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Saatteeksi

Kohti pääsiäistä

Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Kristuksen kärsimyksen kautta avautuu monta polkua, joita voimme
jatkaa mielikuvissa.
Konkreettinen ja hyvä tapa on käydä hiljaisen viikon sanomaan sisälle seurakuntien hiljaisen viikon tilaisuuksissa ja pääsiäisvaelluksilla. Kun pysähdyksiä on monta tai
passioesitys pitkä, saamme surra ja levätä hiljaa. Voimme ”ottaa uusiksi” hetkiä, jolloin voimat ovat olleet lopussa, ja jatkaa kynnys kynnykseltä voimaa keräten.
Luonnossa liikkuminen on monille uskomaton voimaantumisen lähde. Siksi viemme lapset ja nuoret metsään,
merelle tai saareen. Siksi kuljemme mielikuvissamme
moneen kertaan lapsuuden maisemissa ja nuoren ihmisen oivallusten kirkastamissa maisemissa.
Hiljaisen viikon aikana seurakunnat kutsuvat Sanan lähteille.
Kevään myötä värikkyys lisääntyy ja lämpö luo uutta elämää kaikkialla. Näihin kevään päiviin ja tapahtumiin liittyy uskomaton määrä voimaa. Leskenlehti punnertaa
esiin ojanpenkasta. Pikkuinen linnunpoika murtaa kovan munankuoren ja routa rikkoo tien. Syntymä, liike, taivaan halkaiseva auringonpaiste - niitä odotamme. Puu,
elämän vertauskuva, pullistaa silmunsa ja pukkaa esille
keväisen vehreyden - luonto vihannoi ihan kohta.
Katsomme tulevaan kuin
lintu pesästään: toiveikkaina, pelokkaina ja sittenkin
luottaen, että siivet kantavat. Pesän, uunin ja nuotion lämmössä on sama
hehku.
Lämpöä ja valoa
pääsiäisen aikaan!
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

✗ Kansikuvassa
Viherpeippo visertää suomalaisessa maisemassa kesät talvet.
Kuva Pekka Vainio.

Puhelinpalvelumme ovat muuttuneet
Kotkan, Kymin ja Langinkosken ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymämme hallinnon, toiminnan ja työalojen yhteinen puhelinvaihde (05) 225 9232 palvelee maanantaista perjantaihin kello 9-16.
Seurakuntatoimistojen numerot Kotkan seurakuntatoimisto
(05) 225 9300, Langinkosken seurakuntatoimisto (05) 225 5300
ja Kymin seurakuntatoimisto (05) 225 9000 palvelevat kello 9-12
ja 13-16.
Lisää numeroita löytyy koteihin jaetusta puhelinluettelosta. Suorat henkilökohtaiset, ryhmänumerot ja toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.kotkanseurakunnat.fi
Haku kotisivujen kohdasta Yhteystiedot > valitaan seurakunta tai yhtymä.

Kärsimyksen kirjo
Oman pelkonsa ääneen myöntäminen on yllättävän vaikeaa.
Mielikuvissamme se on helposti merkki heikkoudesta. Elämme
maailmassa, jossa vahvana oleminen ja menestyminen ovat ihanteita, joita usein myös tavoittelemme.
Pelot yhdistävät meitä ihmisiä voimakkaasti ja saavat meidät turvautumaan toisiimme.
Uskon, että lähes jokainen meistä on kokenut, miltä pelko tuntuu - tai ainakin kykenee kuvittelemaan tunteen. Pelkäämme erilaisia asioita: yksin jäämistä, sairastumista, kuoleman läheisyyttä tai sitä, miten ylipäätään selviämme päivästä toiseen. Elämään
liittyy väistämättä myös sellaista
pelkoa, jota itse ei aina edes osaa
sanoittaa.
Mielestäni pelko liittyy läheisesti kärsimykseen. Pelkäämme
omaa tai jonkun läheisemme tuskallista elämäntilannetta. Emme
pääse sitä pakoon, vaikka kuinka toivoisimme. Kärsimys kuuluu
väistämättä jokaisen elämään eikä siltä kokonaan välty kukaan.
Kun ymmärrämme omakohtaisesti kokemamme kärsimyksen
tuottamaa tuskaa, niin voimme

Kesän
Osviitta
jää pois
Vuonna 2011 ilmestyy neljä seurakuntalehti Osviitan numeroa.
Tutustukaa ensi kesälle suunniteltuun seurakuntatoimintaan tämän Osviitan sivuilla. Kesätapahtumia, leirien ja retkien ilmoittautumisaikoja ja muita ennakkotietoja löytyy erityisesti sivuilta 14
ja 15.
Seuraava Osviitta jaetaan koteihin syyskuussa 7.9.2011.

varovaisesti aavistella ensimmäisen pääsiäisen tunnelmia.

Hiljaisuuden kautta pääsiäisaamun valoon

Palmusunnuntaista alkava Hiljainen viikko johdattaa meitä seuraamaan Jeesuksen askeleita kärsimyksen tiellä. Jeesuksen tehtävänä oli kuolla ristillä meidän
syntiemme tähden. Tie siihen ei
ollut kivuton. Jeesus koki koko
kärsimyksen kirjon. Sen myötä
me saamme uskoa, että Hän tietää
miltä meidän kipumme, pelkomme ja kärsimyksemme tuntuvat.
Jeesus tietää sen, koska hän on itse
kokenut saman ja vielä enemmän.
Saamme luottaa siihen,
että Kristus osallistuu
meidän
kärsimyksiimme ja on lähellämme. Hän kulkee
rinnallamme, kun omat voimamme loppuvat.
Jeesus näkee meidän heikkoutemme ja
hyväksyy
meidät
heikkouk-

siemme kanssa. Kun uskomme,
että Hän kulkee rinnallamme ja
että Hän on syntiemme sovittaja,
voimme nähdä pääsiäisaamun
valoa. Sitä valoa, johon uskomme
ankkuroituu.
Kärsimys ja kuolema eivät olekaan kaiken loppu vaan uuden
alku. Pääsiäisaamun tyhjä hauta kuvaa meille iloa, kärsimyksen
vastakohtaa. Iloa siitä, että Jeesus
on noussut kuolleista ja hän elää
tänä päivänäkin. Voimme iloita siitä, että meidät hyväksytään
heikkouksiemme kanssa. Jokainen meistä on taivaalliselle Isällemme niin tärkeä, että Hän lähetti Poikansa maan päälle kärsimään ja kuolemaan syntiemme
tähden. Siksi me voimme rohkeasti jättää pelkomme Jumalalle ja nähdä iankaikkisen
elämän toivoa.
Saamme elää pääsiäisen
ilosanoman ytimessä - tänäänkin.

Sanna Einiö
seurakuntapastori
Langinkosken
seurakunta

Hymyillen
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Kotka pilottina
NettiSaappaaseen

- Ensimmäisinä hankkeeseen lähteneet paikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kiuruvesi, Sotkamo, Kajaani ja Kotka. Pilotointipaikkana on Suomi24.fi sivusto
ja siellä 16+ chatti sekä keskusteluissa Nuoret-alue.
- NettiSaappaan kanssa voi keskustella luottamuksella mieltä askarruttavista asioista, suurista ja
pienistä. NettiSaapas toimii verkkopalstalla, ja se on erikoistunut
nuoria varten. NettiSaappaan toimijoiden kanssa voit keskustella
nimettömänä ja omasta tahdosta,
Uusitalo rohkaisee.
NettiSaappaan nimimerkkejä
on kaksi, netti_saapas ja netti.saapas. Näiden nimimerkkien takaa
löytyy useampia henkilöitä, jotka ovat seurakuntien erityisnuorisotyönohjaajia ja koulutettuja yli
18-vuotiaita vapaaehtoisia.
Palveluoperaatio Saapas on
Nuorten Keskus ry:n koordinoima etsivän nuorisotyön muoto,
jota toteuttaa paikallisesti ev. lut.
seurakunnat. Noudatamme toiminnassamme Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumin (www.
alli.fi/nusuvefo) eettisiä periaatteita.

Henkilöstöuutisia

Malkamaanantaina olen kanssasi Getsemanessa.
Rukoilen apua ahdistuksessani.
Tapahtukoon Sinun tahtosi!
Tikkutiistaina mieleni valtaavat
väärät syytökset, joilta en voi puolustautua.
Olethan vierelläni vihollisteni edessä.
Kellokeskiviikkona pesen käteni ja
pakenen vastuuta kuten Pilatus.
Pois se minusta! Herra,anna anteeksi heikkouteni.
Kiirastorstaina liityn viimeisen illan aterialle.
Mikä ilo nauttia ruuasta, juomasta, seurasta!
Kiitän siitä tänään, ja aina ehtoollisella.

Erkkatyössä parasta on erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalon mielestä nuorten henkilökohtainen kohtaaminen ja uudet haasteet.

Matalan kynnyksen toiminta
- Tämän saapastyön pilotoinnin lisäksi nyt on alkanut matalan kynnyksen toiminta. Matalan kynnyksen toimintaahan lempinimellä erkkatyö tunnettu erityisnuorisotyö on muutenkin, mutta nyt sitä on selkeytetty vielä enemmän,
kuvaa Tuula Uusitalo toimintatapojen muutosta.
Matala kynnys nuorille ja nuorille aikuisille palvelee 7-24 -vuotiaita kotkalaisia nuoria ja heidän
vanhempiaan sekä nuoria aikuisia. Toiminta on luottamuksellista, ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. Matalan kynnyksen
asioita voi hoitaa puhelimitse,
sähköisesti tai tapaamalla.
Umpikujaan ajautunut tai muuten vaan elämän kysymyksiä
pähkäilevä nuori voi ottaa yhteyttä matalan kynnyksen toimintaan. Käsiteltäviä asioita voivat
olla mm. ihmissuhteet (perhe-,
seurustelu- ja ystävyyssuhteet),
itsenäistymiseen ja arkeen liittyvät kysymykset, päihteiden käyttöön liittyvät kysymykset, seksuaalisuus- ja sukupuolisuus, hengelliset kysymykset ja kriiseistä
selviytyminen.
Tuula Uusitalon viesti on selkeä: Ota yhteyttä, ei tarvitse jaksaa yksin!
Yhteyskanavia on monta: Facebookissa Tuula Erkkari Uusitalo, Irc-galleriassa TuulaErkka-

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Teologian maisteri Johanna Piirola toimii vs. sairaalasielunhoitajana ajalla 15.2.31.5.2011. Pastori Karoliina Nikula on valittu johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan
1.5.2011 alkaen.
Kymin seurakunta
Pastori Heikki Harvola on saanut tuomiokapitulilta valtakirjan Kymin seurakunnan
I kappalaisen virkaan maaliskuun alusta.
Diakonian virassa aloittaa huhtikuussa sosionomi-diakoni Teemu Muuri.
Langinkosken seurakunta
Lähetyssihteeri-diakonissa Marianne Vitikainen-Mojica on palannut töihin vuoden
alussa.

ri, sähköposti tuula.uusitalo@evl.
fi (myös mese) GSM 044 752 9501.
Jätä nimesi ja numerosi vastaajaan jos et tavoita tai laita tekstari.
Tule tapaamaan, maanantaisin
turinatupa klo 12-19 toimistolla.
Matalan kynnyksen toimintaa
samaan aikaan aloitteli myös Kotkan kaupungin nuorisoryhmän
Marja Rahkonen. Marja toimii
myös facebookissa ja hänellä on
päivystykset keskiviikkoisin nuorisotoimistolla kello 10-16 ja Karhulassa nuorisotalo Vessulla keskiviikkoisin kello 17-19. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse ja
sähköpostitse marja.rahkonen@
kotka.fi GSM 040 561 5569.

Projektirahoitus vireillä

Vähän edellisiä varovaisemmin
sanankääntein Tuula Uusitalo
kertoo uusimmasta aluevaltauksesta, joka ei ole vielä valmis.
- Olemme hakemassa projektirahoitusta, jotta voisimme palkata määräaikaisesti toisen erityisnuorisotyönohjaajan. Projektityöntekijän työhön kuuluisi Saapastoiminta, nuorten ja nuorten
aikuisten matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoiminta sekä
pienryhmätoiminta.
- Tässä kohtaa ei vielä tiedetä,
miten hakemuksen käy ja saammeko myöntävän päätöksen, suuri toivo siitä on kuitenkin, arvioi
Uusitalo. (Osv_tm)

Pitkäperjantaina katson ristiä.
Ristin juurella huudan kanssasi: Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit!
Lankalauantaina on aivan hiljaista.
Risti on tyhjä. Sinä pyhitit haudan
lepopaikaksi. Herra, armahda minua.
Siunaan itseni ristinmerkillä.
Pauliina Hannuniemi

- NettiSaapas on kehitteillä oleva malli, jossa toimitaan etsivän
auttajan tavoittein nuorten suosimilla yhteisöllisen median sivustoilla, kertoo Tuula Uusitalo
aluillaan olevasta toimintatavasta. Mallia ovat olleet kehittämässä joukko Palveluoperaatio Saappaan vastaavia ohjaajia yhdessä
media-asiantuntijoiden kanssa.
NettiSaapas -mallin pilotointi on
alkanut maaliskuussa 2011.

Hiljaisen viikon
rukouksia
Palmusunnuntaina seuraan Sinua,
aasilla ratsastava kuningas. Jeesus,
tervetuloa kotiini ja sydämeeni.

