailmaan ja saadaan eväitä nuorten
kohtaamiseen. Tarkoituksena on
tukea nuoria ja nuoria aikuisia
elämän ongelmatilanteissa ja arkipäivän pulmissa.
Tukihenkilökoulutus toteute-

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Jani Havumäki sähköpostilla



jani.havumaki@evl.fi tai
p. 040 196 7536.
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Varatuomari Jukka Lemmetyinen
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48600 KOTKA
PUH. 05 266 151, 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net
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Karhulan seurakuntakeskus

Parempi kuin uusi
Kymin seurakunnan
työntekijät ovat päässeet
muuttamaan takaisin Karhulan
seurakuntakeskukseen.
Nyt keskukseen kutsutaan
myös seurakuntalaiset. Luvassa
on uutta ja ennestään tuttua
toimintaa täysin uudistetuissa
tiloissa.

Kolme tyytyväistä.
Vasemmalta
Kari Hentunen,
Nina Eskoli ja Ulla Hovi.

A

rkkitehti Osmo Siparin suunnittelema Karhulan seurakuntakeskus
otettiin käyttöön vuonna 1958.
Vuosikymmenten mittaan rakennuksessa ei ole tehty yhtään nyt toteutuneen
kaltaista täydellistä peruskorjausta. Pohjakerroksessa haisi, ikkunoista veti,
juhlasalissa oli talvisin kylmä, eivätkä
vanhat sähkökaapelit riittäneet uuden
tekniikan tarpeisiin. Jossain vaiheessa mieleen hiipi ajatus rakennuksen
purkamisesta.
– Mikään rakennus ei kestä aikaa korjaamatta. Tämä on erittäin kestävä ja hyvä talo, sanoo arkkitehti Ulla Hovi, seurakuntakeskuksen korjaussuunnitelman
tekijä.

Luottamushenkilöt Kari Hentunen ja
Topias Kotiniemi valittiin seurakuntayhtymän edustajiksi kerran kuukaudessa pidettäviin työmaakokouksiin. Suururakan
jokainen vaihe on heille tuttu. Alakerran
hajun syy selvisi heti, kun alapohjan rakenteet purettiin: vesi seisoi pohjakerroksen käytävän lattian alla, sillä salaojia
ei ollut, ja vedet ohjautuivat pitkin kalliota talon alle. Ilmastointikin puuttui,
sehän ei kuulunut 50-luvun rakentamiskäytäntöön. Nyt kaikkialla on raikas
tuoksu.
Lämpö taloon tuli aikaisemmin viereisestä Tapulista, nyt rakennus on liitetty
kaukolämpöön. Lattialämmitystä ei voinut korjata, koska vanhat lattiat haluttiin

säilyttää. Nyt lämpö säteilee katosta ja
pysyy karkaamatta uusien ikkunoiden sisäpuolella. Oppaana kulkeva Kymin seurakuntaneuvoston jäsen Kari Hentunen
liki säteilee tyytyväisyyttä.
– Tämä oli positiivinen työmaa, jossa
tehtiin hyvää jälkeä. Työmaakokouksissa aisti joka kerta, miten hyvä henki työmaalla vallitsi, ja jälki on sen mukaista.

Vanhaa kunnioittaen
Arkkitehti Ulla Hovi lähti suunnitelmissaan siitä, että vanhaa säilytetään ja entistä ilmettä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan palauttamaan. Erityisen suuri
haaste olivat kokoontumistilan valtavat
ikkunat, jotka oli asennettu betonin si-

sään. Niiden irrottaminen ja lämpöikkunoiden asentaminen vaati ikkunantekijöiltä sekä suunnittelu- että asentamistaitoja. Ikkunoihin ja ikkunaseinälle lisättiin
puuta antamaan rytmiikkaa ja korostamaan arvokkuutta. Haasteita antoi myös
mm. uusien, ajanmukaisten valaisinten
sovittaminen rakennuksen siroon ja moderniin ympäristöön.
– Vaikeinta oli sovittaa vanhaan taloon
uuden tekniikan vaatimukset. Tasakaton
alle oli mahdotonta piilottaa ilmastointia
ja sähkökaapeleita. Oli keksittävä ratkaisuja, jotka sulautuisivat huomaamattomasti vanhoihin tiloihin, kertoo arkkitehti
Hovi. Hän antaa ongelmasta käytännön
esimerkin: kun ennen huonetta kohti oli

Erikoihammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!




Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua
KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

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

Avoin Olohuone
keskiviikkoisin kello 10-14.
Vapaaehtoisten pyörittämä
kohtaamispaikka ja kahvio.
Kahviossa tarjolla pulla ja
kahvi 2 euron hintaan.

Avoimet ovet
Tervetuloa tutustumaan uudistettuun seurakuntakeskukseen
maanantaista 15.10. perjantaihin 19.10. kello 12-18.

Upea ikkunaseinä
tuo puistomaiseman lähelle.

yksi piuha, nyt niitä piti saada mahtumaan 50. Suurin haaste oli matala alakerran käytävä. Moni muukin kohde vaati
arkkitehtitoimiston väeltä runsaasti ajattelutyötä ja oivalluksia.
Kokoustiloissa on yläikkunoiden eteen
rakennettu palkki, joka kätkee kaapelit
ja ilmastointiputket. Kokoustilan uusien
ikkunoiden kautta rakennus liittyy kiinteästi ympäröivään torinäkymään. Uuden
oven kautta työhön tulija pääsee suoraan
omaan kerrokseensa. Kun vanhoja umpiovia on korvattu lasiovin ja sisäseiniä
on avattu ikkunoiksi, rakennus on saanut
lisää avaruutta. Vanhat tuolit ja pöydät
on kunnostettu. Ne odottavat käyttäjiään
uutuuttaan hohtavassa kokoontumistilassa. Vanha tumma lattia korostuu kauniisti
vaaleissa tiloissa.

Tervetuloa yhteiseen
olohuoneeseen
Pääovelle tullaan Ulla Hovin 90-luvulla

suunnitteleman rautaportin ja sisäpihan
läpi. Ikkunaseinän päälle rakennetut uudet katokset istuvat rakennuksen tyyliin
erinomaisesti. Katoksen alle on tulossa
pöytiä ja tuoleja. Näin seurakuntalaisten
olohuone ulottuu lämpimänä vuodenaikana sisäpihalle, jonne istutetaan myös
muutama puu ja Raamatussa mainittuja
kasveja.
Seurakuntalaisten ahkeraan käyttöön
sopivaan keskukseen syntyy entisen toiminnan rinnalle uutta. Siellä avautuu
muun muassa kohtauspaikkana toimiva
olohuone 5. syyskuuta alkaen joka keskiviikko kello 10-14 väliseksi ajaksi.
– Keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa pyörii vapaaehtoisvoimin edullinen kahvila, jonne kaikki ovat tervetulleita, kertoo vt. kirkkoherra Nina Eskoli.
– Toripäivän tunnelma ja tapahtumat
muotoutuvat kulloistenkin osallistujien
mukaan, Eskoli ennakoi. Keskiviikko on
perinteisesti ollut myös sotaveteraanien

kokoontumispäivä. Niin tulee olemaan
jatkosakin.
Nina Eskoli esittelee tyytyväisenä parannuksia. Ulko-ovelta pääsee nyt pyörätuolilla esteettömästi sisään. Kukaan ei
enää juutu kynnyksiin tai harmittele portaita. Toinen tärkeä asia on eteistilan valaistuksen uusiminen. Hämärä eteisaula
oli turvallisuusriski sekä heikosti näkeville että huonosti liikkuville.
Kymin seurakunnan toimistot ja työntekijät, jotka ovat remontin ajan olleet
sijoitettuina eri paikkoihin torin ympäristöön, palaavat seurakuntakeskukseen.
Vain nuorten tila jää edelleen viereiseen
taloon. Nina Eskoli toivoo, että seurakuntalaiset löytävät pian takaisin ja ottavat
talon omakseen. Hän iloitsee etukäteen
henkilökunnan kahvituokioista uusitussa
taukohuoneessa. – Se on yhteishengen
kaikkein pyhin paikka, jonne me kokoonnumme virkistämään mieltämme työn lomassa, Eskoli hehkuttaa.
Sisäpiha odottaa vielä
istutuksia, tuoleja ja
pöytiä.

Lopussa kiitos seisoo
Talousjohtaja Jorma Korpela kertoo, että vuosien 2011 ja 2012 talousarviossa
peruskorjaustyöhön oli varattu yhteensä
2,5 miljoonaa euroa. Työn lopulliset kustannukset selviävät tässä kuussa. Alustava arvio on, että ne ylittyvät vähintään
200 000 eurolla. LVI-töissä lisätöiden
osuus on ollut erityisen suuri. Työn aikana
LVI-suunnitelmiin tehdyt välttämättömät
tarkistukset ja muutokset nostivat tuntuvasti putki- ja rakennustöiden kustannuksia. Muutostöistä huolimatta työmaa eteni
hyvin ja valmistui sovitussa ajassa. Työmaan vastaava mestari Kari Kallatsa onnistui erityisen hyvin eri urakoitsijoiden
töiden yhteensovittamisessa.
- Peruskorjauksen arkkitehtisuunnitteluun käytettiin riittävästi aikaa niin, että
työntekijöiden näkemykset ja odotukset
tulivat huomioiduksi.
– Tilat tarjoavat nyt hyvät puitteet
työn tekemiseen ja seurakuntalaisten
palvelemiseen. Tämä peruskorjaus toteutettiin aikaisempien vuosien säästöillä.
Lähitulevaisuudessa seurakuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta mittaviin investointeihin ilman lainanottoa ja nopeaa
velkaantumista.
– Peruskorjauksista toteutetaan jatkossa vain kiireelliset ja välttämättömät
hankkeet. Syksyllä Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmä uudistetaan
niin, että osa lämmitysenergiasta tuotetaan maalämpönä. ELY-keskus avustaa
siirtymistä maalämpöön. Seurakuntatalojen kuntokartoitukset ja kurssikeskuksien palvelukartoitus määrittävät tulevia
investointikohteita.
Teksti Tellervo Aho
Kuvat Erkko Vuorensola
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Ekotekoja 2

Kotkan seu

Leiriläinen vierailee
luonnon helmassa

Tänä vuonna rippikouluun ilmoittautuvat vuonna 1998 syntyneet nuoret. Kotkan seurakunnat järjestävät tulevanakin
vuonna toistakymmentä rippikoulua. Lue
tästä tiedot ja ilmoittautumisohjeet ja lähde mukaan!

Sarjan toisessa osassa tutustutaan
leirikeskusten ympäristöohjelmaan.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän leirikeskukset Ristiniemi
ja Höyteri sijaitsevat meren rannalla taajama-alueen ulkopuolella ja molemmat ovat varustettuja mukavuuksin ja ympärivuotisessa käytössä. Lehtisensaaren
kesäkotiin kulku käy veneellä.
Kantovesi ja kompostikäymälät
kertovat yksinkertaisuudesta
ja luonnonläheisyydestä. Kesäkoti onkin kuin pieni menneen
ajan keidas kivenheiton päässä
kaupungista.
Leirikeskukset ja kesäkoti
tarjoavat paikan rentoutumiseen luonnon helmassa, vierailee siellä sitten päivän tai viihtyy
viikon. Hartaushetki, metsäkirkko tai luomakunnan sunnuntain vietto metsän vihreydessä
tai rantakalliolla saa erityisen
merkityksen.

Tieto lisää huolenpitoa
Seurakunnat järjestävät teemallisia luontoleirejä, mutta luonto
on monin tavoin läsnä jokaisella
leirillä. Monilla leireillä luontopolku kuuluu leiriohjelmaan.
Jätevesistä huolehtiminen on
osa seurakuntayhtymän ympäristötyötä. Itämereen ihmisen
toimista valuvat ravinteet ovat
samentaneet veden ja levälautoista aiheutuu monenlaista
haittaa kesäisin, myrkyllisen sinilevän estäen tyystin uimisen ja
veden käytön. Meren ja vesistön
hyvinvointi tulee tutuksi leiriläi-

sillekin. Edelliskesän rippileirillä
isoset osallistuivat Big Jumptempaukseen hyppäämällä joukolla mereen puhtaiden uimavesien puolesta.
Leiriläisille kerrotaan myös
jokamiehen oikeuksista ja -velvollisuuksista. Loppukesästä innokkaat poimijat viihtyvät leirikeskuksia ympäröivissä metsissä
marjoja poimien. Luonnossa
liikkuvalle riittää yksinkertainen
sääntö: mitä tuot, vie mukanasi
ja liiku luonnossa mahdollisimman vähin muutoksin, luonnon
asukkien rauhaa rikkomatta.

