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Saatteeksi
Tie Jouluun
Ikä rajoittaa monien ihmisten liikkumista. Kun ei itse pääse
kylään tai kauppaan, on pakko esittää pieniä toivomuksia
ystäville. Yksin eläjä toivoo, että apulainen viipyisi hetken,
vaihtaisi muutaman sanan ja toimittaisi jonkin arkisen askareen, mihin omat voimat tai uskallus ei riitä.
Monen ikääntyvän uusi ”liikuntamuoto” on sosiaalinen
media. Netissä liikkuva ei tarvitse ketterää vartta, vain hitusen
seikkailumieltä, pari sormea kirjoittamiseen ja yksi hiiren
näppäilyyn. Ihmiset ovat siellä jo odottamassa – tai pikemminkin virtuaalimaailman lailla liikkeessä kaiken aikaa.
Nettimaailmassa kokemusten ja muistumien jakaminen
on luonteva tapa toimia. Aina on jossain kaveri, joka pistää
kommentin tai ainakin peukuttaa tykkäämisen merkiksi. Joulunakin. Mutta mitä puuttuu?
***
Joulun keskiössä on sittenkin Ihmisen Poika, tuo vauvantuoksuinen Marian ja Joosefin lapsi. Pikkuisen tuoma jouluilo säteilee valoa ja iloa ympäristöönsä. Hän kutsuu meitä yhteiseen jouluun, missä lapset ja kaiken ikäiset kutsutut luovat
joulun ihmeen tumman talven keskelle. Yhteiset kokoontumiset ennakoivat joulun tuloa. Sydämessään moni palaa elämänsä parhaisiin jouluhetkiin.
Lauletaan tuttuja joululauluja, valmistetaan joulukoristeita
ja ripustetaan jouluvaloja.
Joulussa tiivistyvät läheisyyden ja yksinäisyyden tunteet.
Siksi lahjan antaminen ja saaminen on meille tärkeää. Olen
olemassa, siis annan lahjan. Joku muistaa lahjalla tai kortilla,
olen kiitollinen.
Tuntuu turvalliselta pitäytyä hyviin jouluperinteisiin ja tuttuihin joulutapoihin. Käydä joulunajan tilaisuuksissa ja ripustaa kotiin jotain jouluista. Silloin tunnemme, ettei kukaan
ole yksin, vaan osa jouluseimellä kohtaavaa kansanjoukkoa.
Joulun Ihme toteutuu.

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Tiellä ken vaeltaa...
Yksi tärkeimmistä joulumuistoistani on eräs aatonaaton aamu
opiskeluajoilta. Olin ollut lajittelemassa joulukortteja Pasilan
postikeskuksessa parin viikon
ajan, ja pääsin sen takia lähtemään vanhempien luokse joulunviettoon vasta jouluaattoa
edeltävänä päivänä. Istuin solukämpän keittiön pöydässä ja
söin aamupalaksi kaurapuuroa,
muuta kaapeissa ei enää ollut
jäljellä. Kämppäkaveri pakkasi
tavaroitaan joulureissua varten
ja minä istuin loisteputkivalojen
sokaisemana keittiössä ja söin
puuroani. Radio oli päällä ja
sieltä tuli joululauluja ja kämppiksen töistään saama punainen
amaryllis oli juuri avannut kellomaiset kukkansa. Siinä hetkessä,
kun kynttilänvalosta, notkuvista
herkkupöydistä, läheisten seurasta tai lahjavuorista ei ollut tietoakaan, tuntui joulu enemmän
joululta kuin koskaan ennen.

Joulu tuntui samaan aikaan läheiseltä ja toisaalta lapsuuden
joulut tuntuivat olevan kauempana kuin koskaan aikaisemmin.
Joulu tuntui samaan aikaan hyvältä ja kipeältä, ja vaatimattomista puitteistaan huolimatta
joulu tuntui syvemmältä ja koskettavammalta kuin ikinä. Siinä
oli joulu, amarylliksen kukkien
alla, itähelsinkiläisen opiskelijakämpän keittiössä. Läheiset,
herkut ja lahjat odottivat junamatkan päässä, ja kyllähän nekin
siihen jouluun lopulta kuuluivat.
Mutta eivät ne herättäneet samanlaista tunnetta, samanlaista
sydämestä kouraisevaa tunnemyräkkää kuin aatonaaton
aamupala.
Yritän aktiivisesti vaalia tuota
muistoani marketin jouluruuhkassa kun pusken kärryjä eteenpäin lasten kiljuessa vieressä.
Koetan palauttaa sitä mieleeni
kun joulukuun työt vyöryvät

Jouluradiolla huimat kuuntelijamäärät
Jouluradion 10-vuotisjuhlavuoden radiolähetykset
käynnistyvät ensimmäisenä adventtina.
Jouluradio soittaa valikoitua
joulumusiikkia 1. adventista tapaninpäivään. Kotkan alueella
Jouluradio kuuluu taajuudella
94,4. Myös netissä soi. Siellä on
kuultavissa Lasten jouluradio,
Kauneimmat joululaulut ja ruotsinkielinen Julradion. Juhlavuoden joululaulukisa ratkeaa
yleisöäänestyksellä.
Kansallisen radiotutkimuksen
(KRT) vuoden 2011 tilastot kertovat, että Toivontuottajien ainoas-

taan joulumusiikille pyhitetyn radiokanavan kuuntelijaluvut nousivat 390 000:een. Jouluradio
tavoitti kuuluvuusalueellaan 14,4
% yli 9-vuotiaista radion kuuntelijoista (v. 2010: 10,9 %, +32 %).
– Jouluradiolla on selvästi
vankka ja tärkeä sija suomalaisten joulunvietossa, sanoo Toivontuottajien musiikkipäällikkö Mika
Saarelainen. Kuukauden aikana
jouluradio.fi –sivustolla vieraili
kaikkiaan liki 650 000 kävijää.

– Kokemuksemme ja tutkimustulokset edellisvuosilta osoittavat, että Jouluradion
kuuntelu kasvaa voimakkaasti
joulun lähetessä, näillä kuuntelijaluvuilla on hienoa toteuttaa
kanavan 10-vuotisjuhlavuotta,
iloitsee Saarelainen.

Joululaulukisa yli odotusten
– 266 sävelmää mukana
Jouluradio etsii tänä vuonna uutta klassikkojoululaulua.

KOTKA

94,4

MHz

Joululaulukisaan tuli lokakuun
loppuun mennessä 266 kilpailukappaletta. Kärkikolmikko julkistetaan viikolla 48, juuri ennen
Jouluradion lähetysten alkamista. Kärkifinalisteista kuuntelijat
voivat äänestää oman suosikkinsa 12.12. mennessä Jouluradion
nettisivuilla jouluradio.fi. Voit-

ylitse ja kotonakin pitäisi saada
joulua laitettua. Muistutan itseäni tuosta, kun joulusiivous on
tekemättä ja joulukortit lähettämättä. Tärkein muistuttajani
on tuttu adventtivirsi “Tiellä ken
vaeltaa, ken aasilla ratsastaa...”
Ensi sunnuntaina sitä virttä
veisataan monessa kirkossa. Ensimmäisessä säkeistössä ei kuitenkaan edes sanota, kuka on
tulossa. Tärkeintä on, että hän
on tulossa aasilla. Seuraavassa
säkeistössä huhuillaan kruunujen ja valtikoiden perään, niitä
ei ole näkyvissä. Kolmannessa
säkeistössä kerrotaan nöyryyden
ja hiljaisuuden olevan tämän
tulijan vallan salaisuus. Joulua
kohti ei siis kuljeta rinta rottingilla, titteleitä kumartaen, vallan
ja loiston ympäröiminä, upeilla
kulkuneuvoilla, maineen ja kunnian kannattelemana, pitkin kiireistä valtatietä. En tiedä, onko
edes mahdollista löytää joulua
sellaisen tien päästä.
Luulen ja toivonkin, että tie
jouluun kulkee jossain ihan
muualla. Sillä tiellä olennaista
eivät ole puitteet vaan pysähtyminen. Vasta kun hiljentää
vauhtia, huomaa ne tärkeimmät
asiat matkan varrella. Vasta kun
uskaltaa astua tien sivuun ja hellittää hetkeksi voi huomata olevansa matkalla, tiellä. Ja vasta
kun pysähtyy, voi nähdä, kuka
tiellä on tulossa aasinsa kanssa
vastaan.
Toivon sinulle ja minullekin
rohkeutta lähteä kulkemaan
sitä tietä, kohti joulua. Toivon
meille rohkeutta pysähtyä, lupaa
levähtää ja ymmärrystä nähdä
olennainen. Armollinen Jumala
meitä sillä tiellä siunatkoon!
Anna-Tiina Järvinen
Kymin seurakunnan
seurakuntapastori

tajakappale julkistetaan todennäköisesti Kauneimpien joululaulujen suurkonsertissa Hartwall Areenalla 14. joulukuuta.
Yleisradio taltioi konsertin, ja
se nähdään Yleisradion tvkanavalla joulukuun aikana.
– Meillä on positiivinen
ongelma löytää hyvien laulujen joukosta kolme finalistia, toteaa tuomariston
puheenjohtaja, AXR:n tuotantopäällikkö Ilkka Vainio.
Lisätietoja: www.toivontuottajat.fi
Toivontuottajat on Helsingin,
Espoon ja Vantaan ev.-lut.
seurakuntien mediatoimitus,
jonka tunnetuin tuote on joulumusiikin pää-äänenkannattaja
Jouluradio.
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Kauneimmat Joululaulut
kajahtavat 40. kerran 

Joulun sanomaa
musiikin keinoin
Joulumusikaali Rakkauden
valo täyttää Kotkan kirkon
15. joulukuuta kuudetta
kertaa riemukkaalla
julistuksellaan.
Musikaalin tekemiseen osallistuvien talkoolaisten työn tulokset käytetään perinteisesti kotkalaisten vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen.
Kaksikymmentä vuotta sitten kotkalainen Kaj Pekkanen istui Indianapolisissa
Yhdysvalloissa tilaisuudessa, jossa joulumusikaali Love’s Pure Light esiteltiin
amerikkalaisille musiikintekijöille. Yhdysvalloissa musikaalista tuli niin suosittu,
että parhaana vuonna se esitettiin noin
tuhannessa kirkossa. Ei siis ole ihme, että Pekkanen ihastui ja esitteli puolestaan
kotiin palattuaan löytönsä musiikinjohtaja Jouko Koivukoskelle. Loppu onkin sekä
kotkalaista että suomalaista musiikinhistoriaa. Kotka oli ensimmäinen paikkakunta Suomessa, jossa esitettiin kirkkomusikaali. Perinne alkoi 19 vuotta sitten.
Jouko Koivukoski kertoo ensimmäisen
esityksen valmistamisesta ja siitä, miten
Kaj Pekkasen innostus musikaalin tekemiseen tarttui yhä uusiin ihmisiin. Lopulta
tapahtuman järjestelyissä ja esiintymässä
oli yhteensä pari sataa vapaaehtoista, kirkko pullisteli väkeä, istumapaikat loppuivat
jo paljon ennen esityksen alkua, ja tunnelma oli sanoinkuvaamaton. Tämä tapahtui
joulun alla 1993. Parhaillaan harjoitellaan
Rakkauden valon kuudetta kotkalaisesitystä. Edelliset kerrat olivat vuosina 1993,
1994, 1997, 2000 ja 2006.