Erkko Vuorensola

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö heittäytyy haasteisiin ripeästi ja ennakkoluulottomasti. Näistä
viestii innostus, jolla erityisnuorisotyöstä vastaava Tuula Uusitalo esittelee työtään. Puheessa vilahtelevat erkkatyö, nettisaapas, pilotointi ja
projektirahoitus…

Ulla Spännäri

Erityisnuorisotyössä riittää
haasteita ja uusiutumisen henkeä
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Pääsiäisviikon
rukouksia
Pääsiäissunnuntain aamuna hauta on
tyhjä. Ihmettelen Marian kanssa.
Kristus on ylösnoussut! Kiitän ja iloitsen.
Maanantaina kuljen Emmauksen tiellä.
Herra, auta minua tunnistamaan
Sinut ihmisissä ja muistamaan, että kuljet rinnallani.
Tiistaina hämmennyn kärsimyksen jäljistä,
niistä tunnistan Herrani.
Pyydän Sinua ja lähimmäisiäni jakamaan leivän kanssani.
Keskiviikkona kiitän ravinnosta.
Niin kuin Pietarin kalansaalis, myös minulle tarjoamasi
hyvyys ja rakkaus on yltäkylläistä.
Torstaina pohdin paikkaani maailmassa.
Mykistyn Sinun osoittamasi luottamuksen edessä:
Menkää kaikkialle maailmaan!
Perjantaina palaan tyhjälle haudalle.
Millaista oli naisten ihmetys ja riemu?
Tänäänkin saan viedä ilosanomaa.
Lauantaina katson rohkeasti eteenpäin.
Sinä annoit minulle tehtävän ja lupasit
olla kanssani maailmaan loppuun asti.

Yli kolmen vuosikymmenen ajan sairaalateologina Kotkassa toiminut johtava sairaalasielunhoitaja Esko Sorri hyvästeli työkavereitaan
kymppikahveilla helmikuussa. Kukittajana toiminut sairaalasielunhoitaja Elina Vuoristo on jäämässä eläkepäiville kesäkuun alussa.

Sunnuntaina muistan kastettani,
sen lupausta ja velvoitusta.
Nimeltä kutsuen ohjaat elämääni. Kiitos!
Siunaan itseni ristinmerkillä.

Osviitta
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Cursillo
- arjen pyhiinvaellus
Cursillo (suomeksi lyhyt kurssi)
-liikkeeseen tullaan mukaan osallistumalla Cursillo-viikonloppuun. Viikonlopun jatkona on arjen kristillisyyttä tukeva pienryhmä. Toiminta on tarkoitettu työikäisille, joille omaa paikkaa seurakunnassa ei vielä ole oikein löytynyt.
Cursillo-viikonlopun ohjelma
on tiivis, mutta samalla levollinen. Kolmen päivän aikana käydään läpi keskeiset kristilliset
käsitteet armosta alkaen. Samoin
paneudutaan arkisen elämän tuomiin haasteisiin.
Seuraava valtakunnallinen viikonloppu on kotkalaisten ja haminalaisten järjestämänä Kotkassa Ristiniemen kurssikeskuksessa 27.4.-1.5.2011. Maksu on noin
130 euroa. Lisää Cursillo-toiminnasta ja ilmoittautumislomakkeet
verkkosivuilla www.cursillo.fi Lisätietoja saa myös pastori Heikki
Harvolalta ja pastori Kirsi Hämäläiseltä. Tähän mennessä jo neljätoista kotkalaista on osallistunut
yhteen tai useampaan tällaiseen
viikonloppuun.
Cursillo auttaa kristittyjä löytämään omaa henkilökohtaista kutsumustaan ja elämään sitä todeksi. Tämä kristillisen elämän lyhytkurssi jatkuu niin kauan kuin siihen haluaa osallistua.
Cursillon käyneet tapaavat toisiaan vuosittain, mm. toukokuussa
2011 Lahden kirkkopäivillä.



  




    

 

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824, 040 486 6726

Koulukatu 5
48100 KOTKA

vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
Masurkka- kuntoutuskurssit Tuusulassa

APU
JAUUPUMUKSEEN
UUPUMUKSEEN
APU MASENNUKSEEN
MASENNUKSEEN,
JA AHDISTUKSEEN
AHDISTUKSEEN
JA
• Työelämässä oleville aikuisille, jotka kärsivät pitkällisistä jaksamis- ja
mielialaongelmista työn ja arjen paineissa.
• Kesto kaikkiaan 17 arkipäivää useassa eri jaksossa.
• MASURKKA piano masentuneille 2.5. ja 29.8. alkaen
• MASURKKA fortissimo työuupuneille 26.9. alkaen
• Päämenetelmänä toiminnallinen psykodraama ja kehon kertomukset.
• Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela.
• Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
• Paikkana Majatalo Onnela Tuusulassa os. Rantatie 34
HAKU Kelan kautta. Hakemuksen liitteeksi työterveyslääkärin tmv.
B-todistus kyseistä oireista ja kuntoutuksen tavoitteista. Hakemuksia ja
lisätietoja saa Kelan toimistoista ja nettisivuilta www.kela.fi/kuntoutus
LISÄTIETOJA www.psykologiyhteistyo.fi ja, info@psykologiyhteistyo.fi
sekä Raija Hänninen p. 050-341 5868, raija.hanninen@spontenova.fi

Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 0400 338 109
Repäisty
irti
vanhasta?

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennuskurssit auttavat yli 50-vuotiaana aviotai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4.
Lehmirannan lomakeskus, Salo
16.–20.5.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.– 9.9.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.– 3.12. Lehmirannan lomakeskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

Kysy myös

www.elakeliitto.fi

Yhtäkkiä yksin R -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

Laadukas kotimainen
vaativan ilmaston
kestävä lasiterassi
-järjestelmä ilman
mittarajoituksia,
avaimet käteen
-toimituksena!
L U O N N O L L I S E S T I T Ä Y D E N PA LV E L U N

I K K U N A T E H D A S
Hakamäentie 17, 48400 Kotka puh. (05) 2265 100

Tutustu lasiterasseihin:

www.lasivuorimaa.fi

Osviitta
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Sukupolvien ketju tutuksi
Kirkonkirjat ovat sukututkijan aarreaitta. Kevään korvalla tulee voimaan uusi suositus siitä,
miten sukututkijat pääsevät itse perehtymään
kirkonkirjojen antiin.
Käytäntö muuttuu, tutkimus jatkuu.

Kotkan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä tietoja sukunsa
vaiheista etsii vuosittain parikymmentä kiinnostunutta. Keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen
toteaa, että kirkonkirjat sisältävät
paitsi historiatietoja, myös henkilötietoja, jotka saattavat olla arkaluonteisia. Esimerkiksi rikosrekisteritiedot näkyivät perhelehdillä vielä 80-luvulla. Myös sairaudet, huostaanottopäätökset, jopa
poliittiset taustat on aikaisemmin
merkitty kirkonkirjoihin. Sukututkija joutuukin aina ennen tutkimusluvan saamista allekirjoittamaan sopimuksen, joka sisältää
vaitiolovelvollisuuden.
Korkein hallinto-oikeus on
marraskuussa 2010 tehnyt päätöksen, jolla halutaan suojella
ihmisen yksityisyyttä myös hänen kuolemansa jälkeen. Niinpä
kirkkohallitus suosittaa, että jatkossa seurakunnat ja keskusrekisterit antavat luvan ainoastaan
100 vuotta vanhempien kirkonkirjojen tutkimiseen. Seurakunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä, ja aina sukututkija ei ole päässyt lainkaan tutustumaan kirkonkirjoihin. Toukokuun alussa voimaan astuva päätös yhtenäistää
käytännöt.

Pirjo Sunila ja Matti Kontkanen selaavat vanhaa muuttokirjaa ja toivovat, että joku historiantutkija innostuisi selvittämään
sen tietoja. Kirjansidonta on Pirjo Sunilan toinen rakas harrastus.

Sukunsa vaiheisiin perehtyneen Pirjo Sunilan mielestä yhtenäistämispäätös on hyvä. Hänellä on kahdenlaista kokemusta seurakuntien käytännöstä: kymiläisen isän suvun tutkiminen
on onnistunut hyvin, Pieksämäellä syntyneen äidin ei.

Opiskelua ja
sitkeää puurtamista

Vanhojen kirjoitustapojen tulkintaa, vanhaa ruotsia kirpputorilta ostettujen ikikulujen ruotsisuomi sanakirjojen avulla, historiaa. Sukututkimus vaatii tekijäl-

Kirkkohallituksen suositus
kirkonkirjojen tutkimisesta
ei estä sukututkimusta
Kirkkohallitus suosittelee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen edellyttämän henkilötietojen suojan toteuttamiseksi, että jatkossa kaikki seurakunnat ja keskusrekisterit antaisivat lupia ainoastaan 100 vuotta vanhempien
kirkonkirjojen tutkimiseen.
Nyt annettu suositus jättää
kirkkoherranvirastoille ja seurakuntien keskusrekistereille mahdollisuuden tapauskohtaisesti harkita, onko mahdollista an-

taa lupa 100 vuotta nuorempien
kirkonkirjojen omatoimiseen tutkimiseen. Jos lupa annetaan, on
huolehdittava siitä, ettei kenenkään henkilötietojen suojaa loukata. Suositus koskee siis ainoastaan omatoimista kirkonkirjojen tutkimista, eli seurakunnista saa edelleen tilaamalla kirkonkirjoista sellaisia tietoja, jotka eivät loukkaa henkilöiden yksityisyyttä.

tään sitkeyttä ja monenlaisia taitoja. Kun oppii sijoittamaan ihmiset
siihen aikakauteen, missä he ovat
eläneet, alkaa samalla ymmärtää, miksi he aikoinaan ovat tehneet päätöksiä, jotka nykytiedon
valossa ovat kummallisia, Pirjo
Sunila, o.s. Horto sanoo. Hänelle
isän kuolema vuonna 1988 oli alkusysäys perehtyä tämän sukuun.
- Silloin oltiin kuitenkin sitä
mieltä, että kaikki Horrot eivät ole
sukua keskenään. Kun pääsin Aatamiin asti, eli löysin Pihkoosta
Hortolaan vuonna 1736 muuttaneen Aatami Jaakonpojan, selvisi myös vähitellen, että me kaikki
olemme hänen jälkeläisiään.1700lukua pitemmälle näillä seuduin
ei sukututkimuksessa juuri pääsekään, koska rajaseudun sodissa kirkot kirjoineen ovat ehtineet
moneen kertaan palaa.
- Paras tapa aloittaa sukututkimus on ryhtyä tutkimaan vanhoja perukirjoja ja haastattelemaan
kylän vanhimpia asukkaita. Kotkan opistossa alkoi minulle sopivasti myös Annikki Yrjölän vetämä sukututkimuksen kurssi, jossa oppi perusasiat. 90-luvun alussa me sukututkimuksen opiskelijat perustimme Kymenlaakson
sukututkimusseuran.

Pirjo Sunila muistuttaa, että
vanhat rippi- ja muuttokirjat ovat
mielenkiintoinen osa tämän alueen historiaa. Niitä tutkimalla selviäisi, onko Kotka ollut savolaisten Amerikka. Toivottavasti joku
historiantutkija kiinnostui selvittämään asiaa.

Sukututkimus jatkuu

Matti Kontkanen muistuttaa, että
suvustaan kiinnostuneet saavat
edelleen tilata seurakuntien kirkonkirjoista sellaista tietoa, joka
ei loukkaa henkilön yksityisyyttä. Historian tutkijoilla on edelleen oikeus saada tietoa myös kirkonkirjoista.
Vaikka kirkkohallituksen suositus jättääkin kirkkoherranvirastoille ja seurakuntien keskusrekistereille mahdollisuuden
harkita tapauskohtaisesti luvan
myöntämistä sukututkijoille 100
vuotta nuorempienkin kirkonkirjojen tutkimiseen, pyritään Kotkassa yhtenäiseen käytäntöön
maan muiden keskusrekistereiden kanssa.

Teksti Tellervo Aho
Kuvat Tuula Mäkitalo

Kumppanuushanke etenee
myötätuulessa
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
on myöntänyt Kotkan kumppanuushankkeelle 2011-2012 Euroopan sosiaalirahastosta yhteensä
90 000 euroa. Muu julkinen rahoitus on kaksivuotiskaudessa seurakuntayhtymän 56 000 euroa ja yksityinen rahoitus 2000 euroa.
Hanke on jatkoa vuonna 2009
alkaneelle projektille, jossa Kotkan kaupunki ja Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä keräsivät yhteistyökumppaneita auttamaan
lomautettuja, lomautusuhan alla
olevia ja työttömäksi joutuneita.
Jatkohankkeeseen mukaan tulevat organisaatiot ovat edellä mainittujen lisäksi työvoimahallinnon Apaja-työpajat, SAK: n alueja paikallisjärjestö, STTK:n paikallisjärjestö ja Suomen Punaisen Ristin Kymin osasto.
Projektityöntekijän määräaikainen virka on parhaillaan täytettävänä. Tehtävä täytetään ajalle
1.5. alkaen vuoden 2012 loppuun
asti. Lisäksi työhön palkataan
osa-aikainen projektiassistentti. Projektilla on tarkoitus saada
syntymään 2 uutta naistyöpaikkaa ja kaksi uutta naisten yritystä.
Kumppanuushankkeen projektityöntekijä tuo työpaikoille yhteistyötä ammattijärjestöjen, työsuojeluhenkilöstön, työnantajan edustajien ja työterveyshuollon kesken. Työntekijöitä ja
heidän lähiesimiehiään tuetaan
ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Koulutustoiminnan, foorumien ja asiantuntijaluentojen avulla
saadaan ajankohtaista informaatiota ja luodaan yhteyksiä. Myös
diakoniarahaston toimintaa tehdään tunnetuksi ja ohjataan talousvaikeuksissa olevia ihmisiä rahaston asiakkaiksi.
Diakoniarahaston ja velkaneuvonnan palvelut täydentävät toisiaan. Kaupungin velkaneuvonta painottuu velkajärjestelyihin,
diakoniarahasto auttaa kaikkein
köyhimpiä, velkaantuneita henkilöitä.
Kumppanuushankkeen projektien vastuuhenkilönä toimii Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
keskusrekisterin ja yhteisten työalojen johtaja Matti Kontkanen.
(Osv_tm)

Kesäinen kirkkovaellus Ruotsinpyhtäältä San Damianoon
Kesäkuussa 17.-19.6. järjestettävä kirkkovaellus kutsuu
rukoilemaan jaloin, virkistymään yhteydestä, rukouksesta ja kesän kauneudesta.
Vaellus kulkee tänä vuonna Ruotsinpyhtäältä Lapinjärvelle ja sieltä Porlammille
San Damianon osuuskuntaan
(www.sandamiano.fi), jossa
majoitutaan maaseudun rauhassa.
Vaelluksen hinta 75 euroa,
sisältää kuljetuksen Karhulasta Ruotsinpyhtäälle ja paluu-

kyydin, vaatimattoman majoituksen sekä ruokailut. Kävelymatkat jakautuu eri päiville
25, 13 ja 8 kilometrin osuuksina.
Ilmoittautumiset torstaihin 28.4. mennessä Johanna
Tanskalle puhelimitse 040
541 5191. Infotilaisuus 28.4.
kello 18 Helilän seurakuntatalossa.
Tämän vaelluksen patikoinnin, kesäluonnon ja hiljaisuuden ystäville järjestää
Kymin seurakunta.
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Viime kesänä Meripäivillä seurakunnan ja Kotkan Elvis Alajaoston
(KEA) Kotkan kirkkoon
kutsuma Konneveden
seurakunnan iltamessuproduktio Elvis-messu
keräsi yli tuhat henkeä.