Ruoka-aineet
vuodenkierron mukaan
Suomeen lennätetään eksoottisia hedelmiä ja vihanneksia
vuodenajasta riippumatta ja
pakastealtaasta löytyvä kala on
usein jalostettu toisella puolella
maapalloa. Korkeintaan kokin
mielikuvitus on asettanut rajat,
kun ruoka-aineiden valikoima
marketeissa kattaa herkut ympäri maailman.
Vaikka monipuolisessa ruokakorissa on etunsa, seurakuntayhtymä haluaa tarjota mieluummin sesongin mukaista ja
lähellä tuotettua ruokaa, valiten
kesäaikaan ja syksyisin tuoreita
vihanneksia, talvella enemmän
juureksia. Vuodenkierron huomioiva menu on taloudellisempi,
ympäristöystävällisempi ja tukee
suomalaista maataloutta.

Mikä rippikoulu on?

Kasvisruoka saa aiempaa
enemmän tilaa ruokalistalla. Se
on paitsi terveellistä, myös hiilijalanjälki on liharuokaan verrattuna olennaisesti pienempi.
(Hiilijalanjälki on tuotteen tai
toimen koko elinkaaren ajalta
syntyvien kasvihuonekaasujen
määrä.) Isosten toivomuksesta
kasvisruokaa on tarjottu koulutustilaisuuksissa. Kaikille kesän
rippileiriläisille tarjotaan yhtenä
päivänä viikossa kasvisruokaa.
Ruokaa ei päädy hukkaan, siitä huolehditaan erityisen tarkasti. Aterioilta yli jäävä ruoka jaetaan diakonia-apua tarvitseville.
Leirikeskuksissa lajitellaan
kaikki jätteet, joille kunta on järjestänyt keräyksen. Keittiöissä
sekajätteeseen päätyvät lähinnä
erilaiset muovipakkaukset. Valitsemalla suurpakkauksia on
sekajätteen määrää onnistuttu
vähentämään. Yksittäispakkauksista ja kertakäyttöastioista on
luovuttu kokonaan. Myös leiriläisiä opastetaan lajittelussa.

Yhtä matkaa perille
Rippikoululaiset kulkevat leirikeskuksiin yhteiskuljetuksilla.
Liikennepäästöjen aiheuttamia
ympäristöhaittoja ja ruuhkaa
kapeilla teillä pyritään ehkäisemään järjestämällä yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan myös muille
leiriläisille.
Teksti Nanni Mamia

Onko läheiselläsi huumeongelma?
Älä jää yksin!
Irti Huumeista ry:n vertaistukiryhmä vanhemmille, sisaruksille
ja muille läheisille kokoontuu
kerran kuukaudessa Kotkan seurakuntakeskuksessa, os. Mariankatu 14, 48100 Kotka.
Ryhmä kokoontuu torstaisin
kello 17.30-19.00 seuraavasti
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
Irti Huumeista ry:n vertaistukiryhmässä on mahdollisuus ja-

kaa huumeongelman herättämiä
ajatuksia luottamuksellisessa
ympäristössä samassa tilanteessa olevien kanssa.
Lisätietoja Marjaana Tikka,
p. 0400 583 626 ja kotisivuilla
www.irtihuumeista.fi
Osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa mukaan!

Rippikoulu kokoaa Kotkassa lähes koko
viisitoistavuotiaiden ikäluokan. Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, perustuuhan se kaste- ja lähetyskäskyn sanoihin
”kastakaa ja opettakaa”. Rippikoulussa
tutustutaan kristinuskon perusasioihin,
mutta myös uusiin ihmisiin ja vähän
omaan itseenkin. Rippikoulu on mahdollisuus miettiä elämän suuria kysymyksiä
elämästä kuolemaan, opetella hiljentymistä ja rukoilemista sekä toimia porukassa toisten nuorten kanssa. Rippikoulun päätteeksi rippikoulun käyneet konfirmoidaan seurakunnan täysivaltaisiksi
jäseniksi.
Rippikoulun kesto on 80 tuntia. Se jakaantuu puolen vuoden ajalle, joten rippikoulut alkavat jo heti alkuvuodesta, talviryhmät jo loppusyksystä. Kaikkiin rippikouluihin kuuluu erilaisia alku- ja tutustumisjaksoja sekä leiri- tai intensiivijakso
joko hiihtoloman tai kesäloman aikana.
Kaikille seurakuntaan kuuluville lähetetään lähiaikoina kirje, jossa on mukana
tietoa rippikoulusta sekä ilmoittautumislomake. Jos et kuulu kirkkoon, mutta
haluat ilmoittautua rippikouluun, löydät
kaikki tarvittavat tiedot myös seurakuntien nettisivuilta www.kotkanseurakunnat.
fi Siellä voit myös ilmoittautua sähköisesti
rippikouluun.

Kenelle rippikoulu on tarkoitettu?
Vuonna 1998 syntyneiden lisäksi myös ne
nuoret, jotka ovat syntyneet vuonna 1999
mutta ovat kahdeksannella luokalla koulussa, voivat osallistua rippikouluun jo tänä vuonna.
Jos rippikoulusi on jäänyt aikaisemmin käymättä, voit ilmoittautua mukaan.
Myös kirkkoon kuulumattomat voivat
käydä rippikoulun ja liittyä halutessaan
rippikoulun yhteydessä kirkkoon. Jos sinua ei ole kastettu, liittyminen tapahtuu
kasteen kautta. Muussa tapauksessa paperien täyttäminen riittää.
Jokainen seurakunta lähettää jäsenilleen omat rippikouluinfonsa ja ilmoittautumislomakkeensa postissa. Rippikoulun
voi kuitenkin käydä myös naapuriseurakunnassa. Merkitse silloin tarkasti ilmoittautumislomakkeeseen, mihin seurakuntaan kuulut.

Yhteisesti
järjestettävät rippikoulut
Seuraavat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän järjestämät rippikoulut ovat avoimia niihin haluaville, Kotkan alueella
asuville nuorille.
Ruotsinkielinen rippikoulu 5.-10.8. Ristiniemen kurssikeskuksessa, konfirmaa-

Osviitta

7

rakuntien rippikoulut vuonna 2013
Täytätkö ensi vuonna 15 vuotta?
Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun!
tio 11.8. Ruokamaksu 100 euroa. Lisätiedot: Tuomi Larvi p. 044 762 9488 tai
tuomi.larvi@evl.fi Ruotsinkielinen rippikoulu toteutuu, mikäli ilmoittautuneita
on riittävästi. Mieti varalle myös muita
rippikouluvaihtoehtoja.
Pienryhmärippikoulu. Pienryhmäopetukseen ilmoittautuessa on hyvä kertoa,
miksi tämä rippikouluvaihtoehto olisi
juuri sinulle se oikea vaihtoehto. Pienryhmäopetus tarjotaan Kotkan seurakunnan
rippikoululeirillä 4.-10.6.2013 Ristiniemen kurssikeskuksessa. Leirin ruokamaksu on n. 120 euroa. Pienryhmärippikoulusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
erityisnuorisotyöntekijä Tuula Uusitaloon
p. 044 752 9501 tai sähköpostilla tuula.
uusitalo@evl.fi
Kirjoita haluamasi rippikouluvaihtoehto
joko paperiseen tai sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen. Muista laittaa lomakkeeseen myös muut rippikouluvaihtoehtosi!

Kotkan seurakunnan rippikoulut
Päivärippikoulu yhdessä Langinkosken
seurakunnan kanssa 19.-20.1.2013 sekä
25.2.-1.3.2013. Konfirmaatio Langinkosken kirkossa 1.4. klo 10. Rippikoulun
kokoontumiset pidetään joko Kotkan
seurakunnan nuortentila Arkussa ja/tai
Aittakorven seurakuntatalossa. Päivärippikoulun ruokamaksu on n. 50 euroa.
Ristiniemen rippikoululeiri 4.-10.6.
2013, tutustumisleiri Ristiniemessä 15.16.2.2013. Konfirmaatio Kotkan kirkossa
16.6.2013. Rippikoululeirin ruokamaksu on n. 120 euroa. Ristiniemen rippikoululeirillä opetus tapahtuu kolmessa
pienryhmässä.
Lehtisensaaren rippikoululeiri 3.-9.7.
2013, tutustumisleiri Ristiniemessä 16.17.2.2013. Konfirmaatio Kotkan kirkossa

14.7.2013. Rippikoululeirin ruokamaksu
on n. 120 euroa.
Ilmoittautuminen (myös halutessasi
ruotsinkieliseen rippikouluun): Palauta
kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake
Kotkan seurakunnan seurakuntatoimistoon (os. Mariankatu 14 D, toinen kerros)
tai ilmoittaudu sähköisesti Kotkan seurakunnan rippikoulutyön sivuilla www.kotkanseurakunnat.fi ja klikkaa sieltä Kotka,
toiminta, nuoret ja rippikoulu 2013.

Langinkosken
seurakunnan rippikoulut
Päivärippikoulu yhdessä Kotkan seurakunnan kanssa 19.-20.1.2013 sekä 25.2.1.3.2013. Konfirmaatio Langinkosken kirkossa 1.4. klo 10. Rippikoulun kokoontumiset pidetään joko Kotkan seurakunnan
nuortentila Arkussa ja/tai Aittakorven
seurakuntatalossa. Päivärippikoulun ruokamaksu on n. 50 euroa.
Rippikoululeiri Ristiniemi 1: 12.-18.6.
Konfirmaatio 23.6. Langinkosken kirkossa klo 10 ja 14.
Rippikoululeiri Ristiniemi 2: 24.-30.6.
Konfirmaatio 7.7. Langinkosken kirkossa
klo 10 ja 14.
Rippikoululeiri Ristiniemi 3: 2.-8.7.
Konfirmaatio 14.7. Langinkosken kirkossa klo 10 ja 14.
Rippikoululeiri Ristiniemi 4: 10.-16.7.
Konfirmaatio 21.7. Langinkosken kirkossa
klo 10 ja 14.
Ristiniemen leirien ruokamaksu on n.
120 euroa.
Ilmoittautuminen (myös halutessasi
ruotsinkieliseen tai pienryhmärippikouluun): Palauta kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake Langinkosken seurakunnan seurakuntatoimistoon (os. Langinkoskentie 1) tai ilmoittaudu sähköisesti

Langinkosken seurakunnan rippikoulutyön sivuilla www.kotkanseurakunnat.fi
ja klikkaa sieltä Langinkoski, toiminta ja
rippikoulu 2013.

Kymin seurakunnan rippikoulut
Talvitoimintarippikoulu Kuusamon LomaAjakassa 23.2.-3.2. Konfirmaatio Kymin
kirkossa 10.3. klo 14. Leirin aikana on
mahdollisuus lasketella (Rukalla 3 pv),
hiihtää, retkeillä ja pulkkailla. Leirimaksu
on n. 200 euroa. Tämä rippikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti Kymin seurakunnan
nuorille.
Talvipäivärippikoulu Boksilla Karhulassa 9.-10.2. ja 25.2.-1.3. Ei yöpymisiä,
kokoontuminen n. klo 9-16. Konfirmaatio
10.3. klo 10. Talvipäivärippikoulun ruokamaksu on n. 50 euroa.
Rippikoulu Höyteri 1: 25.-26.5. ja leirijakso 3.-8.6. Konfirmaatio 9.6. Kymin
kirkossa klo 10.
Rippikoulu Höyteri 2: 18. -19.6. ja leiri-

jakso 24.-29.6. Konfirmaatio 30.6. Kymin
kirkossa klo 10 ja 14.
Rippikoulu Höyteri 3: 26.-27.6. ja leirijakso 1.-6.7. Konfirmaatio 7.7. Kymin kirkossa klo 10 ja 14.
Rippikoulu Höyteri 4: 3.-4.7. ja leirijakso 8.-13.7. Konfirmaatio 14.7. Kymin kirkossa klo 10 ja 14.
Rippikoulu Höyteri 5: 24.-25.7. ja leirijakso 29.7-3.8. Konfirmaatio 4.8. Kymin
kirkossa klo 10 ja 14.
Ripikouluun kuuluvat kaksi kaupunkipäivää ovat listan ensimmäiset päivämäärät. Läsnäolo myös kaupunkipäivissä
on välttämätöntä. Höyteri 1 -leirille otetaan yksi 25 hengen rippikouluryhmä.
Muiden leirien aikaan Höyterissä leireilee
kaksi noin 25 nuoren rippikouluryhmää.
Höyterin rippikoululeirien ruokamaksu
on n. 100 euroa.
Ilmoittautuminen (myös halutessasi
ruotsinkieliseen tai pienryhmärippikouluun): Palauta kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake Karhulan seurakuntakeskukseen (os. Karhulantie 33, 48600
Kotka) tai ilmoittaudu sähköisesti Kymin seurakunnan rippikoulutyön sivuilla
www.kotkanseurakunnat.fi ja klikkaa sieltä Kymi, toiminta ja rippikoulu 2013.
Tiedot kokosi Marjo Kiljunen
Kuvat Juho Kirvesniemi

Ilmoittautuminen
kaikkiin Kotkan seurakuntien rippikouluihin
alkaa 10.9.2012 ja päättyy 5.10.2012.
Rippikoulusta vastaavat työntekijät vierailevat syksyn aikana
yläkouluissa pitämässä rippikouluinfoa ja antamassa ohjeita
ilmoittautumisesta. Voit myös olla yhteydessä seurakuntien
rippikoulutyöstä vastaaviin työntekijöihin. Yhteystiedot löydät alta.
Kotka: Mari Mäki, p. 041 462 6222 tai mari.maki@evl.fi
Langinkoski: Petri Tikka, p. 044 752 9499 tai petri.tikka@evl.fi
Kymi: Anna-Tiina Järvinen, p. 044 752 9552 tai
anna-tiina.jarvinen@evl.fi
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Saarnassa on jumalanpalv

Anna-Tiina Järvinen pohti Kymin kirkossa ajatusta poissaolevasta isännästä.