Talkootyötä
tunteja säästämättä
Ensimmäinen urakka vuonna 1993 oli
suomentaa musikaali. Suurimman työn
tekivät Kaj Pekkanen ja Reijo Kormu.
Valtaisa hanke tarvitsi paljon muitakin
tekijöitä. Niinpä syntyi projektiryhmä,
johon kuuluivat Pekkasen ja Koivukosken
lisäksi Raimo Vänskä, Pertti Kilappa, Ari
Ismälä, Harry Westerlund, Timo Kiiskinen,
Matti Jylhä-Vuorio, Pekka Lappalainen ja
Johannes Liikanen.
Yhteisöllisyys, yhdessä tekemisen ilo
oli uskomatonta. Mukana oli kahdeksan
kuoroa, lukuisa määrä kotkalaisyrityksiä ja -yhteisöjä, kulttuuritoimisto, kaupunginteatteri ja Kymen sanomat. Vastaavana järjestäjänä oli Kotkan Seudun
Seurakuntien Yhteistoiminta, johon kuuluivat Kotkan seurakunta, vapaakirkko
ja helluntaiseurakunta. Kaj Pekkanen oli

3

itseoikeutettu tuottaja, jonka henkistä ja
taloudellista panostusta on mahdotonta
mitata, kertoo Jouko Koivukoski vieläkin
liki liikuttuneena muistoista. Kaj Pekkanen oli tuottajana kolmessa ensimmäisessä esityksessä, jonka jälkeen vetovastuu
siirtyi Jouko Koivukoskelle.
– Ihmeellisintä oli, että markkinointikin oli helppoa. Kaikki mukana olleet
siirsivät innostuksensa eteenpäin ja liput
menivät kuin kuumille kiville.
– Kun musikaali oli ohi ja lavasteet ja
valaistuslaitteet purettu, olimme kirkossa lopulta kahden Kaj’n kanssa. Tunsin
suunnatonta nöyryyttä ja sanoin, että
tämä ei nyt ollut kokonaan omissa käsissämme. Kokemus oli ainutkertainen
ja kuuluu niihin, joita saa vain kerran
elämässään.
Airi Koivukoski on kuullut kaikki esitykset. Ensimmäisestä hänellä on mukava muisto: orkesterissa olleet musiikkiopiston soitonopiskelijat innostuivat
kokemastaan niin, että lauloivat kirkosta
tullessaan musikaalin lauluja ja kulkivat
riemukkaasti käsiään heiluttaen keskellä
Kirkkokatua.

Kaikki mukaan!
Joulumusikaali-hankkeen tunnusomaisin
piirre on alusta lähtien ollut se, että talkoisiin ovat osallistuneet amatöörien ohella
myös ammattilaiset laulajista lavastajiin
ja soittajista tekniikkaan, kaikkeen mitä
suuren tapahtuman järjestely ja toteutus
vaatii. Kotkan Kantaattikuoro on ollut
mukana alusta lähtien ja sen laulajat ovat
tänäkin vuonna esityksen ydinjoukko, jolla on vastuu tapahtuman onnistumisesta.
Mukaan tulee aina laulajia muista kuoroista tai yksityisiä ihmisiä, jotka ovat olleet talkoissa mukana aikaisemminkin.
Vielä ei osata ennustaa talkoolaisten määrää. Se kuitenkin tiedetään, että solisteina
laulavat Irene Sipari-Vilhunen ja Riku Pelo
ja että orkesterissa on vanhaan tapaan sekä amatöörejä että ammattilaisia.
Musikaali esitetään Kotkan kirkossa lauantaina 15. joulukuuta kello 20.00.
Esityksessä ei ole väliaikaa, ja se kestää
vajaan tunnin, niin että jouluvalmistelut
malttaa jättää hetkeksi kesken.
Teksti Tellervo Aho

Joulumusikaalilla apua lapsiperheille
Varat musikaalin tuotosta ohjattiin ensimmäisinä vuosina Pelastusarmeijan kautta
kotkalaisille tukea tarvitseville lapsiperheille. Vuodesta 2000 rahat on annettu
samaan tarkoitukseen Kotkan seurakuntayhtymän kautta. Niin tehdään nytkin, eli
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakonia hoitaa jaon ennen joulua.
Puuhaväki toivoo kirkkosalin täyttyvän tänäkin vuonna.
Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat kirkoissa tänä jouluna 40. kerran. Suomen
Lähetysseuran vuonna 1973 hiljaista 3.
adventtisunnuntaita varten ideoimasta
joululaulutapahtumasta on tullut olennainen osa suomalaisia joulunviettotapoja. Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti
Suomen Lähetysseuran, tänä vuonna erityisesti Aasian lasten lukutaitokampanjan hyväksi.
Ensimmäisenä vuonna mukaan lähti 140 seurakuntaa. Viime vuonna Kauneimmat Joululaulut kaikuivat ainakin
2700 tilaisuudessa. Lisäksi Kauneimpia Joululauluja kokoontuvat laulamaan myös ulkosuomalaiset eri puolilla
maailmaa.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuudesta on tullut monelle suomalaiselle perinne, joka auttaa virittäytymään
joulun tunnelmaan. Osallistumalla Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen saa

hyvän mielen itselleen, mutta samalla voi
tehdä hyvää myös kaukaiselle lähimmäiselle. Viime vuonna Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätyt kolehdit
tuottivat yli miljoona euroa.
Kauneimmat Joululaulut -nettiradiokanava soittaa Kauneimpia Joululauluja
40 vuoden ajalta ensimmäisestä adventista loppiaiseen asti.

 Kauneimmat joululaulut 2012 
Kotkan seurakunta
• Ti 11.12. kl. 18 De vacraste julsångerna i Hovinsaari församlingshem.



• Ke 12.12. klo 18 Hovinsaaren seurakuntatalossa. Lauluyhtye Dolce, Irina Lampén,
juontajana Kirsi Hämäläinen.
• Su 16.12. klo 15 Kotkan kirkossa. Lyseon lukion kuoro, Jenny Joas, Maarit Alhosaari,
juontajana Kari Arffman.
• Su 16.12. klo 18 Kotkan kirkossa. Kamarikuoro Kotka-Canto, Irina Lampén, juontajana
Hannu Marttila.

Kymin seurakunta
• 6.12. klo 15 Seuratalo Soihtulassa, Hurukselassa, kahvit klo 14.30. Outi Apell,
Sinikka Vesala, Anne Hovi.
• 9.12. klo 13 Sunilan seurakuntatalolla, Nina Eskoli, Matti Vaakanainen, Anne Hovi.
• 9.12. klo 15 Kymin kirkossa, Tuomi Larvi, Matti Vaakanainen, Mieskuoro kisailijat,
Anne Hovi.
• 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut ja vanhempainyhdistyksen myyjäiset Jäppilän
koululla, Antti Kilpi, Jarmo Kaijansinkko, Anne Hovi.
• 16.12. klo 13 Lasten kauneimmat joululaulut Kymin kirkossa, Heikki Harvola, Kirsi
Tuominen, Anne Hovi, Sinikka Vesala, tyttökuoro Silmut.
• 16.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut monin kielin kansainvälisessä tunnelmassa
Kymin kirkossa, Outi Apell, Jarmo Kaijansinkko, Anne Hovi, kuorona Nadesda-kuoro.
• 16.12. klo 19 Kymin kirkossa, Juha Tanska, Jarmo Kaijansinkko, Matti Vaakanainen,
Sinikka Vesala, Anne Hovi.
• 19.12. klo 18 Laajakosken kappelissa, Anna-Tiina Järvinen, Jarmo Kaijansinkko, Anne
Hovi.

Langinkosken seurakunta
• Ke 5.12. klo 18 Englanninkieliset joululaulut Ruonalan kirkossa, Bob Carey, afrikkalainen rumpuryhmä, Tero Hietanen, Niina Venäläinen, Marianne Vitikainen-Mojica.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu.
• Su 9.12. klo 18 Ruonalan kirkossa, Tero Kuparinen, Tarja Silvennoinen, Noora Holopainen, laulu.
• Su 16.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven seurakuntatalossa, Riitta
Huovila, Niina Venäläinen. Lapsikuoro Timantti, lasten soitinyhtye.
• Su 16.12. klo 18 Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen, Saara Silvennoinen, laulu.
• Ti 18.12. klo 18 Haltijan kerhohuoneessa, Haltijantie 1, Tero Hietanen, Niina
Venäläinen.
Joululaulutilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lahetysseuran työlle.

Tervetuloa laulamaan!
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Palveluina kokonaisvaltainen
kiinteistönhuolto
siivoukset  lumityöt  hiekoitukset
myös yksityisille

Hyvää Joulua!

JANEN SIIVOUSAPU
 Koti- ja toimistosiivoukset Puh. 040 701 4557
jaana-pakarinen@wippies.fi
 Ikkunanpesut
26e/h
 Muuttosiivoukset

Jylpyntie 30, 48230 Kotka, Puh: 044 2232 904, Sähköposti: suulisniemenhuolto@kymp.net

Tervetuloa palveltavaksi!

Kotka, Karhula

AALLON MATKAT OY

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

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

KIITÄMME LUKIJOITA KULUNEESTA VUODESTA
TOIVOTAMME KAIKILLE SIUNATTUA JOULUA
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2013
Hotellimatka 1 Yö 12. - 13.1.2013
Viru hotelli, Hinta kuljetuksin 145 €
Hiihtolomalla vko 9 tulossa Viimsi Spa
Pääsiäinen Pärnussa
28. - 31.3.2013 Kylpylähotelli Söprus
Täysihoito kuljetuksin 275 €
Lue lisää matkoista www.aallonmatkat.fi
Kaikilla matkoilla omabussi mukana!
Tarvitsetko pikkujoulukuljetuksia?
Soita ja pyydä tarjous.
TILAA ESITE MATKOISTA! EHDOTA MATKOJA!
Meiltä myös tilausajot 9 - 52
PAIKKAISILLA BUSSEILLA
www.aallonmatkat.fi (HUOM UUDET KOTISIVUT)
mikko@aallonmatkat.fi, 044 024 1721




PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ

KOTKAN LÄÄKÄRIKESKUS

   OY
     

PARASTA ASIANTUNTEMUSTA
Tarjouksia

YHTEINEN AJANVARAUS 2111 500
  Kotkankatu

KOTKA,
11 • p. 211 1555

KARHULA, Karjalantie 6 • p. 210 5400
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www.kotkanlaakarikeskus.fi
 
   



Tarjouksia


Tervetuloa
uudistuneeseen
 

Kontio apteekkiin
  
        












Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30

Avoinna
  arkisin
 

8.30-19.00
la 8.30-15.00



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

      
   

2200 440

     

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

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

Jalkojen
Jalkojen
hyvinvointiin
hyvinvointiin
Sigvaris
Sigvaris
tukisukat
tukisukat
alk,-61,50
alk,-61,50
( sisältää
( sisältää
mittauksen)
mittauksen)
Hyötylahjavinkki:
Hyötylahjavinkki:
lonkkasuojahousut
lonkkasuojahousut
ja ja
liukuesteet
liukuesteet
kenkiin
kenkiin
meiltä!
meiltä!
TERVETULOA!
TERVETULOA!

TERVETULOA!
TERVETULOA!

Osviitta

Kotkan seurakuntakeskuksessa on vilinää
Kotkan seurakuntakeskus on monenlaisen toiminnan tyyssija.
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Suojelusenkeli
rakkaimmalle

Katutasolla on yhdeksän vuokralaista taksiasemasta kampaajaan ja ihonhoitoalan yritykseen. Toisessa kerroksessa sijaitsee 16 toimitilaa: on insinööritoimistoa, psykoterapiaa, venäläistä tilitoimistoa,
hammaslääkäriä…
”Vatikaanin” kahviossa ja salissa järjestetään myyjäisiä,
pidetään juhlia ja kokouksia ja luovutetaan verta. Jumppasali on kovassa käytössä ja takkahuoneessa pidetään
pienempiä tilaisuuksia.
Myyjäistapahtumat kokoavat ympäri vuoden
satamäärin väkeä. Marraskuussa Naisten Pankin
Kotkan solun järjestämän Hienohelma-kirppiksen
muotinäytöksineen juonsi Pauliina Lyijynen.

Apua elämän vaikeuksiin
Sininauhasäätiön kohtaamispaikka Sini-Kotka tarjoaa tekemistä ja tukea mm. päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
– Täällä voi viettää aikaa, nauttia aamiaista, käyttää internetiä, lukea lehtiä ja tavata muita ihmisiä, kertoo toimintakeskus Sini-Kotkan vastaava palveluohjaaja Satu
Laitinen.
Satu Laitisen joulutoive on, että ihmiset
pyytäisivät kylään apua tarvitsevan lähimmäisen.

- Maalaaminen tuntui hienolta, Ansa Boman (vasemmalla) ja
Mirva Talja kertoivat.

Joulu näkyy Fidassa
Fida-lähetystori on toiminut seurakuntakeskuksen katutasossa vuodesta 2000 lähtien.
– Joulukoristeita otettiin varastosta esille jo marraskuussa, ja lahjojakin täältä löytyy, myymälänhoitaja Raija
Impola vakuuttaa.
Fidan Raija Impola toivoo jouluksi rauhaa,
iloa, lämpöä, sopua perheisiin ja Taivaan isän siunausta.

Lohisoitto syntyy vauhdilla
Ensi kesän Kymijoen Lohisoittoa suunnitellaan jo täyttä
häkää kahden huoneen toimistossa seurakuntakeskuksen
pihapiirissä katutasolla.
– Ohjelma on jo lähes päätetty, kertoo Kymijoen Lohisoiton puheenjohtaja Matti Jylhä-Vuorio.