Tuula Mäkitalo

Elvis-gospel koskettaa
- jälleen kesällä Kotkassa

Helteisessä kesäillassa kirkon
ovet olivat apposen auki ja Elvisgospelin uskoa, toivoa ja rakkautta, lohtua, iloa ja rohkeutta välittävät sävelet kaikuivat kirkkopuistoon, missä myös satunnaiset ohikulkijat pääsivät nauttimaan musiikista. Illan kolehti kerättiin Kotkan perheiden auttamiseen keskittyneen Tukikeskus Villa Jensenin työn tukemiseen. Tämän kevään suurtapahtumassa Lahden
Kirkkopäivillä 12. toukokuuta Elvis-messu on sijoitettu 3000 hengen juhlatelttaan.
Kotkan Elvis Alajaoston presidentti Tomi Raussi on saanut viime kesän jälkeen monta kertaa
kuulla kiitoksia Elvis-messusta ja
kyselyjä, onko uusintaa luvassa.
Nyt on vastaus valmiina. - Kyllä,
Konneveden Syntiset miehet tulevat taas, lupaa Raussi.
Tällä kertaa KEA tuo bändin
Kotkaan Elvis-gospelkonsertin
Are You Lonesome Tonight merkeissä Meripäivien aikaan lauantaina

dessa toimia kirkossa paljon yhteistä.
Dekonstruktio, vanhojen rakenteiden purkaminen ja uusien
väylien etsiminen yhdistää miehiä. Piispa Wille Riekkinen on
antanut tukensa Konneveden
meiningille kutsuen mm. Syntisen miehen kitaramessun 60-vuotispäivilleen Kuopion tuomiokirkkoon ja toimien saarnaajana
Tangomessussa Konneveden piispantarkastuksen yhteydessä.

Mistä kaikki alkoi

30.7. Esityspaikkana on Satamakatu 4:ssä sijaitseva Nelosteatteri.

Mikä Men in Sin?

The Men in Sin `in eli Syntisten miesten konserttien normikokoonpanossa solistina laulaa
pumpun johtaja, kanttori Alexi
Juhanpelto ja muina muusikoina soittavat ¡Otra Vez! tango nuevo -yhtyeen säveltäjäkitaristi Markus Elgland, kitaraa Seppo Savilehto, koskettimia Osmo Ruuska
ja bassoa Pertti Ruuska. Nokkahuilistina bändissä suutaan soittaa kirkkoherra Olavi Virtanen.
Kanttori Alexi Juhanpelto kertoo Elvis-innostuksensa alkuvai-

heista.
– Monen muun tavoin olen jo
pikkunassikkana kuunnellut Elvis Presleytä. Elviksen rock- että gospel-levyt ovat kokoelmani
ensimmäisiä. Musiikki, spiritualiteetti ja Elviksen surullisen ritarin hahmo kiehtoivat, muistelee
Juhanpelto, jonka soitinarsenaaliin kuuluu trumpetti, kornetti,
kitara ja kosketinsoittimet.
Juhanpellolla on kanttorin ja
diakonin koulutus. Hän on soittanut sotilassoittokunnassa ja toiminut kanttorina Vaasassa, Kangasniemellä, Pieksämäellä sekä
Konnevedellä vuodesta 2000. Juhanpellolla on maine tulisieluisena kirkon luutuneita rakenteita jyrsivänä rakkikoirana, joka taitaa myös itseironian ja jolle huumori on elinehto. Juhanpellon kanssa työskennelleet ja hänen lähipiirinsä tuntevat miehen
uutteraksi harjoittelijaksi ja tiimityöstä ammentavaksi tinkimättömäksi taiteilijaksi. Juhanpelto provosoi ja provosoituu, mutta on harvoin väärässä, kuvaavat
työtoverit.
Kanttori Juhanpellon vahva,
syvä ja elämää soiva ääni sopii
hienosti Elvis-gospelin tulkintaan. Monipuolisena muusikkona ja erityisen taitavana sovittajana tunnettu Juhanpelto on house band The Men in Sin´in kans-

sa täyttänyt kirkkosalit myös Juice Leskisen laulujen konsertilla
Rakkauden ammattilainen.

Työparin kirjavat vaiheet

Työpari Alexi Juhanpelto ja Olavi Virtanen ovat molemmat olleet
aina kirkkonsa radikaaleja ja samaan seurakuntaan päädyttyään
alkoi säkenöidä. Miehet ovat toteuttaneet seurakunnassaan paljon kokeilevaa ja uutta hakevaa
toimintaa. Tavallisilta ihmisiltä, seurakuntalaisilta sekä myös
kirkkoon kuulumattomilta on tullut runsaasti kannustusta ja vilpitöntä kiitosta.
Kirkkoherra Virtanen hankki ennen teologista tiedekuntaa
elämänkokemusta niin nuorisovankilasta kuin mielisairaalasta,
kehitysvammalaitoksesta ja kriminaalihuollosta. Puutarhakoulukin on käyty. Pappina Virtanen on ollut Kuorevedellä, Ruotsin Örebrossa, Kylmäkoskella ja
vuodesta 2002 Konnevedellä.
Vaikka kanttori ja kirkkoherra
eivät ulkoisesti mitään identtisiä
kaksosia olekaan, toinen kun on
kalju tosimies, joka omistaa yhden tummanharmaan yleispuvun, ja toinen taas on metroseksuaali kukkopoika, jonka tummat
kiharat kiiltävät ja asussa on aina
jotain glitteriä tai blingblingiä –
on miesten ajattelussa ja rohkeu-

Mutta tämä Elvis, ja mistä se alkoi? – Pieksämäellä vuonna 1998
Kuninkaat kohtaavat ry:n Elvistapahtumia järjestänyt yrittäjä Jarmo Raitio pyysi minua mukaan.
Järjestimme kirkkokonsertin, joka sai paljon mainosta ja Pieksämäen maaseurakunnan kirkko
olikin ääriään myöten täynnä ja
sama toistui seuraavina kesinä.
- Näissä aineksissa, musiikissa,
ilossa ja lohdussa on Elvis-gospelin turnauskestävyys, pohtii kirkkoherra Olavi Virtanen.
- Harras toiveemme on pystyä
tuomaan pieni taivashetki tänne
maan päälle. Elvis-messut ja -konsertit on tarkoitettu ihan jokajampalle, ei tarvitse olla mikään kirkollinen hevijuuseri tai uskonnon
liikakäyttäjä voidakseen viihtyä
Elvis-gospelin parissa ja toiveemme on että rappuja ja kynnyksiä
olisi mahdollisimman vähän, ja
niissäkin annetaan kantoapua tarvittaessa.
– Elvis Presley tunnetaan parhaiten varmasti rock´n roll -musiikista sekä elokuvistaan ja toisaalta elämänkerrastaan, sekä todesta, että tarinasta ja moni pitää
elämänsä loppuaikojen Elvistä
paheellisena ja pöhöttyneenä ihmisrauniona, tietää Juhanpelto.
- Kirkko ja hengellisyys kuitenkin kuuluivat aina Elviksen elämään ja hänen saamansa Grammy-palkinnotkin tulivat juuri
gospelmusiikista, toteaa Elviskanttori Alexi Juhanpelto.

Riitta Virtanen
Konneveden seurakunnan
messu- ja tiedotussihteeri

Ryhmä Sarastus on pitkin kevättä harjoitellut laajennetulla porukalla uutta runomatineaa Kuin kuvastimesta. Mukana on aiemmista
esityksistä tuttua väkeä: Johanna
Tanska, Sirkka Koho, Aila Koskela, Suvi Qvintus, Jenni Saarenvalta, Marjatta Luoma, Liisa
Mäkelä, Kirsi Tinkanen, Kaisa
Virmakoski, Matti Virmakoski
ja Antero Marjakangas.
- Siinä on hengellisten ja henkevien runojen välissä Siionin
virsiä, joita veisataan porukalla. Lausujat käyvät vuoropuhelua hyvässä hengessä ja Siionin
virret luovat esitykselle seurojen
tunnelmaa, kertoo ohjaaja-esiintyjä Antero Marjakangas.
- Kymmenen lausujaa esittää 24

Ulla Spännäri

Sarastuksen runomatinea yhteisvastuulle
runoa ja neljä Siionin
virttä. Loppuvirtenä
on “Herraa hyvää kiittäkää”.
Ensi-ilta on 2. pääsiäispäivänä 25.4. kello 15 Karhulan seurakuntakeskuksen isossa salissa. Vapaaehtoinen kolehti kootaan Kymin seurakunnan
yhteisvastuukeräykseen. Toinen
esitys on tiistaina 26.4. kello 18

Vasemmalta oikealle eturivissä: Jenni Saarenvalta, Marjatta Luoma, Aila Koskela, Sirkka Koho, takarivissä:
Suvi Qvintus, Liisa Mäkelä, ja seisomassa: Kirsi Tinkanen ja Antero Marjakangas.

Kotkan seurakuntakeskuksen isossa salissa. Pääsylipputuloista puolet
annetaan Kotkan seurakunnan yhteisvastuukeräykseen.
Jos pyyntöjä tulee, esitetään
Kuin kuvastimesta muuallakin.
Sarastuksen tämän kevään helmiä on Eeva Kilven runo: Ja eräänä hyvin kyllästyttävänä päivänä//
Jeesus sanoi heille kokeeksi://- Köyhät
teillä on aina keskuudessanne!// Mutta he vain katsoivat häneen ihaillen.
Ja Viljo Kajavalta: Luomisen salaisuuksiin emme koskaan avainta löydä.//Kenties avainta ei ole.//Tajuamme ehkä pienen hetken:// jokin ohjaa
ihmiskättä, kuvittaa Luojansa töitä.
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Katastrofirahasto
etsii asiantuntijoita
Kirkon Ulkomaanapu perusti vuonna 1999 katastrofirahaston, jonka
avulla pystytään toimimaan nopeasti äkillisissä hätätilanteissa.
Katastrofikeräyksen järjestäminen ja avustusvarojen kerääminen
vie aina oman aikansa. Kun varat
avustamiseen ovat jo olemassa,
voidaan katastrofeihin reagoida
nopeasti.
Kirkon Ulkomaanapu etsii ammattilaisia kansainväliseen humanitaarisen avun valmiusryhmään. Haussa on henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa nopeastikin
ottaa vastaan tarjottuja tehtäviä
hätäapu- ja jälleenrakennusohjelmissa katastrofi- ja kriisialueilla.

Miten pääsisin
mukaan työhön?

Auttamisessa tarvitaan kansainvälisen humanitaarisen avun asiantuntijoita, jotka omalla ammattitaidollaan tukevat esimerkiksi
ruoan tai veden jakelun, suojien
rakennuttamisen ja psykososiaalisen avun järjestämistä. Jotta apu
menisi tehokkaasti perille, tarvitaan myös osaavaa talous- ja hallintohenkilöstöä.
Hakijalta vaaditaan hyvää terveyttä, työtehtäviä vastaavaa
koulutusta sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta, englannin kielen taitoa sekä kykyä
sopeutua monikulttuurisiin ja arvaamattomiin oloihin.
Haku valmiusryhmään on jatkuvaa. Nelipäiväisiä peruskursseja järjestetään 1–2 kertaa vuo-

Haitilaiset pikkulapset tarvitsivat kansainvälistä apua maanjäristyksen jälkeen.

dessa. Jos kaikki hyväksytyt henkilöt eivät mahdu kurssille mukaan, he siirtyvät seuraavalle
kurssille.
Seuraavan peruskurssi pide-

Se meni toisin
Jokainen ihminen joutuu ajoittain sellaisen tosiasian eteen, että elämä ei
mene niin kuin toivoo.
Suhtautumistavat siihen ovat hyvin erilaisia. Joku tuntuu luonnostaan osaavan suhtautua pettymyksiin kypsästi ja sopeutua siihen, suunnitelmat menivät uusiksi. Tämä on vain elämää ja
eteenpäin on mentävä. Jollekin toiselle isojen pettymysten kohtaaminen on
työlästä. Huomaakin jäävänsä jumiin
omaan pettymykseensä ja eteenpäin
meneminen on kivikkoista tietä.
Mikä lie selittääkään reagointitapojen
erilaisuuden.
Luonne, kodin malli, sen hetkiset olosuhteet, lähellä olevien kyky tukea, vai
jokin muu? Yhtä selvää vastausta siihen ei varmasti olekaan. Ainakaan ulkoapäin ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Reippaasti eteenpäin porskuttavista ei voi varmasti sanoa, onko kyse kyvystä sopeutua hyvin

tään 28.9.-1.10.2011. Hakuaika
kurssille päättyy 1.8.2011.
Asiantuntijat lähetetään kansainvälisiin tehtäviin määräaikaisiin työsuhteisiin, ja palkkaus so-

vitaan tapauskohtaisesti.
Lisätietoja antaa Nanny Nordström, puh. 050 329 9598, nanny.nordstrom@kirkonulkomaanapu.fi

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Umpisolmussa
vai siitä, että pettymys vain lakaistaan maton
alle. Kovasti surulliselta ja pettyneeltä näyttävät taas voivat olla oikeasti hyvinkin eteenpäin
meneviä.
Niin tai näin, meidän on vuorollamme ratkaistava, miten suhtautua toiveittemme toteutumattomuuteen tai menetyksiin.
Jossakin vaiheessa tulee nimittäin kohta, jossa joko tietoisesti tai tiedostamatta valitsemme suunnan ja suhtautumistavan vaikka tunteemme tuntuvat elävän omaa elämäänsä. Valitako sopeutuminen, anteeksianto, hyväksyminen, vai pettymykseen jääminen ja katkeruus?
Suunnan ottaminen on oleellista. Se on oleellista juuri siksi, että ilman sitä kaikki se mihin
petyin jää hallitsemaan minua. Valittu suunta
antaa voimaa kahlata hankalien tunteiden läpi
ja päästä uudelle ladulle. Ja ehkä jonakin päivänä voi sanoa lauseen ”se meni toisin, mutta
oli silti kelpo elämää.”
Mia Kähärä
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
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Talven keskellä las
Kalle Järnstedt johtaa
sudenpentujen laumaa
ja opettaa esimerkiksi suunnistamaan ilman
kompassia.