Jukka Hänninen kertoi saarnassaan Kotkan kirkossa tarinan Leonardo da Vincin malleista.

Saarna on jumalanpalveluksen keskeisin osa, päivän hengellinen sanoma ja ydin.
Mutta mitä saarnasta jää ihmisen mieleen?

M

illainen saarnan tulee olla, jotta
kepeillä kirkkoväkeä herättelevää unilukkaria ei tarvita?
Jeesus oli vertauskuvien ja puhuttelevien tarinoiden mestari. Vertauskuvat ja tarinat toimivat tänä päivänäkin: ne antavat
kuulijalle oivaltamisen ilon. Ne pysyvät
mielessä ja niiden myötä myös saarnassa
puhutut asiat.
Edesmennyt professori Paavo Liski sai
vuonna 2002 Kirkon kulttuuripalkinnon.
Tilaisuudessa hän sanoi: ”Jos me näyttelijät näyttelisimme yhtä huonosti kuin papit saarnaavat, niin olisimme työttömiä”.
Papin ei tule olla näyttelijä, mutta jos
hän ei lue saarnaansa nenä kiinni paperissa, jos hän ottaa kontaktin kuulijoihin
ja välittää kertomansa asian koko olemuksellaan, hänen viestinsä menee takuuvar-

masti paremmin perille. Näin ajattelee
moni maallikko ja kuulija.

Palvelija ja
hänen vastuunsa
Seurakuntapastori Anna-Tiina Järvinen
puhui saarnassaan Kymin kirkossa 5. elokuuta isännästä ja palvelijasta.
Jeesus kertoi, että palvelijalle oli annettu hoitoon isännän tila siksi ajaksi, kun
isäntä oli poissa. Paluun ajankohtaa ei
tiedetty. Taloudenhoitajalla oli valta ja iso
vastuu, ja itsekuri oli tarpeen.
Anna-Tiina Järvisen mukaan usein on
ajateltu, että taloudenhoitaja tarkoittaa
pappia, piispaa tai paavia. –Joskus kun
ajattelen, mitä kirkossa tapahtuu, tulee
mieleen, että hyvä ettei Jeesus ole nyt tullut, hän ei tykkäisi tästä.

Minun mielestäni hyvä saarna…

… kertoo ihmiselle todellisesta elämästä, johon voi samaistua ja saada sisältöä
omaan arkeen. Rohkaisee valinnoissa ja vaikeissakin ratkaisuissa.
- Martti Jussi-Pekka
… on naseva ja puhutteleva. Pappi puhuu ihmisenä ihmiselle, korostaa haluamiaan kristinuskon totuuksia ja välttää turhanpäiväistä fraseologiaa. Saarnaaja
ei intoile, vaan pitää taukoja ja puhuu selkeästi.
- Antero Marjakangas
… on sellaista, mitä tavallinen ihminen ymmärtää. Saarnassa on sanottavaa, sanomaa, ehkä jokin asiaan liittyvä ”juju”, erikoisuus, joka jää mieleen. Saarnassa
on Jumalan Sanaa ja opetusta ja aina myös Jumalan anteeksianto ja armo. Saarna
ei saa olla turhan pitkä eikä jaaritteleva.
- Reija Leinonen
…on kannustava, helppotajuinen, ajankohtainen ja kaikenikäisiä koskettava.
- Pirjo Tujula

Kaikkien tulee
kantaa vastuunsa
– Ihmisten tulee pitää huolta Jumalan
lahjoista. Hän luottaa, että toimimme oikein, vaikka hän myös tietää, että olemme heikkoja ja itsekkäitä. 1700-luvun
Ranskassa syntyi deismi, käsitys, jonka
mukaan Jumala loi maailman mutta
ei ole sen jälkeen ollut enää kuvioissa
mukana.
– Hän olisi siis isäntä, joka on unohtanut palvelijansa. Mitä mieltä maailmassa
olisi, jos Jumala ei olisi läsnä ja pitäisi
huolta?
– Meille on annettu paljon hyvää, ja
me olemme vastuussa heistä, joilla on
nälkä, puute ja jano. Rohkaisen kaikkia
vastuunsa kantamiseen. Me emme ole
deistejä. Kasteessa olemme saaneet lupa-

uksen, että Jumala on kanssamme joka
päivä. Hän on läsnä oleva isäntä.

Da Vinci
löysi Jeesuksen mallin
Diakoniapappi Jukka Hänninen piti 8. heinäkuuta Kotkan kirkossa saarnan, joka
imaisi kuuntelemaan ja jäi vahvasti mieleen. Hän kertoi ensin tarinan:
Taidemaalari Leonardo da Vinci sai
milanolaiseen kirkkoon tekemänsä Pyhä
ehtoollinen -seinämaalauksen valmiiksi vuonna 1498. Työtä aloittaessaan hän
etsi pitkään miestä, joka sopisi malliksi
Jeesukselle.
Lopulta hän kuuli miehestä, jolla
oli kaunis lauluääni. Tällä miehellä oli
kauniit kasvot ja kaikki puhuivat hänestä
vain hyvää. Taiteilija oli tyytyväinen. Hän

Minun mielestäni huono saarna…

… ei sisällä eikä anna mitään kuulijalle. Kauniit sanat ilman sisältöä ovat turhia.
Ne eivät lohduta eivätkä tuo apua, vaan jättävät ihmisen yksin selviytymään, pahimmassa tapauksessa hän tuhoutuu tai erakoituu yhteiskunnasta.
- Martti Jussi-Pekka
…on paperinmakuinen ja pitkä kuin nälkävuosi. Lukija lätisee tasaisesti 19 minuuttia, eikä siitä jää mitään mieleen.
- Antero Marjakangas
…ei liity tekstiin. Ei päätä eikä häntää, hyppää asiasta toiseen. On hyvän saarnan
vastakohta!
- Reija Leinonen
… syyllistävä ja vaikeasti ymmärrettävä, suunnattu tietyille tahoille.
- Pirjo Tujula
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veluksen ydin
oli löytänyt juuri oikean mallin.
Mies lähti tämän jälkeen Roomaan
opiskelemaan laulua.

Jeesus ja Juudas
samassa miehessä
Da Vincille tuli vuosien jälkeen uusi ongelma: mistä hän löytäisi mallin Juudakselle? Miehen, josta välittyisi syyllisyys,
petollisuus ja valmius kavaltaa paras
ystävänsä.
Hän löysi juuri oikean mallin Milanon
kaduilta. Mies oli kurja, likainen, ryppyinen ja arka. Hän suostui malliksi.
Ennen kuin työ tuli valmiiksi, malli kysyi, muistiko mestari, että hän oli ennenkin istunut samassa paikassa mallina. Tämä mies oli ollut mallina Jeesukselle.
Tässä välissä hän oli joutunut huonoon
seuraan Roomassa, pelannut ja viettänyt
rikollisen elämää ja muuttunut taiteilijalle
tuntemattomaksi.
Jukka Hänninen sanoi tarinan yhden
opetuksen olevan se, että ihmisessä on
valmius hyvään ja pahaan.
– Onko meillä kristityillä joskus kahdet
kasvot, hän kysyi.
Juudas Iskariotilla oli aiemmin kaik-

Toivon ja valon tuojat

ki hyvin. Hän oli vastuussa apostoleiden
raha-asioiden hoidosta, ja häneen iski ahneus. Mutta Jeesus rakasti häntäkin, yhtä
valitsemistaan opetuslapsista, loppuun
asti. Tekonsa jälkeen Juudas tappoi itsensä hirttäytymällä.

Juudaskin sai
Jeesuksen rakkauden
Hänninen totesi, että synti voi piileskellä
meidän sisällämme kauan, ennen kuin se
tulee ulos. Rahanhimo on yksi suurista
pahoista.
– Kun silmät hehkuvat liioista euroista ja obligaatioista, on syytä mennä ulos
tuulettumaan.
Apostoleille on pystytetty paljon
kirkkoja.
– Juudas Iskariotille nimettyä kirkkoa
en ole löytänyt, Hänninen sanoi.
Moni kuulija jäi saarnan jälkeen pohtimaan sitä, miten lähellä sekä hyvyys
että pahuus ovat ihmistä - ja että Juudas Iskariotkin sai osakseen Jeesuksen
rakkauden.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Hengellistä puhetta
Jumalasta ja evankeliumista

– Sairaalapapeilla ja mm. sosiaalityöntekijöillä on yhteinen kahviporukka ja
muutenkin yhteistyömme on hienoa, kertovat Karoliina Nikula (vasemmalla),
sosiaalityöntekijä Ritva Tampio ja Maikki-Liisa Ruhala.

Sairaalapapit ovat kiireettä läsnä ihmisen kanssa.
– Perimmäinen tehtävämme ei ole 40
vuodessa muuttunut. Se on yhä toivon ja
valon tuomista ihmisille, miettii KotkaKymin seurakuntayhtymän sairaalapastori Karoliina Nikula.
– Henkilökohtaisissa keskusteluissa
olemme usein perimmäisten kysymysten
äärellä. Usein sairauden keskellä nousee
esiin kiitollisuus siitä, että lääketieteen
kehittyminen on tuonut uusia hoitomuotoja, kertoo kollega, sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala.
Kotkan seurakuntien ensimmäinen sairaalapastori Antero Aalto aloitti työnsä 40
vuotta sitten. Hänellä ei ollut työhuonetta, mutta Kotkan sairaalan ylilääkäri Gösta Björkenheim antoi oman työhuoneensa
papin käyttöön. Karhulan sairaalassa hän
sai käyttää sosiaalityöntekijä Riitta Pihlajan huonetta.
Karoliina Nikulalla ja Maikki-Liisa Ruhalalla on uusi valoisa työhuone Kymenlaakson keskussairaalan kuudennessa kerroksessa. Sairaalassa on myös viihtyisä hiljainen huone rauhallisia keskusteluja varten.

Läsnäoloa kiireen keskellä

Tero Hietanen kuvaili oman
saarnanvalmistelunsa lähtökohtia Langinkosken kirkossa.
– Minulle saarna on hengellistä puhetta
Jumalasta ja evankeliumista. Puhun mieluiten teemoista, jotka koskettavat minua
itseäni, ja se on varmaan ominaista kaikille papeille, kertoo Langinkosken seurakunnan pastori Tero Hietanen .
– Minua koskettavat hengellisen
elämän peruskysymykset ja miten ne
vaikuttavat elämään. Usein tulee esiin
kysymys siitä, että kun Jumala rakastaa
ihmisiä, miksi maailmassa on niin paljon
kärsimystä. Kuitenkin Jumala on ja pitää
huolta meistä.
– En tee saarnoja poliittisista kysymyksistä. Ne kuuluvat muualle. Saarnani
voivat sivuta joskus joitakin yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta yhteiskunnalliset asiat eivät koskaan ole se tärkein tai
saarnan varsinainen asia.
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– Saarnan aihe määräytyy kirkkopyhän
ja siihen kuuluvien Raamatun tekstien
mukaan. Ne ovat annettua tavaraa, toteaa
Hietanen. - Perimmäinen ajatus saarnassa
on avata päivän evankeliumitekstiä. Se
on tehtävä ensin itselleen ymmärrettäväksi. Pyrin ottamaan tietyn teeman, josta
puhun tämän päivän ihmisille.
Monilla papeilla on omat suosituimmat
Raamatun selitysteokset, joita käytetään apuna saarnan tekemisessä. Tero
Hietanen toteaa käyttävänsä harvoin
selitysteoksia.
– Saarnan tekemisessä pappi itse on
se tärkein työväline. Mitkä asiat tulevat
häntä itseään lähelle, ne hän välittää muillekin, toteaa Tero Hietanen, joka piti ensimmäisen saarnansa opiskeluaikana Langinkosken kirkossa.