- Tämä on perinteinen enkeli, joka antaa lapselle turvaa,
kertoi Minna Mäkinen, kahden pikkupojan äiti ja jatkaa
maalaamista.
Minna tuputti varovasti valkeaa maalia enkelin siipiin, ja ne
alkavat näyttää suloisen pehmeiltä. Hän osallistui Karhulan seurakuntakeskuksessa pidettyyn enkelimaalausiltaan, jota ohjasi taideterapeutti Marjaliisa Koskensalo. Hän järjesti tilaisuuden yhteistyössä Kymin seurakunnan kanssa.
Kaksitoista äitiä ja mummia kokoontui maalaamaan suojelusenkeleitä rakkaimmilleen.
Marjaliisa Koskensalo on kehittänyt oman tunnemaalauksen
tekniikan, johon on yhdistetty kehoterapiaa ja taideterapiaa. Maalarit uppoutuivat innolla ja lämmöllä töihinsä.
Marjo Mutanen maalasi neljä lastenlastaan enkelin jalkojen
juureen, ja Viivi Pousin enkelillä oli niin suuret, suojaavat siivet,
että niiden turvaan mahtui kolme poikaa.

Tärkeintä on rakkaus

Matti Jylhä-Vuorio odottaa erityisesti yhteistä aamupuurohetkeä jouluaattona lasten ja lastenlasten kanssa.

Sotaveteraanien tukena
– Seurakuntakeskus on meille ruumiillisten ja hengellisten asioiden suhteen tärkeä paikka. Toimistomme, laulukuoromme ja kuntoliikuntaryhmämme toimivat täällä, kertoo Kotkan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Kai
Holmberg.
– Tärkein tehtävämme on tukea sotaveteraanien sukupolven arkea. Joulun alla toivon kaikille ihmisille työtä,
toimeentuloa ja joulurauhaa, myös seurakunnan nuorille.
– Ainoa ongelma tässä paikassa on hissin puute, kun olemme toisessa kerroksessa, kertovat yhdistyksen sihteeri Jaakko Leppänen (vasemmalla) ja Kai Holmberg.

– Tärkein asia kaikessa on rakkaus, Marjaliisa Koskensalo sanoi.
– Olen 20 vuoden ajan käsitellyt naisten tunteita, viime vuosina
muiden muassa tunnemaalausryhmissäni. Kysymys, johon tullaan
aina, on se, olenko minä rakastettu vai en.
Kolmevuotias Daniel liikutti syvästi isomumminsa Marjaliisan
tunteita eräänä päivänä. Hän kuuli, miten Daniel sanoi äidilleen:
minä olen sinulle kaikkein rakkain.
Naiset maalasivat reilun tunnin ajan enkeleitä omille kaikkein rakkaimmilleen. Lopputuloksena oli kauniita, persoonallisia
enkeleitä.
– Voisimme koota maalauksista näyttelyn Karhulan seurakuntakeskukseen, tuumasi seurakunnan puolesta tilaisuutta järjestänyt lapsityönohjaaja Kirsi Tuominen.
Teksti ja kuva Ulla-Maija von Hertzen

Karjalaisseura kokoontuu

Enkelimaalausilta uusitaan

Kotkan Karjalaisseura ry on pitänyt kokouksensa
ja myyjäisiään jo useampien vuosikymmenten ajan
seurakuntakeskuksessa.

Enkeleitä maalataan yleisön pyynnöstä uudelleen
3.12. kello 17-20 Karhulan seurakuntakeskuksessa.
Tiedustelut Kirsi Tuominen, p. 044 725 9132.

– Toivon, että ihmiset alkaisivat nähdä hyvää toisissa ihmisissä
ja että puhuisimme hyvää toisistamme, toteaa karjalaisseuran
puheenjohtaja Kyllikki Talikka (oikealla). Hänen vieressään
on Riitta Kokko ja takana Sirkka Pokki ja Riitta Arffman.

Panttilainaamossa on vilkasta

ADVENTTISEURAT

– Lama näkyy meillä selvästi. Syksy on ollut vilkasta aikaa, kertoo Seppo Heikkilä Kymen Panttilainaamosta. Itse toivon lunta, asiakkaita ja eläkkeelle pääsyä.

Hovinsaaren rukoushuoneella, Kotkantie 12
la 1.12.2012 klo 12 ja 17
su 2.12.2012 klo 12 ja 17
Saarnaajat Pekka Liuksiala ja Tatu Helvilä

Kymen Panttilainaamo on toiminut 20 vuoden ajan seurakuntakeskuksen sisäpihan tiloissa.

Muuten seurat sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 15
Tervetuloa kuulemaan Jumalan sanaa!

Kuvat ja teksti Ulla-Maija von Hertzen

Esikoislestadiolaiset ry
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Lasten virttä tarvitsee
koko kirkko
Kirkko saa ensimmäisenä adventtina uuden virsikokoelman,
kun uusi Lasten virsi -kirja otetaan käyttöön.
Lasten virsi on ennen kaikkea
kirja lapsen omaan käteen, mutta lauluvalinnoissa on otettu
huomioon myös lapsen kanssa
elävät ja toimivat aikuiset.
– Lähtökohtana on ilo lapsesta, lapsen kanssa toimimisesta
ja laulamisesta, kirjan toimittaja
Mari Torri-Tuominen kertoo.
– Näissä lauluissa kaikuu lapsen ääni – lapsen, joka hyppii ja
pomppii, leikkii ja laukkaa, pohtii ja ihmettelee.

Jotain uutta, jotain vanhaa
Edellinen Lasten virsi ilmestyi
1997. Maailman muuttuminen
on muuttanut myös lasten virren
käyttöympäristöä ja herättänyt

uudistustarpeita niin tekstien
kuin sävelmien osalta. Uusia ja
vanhoja lauluja kirjassa on yhtä
paljon.
–Muun muassa perhekerhojen ja vauvakirkkojen suosion
kasvu on lisännyt uusien laulujen kysyntää. Esimerkiksi luontoa on lauluissa ihailtu aiemminkin, mutta luonnonsuojelun
näkökulma on puuttunut, lauluvalintaa kirjan toimituskunnassa
tehnyt lapsityönohjaaja Eija Kattelus toteaa.
Lasten virsi on myös lapselle kanava käydä läpi tunteita ja
omaa itseä. Tärkeä uusi teema
on myös surun käsittely.
-Silloin kun sanoja ei löydy,

laulu ja kynttilän sytytys saattaa
koskettaa hyvinkin syvältä. Silti
ei mennä liiaksi ’ihon alle.
– Lasten virsi on tietyn sukupolven yhteinen asia ja yhdistää
näin lapsen toisiin samanikäisiin. Se on myös perheitten ja
sukujen yhteinen asia, joka liittää lapsen eri-ikäisten ihmisten
seurakuntaan ja sitä kautta ajan
ja paikan rajat ylittävään Kristuksen kirkkoon, Timo-Matti
Haapiainen painottaa.
–Uutta Lasten virttä tarvitsevat siis lapset, mutta myös ja ennen kaikkea koko kirkko, Haapiainen tiivistää.
Teksti ja kuva:
SLK / Erja Saarinen

Kuvaaja Wade Williams.

Valomeri pukee
hautausmaan juhlaan

Metsäkulman lämmintä valoa hehkuva hautausmaa jouluaattona 2010.
Suomalaiset ovat perinteisesti kunnioittaneet hautausmaata. Huolella hoidetut hautausmaapuistot
ovat suosittuja kävely- ja retkikohteita. Hautaustavat ovat Suomessa siirtyneet sukupolvelta toiselle
ja sukuperinteenä lähes muuttumattomina.
Hautausmaiden rauha on rikkumaton, tunnelma pyhä. Lapset eivät saa metelöidä, eikä lemmikkieläimiä viedä hautausmaalle. Kaikkien vainajien
leposijat ovat yhtä arvokkaita – niihin ei pidä koskea jaloin tallaamalla eikä käsin muuten kuin hautaa hoivaten.
Hautausmaiden säännöt olivat takavuosina
täynnä kieltoja ja kehotuksia. Ilmoitustaulujen kellastuneissa pahveissa oli viittauksia lakipykäliin.
Esillä oli myös hautausmaan ankara järjestyssääntö. Edelleen hautausmailla on ohjesääntönsä. Se
kertoo mm. seuraavaa: Yleisöllä on vapaa pääsy
hautausmaalle toukokuun alusta elokuun loppuun

klo 6.00 -23.00 välisenä aikana, muina vuoden
aikoina valoisana aikana. Erityisinä juhla-aikoina, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna
yleisölle läpi vuorokauden.
Kun asiat sujuvat, ei sääntöjä kukaan kaipaa.
Nykyaikaan eivät oikein sovi portin pieleen pystytetyt sääntötaulut. Tänä päivänä seurakuntien
hautausmaahallinto luottaa suomalaisten osaavan hautausmaakäyttäytymisen ilman pykäliäkin.
Häiriöt ja ilkivalta hautausmailla ovat masentavia
poikkeuksia, joiden perimmäiset syyt jäävät usein
selvittämättä.
Hautausmaat ovat monille kävijöille kauniita
rauhan lehtoja, ja toivottavasti ne sellaisina myös
säilyvät.

Monelle lapselle Lasten virsi on ensimmäinen oma laulukirja.
Laula ilosta laulun ilosta!

Uudessa kirjassa on 170 laulua arkeen ja juhlaan. Puolet lauluista on entisiä, puolet uusia. Uusista ennen julkaisemattomia
lauluja on 41.
Toimituskuntaan ovat kuuluneet kirjailija, runoilija AnnaMari Kaskinen, pastori Timo-Matti Haapiainen, kanttori Riikka Jäntti, lapsityönohjaaja Eija Kattelus, lastenohjaaja Margit Kuivalainen, kustannuspäällikkö Eeva
Johansson ja kirjan toimittaja, musiikkikouluttaja Mari
Torri-Tuominen.
Lasten virsi -kirjan kustantaa Lasten Keskus ja julkaisee Seurakuntien Lapsityön Keskus.

Paula Lairivuo
muistaa Kotkan sotajoulut

Kahvituvassa
oli joulun tunnelma
– Joulunakin Kotkaa pommitettiin.
Koneet tulivat Viron
suunnasta niin kovaa
vauhtia, ettei hälytyksiä ehditty tehdä,
muistelee kotkalainen Paula Lairivuo
sota-ajan jouluja.
Hän asui tuolloin nuorena tyttönä
Kalliolassa. Lähin
pommisuoja oli Tervasillan kaupungin
puolella sijainnut
Kollikuuri, ja juok- Paula Lairivuo muistaa, millaista elämä
sumatka kotoa sinne Kotkassa oli sotien aikana. –Sen jälkeen
on ollut monta ihanaa joulua.
tuli tutuksi.
Kotkaa sota ja
köyhyys koettelivat kovasti. Mutta ihminen on kekseliäs.
– Kyllä meillä aina joku kuusenpätkä oli jouluna kotona. Kun
oli eniten puutetta, leivottiin leipää niin, että ensin kostutettiin
vanhat leivät, niihin lisättiin jauhoja ja näin tehtiin taikina.
Sodan alkaessa Paula oli 13-vuotias. Hän oli jo ehtinyt olla
töissä Puistolan Katajatiellä olleessa Pulkkasen kaupassa, joka
suljettiin, kun sota alkoi. Pian hän pääsi töihin Kahvituvan keittiöön, ja 18-vuotiaana hänestä tuli Kahvituvan tarjoilija.
Kahvitupa sijaitsi Kotkankatu 16:ssa tiloissa, joissa myöhemmin oli Populus.
– Kahvitupa oli nuorten paikka ja siellä meillä oli joulun tunnelmaa. Oli oikea joulukuusi, soitettiin joululauluja ja tarjolla oli
joulutortun tapaisia leivonnaisia.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen
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Umpisolmussa

Odotusta
Kohta on käsillä se aika, jolloin kokoonnutaan yhteiseen joulupöytään.
Parhaimmillaan joulunaika voi rakentaa
siteitä ja lähentää perheenjäseniä toisiinsa. Joulun odotukseen voi liittyä
monenlaisia tunteita: kiitollisuudesta
kaipaukseen, ahdistuksesta iloon ja
pettymyksestä toivoon. Aina yhteiseen joulupöytään kokoontuminen ei
ole helppoa. Joulunvietto saattaa paljastaa myös sukujen, perheiden ja pariskuntien väliset ristiriidat. Voimme
ehkä joutua miettimään, annammeko
anteeksi vai vieläkö kannamme katkeruutta ja kaunaa. Yhteinen joulupöytä voi tuoda esiin myös sen, minkä
olemme ohittaneet tai katsoneet läpi
sormien.
Adventin aikaan kirkoissa puhutaan
odotuksesta. Odottaminen vaatii usein
kärsivällisyyttä. Jaakko Heinimäki kirjoitti osuvasti meidän aikamme ihmisten odottamisen vaikeudesta: ”Varsinaisesti adventti merkitsee joulun

odottamista, öiden
laskemista ja hiljaista
valmistutumista suureen juhlaan. Mutta me
emme odota joulua, me
vietämme pikkujoulua,
laulamme joululaulut
jo etukäteen ja syömme
jouluherkut viikkokausia
ennen joulua niin, että
olemme kyllästyneet ja
kaipaamme vaihtelua”.
Korkealle viritetyt
odotukset läheisten
kanssa vietetystä tunnelmallisesta joulusta eivät
aina toteudu. Syynä voi
olla todellisuuden ja
odotusten välinen ristiriita. Arkipäivässä odotamme usein sitä, että puoliso, ystävä
tai työtoveri muuttuu. Haaveilemme
usein lämpimistä ihmissuhteista, mutta
samalla saatamme toimia päinvastoin.