- Oma mielikin lepää, kun saa olla näiden lasten kanssa. Meteliä
on joskus vähän liikaa, mutta taas
kun kysytään, että lähtisinkö leirille, niin lähden.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistönhoitaja Kai "Kalle" Järnstedt on nyt laumanjohtaja. Hän tuoksuu savulta ja ulkoilmalta ja siemaisee kuksasta mehua. Kaulassaan hänellä on Merihaukkojen partiohuivi ja ympärillä lauman verran alle kymmenvuotiaita Sudenpentuja. Se
on Kallen lauma.
Kaikkiaan noin 80 partiolaista leireili maaliskuun puolivälissä Turkian Lintukodossa. Paikalla
oli nuorimpien eli sudenpentujen
lisäksi samoojia, tarpojia ja seikkailijoita.
Pojat hakkasivat puita, yksi porukka veti lumikenkiä jalkaansa ja kolme tyttöä veisti puukolla
hienoja puuveitsiä. Nuotiossa oli
tuli ja pihalle oli pystytetty telttoja, joissa isoimmat yöpyivät. Rohkeimmat viettivät yönsä lumimajassa.
Sudenpennut saivat vielä tyytyä sisämajoitukseen.

Suunnistusta sammalten
ja oksien mukaan
Pikkupoikana Kalle harrasti
enemmänkin seurakunnan poikakerhoa ja touhusi Toukolan
nuorissa. Kotkassa Papinkadulla
oli tuolloin nuorisotoimisto, jossa partiolaiset kokoontuivat. Siellä Kallekin käväisi.
Varsinaisesti Kalle innostui
partiosta silloin, kun omat pojat

Ilpo ja Mia Hakkarainen nauttivat talvisesta luonnosta tyttäriensä Veeran ja lumimajasta kurkkivan Ainon kanssa.

tulivat partioikään.
- Kun menin vahtimestariksi
Aittakorpeen vuonna 1980, siellä
tarvittiin partioon vetäjää. Ja minä lähdin hommaan ja tein sitä
melkein 15 vuotta. Kun muutimme kaupunkiin, Forsmanin Lasu
houkutteli Merihaukkoihin.
- Tykkään tästä kovasti. On hienoa nähdä, miten nuoret kehittyvät ja oppivat uusia asioita, vaikka se joskus vaatiikin pitkää pinnaa, Kalle naureskeli.
Talvinen leiri on lapsille ja nuorille oikea oppimisen paikka. Monet kaupunkilaislapset eivät erota mäntyä ja kuusta tai tunne ensimmäistäkään lintua - elleivät

he kuulu partioon. Retket metsään ovat suuria seikkailuja: siellä suunnistetaan ilman kompassia, maamerkkien perusteella.
Käsi sydämelle, aikuinen, tiesitkö sinä, että muurahaispesän
loivin sivu on pesän eteläpuolella, että jäkälä kasvaa parhaiten kivien eteläpuolella ja sammal pohjoispuolella tai että puiden oksat
ovat tiheämmät ja tuuheammat
puun eteläpuolella?
Partiolainen oppii näitä asioita leirillä.

Jäämies ja
jokamiehen oikeudet

Kun Tanja vähän kasvaa, hän pääsee partiokavereiden kanssa telttaan nukkumaan. Nyt Kalle-isä ja sudenpennut majailivat sisätiloissa.

Leiri tarjoaa seikkailuja, kavereille kerrottavia tarinoita ja hienoja
muistoja.
Kuusi tarpojapoikaa vietti yönsä lumimajoissa, vähän kylmissään, mutta aamuun asti kuitenkin. Teltoissa lämmittivät kaminat, ja asujat hoitivat kukin vuorollaan kipinävahdin hommia.
- Tänään meillä oli jäämiehen
metsästys, ja me nähtiinkin jäämies. Se oli Lasu, paljasti Kallen
tytär Tanja, joka myös on sudenpentuja ja oli mukana leirillä.
Jäämiestä etsittäessä opittiin
myös jokamiehen oikeuksia.
Leirillä oli lasten lisäksi myös
äitejä ja isiä. Mia ja Ilpo Hakkarainen olivat siellä lastensa Vernerin, Veeran ja Ainon kanssa.
- Tämä on tiivistä yhdessäoloa
perheen kanssa, ja työasioista
pääsee hyvin eroon, Ilpo mietti.
Robotiikka ja muut työasiat eivät
leirillä päässä pyöri.
- Ryhmähenki on täällä hieno
asia. Lapsilla on partiotaitokilpailunsa, jossa kilpaillaan ryhmissä ja kaikki voivat olla mukana, Ilpo kertoi. – Leirillä koetellaan myös voimia. Kun tulimme
tänään metsästä, porukka oli tosi poikki.
Metsäretkien ja partiotaitojen myötä lapset ja nuoret oppivat partiossa paljon kauaskantoisempiakin asioita.
- He oppivat toimimaan ryhmässä ja ottamaan toisensa huomioon. Jos huomataan, että joku
jää syrjään, hänet otetaan mukaan. Jos jollakin on koti-ikävä,
häntä lohdutetaan. Partiohommissa he oppivat myös pitkäjänteisyyttä, Kalle pohdiskeli.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Inka Sutela, Marikki Virtanen ja Ninja Puumalain

Osviitta

sten kanssa

nen osaavat veistää puukolla hienoja puuveitsiä.

”Tänään
meillä oli
jäämiehen
metsästys,
ja me
nähtiinkin
jäämies.”
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Tule mukaan
vapaaehtoistyöhön
Kirkon työssä on runsaasti tilaa vapaaehtoisille. Valtakunnallisesti suurin kirkon vapaaehtoisten nettirekrytointikanava on
Suurella Sydämellä -sivusto. Tämä evankelisluterilaisten seurakuntien verkosto välittää ja etsii vapaaehtoisiksi haluavia ihmisiä, kaikenlaisia, kaiken ikäisiä, ketä tahansa, jolla on hetki aikaa ja halu toimia.
Toiminta-ajatus on kaikessa vapaaehtoistyössä sama: lähimmäisen palvelu ja auttaminen.
Suurella Sydämellä on valtakunnallinen netissä oleva
vapaaehtoisen auttamisen kanava, jonka tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa, palvella avun
tarvitsijoita ja koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä. Toimintaa on jo seitsemällätoista paikkakunnalla. Mukaan ovat lähteneet Helsingin Diakonissalaitos ja seurakunnat ympäri maata: Pirkkala, Kangasala, Salo, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Lieto, Mikkeli, Kotka.
Kotisivuilla voit tutustua tarjolla oleviin vapaaehtoistyöpaikkoihin ja liittyä Suurella Sydämellä -vapaaehtoiseksi ilmoittautumalla suoraan verkossa johonkin tehtävään.
Seurakunnan työntekijät ottavat viestin saatuaan yhteyttä.
Lähetystyön, diakonian ja aikuistyön verkostoissa toteutetaan porukalla tapahtumia, retkiä ja leirejä, joissa tekeville käsille ja kuunteleville lähimmäisille on paikkansa. Kannattaa kysyä työntekijöiltä näitäkin tehtäviä.
Laitoksissa moni odottaa ystävää, puhekaveria tai ulkoiluttajaa. Lähimmäispalvelutoimintaan kutsutaan tällaisesta palvelutyöstä kiinnostuneita, jotka haluavat sitoutua vaikka vain kerran viikossa tapaamaan yksinäisen tai
pientä apua tarvitsevan ihmisen esimerkiksi vanhusten
palvelukeskuksessa.

Palveluoperaatio Saapas

Palveluoperaatio Saappaan toiminta on ev.lut. seurakuntien ensisijaisesti alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamisja sielunhoitotyötä. Toimintaa ohjaa ja siitä vastaa seurakunnan nimeämä henkilö tai henkilöt, joille Nuorten Keskus ry on myöntänyt Palveluoperaatio Saappaan ohjaajatunnuksen. Toimintaa toteutetaan erilaisissa nuorten suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa sekä nuorten suurkokoontumisissa.
Saapasvapaaehtoisena on mukava olla. Toiminnassa on
mukana paljon eri ikäisiä ja eri aloilta tulleita aktiiveja, joita Saapasharrastus yhdistää.
Vapaaehtoiskoulutus on kattava ja antoisa. Koulutuksessa saa ensiapuvalmiuksia, vuorovaikutustaitojen koulutusta sekä turvallisuus- ja tilannearvio koulutusta. Vapaaehtoinen saa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmistä,
nuorisotyön ajankohtaisista asioista sekä valmiuksia ohjata nuoria näissä verkostoissa. Koulutukseen hakeutuvat
haastatellaan ennen koulutusta.
Vapaaehtoiset toimivat oman alueensa päivystyksissä
ja suurilla kesäfestareilla yhdessä muiden Saapasryhmien
kanssa. Nyt kehitteillä on NettiSaapas, jonka pilotointi alkaa keväällä 2011.
Syksyisin järjestetään valtakunnalliset vapaaehtoisten
päivät Leirikeskus Pöyhölässä Keuruulla. Näillä päivillä
on sekä asiapitoista että kevyempää ohjelmaa sekä runsaasti samanhenkistä seuraa.
Saappaan löydät Facebookista Saapaslaisten keskusteluryhmästä sekä fanisivuilta. Nähdään siellä!

Kazanilaisvieraita syksyllä
Kotkan ja Kymin seurakunnat ovat solmineet ystävyysseurakuntasuhteen Kazanin seurakunnan kanssa.
Helmikuun alussa Keski-Venäjällä lähetystyössä toimivien Juha ja Anu Väliahon seurassa Kotkassa vieraillut kirkkoherra Anatoli Pogasi on vaimonsa Olgan kanssa tulossa kotkalaisseurakuntiin viiden päivän ajaksi. Pogasi tuo mukanaan viisihenkisen kazanilaisryhmän ”Elävää vettä”.
Vierailun aikana 2.-6.9. on luvassa tapaamisia eri puolilla kaupunkia ja tilaisuus solmia ystävyyssiteitä yli kieli- ja
kulttuurirajojen.
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Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain neuvottelukeskus
Kaivokatu 17 A, 3 kerros
48100 Kotka
Ajanvaraus klo 9-12
p. (05) 730 1100

Sykettä ja menoa! Yli 2000 leiriläistä Suomesta ja ulkomailta!
Musiikkia! Elämän kestäviä kokemuksia!
Tyttöjen ja poikien

suurleiri
Partaharjulla 20.-25.7.2011
Leiri on tarkoitettu 10-14-vuotiaille tytöille ja pojille ja nuoremmillekin vanhempiensa seurassa. Leirillä asutaan teltoissa,
ruokaillaan ulkona ja toimitaan
ulkona. Sisäsuihku ja wc pienen
kävelymatkan päässä.
Ohjelmassa on iltanuotioita pienellä ja suurella joukolla, seikkailuja, askarteluja, hiljaisia hetkiä, ystävyyttä, uusia kavereita
ja telttakyläelämää Kivilän alueella. Leiriparlamenttiin valitaan
yksi leiriläinen per seurakunta.
Hinta on 60 euroa leiriläiseltä.
Hintaan sisältyvät matkat, leiriohjelmat, ruoat ja tapaturmavakuutus. Ilmoittautumiset
13.5. mennessä. Kymin seurakunnan tytöt ja pojat kasvatusasiaintoimistoon,
p. 044 752 9529 tai sähköpostilla: satu.pekkinen@evl.fi
Järj. Kymin seurakunta

Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin,
perhe-elämän ongelmiin ja muihin elämän
kriiseihin.

Suurleiri
tytöille ja pojille

Partaharjulla 20.–25.7.2011.
Tiedossa hauskaa leirielämää ja
seikkailuja yhdessä yli 2000 leiriläisen kanssa!
Leiri on tarkoitettu 10-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirillä
majoitutaan teltoissa ja siellä
syödään ja toimitaan ulkosalla
(sisäsuihku ja wc mahdollisuus
pienen kävelymatkan päässä).
Leirielämää vietetään Kivilän
telttakylässä, jossa pidetään
isolla ja pienellä joukolla nuotioiltoja, askarrellaan, seikkaillaan
ja saadaan uusia kavereita.
Hinta on 60 euroa leiriläiseltä.
Hintaan sisältyy matkat, leiriohjelmat, ruoat ja tapaturmavakuutus.
Ilmoittautumiset 12.5.
mennessä Langinkosken seurakunnan seurakuntasihteerille
p. 040 196 7503. Toimi nopeasti, niin ehdit vielä mukaan!

Päivä- ja leikkikerhoon
ilmoittautuminen
Leikkikerho on tarkoitettu 3 vuotta täyttäneille lapsille ja kokoontuu
kerran viikossa kahden tunnin ajan.
Päiväkerho on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille ja kokoontuu kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan.
Ilmoittautuminen päivä- ja leikkikerhoihin ke 4.5. klo 17-18 kerhopisteissä tai netissä www.kotkanseurakunnat.fi
Kerhopisteet: Kotkan seurakuntakeskus, Hovinsaaren srk-talo, Tiutisen
koulun kerhohuone, Aittakorven seurakuntatalo, Langinkosken kirkko,
Mussalon seurakuntakoti ja Ruonalan kirkko.
Kerhot alkavat viikolla 35.