Kuka tahansa, uskonnostaan tai ateismistaan riippumatta, voi kutsu sairaalapapin
luokseen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta, mutta silti on tärkeää, että niitä
saa miettiä toisen ihmisen kanssa.
– Kiireisessä sairaalassa on hyvä pysähtyä ihmisen luokse, olla kokonaan läsnä ja kokea Pyhän kohtaaminen, Karoliina miettii.
Ihmisten yksinäisyys näkyy sairaalapappienkin työssä. Kodeissakin on paljon
yksinäisiä sairaita. Vapaaehtoiset ystävät
ovat sairaalapappien mielestä kallisarvoi-

sia ja heitä tarvitaan lisää.
– Potilaat, omaiset ja sairaalan henkilökunta ovat meidän seurakuntaamme,
Karoliina Nikula sanoo.
Sairaalapapit pitävät myös ryhmiä eri
tavoin sairastuneille ja heidän omaisilleen.
– Ja keskustelemme henkilökunnan
kanssa esimerkiksi haastavista potilastilanteista tai pohdimme yhdessä eettisiä
kysymyksiä. Kun työntekijöitä on vähän,
monet miettivät, pystyvätkö hoitamaan
kiireessä oman työnsä mahdollisimman
hyvin, Karoliina kertoo.

Saappaista korkkareihin
Maikki-Liisaa ja Karoliinaa hymyilyttää
seurakuntien sielunhoidon johtokunnan
13. tammikuuta 1972 tekemä päätös sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi julistamisesta: ”Päätettiin harkita sellaisen
tilanteen mahdollista esille tuloa, jolloin
miespuolisten hakijain puuttuessa myös
teologisen loppututkinnon suorittaneet
naiset voisivat hakea virkaa ja heidän hakemuksiaan käsiteltäisiin.”
Antero Aallon jälkeen sairaalapastorina toimi Kalervo Nissilä. Esko Sorri tuli
tutuksi sairaalapastorina peräti 35 vuoden
aikana, vuosina 1976-2011. Sorrin työparina toimi Kaisa Sahla sekä Elina Vuoristo
25 vuoden ajan.
Tunnetaanko sairaalapastoria kohtaan
ennakkoluuloja?
– Ei. Edelliset viranhaltijat tekivät niin
hyvää työtä, että pappi on täällä tervetullut
ihmisten luokse. Meidän on ollut helppoa
hypätä isoihin saappaisiin omilla korkkareillamme, Karoliina Nikula nauraa.
Teksti ja kuva Ulla-Maija von Hertzen

Sairaalasielunhoidon 40-vuotisjuhlaseminaari
Sairaalasielunhoito 40 vuotta -juhlaseminaari pidetään Kotkan Höyrypanimolla 31.
lokakuuta. Carean johtajaylilääkäri Ermo Haavisto puu aiheesta Sairaalapappi, muinaisjäänne historiasta vai tulevaisuuden tekijä”.
Kirkkohallituksen Diakonian ja sielunhoitoyksikön apulaisjohtaja Sampo Muurisen aiheena ovat sairaalasielunhoidon periaatteet. Syöpäkivun hoidosta kautta aikojen kertoo kipulääketieteen professori Eija Kalso. Potilaan puheenvuoron pitää lähetyssihteeri Päivi Koskinen Valkealasta.
Paneelikeskustelussa pohditaan, voiko kuolevaa potilasta hoitaa hyvin. Mukana
keskustelussa on mm. Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen.
Seminaariin tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta, esim. sähköpostitse koulutukset@carea.fi.
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SYKSYN JUHLIIN Täyden palvelun pitopalvelua
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
044
588
5192
044- 588
5192
Yläkyläntie 52,48410 Kotka
Yläkyläntie 52,48410 Kotka

Ihanat lahjaideat
www.rentoratti.com

✁







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

Tervetuloa palveltavaksi!

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.fi

Osviitta nr 4,
adventti & joulu
28.11.
www.kotkanseurakunnat.fi

Kirkkokatu 10
48100 Kotka
p. (05) 2108 300

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

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

KOTKAN LÄÄKÄRIKESKUS OY

vaivatonta.
keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi

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.
Aterian hinta on 8,50 €. Hintaan sisältyy: kuljetus ja alv 13 %
Tilaukset
Puh: 040 – 7616361
kotkanateriapalvelu@gmail.com
www.kotkanateriapalvelu.fi

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

ALMGREN & SANKAMO
LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES
Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.
Kirkkokatu
Kirkkokatu
21, 2. kerros
21, 2. kerros ma-to 9-17.00,pe
ma-to 9-17.00,pe
9-16 9-16
48100 Kotka
puh. 05 2230
6402230 640
48100 Kotka
puh. 05

Ammattitaidolla sidotut
ja sommitellut

juuri tarpeesi kokoiset
kukkakimput,-vihkot ja asetelmat

Jalkojen
Jalkojen
hyvinvointiin
hyvinvointiin
Sigvaris
Sigvaris
tukisukat
tukisukat
alk,-61,50
alk,-61,50
( sisältää
( sisältää
mittauksen)
mittauksen)
TilavaTilava
lestiset
lestiset
BERKEMANN
BERKEMANN
sandaalit
sandaalit
ja kävelykengät
ja kävelykengät
saatavana
saatavana
meiltä!
meiltä!
TERVETULOA!
TERVETULOA!

Kukkien sidonnan erikoisliike
Karhulan keskustassa

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

TERVETULOA!
TERVETULOA!

AALLON MATKAT OY
Karting ja Viimsi Spa
19. - 21.10.2012
Syyslomalla Viimsi Spa
25. - 28.10.2012, Hinta alk 260 €
Laine Spa Haapsalu
25.11 - 2.12.2012, Täysihoito 400 €
Saarenmaa Grand Rose Spa
25.11 - 2.12.2012, Täysihoito 495 €
Lisää matkoja kotisivuillamme!
Kaikilla matkoilla omabussi mukana!
TILAA ESITE MATKOISTA!
EHDOTA MATKOJA!
Meiltä myös tilausajot 9 - 52
PAIKKAISILLA BUSSEILLA
www.aallonmatkat.nettisivu.org
044 024 1721
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Erityisnuorisotyö
elää ajan hermolla

Nuori on hyvä
omana itsenään

Uudet keinot lähestyä nuoria tekevät
kynnyksen tulla mukaan matalaksi.

Seksuaalineuvojana Tuula Uusitalo kannustaa
nuoria pitämään kiinni omista arvoistaan.

– Yksinäisyys, kiusaaminen, päihdeongelmat, perhesuhteiden ongelmat, omat ja
vanhempien erot ja muut elämänmuutokset, läheisen kuolema, oman minäkuvan
etsiminen…
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalo tietää, että elämässä tulee vastaan
tilanteita, jolloin nuori erityistä apua.
7-29-vuotiaille ja heidän perheilleen tähdätty erityisnuorisotyö eli erkkatyö on
tänä päivänä rakennettu niin, että se on
jokaisen nuoren helposti tavoitettavissa.
Nuoren pitää vain tehdä itse päätös
tulla mukaan.

– Syksyn uudessa sururyhmässä näkyy
varmaan se, että viime aikoina Kotkassa
on kuollut paljon nuoria, Tuula Uusitalo
miettii.
Tulossa on myös lasten ja nuorten eroryhmä, jossa pohditaan vanhempien avioerosta selviytymistä.
– Syksyllä alkaa myös tytöstä naiseksi –ryhmä 12-15 -vuotiaille tytöille. Siinä
keskustellaan mm. omasta minäkuvasta
ja sen muutoksista, naisesta kulttuurissamme ja siitä, miten voi itse olla omanlaisensa nainen. Ryhmässä keskustellaan,
kuvataan, piirretään, pelataan, hauskutellaan ja ollaan vakaviakin.

Saappaan rinnalla nettisaapas

Moponkorjausta ja
ystävyyssuhteita

Monelle tutuin on tänä vuonna 40 vuotta
täyttävä valtakunnallinen Saapastoiminta, joka on seurakuntien tekemää auttamistyötä nuorten parissa. Kotkassa on
saapasteltu noin 26
vuotta. Tuula Uusitalo vastaa nyt Kotkan
toiminnasta.
Nettisaapas toimii
suomi24.fi –sivustolla 16+ -chattihuoneessa ja nuorten
keskustelupalstoilla.
– Nettisaappaassa
on päivystäjinä täysiikäisiä ihmisiä. Tämä
on toiminut vuoden
ajan ja se on otettu hyvin vastaan.’

Nuoret miettivät surua ja eroa
Erkkatyön yksi muoto on tukihenkilötoiminta. Nuori voi tarvita rinnallakulkijaa,
keskustelua ja yhdessäoloa ehkä kerran,
ehkä kahden vuoden ajan.
Pienryhmätyö on taas vertaistukitoimintaa, jossa ryhmä kootaan usein koulun kanssa yhteistyössä tietyn teeman
ympärille. Kyseessä voi olla vaikkapa sosiaalisten taitojen tai tunnetaitojen ryhmä.
Nuorten sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa taas syksyllä. Aiemmin on
ollut sururyhmiä, joissa on käyty läpi esimerkiksi läheisen tekemää itsemurhaa tai
ystävän kuolemaa.

Erkkatyö pyörii tietysti myös facebookissa. Kotkanseurakunnat.fi -nettisivustosta erityisnuorisotyön kohdalta löytyy mahdollisuus
yhteydenottoon.
– Jos haluaa, voi
antaa sähköpostiosoitteensa, niin lähetän kysyjälle vastauksen. Pyrin laittamaan nettisivuille
myös tiedon siitä,
milloin olen tavattavissa ilman ajanvarausta. Kenenkään ei
tarvitse jäädä yksin
pähkäilemään, jos jokin asia pohdituttaa.
Tekstarihelppi on auttamisväylä, jossa
päivystävät koulutetut täysi-ikäiset ihmiset, ja vastaus luvataan 24 tunnin sisällä.
Päivystäjät eivät näe kysymyksen lähettäjän numeroa.
Tekstarihelppi toimii näin: Kirjoita
viestin alkuun KYSY, kirjoita viesti ja lähetä se numeroon 16183.
Tuula Uusitalon mukaan viestejä tulee
tasaisesti ja ne koskevat kaikkea mahdollista aina mopon korjaamisesta ja ruuanlaitosta seksuaalisuuteen ja ystävyyssuhteisiin.
Sivun tekstit ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

– Parasta on, jos nuori kokee, että voin
olla vain minä itseni ja hyvä sellaisena,
Tuula Uusitalo miettii.
Seksuaalineuvojan tutkinnon suorittanut Tuula Uusitalo on nyt valmis työssään
auttamaan ja keskustelemaan nuorten
kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.
– Lähdin koulutukseen, koska nuorten kanssa olen koko ajan näiden asioiden kanssa tekemisissä. Seksuaalisuus ja
oman sukupuolen kokeminen ei ole erillinen asia ihmisessä, vaan tärkeä osa oman
minäkuvan rakentumisessa.
– Koulutuksen jälkeen pystyn ottamaan vastaan mitä tulee enkä rupea kakistelemaan tai hymistelemään. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voi puhua
ihan normaalisti, keskellä arkea. Jos nuori taas tarvitsee terapiaa, ohjaan hänet oikeaan paikkaan.

Ulkonäköpaineet ahdistavat
Jollakin tasolla nykypäivän nuorten on
aikuisia helpompaa alkaa keskustella seksuaalisuudesta, sillä seksi on kaiken aikaa
esillä mediassa.
– Mutta jos ihmistä vertaa sipuliin,
niin seksuaalisuus on sisimpänä. Kun
mennään omiin sisimpänä oleviin asioihin, niistä puhuminen on yhtä vaikeaa
kuin ennenkin.
Sekä tyttöjen että poikien ulkonäköpaineet ovat tänä päivänä kovat.
– Nettiin voi laittaa oman kuvansa ja
muut pisteyttävät ulkonäön 4-10 pisteillä.
On kauheaa, jos saa alhaiset pisteet. Jo-

kainen meistä haluaa, että joku katselee
meitä ihastelevalla silmällä.
Nuori joutuu miettimään, miten itse
näkee itsensä ja ulkonäkönsä suhteessa
median antamaan ihanteeseen.