Samaan aikaan voimme
haluta monia ehkä keskenään ristiriitaisiakin
asioita. Silloin kannattaa
kysyä itseltä: Mitä oikeasti haluan? Osoittaa
lämpöä vai pitää etäisyyttä? Elää parisuhteessa
vai pitää rinnakkaissuhteita, asettaa lapsille rajoja vai antaa kaiken,
mitä he haluavat? Vaikeisiin kysymyksiin on harvoin helppoja vastauksia.
Joskus vaikean asian
kanssa pääsee eteenpäin
vasta sitten, kun luopuu
sitä mitä tavoittelee. Saat
sen mistä luovut pitää yllättävän usein paikkansa.
Jos lopettaa yrityksen muuttaa puolisoaan, hänestä voi löytää uusia piirteitä
ja kokea läheisyyttä.
Ensimmäinen joulukaan ei ollut

pelkkä kiiltokuva ilman säröjä. Kuitenkin kaiken keskeneräisyyden keskelle syntyi joulun lapsi. Joulukertomuksen viesti: ”älä pelkää” tavoitti
erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa:
hämmentyneen Marian, paimenet kedolla työnsä ääressä. Itämaan tietäjät
luottivat siihen, että jotakin parempaa
on löydettävissä. He eivät luovuttaneet epäilyjen tullessa vaan he luottivat
siihen, että etsiminen ja odottaminen
kannattaa. Kun pitää mielensä avoimena voi alkaa saada lahjoja ehkä erilaisia kuin kuvitteli, mutta ehkä niitä,
joita eniten tarvitsee. Voisimmeko tänä
jouluna hyväksyä sen, että kaivatun löytäminen vaatii joskus aikaa? Voisimmeko yhteiseen joulupöytään käydessämme olla armollisia sekä itsellemme
että toisillemme?
Tuija Kuukka
Perheneuvoja, Etelä-Kymenlaakson
perheasiain neuvottelukeskus

Talvirenkaat alle –
apua kehitysmaiden nuorille
– Olen tyytyväinen asiakas, hymyili kotkalainen Hannu Halonen seuratessaan nuorten tekemää renkaanvaihtoa Kotkassa
Ekamin Kotekon auto-osastolla.
Halonen sai autonsa alle talvirenkaat ja takapaksiin pestyt,
pussitetut kesärenkaat -ja huristeli pois talvisille teille.
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston autopuolen opiskelijat
olivat viikolla 44 mukana Kirkon
Ulkomaanavun Tekoja-kampanjassa kehitysmaiden nuorten hyväksi. Opiskelijat vaihtoivat autoihin talvirenkaita myös
Ekamin Haminan kampusten
auto-osastolla.
Renkaanvaihtajia tuli molempiin paikkoihin noin 50 ja nuorilla piti kiirettä.
– Tässä opitaan samalla työn

organisointia ja tehokkuutta, autotekniikan lehtori Tommi Hämäläinen kertoi.
Talvirengastempauksessa
olivat mukana Ekamin lisäksi
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitostyö ja Haminan
seurakunta.
Vs. oppilaitospastori Jari Savinainen oli koko viikon hallilla
Kirkon Ulkomaanavun lippaan
kanssa. Renkaanvaihtajat pistivät lippaaseen 20-eurosensa.
– Tyytyväisiä on oltu. Yksi
rouva olisi antanut enemmänkin, mutta en voinut ottaa, koska
laskut olisivat menneet sekaisin,
Savinainen naurahti.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Nuoret saivat työn lomassa käydä seurakuntayhtymän oppilaitostyön tarjoamilla
talkookahveilla. Renkaita ovat vaihtamassa Joona Parkko (vasemmalla), Serina
Schürman, Juho Vellonen ja pyöriä kiinnittämässä Johannes Taponen.

– Tykkään tästä renkaanvaihtoideasta. En ole ennen
ollut tällaisessa mukana,
tuumasi ensimmäisen
vuoden opiskelija Serina
Schürman.

– Noin 2000 euroa tuli renkaanvaihdoista, oppilaitospastori Jari Savinainen kertoi.
Hänellä itsellään on hieman hankalia
kokemuksia autoistaan: yhdessä tuli
vedet sisälle ja toisen penkinlämmitin
sytytti takin tuleen.
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Joulun tunnelmaa
Kun tavallisen
joulukalenterin luukut
on avattu, se yleensä
joutuu roskiin.
Mutta joskus kalenteri voi
olla todellinen aarre.

K

Kuva: Ulla-Maija von Hertzen

Kuva: Ulla-Maija von Hertzen

otkalaisten Jukka ”Sili”
Alajääsken ja Tarja Hernetkosken keittiön ylähyllyllä
on rivi menneiden vuosien
joulukalentereita. Mutta niistä jokainen
onkin pieni, ainutkertainen ja rakkaudella
tehty taideteos.
– Olen tehnyt nämä kalenterit vaimolleni Tarjalle, sillä hän rakastaa nukkekoteja ja kaikenlaisia pienoismaailmoja. Ha-

Yksi joulukalentereista on kapalevystä
tehty, vesiväreillä maalattu vanha linna
torneineen. - Tulitikkurasioissa oli pienet
yllätykset, Jukka Alajääski kertoo.



1.12 . Päätä, että otat joulun mahdollisimman rauhallisesti.
Mieti, mitä sinun jouluusi ehdottomasti kuuluu ja
mikä on turhaa ja stressaavaa.
2.12 . Lähde kirkkoon 1. adventtisunnuntain messuun
laulamaan Hoosiannaa.
3.12 . Järjestä yksinkertaiset glögijuhlat ystäville: keksejä,
pipareita ja juustoja. Tehkää glögittelyn jälkeen
yhdessä joululahjoja!
4.12 . Käy kirpputorilla, anna vanhojen tavaroiden kertoa
tarinoitaan ja osta pieniä joululahjoja.
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7.12 . Jos asut kerrostalossa, järjestäkää yhteinen
glögitilaisuus vaikkapa koristeltuun pesutupaan.
8.12 . Lähetä joulukortti ihmiselle, jonka kanssa et ole
ollut tekemisissä pitkään aikaan. Ehdota samalla
tapaamista: luvassa voi olla hienoja hetkiä.
9.12 . Tutki Kirkon Ulkomaanavun toisenlaisia
joululahjoja. Koulupuku kehitysmaan lapselle
maksaa 8 euroa, ja hän pääsee aloittamaan
koulunkäynnin.
10.12 . Kun lumi on maassa, lähde laskemaan pulkkamäkeä
Kumparepuistoon. Mehua ja pullaa mukaan!

5.12 . Päätä lähteä laulamaan kauneimpia joululauluja. Ei
haittaa, vaikka et ”osaisikaan laulaa” -nautit silti.

11.12 . Korjaa vanha joulukoriste ja laita se kunniapaikalle.

6.12 . Istahda katselemaan vanhaa valokuva-albumia.
Millaisia olivat lapsuutesi joulut?

12.12 . Käy katsomassa vanhaa tai sairasta tuttavaasi
vanhainkodissa tai sairaalassa. Älä ole siellä kiireinen.

Kuva: Anita Polkutie
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Sililtä Tarjalle
luan ilahduttaa häntä näillä kalentereilla,
Sili miettii hymyillen.
Ensimmäinen joulukalenteri syntyi
vuonna 2007. Suurin osa joulukalentereista on erilaisia rakennuksia. Ensimmäinen oli herkän kaunis, sinisävyinen
talo. Sen oikea malli sijaitsee Kotkassa Papinkadulla, 1920-lopulla muotoutuneessa
Komljakoffin taloryppäässä.
Talon katolla oli siimoihin kiinnitettyinä tähtiä, ja kunkin siiman toisessa päässä oli pieni lahja.
Kalentereista näkee, että tekijä on
taiteilija.

Ihastuttavat ideat
Tunnelmallinen on myös pieni teatterin
näyttämö.
– Se on rakennettu vanerin palasista
ja sisustettu aikakaus- ja matkailulehdistä leikatuilla kuvilla. Verhot ovat Tarjan

vanhoista tilkuista. Lämpöä näyttämölle
antaa pieni lamppu.
Teatterin talviseen kulissiin on upotettu tonnikalapurkki, joka on päällystetty useilla jouluisilla kuvilla. Katolla on
viisari ja numerot yhdestä 24:än, ja kun
viisaria siirtää seuraavan päivän kohdalle,
purkki pyörähtää ja kuva vaihtuu.
Yksi iso tekijä kalentereiden viehätyksessä ovat ihastuttavat ideat.
– Teen nämä kierrätystavarasta, usein
työpaikalta saaduista yli jääneistä materiaaleista, Sili kertoo.
– Niiden tekeminen on työtä, joka
vie kivalla tavalla mukaansa. Tekemisen
myötä syntyy uusia ideoita, ja sitten kun
ne näyttävät valmiilta, ne ovat valmiita.

Jukka Alajääski tekee kesäajat
töitä Kotkan kaupungin puistoosastolla ja keskittyy muun ajan
vuodesta taiteeseen. Hän piirtää
ja maalauksia syntyy akryylillä ja
sekatekniikalla. Silin silkkisen hienoiksi hiotut puukorut ovat monelle
tuttuja. Niitä hän on tehnyt mm.
Kotkan vanhojen urkujen puuosista.
Tarja Hernetkoski työskentelee
Kotkan kaupungin puistotoimen
puutarhurina.

Keskiaukeaman tekstit:
Ulla-Maija von Hertzen

Pienellä jouluisella näyttämöllä tapahtuu
vain herttaisia asioita.

ulukalenteri 2012








 

13.12 . Lähetä kiva ja hyväntuulinen viesti lehden
tekstaripalstalle.

19.12 . Mieti, mistä jouluherkuista sinä ja perheesi todella
pidätte - ja päätä tehdä vain niitä.

14.12 . Vie pieni lahja tai kukka kampaajalle, torimyyjälle,
kirjastovirkailijalle tai kaupan kassalle, joka on tehnyt
sinut iloiseksi vuoden aikana.

20.12 . Käy tekemässä naapurin tai tuttavan lumityöt ja vie
oraville pähkinöitä.

15.12 . Kirjoita joulukirje lapsillesi tai ystävälle. Kerro
omista parhaista joulumuistoistasi.
16.12 . Kysele vanhemmalta sukulaiseltasi, millaisia joulut
olivat ennen.

21.12 . Lue jouluevankeliumi itseksesi ihan rauhassa ja
mietiskellen.
22.12 . Päätä, ettet hajota itseäsi viime hetken joulustressillä.
Tuskin kaappiesi siisteyttä ehtivät katsella edes tontut.

17.12 . Vie kirpputorille ne hienot joulukoristeet, joista et ole
koskaan tykännyt.

23.12 . Tarkasta, että sinulla on tarpeeksi kynttilöitä. Kun viet
haudalle kynttilän, vie myös kynttilä jollekin hyljätylle
haudalle.

18.12 . Tee itse sinappia ja vie ystävälle maistiaisia - tai leivo
joululeipä ja vie se joulutervehdyksenä kukan sijaan.

24.12 . Pysähdy nauttimaan joulun arvokkaista hetkistä.
Vain pysähtymällä hetkeen koet joulun rauhan ja ilon.
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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.