Järj. Langinkosken seurakunta

P

Kotkan kirkossa
pääsiäislauantaina 23.4. kello 19
Matti Vaakanainen, urut

Tapavainolan py/Ari Torniainen

Valitse eduskuntaan vastuunkantaja Kaakkois-Suomesta

”Poliittisen päätöksenteon pitää perustua
kestäviin arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen.
Minulle tärkeitä arvoja ovat suvaitsevaisuus,
yhdenvertaisuus ja vastuu lähimmäisistä”.

Ilmoittautumiset Kymin seurakunnan

leikki- ja päiväkerhoihin
lukuvuodeksi 2011-2012

Päiväkerhoissa ja perhekerhoissa voit pyytää ilmoittautumiskaavakkeita
seurakunnan lastenohjaajilta tai ilmoittautua netissä http://www.kotkanseurakunnat.fi>Kymin seurakunta>Toiminta>Lapset ja perheet. Seurakunnan verkkosivujen oranssista sivupalkista löytyvät ilmoittautumiskaavakkeet, jotka voi lähettää suoraan sieltä eteenpäin.
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Ehdokkaaksi
eduskuntaan
Kymen
vaalipiirissä.

Kunnanvaltuutettu,
reservinupseeri

Antti Pakkanen
Suomen asialla

eduskuntaan.

Liity tukiryhmääni!
Olen facebookissa.

Kerhopaikat: Helilän seurakuntatalo Kymin kirkon vieressä, Hovilan
kerhohuone os. Äijänkatu 6, Laajakoskella entinen terveystalo os. Laajakoskentie 273, Kurittulassa Tomminkuja 14 piharakennus, Ristinkalliolla Pahkakatu 4 kerhohuone, Sunilan seurakuntatalossa Valliniemenkatu 20 ja Tavastilan kirjastoluokassa. Mahdollisesti voimme järjestää päiväkerhon myös Koivula-kodilla, valitse ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, jos
se olisi perheelle parempi paikka.

Valoa
päätöksentekoon

HER
Ä

perheenäiti, nuoriso-ohjaaja,
Kirkkovaltuuston sekä
-neuvoston jäsen
Sodan veteraanit,
isät ja äidit
ansaitsevat
suuren
ÄNESTÄ
ÄÄ
kunnioituksen.
Löydät minut
facebookista
Käy tykkäämässä
www.liisalansmans.com

Ilmoituksen kustantaa Liisa Länsmansin tukiryhmä

ÄÄ N

HER

M
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ÄN
MÄ

www.anttipakkanen.net

Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 2-2,5 tunniksi kerrallaan tarjoten lapsille monipuolista toimintaa. Kerhoihin otetaan vuonna 2007
syntyneitä ja sitä vanhempia lapsia. Keväällä 2008 syntyneet lapset voivat
päästä kerhoon, jos mahtuu. Kerran viikossa kahdeksi tunniksi kokoontuvia leikkikerhoja järjestetään Ristinkallion, Sunilan ja Hovilan toimipaikoissa
sekä Boksilla. Leikkikerhoihin voivat ilmoittautua vuonna 2008 ja vuoden
2009 keväällä syntyneet lapset. Kerhot ovat maksuttomia.

Liisa
Länsmans
Ilmoituksen kustantaa Antti Pakkasen tukiryhmä

• Nuoret työhön
• Yrittäjyyden tukea
lisättävä
• Opintotuki sidottava
indeksiin
• Yleinen asevelvollisuusarmeija turvattava!Nato
asia ei ole ajankohtainen!
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Pekka Malvela, 35, ja
Sami Norrbacka, 31,
työskentelevät Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa eli KyAMKissa.
Työasioiden lisäksi harrastukset yhdistävät iloisia filosofisia maistereita.

Lisätietoja lapsityönohjaaja Helena Laineelta p. 041 462 6216.

Urkukonsertti

ÄNES T Ä

Kirkolli

Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Aus Tiefer Not Sua syvyydestä avuksi

Ä
ÄÄ

Humanistit hu

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoo:
Pääministeri ja Suomen hallitus ansaitsevat hyvän arvosanan
EU:ssa kriisirahaston hoidosta.

Kesäkerhot 1-2-luokkalaisille Ristinkallion (Pahkakatu 4) päiväkerhotiloissa 6.6.-1.7. ma-pe kello 7-16.30 ja Helilässä kirkonmäellä 6.6.-24.6.
ma-pe kello 8-16.30. Kerhon ruokamaksu on 7 euros/päivä, johon sisältyy
lounas ja välipala. Kesäkerholaiset saavat tiedon kerhopaikastaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tiedon saa myös seurakunnan iltapäiväkerhoista
ja Anne Silomaalta.
Ilmoittautuminen netissä 15.4.2011 mennessä tai koulusta pyydettävällä
hakulapulla http://www.kotkanseurakunnat.fi valitaan >Kymin seurakunta
>Toiminta>Lapset ja perheet
Tarkempia tietoja kesäkerhosta ja päiväkerhoista saa lastenohjaajilta ja päiväkerhotoimistosta Anne Silomaalta p. 044 725 9031.

ekka on informaatikko ja julkaisutoimittaja, Sami taas suomen kielen ja viestinnän lehtori sosiaali- ja
terveysalalla. Pekka
muutti Kotkaan Joensuusta, Karjalan pääkaupungista,
vuonna 2005 ja Sami Laukaasta Jyväskylän ja Keravan kautta vuotta myöhemmin. Heidän ystävyytensä alkoi, kun he ajoivat Pekan
museo-Saabilla Mussalon toimipisteestä Metsolan kampukselle
vuonna 2006.

Mitä ihmettä humanisti tekee
ammattikorkeakoulussa?
Molemmat ovat ”kaupparatsuja” eli kiertävät toimipisteitä sekä
Kouvolassa että Kotkassa. Vaikka
he ovat humanisteja, he kokevat
olevansa vähän muidenkin alan
asiantuntijoita.
Samin tyypillinen työpäivä sisältää opettamista, sähköpostiliikennettä opettajien ja opiskelijoiden kanssa sekä opinnäytetöiden
ja raporttien lukemista. - On hyvä,
että työtä voi jaksottaa niin kuin
itse haluaa. Joskus innostun lukemaan opinnäytteitä yötä myöten urakalla, neljän – viiden työn
vuorokausivauhtia.
Pekka auttaa opinnäytteen tekijöitä löytämään lähteitä sekä
toimittaa tutkimusraportteja julkaisusarjaan. Facebookissa kumpikaan ei tunnusta roikkuvansa
työaikana - tai oikeastaan Sami
vähän epäröi. Facebook-kavereita Samilla on yli 600 ja Pekalla 99
tai sata.
- Jos ryhmässä on yli 140, loput
on siipeilijiöitä, Pekka kuittaa.

Miten työssä jaksaa?
- Työelämä on omatoimista, ja vastuu on itsellä. Työkulttuuri KyAMKissa on hyvä, molemmat va-
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urjana:

isverolle kyllä, dieselverolle ei

Sami Norrback (vas.) ja Pekka Malvela havainnollistavat.

kuuttavat. Kiireellä haetaan töissä
usein arvostusta, mutta pojat eivät siihen sorru. Järjestelmällisyys
omissa aikatauluissa edistää jaksamista, mutta hössötys vain pahentaa. Cool asenne auttaa.
Nykytyöelämä saa nuoret miehet myös mietteliäiksi.
- Sähköpostia tulee valtavasti.
Hirvittää avata laatikko viikonlopun jälkeen, sillä sen selvittämiseen voi mennä kauan. Sitten vielä oletetaan vastauksen tulevan
heti. Tiedotteita tunkee joka tuutista, Sami parahtaa.
Uusi teknologia on toki tuonut
laajat mahdollisuudet esim. verkko-opetukseen, mutta Sami ei
välttämättä halua uppoutua siihen maailmaan. Hän mieluummin näkee ja koskettaa fyysisesti kuin puhuu kuulokkeet päässä Närpiöön.
Sami ja Pekka ovat urheilumiehiä. - Ilman liikuntaa kuolee ja
kuihtuu. Istumatyössä selän on
oltava kunnossa, he toteavat korostaen, että on oltava muutakin
elämää kuin työelämää.
Työpaineita puretaan KyAMKin sählyssä. Samia auttavat jaksamaan myös Pate-koira, musiikki, valokuvaus, salilla käynti ja
free lance -soittokeikat. Pekka jääkiekkoilee, hiihtää ja ui.

Pekan mukaan työssäjaksamista edistää sekin, että organisaatiossa kaikki toimivat yhteen eikä
ole hierarkiaa. Monen alan asiantuntijoilla on annettavaa toisilleen.

Mistä nuoret
miehet haaveilevat?
Viikonloppuisin Sami soittaa free
lancerina keikoilla Keski-Suomessa Leverage-bändin mukana. Yhtyeeltä on tullut kolme levyä, ja
Sami on ollut mukana kaksi vuotta. Opiskelurahoja Sami muuten
tienasi soittamalla diskoa ja rokkia CatCat-tyttöjen kanssa sekä
häissä eri kokoonpanoissa.
Pekka harrastaa liikuntaa ja
saattaa viikonloppuna piipahtaa
Karhulan pubissa, kotiseudulla idässä tai Helsingissä. Hän on
aktiivinen Viron ystävyysseuratoiminnassa ja kuuluu Viljandin
ystävät ry:hyn.
Pekka on Suomen Saab-klubin
jäsen, vaikkei hänellä nyt olekaan
Saabia. Dieselvero on hänen mukaansa ”hanureimmasta päästä”.
Koska autojen rassaaminen kiinnostaa, Pekka suunnittelee takapenkin irrottamista autostaan eli
auton muuttamista pakuksi, jotta
vero olisi halvempi.

Lähestyvät eduskuntavaalit
kiinnostavat, eli päivänpolitiikkaa seurataan. Pekka kertoo liikkuvansa puoluekentässä ”henkilölähtöisesti”. Sami käsittelee yhteiskunnan asioita myös oppitunneilla.
Samin haaveena on kiertää Eurooppaa moottoripyörällä kameran kanssa. Työ mahdollistaa sen,
että voi matkustaa kesällä ja tehdä hyviä kuvausreissuja. Pekan
tekee mieli mökille rajalle, ja sitten hän haluaisi ottaa virkavapaata ja mennä kauas.

Mitä kuuluu
hengelliseen elämään?
Nuorten miesten suhdetta hengellisyyteen kuvaavat parhaiten adjektiivit hiljainen ja henkilökohtainen. Pekka on ortodoksi ja tavallinen kristitty, joka käy harvoin kirkossa mutta pitää kirkon traditioita tärkeinä. Samikaan ei käy usein
kirkossa, mutta on hengellinen ihminen. Kirkollisveroa he maksavat iloisesti, toisin kuin dieselveroa.
He toteuttavat hengellisyyttään
mietiskelemällä ja yksin. Pääsiäinen merkitsee kevään alkua ja
odotusta.
Pekalla on lapsuuden pääsiäi-

sistä hyviä muistoja, kun esimerkiksi kirkossa valvottiin aamuneljään. Hän kaipaa pääsyä vanhaan tunnelmaan, kun hankiaisia pitkin kuljettiin hakemaan pajunkissoja.
- Klassikkokamaa, hän huokaisee. Nykyään pääsiäisenä ilahduttaa se, että on aikaa käydä
vanhempien luona.
Samilla on kännykässä Daily Bible, Raamattu-ohjelma, josta
hän usein lukee päivittäin vaihtuvan lyhyen lukusuunnitelman.
Hän ei halua etukäteen elää pääsiäisen tapahtumia, vaan etenee
lukusuunnitelman mukaan. Sami hiljentyy pitkäperjantaina ja
kunnioittaa sitä. Häntä viehättävät myös pääsiäisen kontrastit:
toisaalta kirkkaat värit, toisaalta
synkät mustat.
Hiljentyminen on Samille luonnon äänien kuuntelemista. - Kaikki luonnossa on uniikkia, ja kivenmurikka on superia. Puro virtaa ja lumi sulaa.
Valokuvaamisessa yksityiskohdat viehättävät - kaislan tähkä
on maaginen. Samin kuvamaailmaan voi tutustua osoitteessa
http://samgreal.deviantart.com/
Toisaalta hiljentymisessä musiikki irtaannuttaa. Siinä pystyy
elämään eri kielessä, puhumaan

musiikkia, eikä sanoja tarvita.

Onko ihminen hyvä vai paha
ja mikä on elämän tarkoitus?
Pekka on sitä mieltä, että ihminen syntyy hyvänä, mutta itsekkyyden takia lipsuu pahaan. Sami kysyy: Kenen hyvä? Pohjimmiltaan hänenkin mielestään ihminen on hyvä, ja on hieno hetki,
kun pahassa pilkahtaa hyvä. Alkaa uskoa taas. - Ihmiset on hyvempiä, jos heille on hyvä.
Elämän tarkoitusta pohtiessaan
Sami kiteyttää, että olemme täällä oppimassa eikä ole tarkoitus olla aina kivaa. Pekan mukaan ´elämän tarkoitus on ikävän karkoitus´, vaikka se onkin klisee. Kaikki vaiheet, ikävätkin, on kuitenkin käytävä läpi.
Tärkeintä elämässä on terveys,
he toteavat, ja heti perässä tulevat
rakkaus ja perhe. Sami lisää vielä: koiruus.
Nämä iloiset pojat eivät viisivuotissuunnitelmia laadi, vaan
elävät elämäänsä luottavaisina
carpe diem -hengessä.

Arja Hämäläinen
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Jos osaa kuolla, osaa myös elää
Kuoleman käsittely vapauttaa energiaa elämiseen. Paastonaika ja
pääsiäinen on mahdollisuus kuoleman pohtimiseen toivon näkökulmasta. Ars moriendi -kirjallisuus antaa neuvoja kuoleman kohtaamiseen.
Kirkkoherra, teologian tohtori
Jouko Heikkinen toteaa monien näkevän kuoleman synkkänä
ja pelottavana asiana.
- Monet ajattelevat kuoleman
johtavan tyhjyyteen ja olemattomuuteen. Kuoleman tarkasteluun ei ole löytynyt riittävän
suurta lohdutuksen näkökulmaa. Kristinusko opettaa käsittelemään kuolemaa Jumalan läsnäolon kautta.
Kuolema on aina ollut yksi kristinuskon keskeisistä kysymyksistä.
Varhaiskeskiajalta lähtien papit välittivät syntien anteeksiannon kolmen sakramentin: ripin,
viimeisen voitelun ja ehtoollisen
avulla. Kuolevan ihmisen auttamiseen laadittiin myös ohjeita.
- Ruton ja muiden suurten kulkutautien aikana papit eivät aina
voineet olla läsnä kuolinvuoteella. Näin syntyi tarve laatia oppaita maallikkoja varten. Nämä käsikirjat tunnetaan nimellä ars moriendi, joka tarkoittaa kuolemisen
taitoa.