Pidä kiinni omista arvoistasi
– Vastineellinen seksi on yksi suuri ongelma. Tyttö voi haluta illan siiderit ja
vanhempi mies lupaa maksaa ne, jos saa
koskettaa tytön rintoja. Tai vanhempi
”poikaystävä” antaa seksin vastineeksi
merkkivaatteita tai elektroniikkaa, ja tyttö
voi kuvitella käyttävänsä valtaa.
On olemassa nuorten seksuaalioikeudet, jotka voi lukea netistä.
– Niihin kannattaa tutustua, mutta on
muistettava, että oikeuksien lisäksi jokaisella on myös vastuu itsestä ja omista
teoista.
– On kunnioitettava toisia ja heidän oikeuttaan olla omanlaisiaan.
– Jokaisella on oikeus saada oikeaa
tietoa ja jokaisella on oikeus ottaa asioita puheeksi. Jokaisella on oikeus omiin
arvoihinsa ja niistä kiinni pitämiseen. Ei
pidä suostua sellaiseen, mitä itse ei halua.
– Jokaisella on myös oikeus kasvaa
omassa tahdissaan. Sen, mikä jollekin
muulle on ajankohtaista, ei tarvitse olla ajankohtaista kaikille, Tuula Uusitalo
kiteyttää.
– Nuoren ei tarvitse jäädä yksin pähkäilemään, jos jokin asia pohdituttaa,
Tuula Uusitalo sanoo.

Henkilöstöuutisia
Kymin seurakunta
- Vahtimestari Kari Holtari on jäänyt eläkkeelle elokuun
alusta.
- Diakoni Teemu Muuri on siirtynyt muihin tehtäviin
22.8.2012 alkaen. Sosionomi-diakoni (AMK) Suvi Kervinen työskentelee vt. diakonina 3.9.2012-31.8.2013.
- Pastori Antti Kilpi toimii Kymin seurakunnan IV kappalaisen viransijaisena 1.6.- 20.8.2012 ja 1.10.2012-

25.5.2014 sekä papiston vuosilomien sijaisena
21.8.-30.9.2012.
Langinkosken seurakunta
- Emäntä Ritva Näppi jäänyt eläkkeelle 1.8.2012 alkaen.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
- Terveystieteiden maisteri TtM Tuija Kuukka aloitti per-

heneuvojan tehtävässä Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksessa 6. elokuuta.
- Yo-merkonomi Tarja Ruippo on keskusrekisterin määräaikaisena toimistosihteerinä 15.8.-31.12.2012.
- Toimistosihteeri Sari Onnela ja keskusrekisterin toimistosihteeri Marjo Mikander ovat siirtyneet uuteen
työpaikkaan.
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Terveisiä Sekstin
Amerikan kiertueelta
Mistä oli Sekstin matka tehty?
Näistä se syntyi: 50 tuntia lentokoneissa ja -kentillä, 1400 mailia
pikkubussissa, 5 karhua, miekkavalaita, puhjennut autonrengas, 5 konserttia, ihania amerikansuomalaisia ihmisiä, upeita
vuoristoja, pitkä Fraser-joki,
hampurilaisia ja ribsejä, suurkaupunkeja ja pilvenpiirtäjiä,

erilaisia kirkkoja, ”Helvetin portti” ja ”Paratiisi”, hyvin hoidettuja
taloja ja puutarhoja, intiaaneja,
museoita ja näyttelyitä.
Olimme suunnitelleet jo
muutaman vuoden ajan matkaa
Terhi Miikki-Broersman luokse
Yhdysvaltojen Washingtonin
osavaltioon. Tänä kesänä matka
vihdoin toteutui. Olimme keik-

Lauluyhtye Seksti pitää kotiinpaluukonsertin valokuvilla
ja tarinoilla höystettynä tiistaina 25.9.2012 klo 19.00
Langinkosken kirkossa. Tervetuloa!
kailleet ahkerasti koko kevään
ajan, harjoitelleet ohjelmiston
ulkoa, keränneet matkarahoja
sekä esiintymiskokemusta. Intoa
puhkuen olimme tiistaina aamuvarhaisella Helsingissä lentokentällä harjoittelemassa tsekkausta
automaatilla. Kaikki onnistui
ja 25 tunnin matkanteon jälkeen saavuimme umpiväsyneinä Lyndeniin, Terhin nykyiseen
kotikaupunkiin. Jo torstaina
pidimme ensimmäisen kansanlaulukonsertin Lyndenin uudessa kulttuurikeskuksessa. Sali
oli täynnä ja yleisö otti meidät
lämpimästi vastaan. Kaikki muut
konserttimme, jotka pidimme
Kelownassa, Vancouverissa,
Victoriassa ja Seattlessa, olivat
kirkkokonsertteja hengellisellä
ohjelmistolla.
Lyndenin konsertin jälkeen

Sekstin laulumatkalaiset vasemmalta lukien Elina Virmakoski,
Maria Heiskanen (puun oksalla),
Tarja Silvennoinen, Riikka Viren,
Mauri Silvennoinen, Jari Laitinen
(puun oksalla) ja Katri Laitinen.

lähdimme keskenämme ajamaan Kanadan Vancouveriin hakemaan pastori Jukka Joensuuta
ja suuntasimme yhdessä kohti
Kelownan vuoristokaupunkia.
Tie kulki intiaanialueiden halki pitkin Fraser-joen laaksoa
ja maisemat olivat hulppeita.
Jukka osoittautui todelliseksi
oppaaksi. Hän tiesi uskomattoman paljon alueen historiasta
ja nykyvaiheista. Juttu lensi ja
hauskaa oli! Kelownassa Okanaga-järven rannat olivat täynnä
viinitiloja ja parilla tilalla ehdimme vierailla. Ainoa vastoinkäymisemme oli, kun tulomatkalla autosta puhkesi rengas.
Onneksi samalla matkalla näkemämme viisi karhua olivat tien
poskessa vasta parisataa mailia
tuonnempana!
Suomalaiset seurakuntalaiset
osoittivat mahtavaa vieraanvaraisuutta. He olivat joukolla
mukana konserteissa, järjestivät nyyttikestiperiaatteella
kirkkokahvit, pakkasivat eväät
jäljelle jääneistä tarjottavista ja
avasivat meille myös kotiensa
ovet. Vancouverin kuorolais-

ten järjestämä grillijuhla oli
ikimuistettava.
Laulumatkamme oli myös
upea luontokokemus. Karhujen
lisäksi näimme miekkavalaita,
hylkeitä, valkopääkotkan, tikutakuja, peuroja, riikinkukkoja,
meritähtiä ja lautasella myös
mustekalaa. Vierailimme Vancouverin saarella vanhan kalkkikivilouhoksen paikalle yli 100
vuotta sitten rakennetussa puutarhassa ”Butchart Gardenissa”,
joka muistutti paratiisia.
Matkamme viimeiset päivät vietimme Seattlessa pastori Kaarlo Pölläsen vieraina.
Konsertin lisäksi kiertelimme
kaupunkia ja katselimme nähtävyyksiä. Koti-ikävä alkoi jo
hiljalleen painaa. Kaksi viikkoa
(5.-20.6.) tuntui juuri sopivalta
matka-ajalta.
Haluamme lähettää lämpimät terveiset ja kiitokset Terhille ja Dougille, Markulle, Jukalle,
Kaarlolle ja Paulalle!
Matkakokemuksia kirjoitti Langinkosken seurakunnan kanttori
Tarja Silvennoinen.

Kampin kappelin ovet
avautuvat jokaiselle
Kampin kappeli sijaitsee jalankulkuliikenteen valtavirtojen ääressä. Sen ohi voi kävellä, mutta
sitä ei voi sivuuttaa. Helsingin
Narinkkatorin laitaan, Kampin
keskuksen vierelle noussut kullanruskea kappeli edustaa persoonallista arkkitehtuuria, mutta sillä on myös ainutlaatuinen
toimintaperiaate.
Katseen vangitsee rakennuksen puinen, mehiläispesää muistuttava osa, jonka julkisivu on
tehty vaakasuuntaisista taivutetuista kuusirimoista. Sen sisälle
sijoittuu 11,5 metrin korkuinen
kappelisali.
Sisään rakennukseen astutaan
lasisen jalustaosan kautta. Valoisa aula toimii myös näyttelytilana, se liittää kappelin Narinkkatorin ihmisvilinään ja korostaa
lähestymisen helppoutta. Täältä
avautuu ovi itse sakraalitilaan.
Koko rakennuksen pinta-ala on
vain 352 neliötä.
Salin hiljaisuus ottaa valtaansa ja siirtää tulijan pois kaupungin melusta. Soikion muotoinen,
yksinkertainen ja sympaattinen
pikku sali viestii suojapaikan

tunnelmaa. Tervaleppälankuilla
verhoillut seinät kaartuvat tyynesti ja eleettömästi. Paljauteen
asti pelkistetty sali saa valonsa
epäsuorasti kattoikkunan kautta.
Kun kävijä istahtaa saarnipenkille, mikään ei häiritse ajatusten
kulkua.
Kesäkuun alussa avatun kappelin rakennutti Helsingin seurakuntayhtymä, ja se on avoin
kaikille uskontokunnista riippumatta. Toiminnasta vastaavat
Kirkko Helsingissä sekä kaupungin sosiaalivirasto. Pyhyys ja
maallisuus tulevat lähelle toisiaan käytännön tasolla.
On luotu aivan uusi hienovarainen tapa lähestyä ihmistä.
Ajatuksena on avun tarjoaminen
niin hengellisiin kuin arkielämässä vastaan tuleviin ongelmiin. Kappelissa on aina paikalla
sekä kirkon että sosiaaliviraston
työntekijöitä valmiina keskusteluun kaikkien halukkaiden
kanssa.
- Ihmisten tarve tulla kuulluksi on suuri, sanoo kappelin toiminnanjohtaja Tarja Jalli. Monia palveluja löytyy internetistä,

Soikean muotoinen sali on pelkistetty. Hieno puunkäyttö kalusteissa ja seinissä pääsee oikeuksiinsa.

mutta ne eivät korvaa ihmiskontaktia. Kun voi tulla anonyymina
ja omalla aikataululla, kynnys ei
ole korkea.
Tarja Jalli pitää erityisen tärkeänä tasa-arvoisuutta kohtaajan ja kohdattavan välillä. Virkailijat ovat ihmisiä muiden jou-

kossa, ja keskusteluja käydään
vapaamuotoisesti. Yllättävän
moni haluaa keventää taakkaansa ripittäytymällä.
Kampin projektissa on kenties
oivallettu, kuinka kirkko voisi
parhaiten lähestyä ihmistä, ihminen kirkkoa.

Kesän alussa avattu kappeli
oli elokuun puoliväliin mennessä kerännyt jo yli 120 000 kävijää. Kappeli on avoinna arkisin
klo 7-20 ja viikonloppuisin klo
10-18.
Teksti ja kuva Sirkka Soukka
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Joskus riittää
pelkkä työn ilo
Seurakuntayhtymä ja sen
seurakunnat työllistivät kesän
mittaan merkittävän määrän
nuoria – ja yllättäen myös lähellä
eläkeikää olevia. Kokemus on
hautausmaatyöntekijän valtti,
koulutus avaa tien isoseksi.
Kesätyöntekijää tarvitaan moneen paikkaan, isoseksi rippi- ja varhaisnuorten
leirille, hautausmaille, kirkon oppaaksi,
siivoojaksi, leirin yövartijaksi, papiksi,
kanttoriksi. Suurin ryhmä ovat isoset, kuluneena kesänä noin 160 nuorta. toiseksi
suurin ryhmä tekee kausityötä hautausmailla. Kesätyöläisiä oli kaikkiaan noin
240, joista suurin osa on jo lopettanut
urakkansa. Pestin pituus on vaihdellut
viikosta neljään kuukauteen.

Ei tunnu työltä
Langinkosken seurakunnan rippileiri on
elokuun alussa hyvässä menossa. Kymmenen isosen ohella leirillä touhuavat
myös isosisko ja isoveli, Anni Väyrynen ja
Simo Sarimo. Isosilla on kullakin ohjattavana oma pienryhmänsä. He ovat rippileiriläisten lähihenkilöitä. Annin ja Simon
tehtävä on toimia isosten ja leirin johdon
välissä.
Anni ja Simo pitävät mm. huolta, siitä
että aikataulut pitävät ja leirin sääntöjä noudatetaan. He kiertävät yövalvojan
kanssa tarkistamassa, että huoneissa on
hiljaista ja kaikki hyvin. Nukkumaan on
mentävä ajoissa, huoneet on pantava aamuisin hyvään kuntoon, ennen kuin voidaan avata kioski.
Isosisko ja isoveli osallistuvat tarpeen

Langinkosken seurakunnan elokuisen
leirin isosisko Anni
Väyrynen ja isoveli
Simo Sarimo Ristiniemen pihalla, taustalla isosten ryhmä.
mukaan myös iltaohjelmaan. Juuri nyt
heillä on menossa oman sketsinsä suunnittelu. Isosina on tällä kertaa vain kolme
poikaa, ja Simo on siksi ollut usein mukana muissakin sketseissä. Hänestä se on
pelkästään hauskaa.