Tullen mennen

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

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

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

✁






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

Ammattitaidolla sidotut
ja sommitellut

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

Yllätä joulu
Entäs jos ei valmistelisi joulua, unohtaisi
sen kokonaan. Yllättäisi joulun, eikä
hankkisi lahjoja, eikä juoksisi kauppojen
käytävillä jouluruokia haalimassa vaan
pysyttelisi kaukana joulumusiikki, -tarjous ja
-ostospakosta. Ei joulusiivousta, ei kuusta, eikä
hermoilisi, että onkohan nyt varmasti tarpeeksi
eli liikaa kaikkea joulupöytään.
Sitten huomaisi jouluaattona, että joulu
on tullut. Lapsiperheissä totuus tulisi esiin
kenties hieman aikaisemmin. Olisiko silloin
vielä mahdollisuus jouluun, että onkos
kilttejä lapsia ja joululaulut kaikuu yössä taas.
Olisitko valmis jouluun, koska yllättäisit sen ja
pakottaisit itsesi ja perheesi myöntämään, että
rauhoittuminen, pyhän tunnelma voi syntyä
ilman kiirettä.
Ja oikeastaan joulu yllättäisi sinut, koska
olisi niin rauhaisaa. Saisit miettiä, mitä
pyhä todella tarkoittaa verrattuna arkeen,
entäs se juhlapyhä? Nauttisit vain rauhassa
taivaalta tippuvasta lumihiutaleesta ja menisit
joulukirkkoon. Miettisit hiljaisuuden keskellä
kauniita ja pyhiä asioita. Sittenpä päättäisit
suunnata kaiken tarmosi hyvään, eikä aina
kiireeseen, materiaan ja melskeeseen.

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!




vaivatonta.
keski - kotkan

apteekki
keskuskatu 31
05-229 6200
keskikotkanapteekki.fi

Petri Pietiläinen

Eronnut
yli 50-vuotiaana?

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

Infotilaisuus Kotkan pääkirjastossa la 26.1.2013 klo 12.
Lisätiedot Erosta eheäksi
-toiminnasta www.elakeliitto.fi
tai puh. 040 7257 561.

PIPLIAT PAKETTIIN
RAAMATTU

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

Erikoihammasteknikko

Kalvaa silti epäilys, että jotain pitää joululle
jättää, jotenkin pitää valmistautua, että
joulupyhän tuntemus säilyisi – minulle se
tarkoittaa hiljentymistä.

Neulelangat
Neulelangat • Käsityötarvikkeet
Käsityötarvikkeet
Neuleohjeet ja
ammattimainen
Neuleohjeet
ja
ammattimainen
neuvonta
neuvonta joissa
• Lahjatavarat,
joissa
iLahjatavarat,
suomalaisen
käsityön
leima
suomalaisen käsityön leima

(05) 215 616
www.kasityoliikeulrika.fi
Keskusk.
9, 48100 Kotka

Keskikokoinen, kattavat
liiteosat, 92 -käännös.
Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet.
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

NAHKAKANTINEN RAAMATTU
Tilaa kultainen nimipainatus lahjansaajan Raamattuun. Koko valikoima
www.pipliakauppa.fi

(05) 215 616
Keskuskatu 9, 48100 Kotka

Karhulan
Pesuliike

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu
Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32
aVoinna ma-PE 8-17

LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus
alle kouluikäisille. 15 €

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520
PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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”Välkommen till Uleåborg!
Tervetuloa Ouluun!”
Langinkosken seurakunnan nuorten reissu Oulu Gospeliin 2.-4.11.2012.
Otsikon kuulutus kuultiin moneen kertaan linja-auton kaiuttimista Haminan
seurakunnan nuorisotyönohjaajan, Ville Kervisen toimesta. Matkaa kohti Oulu
Gospelia tehtiin yhdessä Haminan seurakunnan nuorten kanssa. Vaikka linjaautossa vietettiin useita tunteja reissun
aikana, menivät matkat nopeasti hyvässä
seurassa.
Perille päästyämme pääsimme heti
nauttimaan Oulu Gospelin konserttitarjonnasta. Perjantai-iltaan kuuluivat
konsertit Pyhän Andreaan kirkossa, iltamessu Oulun tuomiokirkossa ja sinnikkäimmät jäivät vielä messun päätteeksi
Elohuoneelle kuuntelemaan koomikko
Mikko Vaismaan mukaansatempaavaa
stand up -esitystä. Vaismaa kävi keskustelua yleisön kanssa, jonka tuloksena päädyttiin muun muassa seuraavanlaiseen
johtopäätökseen: ”Jos et ole kymiläinen,
sinusta tulee kohta sellainen!”. Tämä siis
johtuen siitä, että yleisöstä iso osa oli tullut Kymin seurakunnan nuorten mukana
Ouluun.
Koulun lattialla nukutun yön jälkeen
suuntasimme pyhäinpäivän messuun Tuiran kirkkoon, jossa pastori Helena Paalanne kertoi johdannossa oppineensa Oulu
Gospelista tähän mennessä muun muassa
sen, että mikäli et ole vielä kymiläinen,
kohta olet. Papin letkautus huvitti erityisesti niitä, jotka olivat edellisenä iltana
olleet kuuntelemassa Mikko Vaismaan
esitystä.
Lauantaipäivään kuului muun muassa
kaksi Oulun kaupunginteatterilla järjestettyä konserttia ja mahdollisuus lähteä
konserttien välissä Oulun Edeniin, kylpylään loiskimaan. Aikaa jäi myös kaupungilla pyörimiseen ja ravinnon etsimiseen
keskustan ravintolatarjonnasta. Ehdot-

Mäkkärin top 4:
1. nugetit + dippi
2. pistorasiat
(puhelimen latausta varten)
3. roomalaistyylinen sisustus
4. henkilökunnan hauskalta
kuulostanut Oulun murre

Oulu Gospelin parhaimpiin esiintyjiin kuului energinen Idän ihmeet.

Sunnuntaiaamun sanajumalanpalveluksen jälkeen suuntasimme vielä kertaalleen nauttimaan Oulu Gospelin konserttitarjonnasta kaupunginteatterille. Osan
turnauskestävyys alkoi olla loppusuoralla jolloin kaupunginteatterin aula antoi
mahdollisuuden vaikka ummistaa silmänsä samalla kun puhelin latautui paluumatkaa varten. Viimeisten esitysten jälkeen pakkauduimme jälleen linja-autoon
kaikkine tavaroinemme ja suuntasimme
matkamme takaisin Kotkaan.
Järjettömän mukava reissu! Päällimmäisinä jäivät mieleen yhdessä vietetty
aika, taidokkaat musiikkiesitykset ja ajatus siitä, että hengellinen musiikki voi olla
myös muuta kuin uruilla soitettuja virsiä.
Terveisiä Oulusta toivottelee Hessu,
Karoliina, Natalia, Eevo, Riina, Emma,
Nelma, Anita, Janne, Simo, Aino, Sanna,
Teija, Susanna ja Rita.

Tytöt odottelevat keikan alkua kaupunginteatterin katsomossa.
tomiksi suosikeiksi nousivat SubWay-ravintola sekä McDonalds. Nuoret keräsivät
neljä tärkeintä asiaa, miksi juuri McDonaldsissa tuli vietettyä myös runsaasti

Koulun lattia tarjosi matkaajille oivan paikan leiriytyä.

aikaa. Osa pääsi kaupungilla oleilun lomassa bongaamaan myös julkkiksia tuloksinaan muun muassa Antti Tuisku ja
BB -ohjelmassa esiintynyt Sebastian.

Teksti: Heidi Nykvist (Langinkosken
seurakunnan nuorisotyönohjaaja)
yhdessä nuorten kanssa.
Kuvat: Karoliina Redsven
ja Heidi Nykvist.

Päiväunet Oulun kaupunginteatterin pehmeällä kokolattiamatolla.
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V

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

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

Joulun ja pikkujoulun herkut meiltä
Tilaa valmis joulu kotiisi.

Varaa ajoissa!

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

Siivouspalvelu
Seija

 POLTTOPUUT
 PELLETIT
 KOIVUBRIKETIT
 PUUTAVARA
 MAA-AINEKSET
Sutelantie253, Kotka
kotkanpolttopuu@kymp.net

☎ 0400 553 110

Neste Oil Huttunen

Suurniitynkatu 1, Karhula
Puh.(05) 210 7200
Avoinna ark. 6-21, la 7-20, su 8-21

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

www.almgren-sankamo.

Enneagrammikurssi helmikuussa

Seija Taivainen on
kirjoittanut kirjan
Mistä on hyvät tyypit
tehty? Itsetuntemuksen työkaluja.

Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156, arja.hasu@pp.inet.fi
Osviitta nr 1, yhteisvastuu
Osviitta nr 2, pääsiäinen
Osviitta nr 3, syksun toiminta
Osviitta nr 4, adventti ja joulu

30.1.
20.3.
4.9.
27.11.

www.kotkanseurakunnat.fi

* siivoukset
* kauppa-apu
 0400 338 109

Ilmoitusmyynti:

Kotkan, Kymin ja Langinkosken
seurakunnat järjestävät enneagrammikurssin 10.2.2013. Kouluttajana toimii enneagrammiohjaaja Seija Taivainen Lohjalta.
Enneagrammi on itsetuntemuksen työväline, joka on tuhansia vuosia vanha ja tällä hetkellä
käytössä joka puolella maailmaa.
Se esittelee yhdeksän erilaista
tapaa selvitä elämästä. Kukin tavoista tai tyyleistä (numerot yhdestä yhdeksään) on yhtä hyvä
ja samalla kukin tyyli voi saada
käyttöön lisää voimavaroja, jotka tuovat lisää iloa ja tasapainoa
elämään.
Enneagrammin avulla ihmi-

nen voi löytää todellisen itsensä, oppia hyväksymään itsensä
ja ymmärtämään itseään sekä
hyväksymään toiset, erilaiset ja
ymmärtämään heitä. Näin vuorovaikutustaidot kaikkialla, sekä
työssä että arjen muissa ihmissuhteissa paranevat. Kun ensin
on hyvä olla itsensä kanssa, on
kykyä elää toistenkin kanssa. Enneagrammin avulla myös suhde
Jumalaan voi syventyä ja saada
uusia ulottuvuuksia.
Kurssista on hyötyä kaikille
ihmisille nuorista vanhoihin, kavereista pareihin, työsuhteista
vapaa-ajan ihmissuhteisiin, pomoista alaisiin.

Leena Arffmanin
Ave Maria Kymin kirkossa
Kotkalaisvoimin on valmistunut
laadukas, kaksi kantaesitystä ja
kolme uutta sävellystä sisältävä
CD-levy Ave Maria. Kymin kirkossa ja Kotkan konserttitalossa
tehty äänite on tulossa myyntiin
joulukuun alussa.
Levyllä esiintyvät Leena ja
Kari Arffman, laulu. Uudet
sävellykset ovat Eero Kestin,
Riku Pelon ja Esa Ylösen
käsialaa. Säestyksistä huolehtii
Esa Ylönen piano ja urut. Levyn
äänitys, miksaus ja masterointi
Riku Pelo, levykansi, grafiikka ja

layout Johanna Uotinen. Levyn tuottaja on Asser Ahlskog.
Monipuolinen valikoima Ave
Maria –kappaleita hieno osoitus
tekijöiden yhteistyöstä. Erään
tutkijaryhmän mukaan Ave Maria –rukouksella ja musiikin
kuuntelulla näyttäisi olevan positiivista vaikutusta sydämen ja
verenkierron terveyteen. Kannattaa kokeilla.
Sopraano Leena Arffman esittää uusia ja klassisia Ave Maria
-kappaleita Kymin kirkossa perjantaina 30.11. kello 19.

Löytöretki Israeliin
avoin seurakuntamatka
Kotkan seurakunnan kirkkoherra
kokoaa lähtijöitä seurakuntamatkalle Israeliin 28.4.- 5.5.2013.
Kyseessä on Toiviomatkojen
järjestämä avoin seurakuntamatka. Kevät on huhti-toukokuun
vaihteessa parhaimmillaan niin
Galileassa kuin Jerusalemissakin. Galileassa tutustutaan Jeesuksen elämäntyön merkkipaikkoihin, luontoon ja nähtävyyksiin. Matkalla Galileasta Jerusalemiin tutustutaan Jerikoon ja
käydään Kuolleella merellä. Jerusalemissa vieraillaan pyhillä pai-

koilla ja myöskin Betlehemissä.
Mukana ovat rovasti Armas
Kumpulainen Heinolasta, terapeutti Marjatta Hyttinen Jämijärveltä ja kirkkoherra Hannu Marttila Kotkasta. Matkan
perushinta on puolihoidolla
1299 euroa ja retkipaketti n. 300
euroa.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset kirkkoherra Hannu
Marttilalle p. 044 752 9533 mahdollisimman pian.