Halsuan kirkkoherrana toimiva Jouko
Heikkinen on kirjoittanut ars moriendi
-kirjan Rakas viimeinen päivä.

hestyessä. Kirkkokäsikirjassa on
ohjeita ja rukouksia kuolevan
kohtaamiseen. Teemaa on tärkeää miettiä teologisesti. Jos se psykologisoidaan, varsinainen uskon
ydin katoaa.

Matkalla ylös Jerusalemiin

Ihminen voi luottaa
Jumalan laupeuteen

Yksi kuuluisimmista ars moriendi -kirjoista on ranskalaisen Jean
Gersonin (1363-1429) kirjoittama
”Kuolemisen taito”, josta on otettu viime vuosinakin uusia painoksia. Gersonin kirjassa sairaudelle
ja kuolemalle annetaan merkitys.
- Omaisia neuvotaan esittämään potilaalle kysymyksiä, joiden avulla tämä pystyy tavoittamaan kuolemisen ja sairauden
mielekkyyden. Hän oppii tilaansa sopivia rukouksia.
- Lähiomaiset ja seurakunta

ympäröivät kuolevan rakkaudella ja myötätunnolla. Häntä kehotetaan luottamaan Jumalan laupeuteen ja jättämään elämänsä Jumalan haltuun. Tätä voidaan pitää ihmisen suurimpana tekona.
Ehtoollinen vahvistaa uskoa

Pääsiäissivusto kutsuu
hidastamaan tahtia
Paaston aikana, pääsiäisen lähestyessä verkkopalveluissa kutsuu
paasiainen.fi -nettisivusto, joka
käsittelee kirkkovuoden ajan teemoja aikakauslehtimäiseen lifestyle-journalismin tyyliin. Sivusto
kannustaa hiljentämään tahtia, ottamaan rennommin ja kuuntelemaan enemmän itseään.
Sivustolta löytyy esimerkiksi videoita, henkilöhaastatteluja,
paastovinkkejä ja blogeja. Kirjoittajina ovat muun muassa historioitsija Jukka Relander ja kirjailija Merete Mazzarella.
Sivusto aloitti toimintansa
paastonajan alussa tuhkakeski-

Kristukseen sekä hänen seurakuntansa läsnäoloon ja apuun.
- Eikä seurakunta ole vain ihmisten yhteisö. Se on myös näkymätön todellisuus, joka kantaa.
Martti Luther tunsi ars moriendi -kirjallisuutta ja kirjoitti kuo-

levalle omat uskonpuhdistuksen
periaatteita korostavat neuvonsa.
- Luterilaisuus on säilyttänyt
ajatuksen ars moriendista, joka on kristinuskon sanoman ytimessä. Pappi on meilläkin tavattu kutsua paikalle kuoleman lä-

Heikkinen näkee mahdollisen
kuolemaan liittyvän pelon suurena mahdollisuutena.
- Pelko ei ole heikkoutta, vaan
suorastaan ilon aihe. Pelon avulla
ihmistä kutsutaan tielle, jolla hän
voi oppia näkemään elämän uudella tavalla.
Hyvä kuolemisen taito johtaa
hyvään elämisen taitoon.
- Kun ihminen käsittelee ja kohtaa kuoleman, samalla vapautuu
energiaa elämiseen. Kuoleman
ymmärtäminen voi johtaa suureen kiitollisuuteen ja luottamukseen.
Paastonaikaan ja pääsiäiseen
on perinteisesti kuulunut kuoleman pohtiminen. Ajanjakso kutsuu kristillisen kirkon matkalle
ylös Jerusalemiin.
- Siellä Kristus Vapahtaja kuolee -ja me kristityt hänen kanssaan. Kristuksen ylösnousemuksessa mekin saamme mahdollisuuden uuteen elämään.

Teksti Juhana Unkuri
Piirros Martti Pentti

Pääsiäisvaellus

Lauantaina 16.4.2011 klo 10-13 Boksilla, os. Karhulantie 31
Vaellamme ylös Jerusalemiin ja pääsiäisen tapahtumien kautta Pääsiäisen
riemuun. Vaellukset alkavat noin 30 minuutin välein. Pihalla on tavattavissa Hembölen eläimiä ja kahvio toimii seurakuntakeskuksen alakerrassa.

viikkona 9.3 ja se päättyy viikko pääsiäisen jälkeen perjantaina 29.4.
Sivustoa toimittaa pääkaupunkiseudun seurakuntien sähköisen viestinnän toimitus Toivontuottajat yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakuntien viestintäyksiköiden kanssa.

Ponilla ja aasilla pääsevät lapset (alle 50
kg) ratsastamaan
pääsiäisvaelluksesta
saadulla lipulla.

Hiljaisuuden talo
Helilän seurakuntatalossa
Kymin kirkon luona
Talo on avoinna joka päivä
palmusunnuntaista 17.4.2011
pitkäperjantaihin 22.4. klo 11-18.
Viikolla hartaus kello 12.
hiljaisuutta, hengen ravintoa,
ruumiin ravintoa
Tule levähtämään hetkeksi tai vaikka
koko päiväksi Kymin kirkonmäelle.

Järj. Kymin seurakunta

Järjestää Kymin seurakunta
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Pääsiäisajan tilaisuudet seurakunnissa
Kotkan seurakunnassa
Palmusunnuntai 17.4.

• klo 10 Palmusunnuntain messu Kotkan kirkossa.
Maarit Alhosaari, Kirsi Hämäläinen, Irina Lampén.
Maanantai 18.4.
• klo 17.20 ja 17.40 Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaellus
Kotkan kirkossa.
• klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa.
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Irina Lampén.
Tiistai 19.4.
• klo 17.20 ja 17.40 Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaellus
Kotkan kirkossa.
• klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa. Jukka Hänninen, Irina Lampén.
Keskiviikko 20.4.
• klo 17.20 ja 17.40 Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaellus
Kotkan kirkossa.
• klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa. Maarit Alhosaari, Irina Lampén.
Kiirastorstai 21.4.
• klo 18 Kiirastorstain messu Kotkan kirkossa.
Marjatta Kiukkonen, Kirsi Hämäläinen, Irina Lampén.
• klo 20 J. S. Bachin Matteus-passio Kotkan kirkossa. Kapellimestari
Jouko Koivukoski, Kotkan Kantaattikuoro ja solistit: Laura Missuray,
sopraano, Jeni Packalen, altto, Heikki Rainio, tenori, evankelista, Riku Pelo,
baritoni, Kai Huopainen, basso, Jeesus. Liput: 17/12/7 euroa.
Pitkäperjantai 22.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa.
Maarit Alhosaari, Jenny Joas.
Lauantai 23.4.
• klo 19 Sua syvyydestä avuksi -urkukonsertti Kotkan kirkossa.
Matti Vaakanainen, urut. Ohjelmassa J.S. Bachin musiikkia. Vapaa pääsy.

Keskiviikko 20.4.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä
(Helilän seurakuntatalo). Hartaus klo 12, Antti Kilpi.
• klo 13 Hiljaisen viikon konsertti Kymin kirkossa, Mikko Hauhia.
• klo 18 Konsertti Kymin kirkossa, lauluyhtye Vanitatum vanitas,
nokkahuiluyhtye Fontanelle.

Kiirastorstai 21.4.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä
(Helilän seurakuntatalo). Hartaus klo 12, Heikki Harvola.
• klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Kymin kirkossa, Heikki Harvola,
Anna-Tiina Järvinen, Antti Kilpi, Juha Tanska, lauluyhtye.
Pitkäperjantai 22.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa,
Anna-Tiina Järvinen, Jarmo Kaijansinkko, Kymin kirkon projektikuoro.
• klo 11 Pitkäperjantain vaellus. Lähtö Kotkan kirkon pääportailta
klo 11. Vaellus hiljaisuuden taloon ja Kymin kirkkoon, jossa klo 15
Jeesuksen kuolinhetken hartaus, Juha Tanska, Mikko Hauhia.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä
(Helilän seurakuntatalo). Hartaus klo 12, Anna-Tiina Järvinen.
• klo 18 Konsertti, Franz Lisztin Via Crucis Kymin kirkossa, Kymin kirkon
projektikuoro, johtaa Jarmo Kaijansinkko. Mikko Hauhia, urut.
Lauantai 23.4.
• klo 23 Pääsiäisyön messu Kymin kirkossa,
Juha Tanska, Elina Aro, lauluyhtye.
Sunnuntai 24.4.
• klo 10 Pääsiäispäivän messu Kymin kirkossa, Maarit Maatraiva, Heikki
Harvola, Nina Eskoli, Elina Aro, Mikko Hauhia, Jarmo Kaijansinkko, Kymin
kirkon projektikuoro.
• klo 12 Pääsiäispäivän messu Sunilan seurakuntatalossa,
Maarit Maatraiva, Heikki Harvola, Jukka Hovi.

Sunnuntai 24.4.
• klo 10 Pääsiäispäivän messu Kotkan kirkossa.
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Jukka Hänninen, Jenny Joas.

Maanantai 25.4.
• klo 10 2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
Kymin kirkossa, Elina Aro, Sinikka Vesala.
• klo 15 Sarastuksen runomatinea Kuin kuvastimesta
Karhulan seurakuntakeskuksessa. Hengellisiä runoja ja Siionin virsiä.
Vapaaehtoinen kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Maanantai 25.4.
• klo 10 II Pääsiäispäivän messu Kotkan kirkossa. Kirsi Hämäläinen.

Langinkosken seurakunnassa

Tiistai 26.4.
• klo 18 Kuin kuvastimesta -esitys Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Antero Marjakangas ja runoryhmä Sarastus esittävät koosteen hengellisiä
runoja ja Siionin virsiä.

Kymin seurakunnassa
Lauantai 16.4.
• klo 10-13 Lasten pääsiäisvaellus Boksilla, Karhulantie 31. Vaellukset
ovat 30 minuutin välein, mukana tyttökuoro Silmut. Pihalla on Hembölen eläimiä ja kahvio seurakuntakeskuksen alakerrassa.
Palmusunnuntai 17.4.
• klo 10 Palmusunnuntain messu Kymin kirkossa, Antti Kilpi, Maarit
Maatraiva, Jarmo Kaijansinkko, Roihuvuoren seurakunnan kirkkokuoro
Chorus Marinus, johtaa Päivi Niva-Vilkko.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo avoinna sunnuntaista pitkäperjantaihin joka päivä Kymin kirkonmäellä sijaitsevassa Helilän seurakuntatalossa. Tule
levähtämään hetkeksi tai vaikka koko päiväksi Kymin kirkonmäelle.
• klo 13 Kuorokonsertti Kymin kirkossa, Roihuvuoren seurakunnan kirkkokuoro Chorus Marinus, johtaa Päivi Niva-Vilkko ja Kymin kirkon projektikuoro, johtaa Jarmo Kaijansinkko.
• klo 18 Nuorten messu Kymin kirkossa, Elina Aro.
Maanantai 18.4.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä
(Helilän seurakuntatalo). Hartaus klo 12, Anna-Tiina Järvinen.
• klo 18 Kirkkoilta Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen, Sinikka Vesala.
Tiistai 19.4.
• klo 11-18 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä
(Helilän seurakuntatalo).
Hartaus klo 12, Juha Tanska.
• klo 18 Kirkkoilta Kymin
kirkossa, Juha Tanska, Sinikka
Vesala, Leena-Kaisa Kivioja,
laulu.

Palmusunnuntai 17.4.
• klo 10 Palmusunnuntain messu Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Sanna Einiö, Tarja Silvennoinen, Aurinkokuoro.
Maanantai 18.4.
• klo 9.30 ja 10.30 Lasten pääsiäiskirkko
Aittakorven seurakuntatalossa.
• klo 18 Pääsiäisajan rukoukset ja kuvat Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Niina Venäläinen.
Tiistai 19.4.
• klo 9 Lasten pääsiäiskirkko Langinkosken kirkossa ja klo 10.30
Ruonalan kirkossa.
• klo 18 Pääsiäisajan sana ja kuvat Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen.
Keskiviikko 20.4.
• klo 18 Pääsiäisajan virret Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen.
Kiirastorstai 21.4.
• klo 9.30 Lasten pääsiäiskirkko Saaripirtillä.
• klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen.
• klo 19 Ehtoolliskirkko Ruonalan kirkossa,
Tero Hietanen, Sanna Einiö, Niina Venäläinen.
Pitkäperjantai 22.4.
• klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen,
Toivonlaulajat.
Sunnuntai 24.4.
• klo 10 Pääsiäispäivän messu Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Anne Läheniemi, Tarja Silvennoinen.
Maanantai 25.4.
• klo 10 2. pääsiäispäivän messu, talven päivärippikoulun
konfirmaatiomessu Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Sanna Einiö,
Heidi Nykvist, Niina Venäläinen.

Pääsiäinen - Kirkkovuoden pääjuhla
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Tulossa kesällä:

Iltaretket Lehtisensaareen
Kaikille avoimet, Kotkan ja Langinkosken seurakuntien yhteiset
iltaretket Lehtisensaareen tehdään ensi kesänä parina
keskiviikkoiltana. Päivistä ilmoitellaan myöhemmin,
muun muassa kirkollisissa ilmoituksissa. Kuljetus
k.o. iltoina Hevossaaren rannasta klo 17.30
alkaen. Luvassa on mm. saunomista, yhteislaulua, iltapala ja hartaus. Hinta 4 euroa.