Intoa ja koulutusta
Molemmat sanovat, että oma rippileiri ja
hyvät kokemukset sieltä ovat tärkein syy
lähteä mukaan isoskoulutukseen, joka
kestää kaksi vuotta. Isoksi siskoksi tai veljeksi pääsee, kun on 18-vuotias ja toiminut kerran isosena.
Rippileirille tullaan useimmiten kaverin kanssa. Anni ja Simo toteavat kuitenkin, että leiri on turvallinen paikka tutustua uusiin ihmisiin. Sinne uskaltaa tulla
yksinkin.
Kun kysyn, millaisen palkan he viikosta saavat, Simo vastaa iloisesti virnistäen,

ettei tiedä. Anni nyökkää: rippileirille tullaan aivan muista syistä. Täällä pannaan
kiertoon hyvät kokemukset.

Kokemus on valttia
Hautausmailla tarvitaan työntekijöitä
toukokuun alusta lokakuun loppuun. Eniten väkeä on työssä kesä- heinäkuussa, lokakuuta kohti väki vähenee. Sen lopussa
työssä on enää muutama ulkopuolinen.
Parikan hautausmaalla tapaan kesätyöläiset Susanna Spännärin ja Emmanuel
Besserin, jonka kesäpesti päättyi muutamaa päivää aikaisemmin. Susanna aloitti
viime kesänä harjoittelijana. Nyt hän on
varsinainen kesätyöntekijä, jonka palkka
on parempi kuin harjoittelijalla.
Emmanuel Besser muutti perheineen
Kotkaan pakolaisena kahdeksan vuotta
sitten etelä-Sudanista. Hän on valmistunut täällä hitsaajaksi, mutta töitä ei ole

Työnjohtaja Katja
Ojala, Susanna
Spännäri ja Emmanuel Besser Parikan
hautausmaalla.

” Kesätyöntekijöiden
ikähaitari on
18:sta 63:een”
löytynyt. Hän kertoo jokseenkin sujuvalla suomen kielellä, että työ kirkkomaalla on ollut hänelle monessa suhteessa
tärkeää.
Hautataustoimen päällikön Raimo
Heikkisen lomansijainen, Kymin seurakunnan hautausmaiden työnjohtaja Hannamari Kovakoski ja Parikan työnjohtaja
Katja Ojala puhuvat kesäpojista, mutta
tarkentavat iloisesti, että vanhin ”kesäpoika” on 50-vuotias. Kesätyöntekijöiden
ikähaitari on 18:sta 63:een.
Alle 18-vuotiasta ei oteta työhön, koska
eräiden koneitten käyttö vaatii ajokorttia.
Työmotivaation on myös oltava kohdallaan. Työnjohtajat arvostavat kokemusta, sillä entisten työntekijöiden kanssa ei
kulu aikaa opastamiseen. Kuluneena kesänä työvoimahallinnon kautta palkattiin
viitisenkymmentä työntekijää. Kaksi harjoittelijaa työllistyi Kymenlaakson osuuspankin tuella. Suurin osa palkatuista on
ollut hautausmaalla kesätyöläisenä vuosia
ja tietää myös, miten pukeutua ja miten
kohdata haudoilla käyviä omaisia. Muun
muassa nämä taidot kuuluvat harjoittelijan perehdytykseen, joka on työnjohtajan
vastuulla.
Kesätyöläisten iät ja kulttuuritausta vaihtelevat, eikä kaikilla ole yhteistä
kieltä. Työilmapiiri on kuitenkin hyvä, ja
lepotauon aikana kahvihuoneesta kuuluu iloista rupattelua. Hannamari Kovakoski toteaa, että elekielelläkin on opittu
selviytymään.
Teksti Tellervo Aho
Kuvat Erkko Vuorensola
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Messut ja
jumalanpalvelukset

Erityiskirkkopyhiä

• Pyhtään kirkossa:
Kehitysvammaisten rovastikunnallista kirkkopyhää vietetään sunnuntaina 14.10. Messu alkaa
klo 10 ja sen jälkeen on
kirkkokahvit.

• Kotkan kirkossa:
- Su 7.10. klo 10 Ulkosaarelaisten kirkkopyhä.
- Su 14.10. klo 10
Kansanlähetyksen
kirkkopyhä.

Erityiskirkkopyhiä

Erityiskirkkopyhiä
• Kymin kirkossa:
Diakonian ja lähetyksen
yhteinen syyskauden
avausmessu su 16.9.
klo 10. Messun jälkeen
kirkkokahvit Helilän
srk-talossa.

• Langinkosken kirkossa:
- Su 9.9. klo 10
Työkauden avausmessu.
- Su 30.9. klo 10
Mikkelinpäivän kummikirkko.
- Su 14.10. klo 10
Meidän messu.
- Su 28.10. klo 10
Uskonpuhdistuksen
muistopäivän messu.
- La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko.

Tule mukaan Saappaan toimintaan!
Onko sinulla isot korvat ja aikaa kuunnella? Haluatko
auttaa nuoria ja olla tärkeä osa heidän elämäänsä?
• Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiskoulutuksessa
pääset hyödyntämään yllä mainittuja ominaisuuksia.
Etsivän vapaaehtoisen nuorisotyön muotona Palveluoperaatio Saapas menee sinne, missä ovat ne nuoret, jotka
eivät osaa hakeutua avun piiriin.
• Saapaskoulutus toteutetaan kolmena viikonloppuleirinä
ajalla 19.-21.10., 16.-18.11. ja 7.-9.12. kurssikeskus
Höyterissä. Saapaskoulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.10.2012.
• Lisätietoja hakemisesta erityisnuorisotyöntekijä Tuula
Uusitalolta p. 044 752 9501 tai sähköpostilla tuula.uusitalo@evl.fi. Toimisto: Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
erityisnuorisotyö, Mariankatu 14 F, 48100 Kotka.

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

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 28.11.2012.

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

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

Seurakuntien tapahtumat

Diakoniatyö
• Kerhot:
- Eläkeläisten Hopeakerho alkaa ke 12.9.
jatkuen joka toinen
ke klo 12-13.30 Hovinsaaren srk-talossa. Lisätietoa Elisa Järvimäki
p. 041 540 3011.
- Eläkeikäisten Torstaikerho to 13.9. alkaen viikoittain Kotkan srk-keskuksessa klo 11.30-13. Ruoka
5 euroa. Ennakkoilmoittautuminen Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
- Kotkan seudun kuurojen kerho to 13.9.,
11.10. ja 8.11. klo 13-15
Langinkosken kirkolla.
Lisätietoa Anna-Stina
Tulokas p. 041 462 6205.
- Liikuntarajoitteisten
Toivon kerho kokoontuu
pe 21.9. klo 11.30-13.30
Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Invataksikuljetus 2 euroa/kerhokerta.
Syksyn muut kerhopäivät
19.10. ja 16.11. Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
- Näkövammaisten kerho
kokoontuu ma 24.9. klo
12-13.30 Hovinsaaren
srk-talossa. Muut kerhopäivät 22.10. ja 12.11.
Invataksikuljetus 2
euroa/kerhokerta. Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
• Muuta toimintaa:
- Kotkan eläkeikäisten
syysretki Ristiniemeen
ke 19.9. Bussit lähtevät
Kotkan srk-keskuksen
edestä klo 10. Ajetaan
Hovinsaaren kautta. Paluulähtö klo 15. Hinta 15
euroa. Ilm. Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
- Seurakuntayhtymän
Suurella sydämellä -vapaaehtoistyön teemapäivä to 6.9. Kotkan torin
lavalla tapahtuu klo 9,
10, 11 ja 12. Iltamat klo
18 Kotkan srk-keskuksessa. Tervetuloa kaikki
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet!
- Avustusmatka Viipuriin
4.12. Hinta 30 euroa +
viisumi. Ilm. viimeistään
12.11. (viisumia varten)
ja lisätietoa Anna-Maija
Kallasjoki p. 050 542
0942

Diakoniatyön
toimistot
• Diakoniatoimiston avustusvastaanotto torstaisin
klo 13 -15 Mariankatu
14 sisäpiha, diakoniatoimisto. - Kotkan seu-

rakunnan diakoniatyön
jouluavustukset anottavissa 3.12.2012 mennessä. Hakemuslomakkeita saa 1.11. alkaen to
klo 13 -15 diakoniatoimistosta (Mariankatu 14,
sisäpiha).
• Verenpaineen mittausta
Hovinsaaren srk-talossa
os. Ruununmaankatu 3
syys-joulukuussa joka
kuukauden ensimmäinen
tiistai klo 10-11 alkaen
4.9. Lisätietoja Elisa p.
041 540 3011.

Musiikkityö
• Päiväkuoro aloittaa harjoitukset ke 19.9. klo 12
Kotkan srk-keskuksessa
jatkuen viikoittain
klo 12-12.45. Lisätietoja
kanttori Irina Lampén,
p. 041 462 6224.
• Su 28.10. klo 19 Konsertti Kotkan kirkossa.
Francois Couperin
”Messe pour les paroisses”. Lauluyhtye
Populus Sion, Matti Vaakanainen, urut. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 euroa.
• Kotkan Urkuviikko
26.11.-2.12.2012

Aikuistyö
• Pienryhmät alkavat syksyllä. Kaikkiin ryhmiin
voi tulla mukaan kesken
kauden.
• Rukouspiiri ma klo 18
parillisina viikkoina nuortentila Arkussa, alk. 17.9.
- Miestenpiiri ma klo 18
parittomina viikkoina
nuortentila Arkussa, alk.
27.8.
- Naisten raamattupiiri
ma klo 18 parittomina
viikkoina srk-keskuksen
kahvion kautta, II krs.,
kerhohuone, alk. 10.9.
Aiheena psalmit.
- Naisten raamattupiiri ti
klo 18 parittomina viikkoina srk-keskuksen kahvion kautta, II krs., kerhohuone, alk. 11.9. Aiheena Joh. evankeliumi.
- Naisten jumppa ti klo
18 srk-keskuksen jumppasalissa, alk. 4.9.
- Aikuisten lentopalloa ti
klo 19-20.30 srk-keskuksen jumppasalissa, alk.
4.9.
- Luovan toiminnan piiri
Silmukka joka ke klo
17-19 srk-keskuksen kahvion kautta, II krs., kok.
huone 3., alk. 5.9.
- Healing rooms -toimintaa Hovinsaaren srktalossa tiistaisin.
• Tiloissamme kokoontuu

myös Nyplääjien piiri ja
Narsistin uhrien vertaisryhmä. Lisätiedot pastori
Hämäläiseltä p. 041 502
2711.

Alfakurssi
• Maanantai-iltaisin 24.9.
alkaen klo 17.30-19.30
Kotkan srk-keskuksessa
Mariankatu 14. Alfakurssi
pidetään viikoittain 10
kertaa iltaisin. Kurssilla
käydään läpi alustuksina
ja pienryhmissä keskustellen kristinuskon perusasiat. Alfa (aakkosista
ensimmäinen) on hyvä
portti seurakunnan toimintaan! Tiedustelut ja
ilmoittautumiset:
Kirsi Hämäläinen,
p. 041 502 2711.

Muuta toimintaa
• Seurakuntamme osallistuu la 20.10. Langinkoskella Naisten iltapäivään, vieraana Riitta
Lemmetyinen.
- Raamattuluennot;
Jukka Thurén 16.-17.11.
Langinkosken kirkolla.
- Elämä yllättää -seurakuntailta kaikenikäisille
su 18.11. klo 16 Kotkan
srk-keskuksessa. Musiikkiryhmää johtaa Esa
Ylönen.
- Cursillo -arjen löytöretki toimintaan seurakunnassamme, ryhmä kokoontuu Kotkassa kerran
kuukaudessa. Lisätietoa
www.cursillo.fi

Tuomasmessu
• Koulutusta rukouksesta
ja alttareista Tuomasmessun vapaaehtoisille
su 16.9. klo 12-15 Hovinsaaren srk-talossa. Ilm.

kirsi.a.hamalainen@evl.fi

• Tuomasmessu su 23.9.
klo 18 Kotkan srk-keskuksessa.