Lähetysseuran joulukeräys 2012:

Jotta jokainen oppisi lukemaan omalla kielellään
Lomy on pieni ake-vähemmistökansaan kuuluva poika Kokhyn kylässä lähellä Thaimaan ja
Myanmarin rajaa. Koulua ei kylässä ole, mutta eipä Lomy osaisi
koulussa käytettävää maan virallista, valtaväestön kieltäkään.
Nyt kylässä on kuitenkin alkanut
lukutaitoluokka, jossa lapset voivat opiskella omalla äidinkielellään, aken kielellä.

Suomen Lähetysseuran joulukeräys tukee tänä vuonna lasten
lukutaidon edistämistä Aasiassa.
Koulutaipaleen aloittaminen on
vaikeaa, jos alue on syrjäistä ja
vaikeakulkuista ja jos koulut ovat
kaukana kaupungeissa ja vieraalla kielellä. Jokaisella lapsella on
oikeus koulutukseen ja lukutaitoon, äidinkielestä ja syntymäpaikasta riippumatta. Koulutus

on tehokas keino katkaista köyhyyden kierre. Se tarjoaa lapselle
mahdollisuuden vaikuttaa omaan
elämäänsä.
– Suurimmalle osalle akelapsista koulun aloittaminen on
hyvin haasteellista, sillä he eivät
osaa thain kieltä aloittaessaan,
kertoo aken kielen parissa Pohjois-Thaimaassa työskentelevä
Tuula Kosonen.

Suomen Lähetysseura on
tukenut aken kielen kehitysja kirjallisuustyötä vuodesta
2003. Aasiassa Lähetysseura
tekee kieli- ja lukutaitotyötä sekä tukee lasten koulunkäyntiä
Thaimaassa, Kambodzhassa,
Laosissa, Vietnamissa, Nepalissa, Kiinassa, Pakistanissa ja
Papua-Uudessa-Guineassa.
Joulukeräykseen voi lahjoit-

taa pankissa tilille IBAN: FI 38
8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH (viestiksi JOU12), lähettämällä tekstiviesti JOULU5 (5 e)
tai JOULU10 (10 e) numeroon
16155, soittamalla numeroon
0600 11315 (15,23 € + pvm) tai
netissä www.kauneimmatjoululaulut.fi
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Symbolit

ovat kristillisen taiteen rikkautta
Olemme osa luontoa, niinpä kauneustajumme on peräisin sen ilmiöistä,
mittasuhteista ja väriskaalasta.
Samasta lähteestä nousee symbolien
maailma, johon ajan kulku ja historian
käänteet ovat jättäneet omat, joskus keskenään ristiriitaiset vaikutteensa. Symbolit ovat merkkejä, vertauskuvia, ja niissä
on tulkinnanvaraisuutta, jonka voi kokea
rikkautena. Ne ovat osa elämäämme, piilovaikuttajia joihin emme aina tietoisesti
kiinnitä huomiota. Alitajuisesti luemme
ja ymmärrämme ne omalla tavallamme –
parhaiten, jos meillä on tietoa niiden syntyhistoriasta ja taustasta.
Kristillisessä taiteessa suuret, väistämättömät luonnonilmiöt ovat äärimmäisten asioiden vertauskuvia. Yö ja pimeys
vertautuvat pahaan, demoneihin, kuolemaan. Valo merkitsee elämää, hyvän
läsnäoloa. Luonnon eri osat, eläimet ja
kasvit symboloivat monia yksityiskohtaisempia seikkoja.

yksi vanhaksi, toinen keski-ikäiseksi ja
kolmas nuoreksi mieheksi, sen katsotaan
merkitsevän, että kirkko on läsnä jokaiselle iästä riippumatta. Samoin se kuuluu
kaikkien maanosien asukkaille, ja siksi
tietäjät esitetään eurooppalaisen, aasialaisen ja afrikkalaisen hahmossa.

myös maalliseen valtaan ja voimaan. Taiteessa hevosta ei koskaan sijoiteta Jeesuksen seimen luo. Sika taas, kenties ansaitsemattaan, edustaa ikäviä ominaisuuksia
kuten kohtuuttomuutta ja likaisuutta.
Pedoista leijonalla on eri merkityksiä
kontekstista riippuen. Toisaalta se on roh-

Kukat, tuska ja rakkaus
Valkoinen lilja kantaa puhtauden sekä
hurskauden merkityksiä ja liittyy katolisessa kirkkotaiteessa moniin eri pyhimyksiin. Ennen kaikkea se on neitsyt Marian
kukka, yksi monista. Muita ovat mm. ruusut, joista punainen symboloi äidinrakkautta ja tuskaa, valkoinen neitsyyttä ja
keltainen taivaallista kirkkautta. Orvokki
kuvaa Marian nöyryyttä ja iiris kärsimystä, mutta se liittyy häneen myös sinisen
värinsä takia.
Betlehem-aihepiirin taide kuvaa Marian punaisessa leningissä, sinisessä viitassa ja valkeassa huivissa. Värien merkitys
on tällöin kärsimys, majesteettisuus ja
tahrattomuus. Teos keskittää aina huomion Jeesus-lasta pitelevään Mariaan, taustalle vetäytyy Joosef, jonka symboleita
ovat puusepän työkalut.
Seimen oljet viittaavat elämän ohimenevyyteen ja lapsen kapalot myöhempiin
käärinliinoihin. Erään tulkinnan mukaan
härkä karsinassa kuvaa juutalaisia, aasi
pakanoita, sillä Kristus tuli pelastamaan
koko ihmiskunnan.
Kun itämaan tietäjät kuvataan usein

Itämaan tietäjät tuovat Jeesus-lapselle kultaa, suitsuketta ja mirhaa, jotka koetaan kuninkuuden, ihmisyyden ja jumaluuden symboleiksi. Maria on puettu majesteettiseen siniseen, sylissä on kapaloitu Jeesus-lapsi. Raunioituneet rakennukset symboloivat vanhan
pakanallisen aikakauden loppua, raunioista versovat kasvit uuden kristillisen ajan alkamista. (Albrecht Dürer 1504 kirjassa Pentti Lempiäinen, Kuvien kieli.)

Kirkollisessa perinteessä vertauskuvina
esiintyy parisataa eläinlajia. Varhaisessa
taiteessa karitsa symboloi Jeesuksen sovituskuolemaa, härkä tyyntä kärsimystä ja
aasi on Kristuksen kantaja.
Kun keskiajalla paaveja ja piispoja
kuvattiin hevosen selässä, se oli viittaus

kea ja majesteettinen hyveiden vertauskuva, jopa Juudan leijona, toisaalta julma,
marttyyreja raateleva peto. Siivekäs leijona on evankelista Markuksen tunnus. Paholaiseen viittaavia eläimiä ovat yleensä
käärme, apina ja kärpänen, tarueläimistä
lohikäärme, jonka pyhä Yrjö tai arkkienkeli Mikael voittavat taistelussa. Kalaan
liittyy puhtaus, ja sitä suositaan koriste-

Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Mia Kähärä on virkavapaalla 29.10.12-30.9.13. Hän toimii
Kouvolan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan viransijaisena. Kähärän sijaisena toimii perheneuvoja Tuija Kuukka

ja hänen sijaisenaan perheneuvojana on
1.11.12-30.9.13 Piia Vainio.
Haudankaivaja Seppo Karihtala siirtyy
eläkkeelle 1.12.2012. Työnjohtaja Katja
Ojala on siirtynyt pois hautaustoimesta 1.11.2012 alkaen. Rakennuspäällikkö
Pertti Eerola on jäänyt eläkkeelle 1.5.2012
alkaen.

Eläimiä ja tarueläimiä

aiheena kirkollisessa esineistössä ja tekstiileissä. Kalakuvio lienee vanhin tunnusmerkki, jonka avulla kristityt tunnistivat
toisensa alkuaikojen vainoissa.

Numerot ja kuviot
edustavat maailmoja
Värien lisäksi geometriset kuviot sekä numerot sisältävät symboliikkaa. Ympyrä
merkitsee kaikkeutta ja ikuisuutta, neliö
maata ja harmoniaa, tasasivuinen kolmio
Pyhää Kolminaisuutta. Labyrintti on pyhiinvaeltajan tunnus.
Koska Jumala loi maailman seitsemässä päivässä, seitsemän on täydellisyyden
luku. Kahdeksaan mielletään valmiiksi tuleminen ja uudistuminen – siksi katoliset
kastekappelit ovat usein kahdeksankulmaisia. Rakennustaiteessa kirkon pylväiden ja kaarien lukumäärät eivät ole sattumanvaraisia. Toinen täydellisyyden luku
12 toistuu kirkkojen pilarijärjestelmissä,
kolmiyhteyttä symboloi kolmilaivainen
kirkkosali.
Rooman Santa Maria in Trastevere
-kirkon upea mosaiikkilattia koostuu monikulmioista, joista on sommiteltu pyörteileviä ympyröitä. Jatkuvuus, pysyvyys,
tasapaino, taivaan ja maan liitto. Symbolilukutaitoiselle taiteen maailma on avara
ja syvä.
Santa Marian matkamuistomyymälästä
löysin nerokkaan Joosef-symbolin menestyksellä meidän aikaamme tuotuna. Se oli
tuttu punainen timpurinkynä kyljessään
vaatimattomalla fontilla painettu kirkon
nimi.
Kirjallisuutta:
Pentti Lempiäinen, Kuvien kieli.
WSOY 2002
Liisa Väisänen, Kristilliset symbolit.
Ikkuna pyhään. Kirjapaja 2011
Teksti Sirkka Soukka

Henkilöstöuutisia
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
on määrännyt Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2013-2014
Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu
Marttilan. Hän on johtanut yhteistä kirkkoneuvostoa myös kaksivuotiskaudella
2011-2012.

Kari-Pekka Autio toimii seurakuntayhtymän määräaikaisena arkistonhoitajana
1.11.12-30.4.13. Maarit Tarkka työskentelee arkistoapulaisena ja Kirjuri-digitietojen tarkastajana 5.11.12-30.4.13.
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Messut ja
jumalanpalvelukset

Erityiskirkkopyhiä

Erityiskirkkopyhiä

• Kotkan kirkossa:
- Su 2.12. klo 10
1. adventtisunnuntain
messu, Maarit Alhosaari,
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Irina Lampén.
Musiikkia, mm. Kotkan
Kantaattikuoro. Messun
jälkeen glögitarjoilu kirkonmäellä.
- To 6.12. klo 10
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus,
Jukka Hänninen, Maarit
Alhosaari, Irina Lampén.
Jumalanpalveluksen
jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla, Maarit
Alhosaari.
- Su 16.12. klo 10
”Kauneimmat joululaulut” -messu.
- Ti 1.1. klo 10
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus, Jukka
Hänninen, Irina Lampén.
- Su 6.1. klo 10
Loppiaisen messu, Enna
Järnstedt-Rantaruikka,
Jukka Hänninen, Jenny
Joas.

• Kymin kirkossa: Su 2.12.
klo 10 1. adventtisunnuntain perhemessu,
Heikki Harvola, Marjo
Kiljunen, Sinikka Vesala, mukana tyttökuoro
Silmut, kirkkokahvit.
- To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Juha Tanska,
Heikki Harvola, Jarmo
Kaijansinkko, Karhulan
Mieslaulu, Karhulan
Läntinen Soittokunta.
Seppelten lasku jumalanpalveluksen jälkeen.
- Su 9.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu,
Nina Eskoli, Outi Apell,
Matti Vaakanainen.
- Su 16.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu,
Marjo Kiljunen, AnnaTiina Järvinen, Sinikka
Vesala.
- Su 23.12. klo 10 4.
adventtisunnuntain Kauneimmat joululaulut messu, Antti Kilpi, Marjo
Kiljunen, Juha Tanska,
Jarmo Kaijansinkko, Matti
Vaakanainen. Mukana
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Seurakuntien tapahtumat
Kotkan kuoroja, kirkkokahvit.
- Su 30.12. klo 10 Messu,
Nina Eskoli, Anna-Tiina Järvinen, Matti Vaakanainen.
- Ma 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton iltakirkko,
Heikki Harvola, Tuomi
Larvi, Sinikka Vesala.
- Ti 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus, Tuomi Larvi,
Sinikka Vesala.
- Su 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, Juha Tanska
Tuomi Larvi, Jarmo Kaijansinkko

Erityiskirkkopyhiä
• Langinkosken kirkossa:
- Su 2.12. klo 10
1.adventtisunnuntain
messu, mukana mm. Lauluyhtye Seksti, nuorten
lauluryhmä, Lapsikuoro
Timantti, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
- Su 2.12. kl 13
1. adventsmässa i Langinkoski kyrka.
- To 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän Suomalainen
messu, säv. Lasse Heikkilä, Koskigospel, soitinyhtye, kirkkokahvit.
- La 8.12. klo 15.30
Saksankielinen jumalanpalvelus.
- Su 9.12. klo 10
2. adventtisunnuntain
messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
- Su 16.12. klo 10
3. adventtisunnuntain
messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
- Su 23.12. klo 10
4. adventtisunnuntain
messu, pyhäkoulu.
- Ti 1.1.2013 klo 10
Uudenvuodenpäivän
messu.
- Su 6.1.2013 klo 10
Loppiaisen messu.