Seurakuntien tapahtumia
Messut ja jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10 Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa.
www.kotkanseurakunnat.fi

Lauluämpäri
- aloittelevien kuoro
Laulutaito ei ole osallistumisen
edellytys, into laulamiseen riittää. Lauluääntä etsitään yhteislaulun ja hauskojen ääni- ja lauluharjoitusten avulla - tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa
kanttori Jenny Joas, p. 044 752
9507, jenny.joas@evl.fi Harjoitukset: su 17.4. klo 15-17 Kotkan srk-keskuksessa, su 1.5. klo
15-17 Hovinsaaren srk-talossa ja
su 15.5. klo 15-17 Hovinsaaren
srk-talossa.

Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakunnat

Tiistaina 10.5. klo 11-17.30 on
rovastikunnallinen omaishoitajien virkistyspäivä Ristiniemessä.
Leppoisaa yhdessäoloa, ohjelmaa, hyvää ruokaa ja mahdollisuus saunoa. Kuljetus järjestetty seuraavasti: Linja-auto lähtee
kello 9.30 Pyhtään kirkonkylältä ja ajaa reittiä Siltakylä-Aittakorpi-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari-Hovinsaari-Metsola-Turvala-Karhulan linja-autoasema-Ristinkallio- Ristiniemi. Hinta 10
euroa/ hlö.
Ilm. ja tied. 20.4. mennessä Marianne Vitikainen-Mojica
p. 041 462 6202 tai oman seurakunnan työntekijälle.
Järj. Kotkan rovastikunta/seurakunnat

Kehitysvammaisten
leiri Höyterissä
Kymin seurakunnan diakoniatyö järjestää yhdessä Pyhtään
seurakunnan kanssa kehitysvammaisten leirin 6.-10.6. Höyterin kurssikeskuksessa. Leirimaksu on 50 euroa.
Leirille otetaan ensisijaisesti kotona asuvia, täysi-ikäisiä ja suhteellisen omatoimisia leiriläisiä.
Kymin alueelta ilmoittautumiset 29.4. mennessä diakoni
Hanna Kokkomäelle p. 044 725 9160.
Järj. Kymin seurakunta

MEDDELANDEN FRÅN KOTKA SVENSKA KYRKOKOMMITTÉ

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 8.5. klo 10
Äitienpäivän messu. - To 2.6.
klo 10 Helatorstain jumalanpalvelus (Kristillisen työväenyhdistyksen kirkkopyhä). Messun
jälkeen kirkkokahvit Kotkan
srk-keskuksessa. - Su 19.6. klo
10 Messu (I rippikoululeirin konfirmaatio). - La 25.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus. - Su 24.7. klo 10 Messu (II
rippikoululeirin konfirmaatio).
- La 30.7. klo 18 Messu Juha
Vainion sanoin ja sävelin.
Viikkomessut tiistaisin klo 18
toukokuun loppuun asti Kotkan
kirkossa. Viikkomessuja ei pidetä
kesällä ajalla 7.6.-30.8.

Aikuistyö
Naisten leiri Lehtisensaaressa
heinäkuun 19.-24. Mukaan voi
ottaa n. 4-10 vuotiaan lapsen.
Hinta kotkalaisilta 85 euroa. Ilm.
luovan toiminnan piirissä Silmukassa keskiviikkoisin tai Kirsi Hämäläiselle sähköpostitse
kirsi.a.hamalainen@evl.fi
- Retki Lahden Kirkkopäiville
pe 13-15.5 . Lähtö pe klo 16,
paluu su noin 14. Yöpyminen
kahden hengen huoneissa.
Osallistumismaksu n 90 euroa,
kattaa osan kuluista. Ilm. Kirsi
Hämäläiselle sähköpostitse
kirsi.a.hamalainen@evl.fi
Miestenpiiri aloittaa maanantaina 15. elokuuta Mariankatu
14 nuorisotila Arkussa. Aiheena
on Matteuksen evankeliumi.
Piiri jatkuu joka toinen viikko,
parittomilla viikoilla.

Papinpöytä
Korttelikoti Naapurissa, Korkeavuorenkatu 14: ti 19.4. klo 1011 on paikalla pastori Jukka
Hänninen ja ti 24.5. klo 10-11
kirkkoherra Hannu Marttila.

Lähetystyö

Diakoniatyö

Lähetysväen kesätapaaminen
to 16.6. klo 13 Terttu Kokkosen
pihalla, Telkänkuja 14. Avoin
kaikille. Tervetuloa!

Avustusvastaanotot to klo 1315 Kotkan diakoniatoimistolla,
ei kiirastorstaina 21.4.
Hopeakerho ke klo 12-13.30
Hovinsaaren srk-talossa. Kevään

-Mässa 17.4. kl 13 i Kotka kyrka,

pastor Marjatta Kiukkonen.

-Maj tisdagen den 17 vårutfärd till Kuusankoski. Besök i
svenska skolan och andakt i Kuusankoski kyrka med kapl.
Aino Markkula. Kyrkkaffe i kyrkans kafé med Kuusankoski
svenskar. Avfärd kl. 11.00 Kotka busstation och vid
behov via Karhula. Återfärd senast kl. 15.00.
Anmälän till Carita 0440 554 782 eller
Aila 212 702
-Sommarens skriftskola i Pernå 11.-18.7.
Mera information: ordförande Carita Korhonen tel. 0440 554 782,
228 2110 eller
sekreterare, pastor Marjatta Kiukkonen
tel. 044 752 9526.

Ristiniemi kutsuu
Nuorten aikuisten leiri

13.-14.8. 2011

Ilm. 23.6. mennessä srk-toimistoon p. 040 196 7503 tai
Marianne Vitikainen-Mojicalle
p. 041 462 6202.
Järj. Langinkosken seurakunnan
lähetys- ja aikuistyö.

Lähde matkalle Poriin!

ta 15 e. Ilm. viim. 20.4. seurakuntatoimistoon p. (05) 225
9300. - To 19.5. Näkövammaisten rovastikunnallinen
retkipäivä Ristiniemeen. Invataksikuljetus järjestetään. Hinta
15 euroa. Ilm. viim. 2.5. Seijalle
p. 041 462 6215. - Kehitysvammaisten leirit 20.-22.5. ja
19.-21.8. Ristiniemessä, hinta
25 euroa. Ilm. viim. 21.4. ensisijainen toive p. (05) 225 5300.
Ke 1.6. Yhtymän liikuntarajoitteisten retkipäivä Ristiniemeen. Invataksikuljetus järjestetään. Hinta 15 euroa. Ilm. viim.
12.5. Seijalle p. 041 462 6215. Pe 12.8. Näkövammaisten rovastikunnallinen retkipäivä
Ristiniemeen. Invataksikuljetus
järjestetään. Hinta 15 euroa ja
ilm. viim. 25.7. Seijalle p.
041 462 6215. - Liikuntarajoitteisten rovastikunnallinen leiri 22.-24.8. Ristiniemessä. Ilm.
viim. 1.8. ja lisätietoa Seija p.
041 462 6215.

Lapsityö
Kouluun lähtevien siunaus su
29.5. klo 16 Kotkan kirkossa.

Erityiskirkkopyhiä
Kaatuneitten muistopäivän
jumalanpalvelus su 15.5. klo
10 Kymin kirkossa, jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihautausmaalla, lähtö
kirkon pääoven edestä. Kirkko-

Kotiseurakunta – kanss
Häämusiikkikonsertti

Koko perheen juhannusjuhla
Juhannusaattona pe 24.6. klo 18 Katariinanniemessä

keskiviikkona 18.5. klo 18 Kymin kirkossa

Ohjelmaa klo 19-20, kahvio ja kokko.
Ohjelmaa lapsille klo 18 alkaen.
Kuljetus Katariinanniemeen Kotkan
seurakunnan alueelta. Ilmoittautumiset kuljetukseen seurakuntatoimistoon p. 225 9300. Jos olet kiinnostunut talkootehtävistä tai haluat mukaan ohjelmaan, ota yhteyttä.
Lisätiedot pastori Jukka Hänninen
p. 041 462 6221.

Mukana mm. Seppo Niemeläinen ja Kari ja Anne Vitikainen. Pekka Laukkarinen konsertoi. Mahdollisuus majoittua
jo pe 12.8. Ristiniemeen.
Leirimaksu on 25 euroa/ aikuinen, pe majoittuneille 35 euroa/ aikuinen. Lapset ilmaiseksi.
Lapsille omaa ohjelmaa aikuisten ohjelman aikana.

viimeinen kerho 18.5. ja kesäkerho 15.6. Kerho jatkuu taas
syksyllä 14.9. Lisätietoa Elisa Järvimäki p. 041 540 3011. - Torstaikerho kokoontuu klo 11.3013 Kotkan srk-keskuksessa. Kiirastorstaina 21.4. ei kerhoa ja
kevään viimeinen kerho 28.4.
Kerho jatkuu taas syksyllä 15.9.
Lisätietoa Seija Rotonen p. 041
462 6215. - Liikuntarajoitteisten kevään viimeinen kerhopäivä pe 15.4. Kerho kokoontuu
Langinkosken kirkolla Toivon salissa klo 11.30-13.30. Kotkan
suunnalta invataksikuljetus 2 e /
kerhokerta. Kerho jatkuu taas
syyskuussa. Lisätietoa Seija p.
041 462 6215. - Näkövammaisten kerho kokoontuu taas
syksyllä Hovinsaaren srk-talossa
kerran kuussa klo 12-13.30. Invataksikuljetus 2 euroa/kerhokerta. Lisätietoa Seija p. 041
462 6215. - Su 17.4. Aurinkokuoro esiintyy palmusunnuntain messussa Langinkosken kirkossa. - To 21.4. klo 10-12 Yhtymän liikuntarajoitteisten ja
näkövammaisten Kiirastorstain ehtoolliskirkko Sunilan
srk-talossa. Kirkkokahvit. Invataksikuljetus järjestetään. Ilm.
viim. 6.4. Seijalle p. 041 462
6215. - Ti 3.5. Hopea- ja torstaikerhon retki Vivamoon Lohjalle seniorien kulttuuripäiville.
Hinta 30 euroa (sis. matka, lounas ja ohjelma). Ilm. viim. 15.4.
Elisalle p. 041 540 3011 tai Seijalle p. 041 462 6215. - Ma 9.5.
Eläkeikäisten retki Ristiniemeen. Lähtö Kotkan srk-keskuksen edestä klo 10. Ajetaan Hovinsaaren kautta ja paluukuljetus
lähtee Ristiniemestä klo 15. Hin-

Tule mukaan juhlaan!
Järj. Kotkan seurakunta

Kotkan, Kymin ja Langinkosken kanttorit esittävät
vihkimusiikkia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Musiikkia

Laajakosken kappelissa
Tutustu maanantaina 9.5. klo 18
Laajakosken kappeliin.
Musiikkia Nokkahuiluyhtye Fontanelle ja
Sinikka Vesala.
Kappelia esittelee Varpu Sintonen.
Järj. Kymin seurakunta

Kesäkahvio
kutsuu
Kaikenikäisten
kesäkahvit á 2 euroa
keskiviikkoisin 1.6.- 31.8.
klo 12.30-14
Kotkan seurakuntakeskuksessa
os. Mariankatu 14.
Tervetuloa!
Järj. Kotkan seurakunta

Yhteiskristillinen
Tuomasmessu
Vappuaattona la 30.4. klo 18
vietetään Tuomasmessu Karhuvuoren urheilutalossa, mukana
mm. pastori Arto Antturi.
Järj. Kotkan seudun seurakunnat

Suomen Lähetysseuran valtakunnallisia lähetysjuhlia
vietetään tänä vuonna Porissa 10.-12.6.2011.
Päivien teema on Arki&Pyhä.
Ohjelma on monipuolista. Musiikista vastaavat Jakaranda- ja
Safari-kuoro, Pekka Simojoen ja Jaakko Löytyn musiikkikiertue
päättyy Poriin. Piispa Kaarlo Kalliala siunaa sunnuntaina uudet
lähetystyötekijät matkalla yhdessä kansainvälisten vieraiden
kanssa. Nuorille ja lapsille omat ohjelmakanavat,
lisätietoa juhlista saa www.mission.fi.
Kotkan ja Kouvolan rovastikunnat järjestävät juhlille yhteisen
matkan, joka lähtee pe aamulla Kotkasta ja pois lähdetään
juhlien päätyttyä sunnuntain iltapäivällä.
Matkan hinta n. 60 euroa ja majoitus kahden hengen huoneissa kaksi yötä runsaalla aamupalalla, 120 e/hlö. Koulumajoitusta on perinteiseen tapaan 15 e/2 vrk. Kotimajoitusta voi kysyä
p. 0400 309 768 tai diakonia(at)porievl.fi 10-15 e/yö.
Ilmoittautumiset Kymin seurakuntatoimistoon (05) 225
9000 tai seurakuntatoimisto.kymi@evl.fi 16.5. mennessä.
Lisätietoja saa oman seurakunnan lähetyssihteeriltä tai
Anne Hovi p. 044 725 9291 (etunimi.sukunimi(at)evl.fi)
Järj. Kymin seurakunta

Osviitta
12. 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
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Seppo Karjalainen (pj.),
Tellervo Aho, Ulla-Maija von Hertzen
ja Tuula Mäkitalo
Taitto ja kuvankäsittely:

Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa, Helsinki
Ilmoitusmyynti: Vappu Kuusiniemi
p. 014 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka.
Jakelumuistutukset
p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta jaetaan koteihin
ke 7.9.2011, aineistopäivä
to 18.8.2011.
Seurakuntalehti Osviitta on
luettavissa myös verkkopalvelussa

www.kotkanseurakunnat.fi
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kahvit Helilän srk-talossa.

Nuorten messu
sunnuntaisin 17.4. ja 15.5. klo
18 Kymin kirkossa.

Tuomasmessu
su 8.5. klo 18 Kymin kirkossa.

Sanan ja rukouksen
illat
Karhulan srk-keskuksessa: ma
30.5. klo 18 ja ti 31.5. klo 18. Illoissa on puhujana Marie Licciardo Australiasta.