Hiljaisuuden
retriitti 2.-4.11.
• Ristiniemen kurssikeskuksessa järjestettävän
retriitin teemana Paratiisi.
Hinta 40 euroa, etusija
Kotkan seurakunnan
jäsenillä. Ulkopaikkakuntalaiset 80 euroa.
Ilm. 20.9. mennessä
pastori Hämäläiselle,
p. 041 502 2711 tai
kirsi.a.hamalainen@evl.fi

Lähetystyö
• Lähetyspiiri alkaa ke
12.9. klo 12.30-14 Kot-

kan srk-keskuksen takkahuoneessa. Mukavaa
yhdessäoloa, ohjelmaa,
hartaus- ja yhteinen
kahvihetki. Tervetuloa
mukaan! Lisätiedot
Maarit Alhosaari,
p. 050 526 2499.

Nuorisotyö
• Viikoittain:
- Facejeesi ma klo 18-19.
- After School ti klo
14-18 Arkussa (nuortentila Mariankadulla).
- Peli-ilta to 19-20.30
Kotkan srk-keskuksen
liikuntasalissa.
• Leiri/tapahtumat:
- Kirkkoyö 6.-7.10. Tule
viettämään yö Kotkan
kirkossa lauleskellen
ja tutustuen kirkkoon.
Ilmoittautuminen
10.-23.9.
- Kirkon Ulkomaanavun
tapahtuma 9.-11.11.
(perjantaina mm.
Koop Arposen keikka).
- Nuorten Joululeiri
30.11.-2.12.
Ilm. 5.-18.11.
- Täysi-ikäisten nuorten
jouluinen illanvietto
joululeirin yhteydessä
Ristiniemessä 1.12. Ilm.
5.-18.12. Ilmoittautumiset Johanna Nymanille
johanna.nyman@evl.fi
p. 041 462 6218 tai
seurakunnan nettisivujen kautta sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella.

Lapsityö
• Oletko päivät
kotona pienen
lapsen kanssa?
Kaipaatko
seuraa ja
virkistystä?
Tule perhekerhoon!
Tule silloin kun voit, siksi
aikaa kun sinulle sopii.
Kotkan seurakunnan
perhekerhot kokoontuvat
viikoittain seuraavasti:
to klo 9.30-11 Hovinsaaren srk-talon kahviossa, ti klo 9.30-11
Tiutisen koulun kerhohuoneessa ja ti klo 10-12
Kotkan srk-keskuksen
takkahuoneessa, F-rappu,
II kerros.

Rippikoulutyö
• Vuoden 2013 rippikouluihin ilmoittautumisaika
on 10.9.- 5.10.2012.
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• Kerhot:
- Superkerho kokoontuu
maanantaina 17.9.,
15.10. ja 19.11. klo
13-14.30 Karhulan srkkeskuksessa.
- Tavastilan kerhon kokoontumisajat: to 20.9.,
18.10. ja 15.11. klo 1314.30 Vilkillä.
- Hurukselan kerho kokoontuu to 4.9., 9.10. ja
6.11. klo 13-14.30 Soihtulassa.
- Sunilan kerho kokoontuu 10.9., 8.10. ja
5.11. klo 11.30-13 Sunilan srk-talossa.
- Punatulkkukerhon
ensimmäinen kokoontuminen on 14.9.

Martan pirtti
• Martan pirtti aloittaa
syyskauden 4.9. ja on

Lemmen viemää
-parisuhdeviikonloppu Santalahdessa
• Leiriviikonvaihde aiheena seksuaalisuus,
läheisyys ja hellyys 28.30.9.2012 (alkaa pe klo
18, loppuu su klo 12)
Hotelli Santalahdessa, os.
Mastotie 1, 48310 Kotka.
Hinta: 130 €/pariskunta,
217,80 €/ulkopaikkakuntalaiset. Pääpaino leiriohjelmassa on parien keskinäisissä keskusteluissa.
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset vetäjille 23.9.
mennessä: Tuomi Larvi
p. 044 762 9488, tuomi.
larvi@evl.fi tai Tuula Uusitalo p. 044 752 9501,
tuula.uusitalo@evl.fi
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakunnat ja Perheasiain
neuvottelukeskus

Tytöstä Naiseksi?
-pienryhmä
• Mikä tyttönä olemisessa
on hyvää tai huonoa?
Millaiseksi naiseksi
kasvan? Mitä oikeuksia
tai velvollisuuksia naisella tässä ympäristössä ja
yhteiskunnassa on? Pähkäileekö joku muukin tyttönä olemista ja elämistä,
naiseksi kasvamista? Mitä
muutoksia matkalla tytöstä naiseksi tapahtuu?
• Tule ja katso, löytyisikö
ryhmässä vastauksia
kysymyksiisi, tai jotain,

avoinna tiistaisin klo
10-12 Karhulan srk-keskuksessa os. Karhulantie
33. Huom! muuttunut
paikka.

Musiikkityö
• Kymin seurakunnan musiikkiryhmissä on tilaa.
Tervetuloa mukaan!
- Tyttökuoro Silmut
7-14vuotiaille, harjoitukset alkavat ke 5.9 klo
17 Karhulan srk-keskuksessa. Vetäjänä Sinikka
Vesala p. 044 725 9122.
- Bändipaja - yhtyemusisointia nuorille.
Lisätietoja Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.
- Kymin kirkkokuoron
harjoitukset alkavat to
6.9 klo 18 Karhulan srkkeskuksessa.
- Kymin kirkon projektikuoro toimii periodiluon-

mitä et ole ehkä osannut
edes kysyä.
Voit osallistua sellaisena
kuin olet, voit olla hiljaa
tai puhelias.
• Syksyn ryhmäkertojen
aiheet päätetään yhdessä.
Ryhmässä keskustellaan,
toimitaan, kuvataan,
piirretään, pelataan,
hauskutellaan ja ollaan
vakaviakin.
• Jos kiinnostuit, voit kysyä
lisätietoja ja ilmoittautua
erityisnuorisotyönohjaaja
Tuula Uusitalolle p.
044 752 9501 tuula.uusitalo@evl.fi. Ryhmän kokoontumisajat ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

Alfakurssi
• Alfakurssi on kansainvälinen tapa käydä
kristinuskon perusasiat
läpi pienryhmissä. Kymmenen kokoontumisen
aikana on mahdollisuus
oppia uutta, kysellä, tutustua toisiin etsijöihin ja
tulla seurakunnassa tutummaksi toisten kanssa.
Alfakurssi käy myös sille,
jonka rippikoulu on
käymättä ja joka tahtoisi
tulla konfirmoiduksi.
Alfan aiheet koskettelevat
rukousta, elämän tarkoitusta ja Raamattua. Lyhyet alkuluennot pitävät
työntekijät tai maallikot.
Kotkassa pidettävälle
alfakurssille voi ilmoittautua myös Langinkoskelta tai Kymistä.

teisesti. Lisätietoja Jarmo
Kaijansinkko p. 044 752
9502.

Pyhäkoulutyö
• Musapyhikset alkavat
torstaina 6.9. ja perjantaina 7.9. klo 9.30 Boksilla.
- Koko suvun pyhäkoulu
23.9., 21.10. ja 11.11.
klo 11 Helilän seurakuntatalossa Kymin kirkon
vieressä.
- Helmikirkko 28.9. klo
10.30 Karhulan seurakuntakeskuksessa (huom.
paikka!).
- Perhemessu 30.9. klo
10 Kymin kirkossa.
- Helmikirkko 19.10. klo
10.30 Kymin kirkossa.

• Alfakurssi on maanantaisin klo 17.30-19.30
Kotkan seurakuntakeskuksessa kahvioineen
ja kokoushuoneineen.
Jokainen kokoontuminen
aloitetaan kodikkaasti iltapalalla. Alfakurssi alkaa
24.9. ja jatkuu marraskuulle joka maanantai.
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset 19.9.2012
mennessä: Kotkan
seurakuntatoimisto
05 225 9300 tai pastori Kirsi Hämäläinen
kirsi.a.hamalainen@evl.fi
tai p. 041 502 2711.

Kolahtaako? -elokuvatapahtuma
8.-14.10.2012

• Tämän syksyn teemana
on ”Erilainen”. Ajankohtaiset uutiset ja elokuvat
ilmoitetaan seurakuntien
tapahtumissa ja kotisivuilla www.kolahtaako.
fi Tervetuloa laatuelokuvien pariin. Kolahtaako?
-elokuvatapahtuman
järjestävät Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä ja
Kotkan Kristillinen taideseura, yhteistyössä
Kotkan Leffat Ky.

Yhteisvastuukeräyksen tuotot Kotkan
seurakunnissa 2012
• Kotka 4 362 €
Langinkoski 11 393 €
Kymi 6 710 €
Lämmin kiitos keräykseen osallistuneille ja
kerääjille!

Aikuistyö
• To 6.9. klo 16.30 Miestenpiiri alkaa Ruonalan
kirkolla. Piiri kokoontuu
torstaisin parillisilla viikoilla.
- Ti 18.9. alkaen klo 18
Miesten ja naisten raamattupiirit Aittakorven
srk-talossa, jatkuen tiistaisin parillisilla viikoilla.
- To 20.9. klo 18 Lähteellä-illat alkavat Ruonalan kirkolla. Iltateet
ja -kahvit lähetystyön
hyväksi. Lähteellä-illat
torstaisin parillisilla viikoilla.
- La 20.10. klo 14
Naisten iltapäivä Langinkosken kirkolla, vieraana
Riitta Lemmetyinen.
- Raamatun käyttöohjeet
-luennot 16.-17.11. Langinkosken kirkossa, vieraana Lauri Thurén. Kts.
tarkemmin kirkollisista
ilmoituksista Ankkurissa
ja Kymen Sanomissa.

Markuksen matkassa

ja Ruonalan kirkolla.
Ruokailu klo 12 (hinta
3,50 euroa), kerho klo 13
(kahvi 1,50 euroa).
- To 13.9. klo 13 Kuurojen kerho Langinkosken kirkolla.
- Toivon kerho liikuntaesteisille 21.9., 19.10. ja
16.11. klo 11.30-13.30
Langinkosken kirkolla.
- Su 14.10. klo 10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä Pyhtään kirkossa.
- Ke 17.10. Vanhemman
väen retki Ristiniemeen.
Ilm. 10.10. mennessä
Langinkosken seurakuntatoimistoon p. 05 225
5300. Hinta 8 euroa.

Lähetystyö
• Ma 10.9. klo 14 Metsolan lähetyspiiri Langinkosken kirkolla.
- Ma 10.9. klo 14 Aittakorven lähetyspiiri Aittakorven srk-talossa.
- Ti 11.9. klo 10 Lähetyspiiri Ruonalan kirkolla.
Piiri kokoontuu tiistaisin
parittomilla viikoilla.
- Ti 11.9. klo 18 Salotien
lähetyspiiri alkaa Vitikaisilla, Salotie 7. Piiri
kokoontuu tiistaisin parittomilla viikoilla.

• To 13.9. klo 18 alkavat
raamattuluennot Markuksen matkassa Ruonalan kirkolla. Luentojen
jälkeen iltapala (3 euroa)
ja keskusteluryhmät.
Luennot torstaisin parittomilla viikoilla. Ilm. ryh- Syystori
miin 5.9. mennessä Lan- • La 8.9. klo 11-12.30
ginkosken seurakuntatoiAittakorven srk-talossa.
mistoon p. 05 225 5300.
Leivonnaisia, käsitöitä,
Luennoille voi osallistua
kahvio ja arpajaisia.
ilman ilmoittautumista.

Raamattutunti
ja Sanan ja
rukouksen illat
• Aittakorven srk-talossa:
- Su 30.9. klo 17 raamattutunti, Pentti Smeds, klo
18 Sanan ja rukouksen
ilta, vieraina Marketta
ja Hannu Tuomala sekä
Terhi ja Pentti Smeds.
Kahvitarjoilu.
- Su 21.10. klo 17
raamattutunti, klo 18
Sanan ja rukouksen ilta,
vieraana Japanin lähetti
Sirkka-Liisa Sihvonen
Kansanlähetyksestä.
- Su 25.11. klo 17 raamattutunti, klo 18 Sanan
ja rukouksen ilta, vieraana Reijo Telaranta.

Diakoniatyö
• Ti 11.9. klo 12 Vähävaraisten ruokailut alkavat
tiistaisin ja torstaisin
Aittakorven srk-talossa.
Hinta 1,50 euroa.
- Ke 12.9. klo 12 Keskiviikkokerhot alkavat
Aittakorven srk-talossa

Myyjäisiä
• La 24.11. klo 11-13
Marrasmessut Aittakorven srk-talossa.