Diakoniatyö
• Kotkan diakoniatoimisto:
Vastaanotamme lahjoituksia kotkalaisille vähävaraisille lapsiperheille:
tilinumero 517202274554, viite jouluavustus. Avustusta voivat
antaa yksityiset henkilöt
sekä yhteisöt.
• Kotkan seurakunnan
jouluavustushakemusten
viimeinen palautuspäivä
on pe 30.11. klo 15 mennessä. Hakemuksen voi
täyttää vielä palautuspäivänä diakoniatoimistossa
Mariankatu 14 (sisäpiha)
klo 9-15. Ota täyttämistä
varten mukaan tulo- ja
menotietosi. Avustuksen
myöntämisestä tiedotetaan henkilökohtaisella
kirjeellä.
• Avustusvastaanotto
diakoniatoimistossa
torstaisin klo 13-15 ja
viimeisen kerran tänä
vuonna 29.11. Joulun
aikaan ei ole avustusvastaanottoja. Vuoden 2013
ensimm. avustusvastaanotto on 10.1. klo 13-15.
• Kerhot: Kotkan seudun
kuurojen kerho jatkuu
to 17.1.2013 klo 13
Langinkosken kirkolla.
Lisätietoa Anna-Stina
p. 041 462 6205.
- Liikuntarajoitteisten
Toivonkerho Langinkosken kirkolla jatkuu
pe 25.1.2013 klo 11.3013.30. Invataksikuljetus.
Lisätietoa Anne p. 041
462 6215.
- Eläkeikäisten Torstaikerho Kotkan srk-keskuksessa jatkuu 17.1.2013
klo 11.30-13. Lisätietoa

Anne p. 041 462 6215.
• Joulujuhlat:
Su 2.12. klo 14 Kehitysvammaisten joulujuhla
Kotkan srk-keskuksessa.
Kahvitus alkaa klo 13.
Ti 4.12. klo 18 Kuurojen
rovastikunnallinen joulujuhla Ristiniemessä.
Tulkkaus viittomakielellä.
Kulku omin kyydein.
Lisätietoa Seija
p. 041 462 6215.

Lucia-vesper
• To 13.12. klo 19 Kotkan
kirkossa. Tuotto menee
kotkalaisten lapsiperheiden joulun tueksi. Kirsi
Hämäläinen. Järj. Kotkan
seurakunta ja Kotkan
Pohjola-Norden ry.

Uudenvuodenaatto
• Ma 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton ehtoollishartaus Kotkan kirkossa.
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Irina Lampén.

Lapsityö
• Ke 12.12. klo 10 Lasten
joulukirkko Kotkan
kirkossa.

Varhaisnuorisotyö
• Ke 5.12. klo 16 tyttöjen
ja poikien jouluaskartelu
Kotkan srk-keskuksessa.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan! Lisäksi
pientä iltapalaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tilaisuus on maksuton.

Nuorisotyö
• Peli-ilta torstaisin klo

19-20.30 Kotkan srk-keskuksen liikuntasalissa
(vuoden viimeinen peliilta 20.12. ja vuoden
2013 ensimmäinen 10.1.).
- Rippikoulumessu
27.1.2013 klo 10 Kotkan
kirkossa. - Facebookissa
on oma ryhmä seurakunnan nuorille nimeltä
Nuorten Arkku. - Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Johanna Nymanilta,
p. 041 462 6218.

Lähetystyö
La 1.12. klo 10-12
Adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi Kotkan
srk-keskuksessa. Tarjolla
riisipuuroa, leivonnaisia
ja käsitöitä.
- To 13.12. klo 14 Rukoushetki Kotkan kirkossa.
- Lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 12.30-14
Kotkan srk-keskuksen
kahviossa. Piirissä kuullaan lähetystyön uutisia
meiltä ja maailmalta,
keskustellaan, hiljennytään ja kahvitellaan. Kokoontumiset alkavat taas
joulun jälkeen 16.1. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Maarit Alhosaarelta
p. 050 526 2499.

Musiikkityö
• Su 9.12. klo 15 Joululauluämpäri Kotkan srkkeskuksessa. Lauluämpäri
jatkuu taas 13.1.2013
alkaen joka toinen sunnuntai kokoontumispaikkana Kotkan kirkko.

Joulunajan tilaisuudet 2012

Kyläkirkko
• Su 9.12. klo 12 Haltijan kerhohuoneessa,
kirkkokahvit.

Jouluaatto 24.12.
• kl. 14.30 Julbön i Kotka
kyrka.
• klo 15 Jouluaattohartaus
Parikan kappelissa, Petri
Tikka, Tarja Silvennoinen,
Kotkan Laulumiehet.
• klo 16 Jouluaattohartaus
Kotkan kirkossa, Kirsi
Hämäläinen, Jenny Joas,
Tuomas Tulimaa, laulu.
• klo 22 Jouluyön hartaus
Kotkan kirkossa, Jukka
Hänninen, Jenny Joas,

Alina Ripatti, laulu.
Joulupäivä 25.12.
• klo 8 Joulukirkko Kotkan
kirkossa. Hannu Marttila,
Maarit Alhosaari, Mikko
Hauhia, Lauri Pätynen,
laulu.
Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa. Enna
Järnstedt-Rantaruikka,
Mikko Hauhia.

Jouluaatto 24.12.
• klo 13 Aaton
perhehartaus Kymin
kirkossa, Juha Tanska,
Matti Vaakanainen.
• klo 14 Aattohartaus
Kymin kirkossa,
Marjo Kiljunen, Matti
Vaakanainen, nuorten
kynttiläkulkue.
• klo 16 Aattohartaus
Kymin kirkossa,
Heikki Harvola, Jarmo
Kaijansinkko.
• klo 22 Jouluyön messu,
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Olohuone

Lasten tapahtumia

Konsertteja

• Vuoden viimeinen kaikille avoin olohuone
ke 28.11. klo 10-14
Karhulan srk-keskuksessa. Noin klo 12 lähetyslounas (8 euroa).
Vuoden 2013 ensimmäinen olohuone alkaa
ke 16.1. klo 10-13.
Olohuone on vapaaehtoisten pyörittämä
kohtaamispaikka ja
kahvio. Kahviossa tarjolla
pulla ja kahvi 2 euron
hintaan.

• 9.12. klo 11.15 Koko
suvun pyhäkoulun joulujuhla Helilän srktalossa.
- 11.12. klo 17.30-19.30
Mistä löytäisin sen joulun -tapahtuma Kymin
kirkon mäellä.
- 14.12. klo 10.30
Helmikirkon joulu Kymin kirkossa, joulupuuro kirkkohetken jälkeen.
- 13.1.2013 klo 13
Pyhäkoulu Boksilla.
- 20.1.2013 klo 11.15
Koko suvun pyhäkoulu
Helilän srk-talossa.
- 25.1.2013 klo 10.30
Helmikirkko Kymin kirkossa.

• 13.12. klo 19 Ekumeeninen Joulukonsertti
Kymin kirkossa.
- 21.12. klo 19 Joulu
on jo ovella – konsertti
Kymin kirkossa. Tapio
Jokinen laulu, Jarmo Kaijansinkko urut ja piano.

Metsäkirkko
• 19.12. klo 18 Metsäkirkko ja joulurauhan
julistus Kymin kirkonmäellä, Antti Kilpi, Matti
Vaakanainen, Kotkan
Koiraystäväinseura ry.

teen vaikeuksiin, perheelämän ongelmiin ja
muihin elämän kriiseihin.
Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Eroryhmä

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain
neuvottelukeskus
• Kaivokatu 17 A, 3.
kerros, 48100 Kotka.
Ajanvaraus kello 9-12 p.
040 196 7509.
• Keskusteluapua parisuh-

• Etelä-Kymenlaakson
perheasiain neuvottelukeskus järjestää eroryhmän eron kokeneille
henkilöille. Ryhmään voi
osallistua, kun ero on
käytännössä tapahtunut.
Eroryhmässä käydään
läpi eron tuomia ajatuksia, kokemuksia ja
tunteita sekä suuntaudutaan tulevaan. Ryhmää

Juha Tanska, Outi Apell,
Jarmo Kaijansinkko,
lauluryhmä.

seurakuntatalossa, AnnaTiina Järvinen, Tuomi
Larvi, Matti Vaakanainen.

Hautausmailla
• klo 13 Jouluaaton
hartaus Hurukselan
hautausmaalla, Nina
Eskoli.
• klo 14 Jouluaaton
hartaus Laajakosken
kappelissa, Nina Eskoli.
• klo 15.30 Jouluaaton
hartaus Metsäkulman
kappelissa, Marjo
Kiljunen, Matti
Vaakanainen.

Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
messu Kymin kirkossa,
Tuomi Larvi, Nina Eskoli,
Jarmo Kaijansinkko.

Joulupäivä 25.12.
• klo 7 Jouluaamun
jumalanpalvelus Kymin
kirkossa, Anna-Tiina
Järvinen, Tuomi Larvi,
Matti Vaakanainen.
• klo 9 Jouluaamun
jumalanpalvelus Sunilan

Jouluaatto 24.12.
• klo 14 Perhehartaus
Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen, Niina
Venäläinen.
• klo 15 Aattohartaus
Ruonalan kirkossa,
Tero Kuparinen, Niina
Venäläinen, Maria Morfin

Myyjäisiä
• 1.12. klo 8-12 Lähetyksen adventtimyyjäiset Karhulan
srk-keskuksessa.

Lähetystyö 2013
Kymissä pyörähtää lähetyksen viikkotoiminta viikolla 2.
• Askartelu- ja käsityöpiiri
alkaa ma 7.1. klo 17

ohjaavat perheneuvojat
Virpi Koivistoinen ja Tuija
Kuukka.
• Ryhmä kokoontuu EteläKymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksessa (os. Kaivokatu 17 A
3.krs, 48100 Kotka) pääosin tiistaisin klo 17.3019.30. Osallistuminen
on maksutonta. Ensimmäinen kokoontuminen
on 29.1.2013 klo 17.30.
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään
10.1.2013 tuija.kuukka@
evl.fi tai p. 040 196 7501
tai ajanvaraus arkisin klo
9-12 p. 040 196 7509.

Venäläinen sello, Emilia
Morfin Venäläinen huilu.
• klo 15 Aattohartaus
Parikan kappelissa, Petri
Tikka, Tarja Silvennoinen,
Kotkan Laulumiesten
kvartetti.
• klo 22 Jouluyön
messu Langinkosken
kirkossa, Jukka Lopperi,
Tero Kuparinen, Tarja
Silvennoinen, Lauluyhtye
Seksti.
Joulupäivä 25.12.
• klo 10 Joulukirkko
Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen,
Tarja Silvennoinen,
Toivonlaulajat.
Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
messu Langinkosken
kirkossa, Jukka Lopperi,
Niina Venäläinen.

Karhulan srk-keskuksen
kahviossa, joka toinen
viikko.
- Yhdistetty keskipäiväinen ja Helilän lähetyspiiri alkaa ke 9.1.
klo 13-14.30 Karhulan
srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa, joka toinen
viikko.
- Metsäkulman lähetyspiiri alkaa ke 9.1. klo
15-16.30, Sunilan srktalossa.
- Siinoinvirsiseurat jatkuvat joka kuukauden
kolmas sunnuntai Karhulan srk-keskuksen
kahviossa, klo 14.30
kahvit ja seurat klo 15
(20.1., 17.2., 17.3., 21.4.
ja 19.5.).