Lapsityö
• Su 9.9. klo 16 Vauvakirkko Ruonalan kirkossa.
- Su 18.11. klo 11.30
Perhetapahtuma Aittakorven srk-talossa.

Varhaisnuorisotyö
• 24.-26.10. Syysleiri 1.-5.
-luokkalaisille Ristinie-

messä. Ilm. 17.9.-5.10.
seurakuntatoimistoon
p. 05 225 5300. Leirin
hinta 23 euroa / leiriläinen ja leirille mahtuu
40 leiriläistä.
- 23.-25.11. Kaamosleiri
6.-8. -luokkalaisille Ristiniemessä. Ilmoittautumiset ajalla 22.10.-9.11.
seurakuntatoimistoon
p. 05 225 5300. Leirille
mahtuu 40 leiriläistä,
hinta 23 euroa/hlö.

Musiikkityö
• Pidätkö laulamisesta?
Oletko aina halunnut
kokeilla, minkälaista on
laulaa kuorossa? Nyt on
siihen mahdollisuus.
- Lapsikuoro Timantti
harjoittelee ke klo 17-18,
alk. 29.8. Aittakorven
srk-talossa os. Luhtipolku
3. Kuoro on tarkoitettu
alakouluikäisille laulajille. Kuoroa johtaa kanttori Niina Venäläinen
p. 044 752 9496.
- KoskiGospel on työikäisten kuoro, jonka
ohjelmisto koostuu
pääosin uudemmasta,
kevyemmästä hengellisestä musiikista. Kuoro
harjoittelee Langinkosken
kirkon Toivonsalissa os.
Langinkoskentie 1 ke
klo 18.30-20, alk. 5.9.
Kuoroa johtaa kanttori
Tarja Silvennoinen, p.
041 462 6203.
- Toivonlaulajat on eläkeikäisten lauluryhmä. Toivonlaulajat harjoittelee ti
klo 12-13 Langinkosken
kirkon kuorotilassa os.
Langinkoskentie 1. Lauluryhmää johtaa kanttori
Tarja Silvennoinen, p.
041 462 6203. - Tervetuloa! Tule rohkeasti mukaan ja tuo ystäväsikin!
• Ti 25.9. klo 19 Lauluyhtye Sekstin Amerikan
tuliaisia -konsertti
Langinkosken kirkossa.
Ohjelma 5 euroa, sisältää
kahvitarjoilun.

Kuva: Erkko Vuorensola

Diakoniatyö
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”Elämää Kymijokivarressa”
Tapani Lemminkäisen lasimaalaus
siirrettiin kirkosta Karhulan seurakuntakeskukseen.
Kymin kirkon taideteokset ovat tuttuja.
Alttaritaulun lisäksi kirkkosalia koristavat
neljällä eri suunnalla olevat korkokuvat.
Kirkon komeat kattokruunutkin herättävät ihastusta. Harva kuitenkaan tietää,
että kirkossa on ollut 1960-luvulta lähtien myös Tapani Lemminkäisen lasimaalaus. Nyt teos on siirretty Karhulan
seurakuntakeskukseen

Taiteilijan elämäntie
Uuno Tapani Lemminkäinen syntyi Jaalassa vuonna 1912. Perheen kaikki lapset
harrastivat kuvataiteita, kirjallisuutta ja
musiikkia. Tapani Lemminkäinen kouluttautui kuvaamataidon opettajaksi. Sen
lisäksi hän opiskeli pitkään 1940-luvulla
Suomen taideakatemian koulussa.
Taiteilijana hän esiintyi julkisuudessa
ensimmäisen kerran jo 1938. Hänen teoksiaan on ollut esillä monissa Euroopan maissa ja Kiinassakin. Grafiikka oli hänen ominta alaansa. Hän hallitsi sen monet tekniikat
ja oli etevä piirtäjä. Lahdessa on lähes sadan Tapani Lemminkäisen tekemän karikatyyrin kokoelma. Hän saattoi seurojen
ja yhdistysten kokouksissa piirtää läsnäolijoista useitakin pilapiirroksia illan mittaan.

Tapani Lemminkäinen oli myös grafiikan kouluttaja. Lahdessa toimi vuodesta
1938 hänen perustamansa Lito-Lemminkäisen yksityinen koulu. Sen lisäksi hän
opetti oppikoulussa, työväen- ja kansalaisopistossa ja teknillisessä opistossa.
Paitsi graafikkona, Tapani Lemminkäinen tunnetaan myös kirkkotaiteilijana.
Vuohijärven kirkossa Valkealassa on hänen maalaamansa alttaritaulu ja Kymin
kirkon sakastissa hänen suunnittelemansa
lasimaalaus.
Tapani Lemminkäinen oli monipuolinen kulttuuripersoona. Paitsi taiteilijana
ja opettajana hänet tunnetaan taidekriitikkona, kansanperinteen kokoajana, taidenäyttelyiden puuhamiehenä ja myös aktiivisena musiikin harrastajana. Taiteilija
Tapani Lemminkäinen kuoli vuonna 1971.

Lasiteos kuvaa arkea ja juhlaa
Niin Vuohijärven alttarikuva kuin Kymin
seurakunnan lasimaalaus liittävät uskon
paikkakuntansa perinteeseen ja arkeen.
Vuonna 1964 Kymin kirkon peruskorjauksen yhteydessä hankittu teos ’Elämää Kymijokivarressa’ sisältää kristillisten symbolien lisäksi seudun rakennusperinnettä,

elinkeinoja ja ihmisiä kuvaavia hahmoja.
Ylhäällä tehtaan savu kiemurtelee Pyhää
Henkeä symboloivan valkoisen kyyhkysen
yli. Kristuksen monogrammi näyttää nousevan joessa uivien mäntytukkien keskeltä.
Naishahmo voisi olla yhtä hyvin äiti kuin
tarjoilijatar. Viittaavatko työrukkaset kädessä huhkivan miehen punaiset kasvot ankaraan työhön vai poliittiseen aatteeseen?
Tapani Lemminkäisen kuvassa voi halutessaan nähdä jännitteitä pyhän ja arjen, vanhan ja uuden tai perinteisen
maanviljelyksen ja kehittyvän teollisuuden välillä. Mistään sievästä koristeesta ei
siis ole kysymys.
Lasimaalauksen sijainti kirkon sakastissa on kätkenyt sen ihmisten katseilta.
Teoksen on päässyt näkemään vain oppaan johdattamana tai erikseen kysymällä. Karhulan seurakuntakeskusta korjauttaessa onkin esitetty, että teos siirretään
uusittuihin tiloihin. Toivottavasti se tulee
näin tutummaksi niin seurakuntalaisille
kuin Kymin seurakunnassa vierailevillekin. Sen Tapani Lemminkäisen taideteos
toki ansaitseekin.
Martti Pentti
Kuva Erkko Vuorensola

Neljä näkökulmaa Raamattuun 3

Tieteellinen
raamatuntutkimus
Tieteellinen raamatuntutkimus, eksegetiikka, kuuluu
humanistisiin tieteisiin ja lähestyy Raamattua kuin
mitä tahansa antiikin kirjallisuutta. Tieteellisen raamatuntutkimuksen juuret ovat ajanlaskumme alun
juutalaisten ja kristittyjen oppineiden havainnoissa,
joita he tekivät pyhiä tekstejä tutkiessaan. Italiassa
1400-luvulla syntynyt kulttuurivirtaus, renessanssi,
antoi tärkeitä vaikutteita Raamatun tekstien kriittiselle tutkimukselle painottaessaan vanhojen kielten
ja alkuperäisten lähteiden tuntemusta. Myös luterilaisen reformaation pyrkimys vedota Raamatun
kirjoitettuun sanaan, ohitse perinteen tai Raamatun
teksteihin liitettyjen vertauskuvallisten tulkintojen,
suuntasi mielenkiintoa siihen, mitä Raamatun kirjoittajat omassa tilanteessaan olivat tarkoittaneet.
Varsinaisesti tieteellisen raamatuntutkimuksen läpimurto tapahtui Länsi-Euroopan yliopistoissa 1800luvun aikana. Kun samaan aikaan opittiin tulkitsemaan Lähi-Idän muinaisten kulttuurien kirjoituksia,
Raamattu alettiin nähdä yhä enemmän teoksena,
joka heijastelee myös syntyaikansa kulttuuria, ajattelua ja historiaa.
Raamatun tekstejä voidaan lähestyä neljästä näkökulmasta. Ensimmäinen koskee kirjojen kirjoittajia.
Raamatun kohdalla kysymys on monimutkainen,

:X®r`DaDh t¶Ea◊w Mˆy™AmDÚvAh t¶Ea My¡IhølTa aâ∂rD;b ty™IvaérV;b
:Mˆy`D;mAh y¶EnVÚp_lAo tRp™RjårVm My$IhølTa Aj…wêr◊w MwóøhVt
y∞EnVÚp_lAo JKRväOj◊w …wh$øbÎw ‹…wh‚øt h¶Dt◊yDh X®r#DaDh◊w
:rwáøa_yIh◊y`Aw rwóøa y∞Ih◊y My™IhølTa rRmañø¥yÅw
:JKRváOjAh Ny¶Eb…w rwäøaDh Ny¶E;b My$IhølTa lâé;dVbÅ¥yÅw bwóøf_yI;k
rwäøaDh_tRa My¢IhølTa a√rªA¥yÅw
p :d`DjRa Mwñøy r®qäOb_yIh◊y`Aw b®r¶Ro_yIh◊y`Aw hDl◊y¡Dl a∂râ∂q JKRväOjAl◊w
MwYøy ‹rwøaDl —My§IhølTa a°∂rVqˆ¥yÅw (Gen 1:1–5)

sillä varsinkin Vanhan testamentin kirjat ovat käyneet
läpi monivaiheisen syntyprosessin eikä yhtä kirjoittajaa voida useinkaan nimetä. Toinen näkökulma
teksteihin liittyy siihen kulttuurin ja historian viitekehykseen, jossa tekstit ovat muotoutuneet. Millä
tavalla ympäröivä maailma heijastuu ja on läsnä
tekstien maailmassa? Kolmas näkökulma Raamattuun avautuu itse teksteistä, niiden historiasta, kopioinnista, käsikirjoitusversioista, kieliopista ja tekstien
välittämistä merkityksistä – Raamatun sanomasta.
Neljäs, kaikkein uusin tutkimussuunta, tarkastelee
Raamatun reseptiota eli sitä, millä tavalla Raamatun
tekstejä on kuultu, luettu ja tulkittu. Raamatun tulkinnan historia alkaa jo Raamatussa, sillä kirjakokoelma on syntynyt yli tuhannen vuoden aikana.
Tieteellisillä lähestymistavoillakin on rajansa. Tutkimus on auttanut ymmärtämään, että Raamatulla on
oma muuhun ihmisen todellisuuteen ankkuroituva
historiansa. Se ei ole taivaasta pudonnut tai Jumalan
sanasta sanaan sanelema. Sen teksteissä heijastuu
pronssi- ja rautakautinen Lähi-Idän kulttuuri ja historia, nuoremmissa osissa antiikin maailma ja ajattelu. Ihminen kohtaa Jumalan ja kertoo kohtaamisestaan oman aikansa kielen ja kulttuurin antamin kuvin
ja sanoin. Ympärillä oleva yhteisö muokkaa yksilön

π Δ∆En aÓrchØv h™n oJ lo/goß, kai« oJ lo/goß h™n
pro\ß to\n qeo/n, kai« qeo\ß h™n oJ lo/goß.
ou∞to§ hªn eún aîrch¯v pro\ß to\n qeo/n.
pa¿nta diΔ∆ aujtouv eúgeÖneto, kaiÇ cwriÇ§
aujtouv eúgeÖneto oujdeÇ e¼n. o¤ geÖgonen
eún aujtwö◊ zwh\ hªn, kaiÇ hJ zwh\ h™n to\ fw◊ß
tw◊n aînqrwÀpwn: (Joh. 1:1–4)

kokemusta ja tulkintaa, mutta myös yksilö saattaa
vaikuttaa voimakkaasti yhteisöönsä. Tutkimus ei voi
kuitenkaan menetelmillään ottaa haltuun sitä todellisuutta, johon Raamatun tekstit viittaavat ja tuovat
läsnä olevaksi. Salaisuus jää, se mikä loukkaa järkeä
ja vaikuttaa hulluudelta. Niin kuin Paavali, oman aikansa oppinut kirjoitti:
”Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun
maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan
Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja
näin pelastaa ne, jotka uskovat,” (1. Kor. 1:21).

Juha Tanska
Kymin seurakunnan kirkkoherra