Joulujuhlia
• Su 2.12. Kotkan kehitysvammaisten Tuki ry:n ja
seurakuntien järjestämä
kehitysvammaisten
joulujuhla Kotkan srkkeskuksessa. Kahvitarjoilu klo 13 alkaen, juhla
klo 14.
- Ti 4.12. klo 18 Kuurojen
joulujuhla Ristiniemessä,
tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205 tai
anna-stina.tulokas@evl.fi.
- Pe 7.12. klo 12 Näköja liikuntavammaisten
joulujuhla Ristiniemessä,
tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205 tai
anna-stina.tulokas@evl.fi.
- Ke 12.12. klo 11 Vanhemman väen joulujuhla
Ristiniemessä. Hinta 15
euroa. Ilm. viim. 28.11.
p. 05 225 5300.
- Ti 18.12. klo 12 Vähävaraisten joulujuhla
ja jouluavustusten jako
Aittakorven srk-talossa.

”Taivaallisia vieraita”
– mitä enkelit
tekevät?
• To 20.12. klo 18 Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Aiheesta kirjan
kirjoittanut Esko Miettinen keskustelee pastori
Petri Tikan kanssa. Iltaan
kuuluu myös joululauluja
kanttori Tarja Silvennoisen säestämänä sekä
lämmintä glögiä.

Lapsityö
• Ma 10.12. klo 9.30 ja
10.30 Lasten jouluhartaus Aittakorven srktalossa.
- Ti 11.12. klo 9 Lasten
jouluhartaus Langinkosken kirkossa ja klo
10.30 Ruonalan kirkossa.
- To 13.12. klo 9.30 ja
10.30 Lasten jouluhartaus Mussalon Saaripirtillä.

Diakoniatyö
• Diakoniavastaanottoja ei
ole viikolla 52. Vuoden

alusta vastaanotot: ma
Haltijantie 1 klo 9-11,
ti Mussalon srk-koti klo
9-10, to Aittakorven srktalo klo 9-10, pe Langinkosken kirkko klo 9-10.
• Ke 9.1.2013 klo 12
Vanhemman väen ruokailut ja klo 13 keskiviikkokerhot alkavat
Aittakorven srk-talossa ja
Ruonalan kirkolla.

Konsertteja
• Su 23.12. klo 19 Tunnelmallinen Joulukonsertti
Langinkosken kirkossa,
mukana mm. Terhi Matikainen, Lauluyhtye
Seksti, juontajana Hanna
Vakkari.

Aikuistyö
• Ma 7.1.2013 klo 14.30
Naisten jumppa ja klo
15.15 jumppa (sekaryhmä) alkavat Aittakorven srk-talossa.
- Ti 8.1.2013 klo 18
Miesten ja naisten
raamattupiirit alkavat
Aittakorven srk-talossa,
kokoontuvat tiistaisin
parillisilla viikoilla.

Lähetystyö
• Ma 10.12. klo 14 Lähetysväen joulukahvit
Aittakorven srk-talossa,
vieraana Risto ja Pipsa
Soramies.
- Ma 7.1.2013 klo 14
Lähetyspiirit alkavat Aittakorven srk-talossa ja
Langinkosken kirkolla.
- Ti 15.1.2013 klo 10
Lähetyksen ompelupiiri
alkaa Ruonalan kirkolla.
Piiri kokoontuu tiistaisin
parittomilla viikoilla.
- Ti 15.1.2013 klo 18 Salotien lähetyspiiri alkaa
Vitikaisilla, Salotie 7. Piiri
kokoontuu tiistaisin parittomilla viikoilla.
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Kiehtova jouluruusu
Joulun kukat virittävät meidät joulunajan tunnelmaan.
Joulutähti, syklaami ja tuoksuva hyasintti ovat tuttuja adventin
kukkatervehdyksiä. Mitä muuta voisimme valita?
Tänä vuonna voisi ostaa suomalaispöydissä
harvinaisen jouluruusun (Helleborus niger),
johon liittyvät tarinat ruokkivat mielikuvitusta. Jouluruusun (oik. vaaleajouluruusu) kukka on pelkistetyn kaunis. Nimestään huolimatta ei jouluruusu ole ruusujen (Rosacae),
vaan leinikkien (Ranunculacae) heimoa.

Erään tarinan mukaan oli tyttö, joka olisi
halunnut itämaan tietäjien ja paimenten
tavoin antaa lahjan seimessä makaavalle
Jeesus-lapselle, mutta hän oli niin köyhä, ettei hänellä ollut mitään, minkä olisi
voinut lahjoittaa. Enkeli Gabriel ymmärsi
lapsen murheen ja vei hänet kedolle, missä maata peitti lumi, mutta siellä kukkivat
valkeat ruusut. Iloisena tyttö poimi sylinsä
täyteen näitä ihania kukkia, joiden keskustassa oli kultainen risti, ja asetti ne Jeesuslapsen peitteeksi seimeen. Hän ymmärsi,
että sydäntalvella kukkivat ruusut olivat
merkkinä siitä, että lapsi oli Vapahtaja.

Kuva: Tuula Mäkitalo

Jouluruusuun
liitetään monta tarinaa

lahjoitti ne pienelle
Jeesukselle. – Kerrotaan myös, että
ruusut olisivat kasvaneet tallin edustalla käyskennelleen Neitsyt Marian
jalanjälkiin.
Selma Lagerlöf
on sepittänyt legendasta oman version,
Jouluruusun legendan. Se kertoo metsässä lainsuojattomana asuvan rosvon
ja tämän perheen
jouluöisistä paratiisinäyistä. Vanha hurskas Hannu-apotti pääsi tuota ihmettä katsomaan: Ensin kuului kaukaista kellojen
soittoa ja sitten metsä tuli valoisaksi. Valoaalto seurasi toistaan ja siinä missä oli
ollut talvi ja lumi, kasvoi nyt kukkia, purot
solisivat, linnut livertelivät ja ketut poikasineen nauttivat olostaan. ”Kaikki kesän

Tarinan toisen version mukaan tyttö puhkesi itkuun, koska hänellä ei ollut
lahjaa tallin seimessä makaavalle Jeesuslapselle. Kyynelet tippuivat lumeen. Tytön
rauhoituttua ja lopetettua itkunsa enkeli
näytti hänelle, miten niihin kohtiin, joihin
kyynelet olivat pudonneet, oli noussut pieniä valkoisia ruusuja. Tyttö poimi kukat ja

riemu ja kauneus hymyili Hannu-apotin
ympärillä. – Mutta valo virtaili yhä edelleen, ja nyt se tuntui tuovan mukanaan
jotakin äärettömän kaukaa. Hannu-apotti
tunsi ylimaallista ilmaa ympärillään, ja
hän alkoi vapisten odottaa, että kun nyt
maan ilot ja riemut olivat tulleet, oli varmaan taivaallinen ilo tulossa.” Hän kuuli
jo enkeleiden laulua ja harppujen helinää.
Legendan monien ihmeellisten käänteiden jälkeen valkeat jouluruusut kukkivat
luostarin yrttitarhassa joulun aikaan.
Erittäin tärkeänä lisäkimmokkeena
jouluruusun legendalle on ollut Raamattu,
Vanhan testamentin Jesajan kirja, jossa
ennustetaan Messiaan syntymä: ”Iisain
kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen
juuresta ja kantaa hedelmää” (11:1).
Jesajan ennustuksesta saksalainen
munkki sepitti 1500-luvun lopulla runon,
joka on suomalaisen virsikirjan virsi 23,
Anna-Maija Raittilan suomennos: On ruusu Iisain juuren / nyt kukkaan puhjennut./ On pyhä kirja suuren / sen ihmeen
kertonut. / Tuo kukka suloinen / valaisee
talviyötä / keskellä pakkasen./ Näin
ruusun pyhyydestä / soi sanan Jesajan:
/ Hän syntyy neitsyestä, / Messias Jumalan... / Nyt ruusu kaunein loistaa /
taivaasta tuoksun tuo. / Yön varjot päivä
poistaa, / kansoihin toivon luo. / Jumala,
ihminen! / Hän otti lapsen muodon, / jäi
luokse syntisten. (Lähde: Maarit Vallinharju-Stenman, Legenda jouluruususta)
Osv. tm
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Raamattu ja musiikki
Raamatun ja musiikin suhdetta pohtiessa näkökulma,
tai pitäisikö sanoa – kuuntelukulma, on kahtalainen.
Ensinnä, Raamattu itsessään sisältää runsaasti viitteitä musiikin käytöstä, niin uskon harjoituksessa
kuin muussakin elämänpiirissä. Toisaalta, Raamattu
on läpi vuosituhanten toiminut säveltäjien ja runoilijoiden innoituksen lähteenä.
Vanhan testamentin tekstit ja arkeologiset löydöt
kertovat, että musiikkikulttuuri oli Lähi-idässä rikas jo
yli kaksi vuosituhatta sitten. Musiikki oli keskeinen
osa Jerusalemin temppelin jumalanpalvelusmenoja.
Musiikilla ilmaistiin Jumalan edessä iloa, surua, katumusta, kiitollisuutta ja voitonriemua. Soittimina käytettiin muun muassa puhaltimia sekä kieli- ja lyömäsoittimia. Tärkein soitin oli kuitenkin ihmisääni.
Raamatun syntyajalta ei ole säilynyt varsinaista
nuottikirjoitusta, mutta heprean kielen runollisten
tekstien vokaali- ja korkomerkeistä sekä Psalmien
kirjan esitystapaohjeista tutkijat ovat saattaneet
tehdä päätelmiä muinaisen musiikin esitystapakäytännöistä, ja jotakin musiikista itsestäänkin. Monet
Vanhan testamentin psalmit sisältävät sekä yksilön
tai yhteisön rukousta että Jumalan puheensa esitettyjä vastauksia. Temppelipalveluksessa tämä vuoropuhelu toteutui ilmeisesti papin tai esilaulajan ja
kuoron vuorotteluna. Temppeli- ja synagogapalveluksen muinainen käytäntö on säilynyt omassakin
jumalanpalveluksessamme liturgin, seurakunnan
ja kuoron vuorolauluna. Todennäköisesti sekä varhainen bysanttilainen että katolinen kirkkomusiikki
ovat säilyttäneet piirteitä muinaisesta juutalaisesta ja
ensimmäisten vuosisatojen kristillisestä musiikista.
Musiikkiin liittyi olennaisesti tanssi – jollakin ta-

voin myös uskonnon harjoituksessa – sillä muinaiset
ihmiset ilmaisivat uskoaan koko ruumiillaan laulun,
rytmisoittimien ja tanssin välityksellä. Kun lain taulut
sisältänyt liitonarkku tuotiin Jerusalemiin, Raamattu
kertoo: ”Pelkkä pellavakasukka yllään hän (Daavid)
tanssi rajusti Herran edessä. Daavid ja koko Israelin
heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja
torvet soivat--”, (2. Sam. 6:14–15). Yksi varhaisimpia
mainintoja musiikin terapeuttisesta käytöstä sisältyy
Ensimmäisen Samuelinkirjan kuudenteentoista lukuun: ”Aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin, Daavid tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla
ja paha henki jätti hänet rauhaan.”
Itkuvirsien laulaminen surussa on tunnettu muinoin laajalti itäisessä kulttuuripiirissä. Jeesuksen matkasta ristille kerrotaan: Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja
itkivät Jeesusta”, (Luuk. 23:27). Suomessa itkuvirsien
laulamisen melkein kadonnutta perinnettä on viime
vuosina elvytetty uudelleen.
Raamatun kertomukset itsessään ovat inspiroineet vuosisatojen aikana lukemattomia säveltäjiä.
Alkamassa on joulumusiikin sesonki. Jouluyö, juhlayö -laulun ohella yksi rakastetuimpia Raamatun
innoittamia teoksia on Johan Sebastian Bachin jouluoratorio. Kuusiosainen sävellys pyrkii kattamaan
joulunajan suurimmat juhlapyhät ja evankeliumin
joulukertomukset. Oratoriota valmistellessaan Bach
kierrätti teokseen jo aiemmin käyttämiään sävellyksiä. Teos on alun perin sävelletty esitettäväksi
joulun aikaan 1734–1735. Kolme ensimmäistä osaa
esitettiin perättäisinä joulupäivinä, 25., 26., ja 27.12.

Yksityiskohta Eremitaasin kokoelmista
(Juha Tanska)

Neljännen osan vuoro oli uudenvuoden päivänä, viidennen uudenvuodenpäivän jälkeisenä sunnuntaina
(2.1.1735). Päätösosaa vietettiin loppiaisena. Meillä
tavaksi on tullut esittää koko oratorio yhdellä kertaa
muutama päivä ennen joulua.

Juha Tanska
Kymin seurakunnan kirkkoherra