Diakoniatyö
Näkö- ja liikuntavammaisten
kiirastorstain messu to 21.4.
klo 10-12 Sunilan srk-talossa. Lisätietoja diakoni Hanna Kokkomäki p. 044 725 9160 tai diakonissa Kaija Kauppinen p. 044
752 9525. - Leirit ja retket: Rovastikunnallinen omaishoitajien leiripäivä ti 10.5. klo 1117.30 Ristiniemessä. Leiripäivään järjestetään kuljetus. Hinta
10 euroa. Lisätietoja ja ilm.
20.4. mennessä diakoni Hanna
Kokkomäki p. 044 725 9160. Liikuntavammaisten retkipäivä ke 1.6. klo 11-15 Ristiniemessä. Retkipäivään järjestetään
kuljetus. Hinta 15 euroa. Lisätietoja ja ilm. pe 13.5. mennessä
diakoni Hanna Kokkomäki p.
044 725 9160. - Liikuntavammaisten leiri 22.-24.8. Ristiniemessä. Lisätietoja diakoni Hanna
Kokkomäki p. 044 7259 160. Eläkeläisten ja diakoniakerhojen retkipäivä to 12.5. Höyteriin. Hinta 12 euroa. Ilm. Kymin
seurakuntatoimistoon 29.4.
mennessä p. (05) 225 9000.

Lähetystyö
Nimikkolähettiperhe Vitikaiset vierailee Kotkassa ja Haminassa heinäkuun lopulla. Kotkassa he ovat mukana ke 27.7. urkuhetkessä Kotkan kirkossa ja
sitten kesäkahveilla klo 12.30 alkaen. Elaine ja Ari Vitikaisen perhe vierailee Karhulan srk-keskuksen pihalla lähetyskahviossa la
30.7. klo 10-11.30. Yhteistä lähettijuhlaa vietetään messussa
su 31.7. klo 10 Kymin kirkossa,
jossa Vitikaisten perhe siunataan
matkaan uudelle lähettikaudelle.
Tulossa syksyllä! Mustarastaan
konsertti su 16.10. klo 18 Kymin kirkossa. Lisätietoa esiintyjäryhmän nettisivuilla www.mustarastas.net

Varhaisnuorisotyö
Tyttöleiri 13.-15.5. Höyterissä
5-6 lk tytöille. Hinta 18,10 euroa ja paikkoja vielä jäljellä. Tehdään paljon tyttökivoja juttuja.
Ilm. 6.5. mennessä kasvatusasiaintoimistoon klo 8-16
p. 044 752 9529 tai sähköposti
satu.pekkinen@evl.fi

Perhekerhot kesällä
Avoin perhekerho kesäkuussa
7.-24.6. Kerho kokoontuu ti klo
9-15 Boksilla ja to klo 9-15 Laajakosken terveystalolla. Kerho
on avoin kaiken ikäisille, voit tulla ja lähteä omaan tahtiin. Kahvio auki koko päivän (kahvia
ym. pientä maksua vastaan).
Mahdollisuus: pelata, leikkiä, askarrella, jutella. Järj. Kymin seurakunnan lastenohjaajat

Pyhäkoulutyö syksyllä
Syksyn toiminta alkaa pyhäkoulutyöllä: Musapyhis perheille to

1.9. klo 9.30 ja pe 9.30 Boksilla.
- Koko suvun pyhäkoulu 11.9.
klo 11.30 Helilän srk-talossa. Helmikirkko 30.9. klo 10.30
Kymin kirkossa. - Koko suvun
pyhäkoulu 16.10. klo 11.30
Helilän srk-talossa. - Helmikirkko 21.10. klo 10.30 Kymin kirkossa.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Ma 25.4.
klo 10 Talven päivärippikoulun konfirmaatiomessu. - Su
29.5. klo 10 Messu, isosten tehtävään siunaaminen. - To 2.6.
klo 10 Helatorstain messu. Su 12.6. klo 10 Helluntaipäivän messu.
Muuta: Su 12.6. klo 12 Kymijoen Lohisoiton messu Sapokan
vesipuistossa.

Perheiden
raamattupiiri
PEPI - perheiden raamattupiiri torstaisin parittomilla viikoilla
klo 17.15 Aittakorven srk-talossa. Lastenhoito järjestetty. Lämpimästi tervetuloa myös uudet
piiriläiset!

Lapsille
Ma 18.4. klo 9.30 ja 10.30 Lasten pääsiäiskirkko Aittakorven
srk-talossa.
Ti 19.4. klo 9 Lasten pääsiäis-

Diakoniatyön
tapahtumia
Ke 20.4. Keskiviikkokerhojen
yhteinen ruokailu ja ehtoollisenvietto Langinkosken kirkolla, ruokailu klo 12, ehtoollinen
klo 13.
To 21.4. klo 10 Näkö- ja liikuntavammaisten ehtoolliskirkko
Sunilan srk-talossa. - 2.-5.5.
Vanhemman väen leiri Ristiniemessä, hinta 50 euroa, ilm.
viim. 19.4. p. (05) 225 5300,
tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205. - Ke 11.5.
Keskiviikkokerhojen retkipäivä, tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205. - To 19.5.
Näkövammaisten retkipäivä,
tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205.
Kehitysvammaisten leirit 20.22.5. ja 19.-21.8. Ristiniemessä,
hinta 25 euroa. Ilm. viim. 21.4.
ensisijainen toive p. (05) 225
5300.

Lähetystyön
tapahtumia
La 7.5. klo 11-13 Lähetyksen
toukotori Aittakorven srk-talossa, myynnissä mm. leivonnaisia
ja käsitöitä, kahvio. - Ke 25.5.
klo 14 Lähetysväen lettukestit
Vitikaisilla, Salotie 7, Kuulumisia
Etu-Aasiasta; Kari ja Anne Vitikainen. Järj. Salotien lähetyspiiri.

su 1.5. klo 11-13.30
Kotkan seurakuntakeskuksessa

Tarjolla simaa, kahvia, voileipiä, munkkeja
ym. leivonnaisia ja arpoja. Keväisiä yhteislauluja ja musiikkiesityksiä. Simaa ja leivonnaisia voi ostaa myös kotiin vietäväksi. Myytävänä myös Yhteisvastuutuotteita. Kahvion tuotto lähetystyön
hyväksi.
Järj. Kotkan seurakunta.

Tervetuloa herkuttelemaan!

Vappulounas

• Palmusunnuntaina 17.4. klo 13 Kuorokonsertti Roihuvuoren seurakunnan kirkkokuoro Chorus Marinus johtaa Päivi Niva-Vilkko ja Kymin kirkon projektikuoro
johtaa Jarmo Kaijansinkko
• Pitkäperjantai 22.4. klo 18 Franz Liszt,
Via Crucis Kymin kirkon projektikuoro,
Mikko Hauhia, urut, johtaa Jarmo Kaijansinkko
• Ke 18.5. klo 18 Häämusiikkikonsertti
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanttorit
esiintyvät
• Su 29.5. klo 17 Laulumusiikkia
Tapio Jokinen, laulu ja Jarmo Kaijansinkko, piano

Lounasmusiikkia
keskiviikkoisin kello 12
Kotkan kirkossa
15.6. Mikko Hauhia, urut
22.6. Markku Hirvonen,huilu
ja Satu Hirvonen, urut
29.6. Péter Marosvári, urut
6.7. Elena Antipina, urut
13.7. Toni Pussinen, urut
20.7. Kati Hämäläinen, urut
27.7. Julia Tamminen, urut
3.8. Ursula Grahm, urut
10.8. Esa Toivola, urut
17.8. Elena Rikkonen-Rolland, urut
24.8. Matti Pohjoisaho, urut
31.8. Jarmo Kaijansinkko, urut
Konsertteihin on vapaa pääsy
Järj. Kotkan seurakunnan musiikkityö

Ma 9.5. klo 20 Urkuduo Jaana Jokimiehen ja Irina Lampénin konsertti. Vapaa pääsy.
To 12.5. klo 19 Kamarikuoro
Kotka-Canton konsertti. Johtaa Mikko Hauhia, urkurina Irina Lampén. Ohjelman hinta
10 euroa, eläkeläiset ja opiskelijat 8 euroa.

Kotkan kirkko avoinna
2.-30.5. ma-pe klo 12-18,
1.6.- 31.8. su-pe klo 12-18
(24.-25.6. kirkko suljettu) ja
1.-30.9. ma-pe klo 12-18.
Opas paikalla.

Su 10.7. klo 18 Bach-konsertti. Kauneimmat barokkisuurmestari Bachin aariat
oboelle, laululle ja uruille.
Sabine Kaipainen, mezzosopraano, Tuomas Kaipainen, barokkioboe, Irina Lampén, urut.
Vapaa pääsy.
Järj. Kotkan seurakunnan
musiikkityö

Kymin kirkko avoinna
1.6.-15.8. ma-pe klo 12-18
(24.-25.6. kirkko suljettu).
Opas paikalla.

Tule viettämään juhannusaattoa meren äärelle Höyterin
kurssikeskukseen. Aloitamme
lipunnostolla klo 18, ohjelmasta vastaavat pappi Nina
Eskoli ja kanttori Sinikka Vesala. Buffet-pöydästä kahvia,
teetä, suolaista ja makeaa,
makkaraa paistettavaksi. Saunat lämpiävät, oma pyyhe
ym. tarvikkeet mukaan. Bussikuljetus järjestetään, ilmoittautuminen iltaan ja bussikyytiin 16.6. mennessä seurakuntatoimistoon
p. (05) 225 9000.
Tarkemmat tiedot kuljetuksesta ja hinnasta löytyvät kirkollisista ilmoituksista toukokesäkuussa.

Haapasaaren kirkko on
avoinna yleisölle tarvittaessa. Avaimen saa Haapasaaren Osuuskaupasta.
Kirkkoretket Haapasaaren
kirkkoon ilmoitamme myöhemmin mm. kirkollisissa ilmoituksissa.
Kotkan ja Kymin kirkko kuuluvat valtakunnalliseen Tiekirkko-ketjuun.

Järj. Kymin seurakunta

• Pe 1.7. klo 22 Kesäyö kirkkomaalla, Laulajien konsertti
• Ti 5.7. klo 19 Urkukonsertti. Paavin kirkon urkuri esiintyy.
Konsertteihin on vapaa pääsy.
Ohjelmat mahdollisesti maksullisia. Tervetuloa!
Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Järj. Kymin seurakunta

Kesän herkkuhetket:

touko- ja heinäkuussa
Kotkan kirkossa

Höyterissä
perjantaina 24.6.
kello 18-20.30

Heinäkuussa

Sunnuntaina 1.5. on tarjolla maksullinen
Vappulounas Helilän seurakuntatalossa.
Ensimmäinen kattaus odottaa kirkkoväkeä heti messun
jälkeen, ja toinen kattaus kello 13.
Lounaan tuotto käytetään Kymin seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen.

Konsertteja

Juhannusaaton juhla

Konsertit
Kymin kirkossa

Vappukahvio

Kirkot avoinna
kesällä 2011

kirkko Langinkosken kirkossa ja
klo 10.30 Ruonalan kirkossa.
To 21.4. klo 9.30 Lasten pääsiäiskirkko Saaripirtillä.

sasi juhlassa ja arjessa
Herkuttelijoiden perinteinen
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Kesällä kahville

lähetyskahviovaunuun
Kymin seurakunnan lähetyskahviovaunu tulee Karhulan seurakuntakeskuksen sisäpihalle! Perinteiseen tapaan se on auki kesä-elokuussa Karhulan toripäivinä eli ke ja la klo 8-12. Kahvio
pyörii vapaaehtoisvoimin, joten tänäkin kesänä tarvitaan talkoolaisia.
Olisitko sinä ja ystäväsi (1-2) innostunut ottamaan oman vuoron. Kahviossa on valmiina kertakäyttöastiat, joten talkooväeltä odotetaan leivonnaisia, kahvia/teetä ja palvelualttiutta. Kahvilavieraita käy aamupäivän aikana n. 50.
Tuotto menee oman seurakunnan nimikkotyölle. Tunnelma
kesäkahviossa on ihana ja siellä on mukava työskennellä.
Tervetuloa mukaan!
Kahviovuoroja voi varata Kymin seurakuntatoimistosta
p. (05) 225 9000 ja
lisätietoja saa Anne Hovilta.
Järj. Kymin seurakunta

Hiljaisuuden
retriitti
Höyterissä
9.-13.9.2011
Tule kokemaan hiljaisuutta,
Sanan kosketusta ja rukousta,
lepoa ja virkistymistä meren
rannalla, metsän vieressä.
Teemamme on ”onnellinen se,
joka turvaa Herraan”.
Majoittuminen (1h /huone)
omin liinavaattein, tarjolla
keittiössä maittavaa ruokaa
ja meren rannalla lämpiää
sauna, hintaan 37 euroa.
Ilm. 31.8. mennessä
p. (05) 225 9000 tai seurakuntatoimisto.kymi@evl.fi
Tarvittaessa ”kimppakuljetus” taksilla Karhula-HöyteriKarhula (hinta n. 10 e).
Lisätietoja Anne Hovi
p. 044 725 9291 tai
etunimi.sukunimi(at)evl.fi
Järj. Kymin seurakunta

Toukotori
Aittiksella
Myyjäiset
lauantaina 7.5. klo 11-13
Aittakorven
seurakuntatalossa
Tarjolla on tuoreita
kotileivonnaisia,
käsitöitä ja arpajaisia.
Tule tekemään ostoksia
äitienpäiväksi!
Järj. Langinkosken seurakunnan
lähetystyö

Osviitta
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Anne Hovi (vasemmalla), Pirjo
Osola ja Tuija Silvo muistelivat monia mukavia hetkiä, joita lähetyspiiriläisillä oli työtä
tehdessään.

Arkkuvaate

luo lämpöä hautajaisiin

Se on kuin peittelisi lämpimästi rakkaan vainajan, miettivät Kymin seurakunnan lähetyspiiriläiset.

Arkkualba edustaa
tasa-arvoa

Kirkossa arkun päällä lepää kaunis, luonnonvalkoinen, lämpimän näköinen vaate. Sen keskellä
on perinnekirjontana tehty ovaalikuvio, joka symboloi iankaikkisuutta. Molemmissa päissä on ristit ja vaate on koristeltu viljan korsilla, joiden päissä on kypsää viljaa. Arkkuvaate onkin saanut nimekseen Kypsää viljaa.
Nyt arkkuvaate eli arkkualba
tai arkkuliina on siirretty Kymin
seurakunnan lähetyspiirin kokoontumispaikkaan Helilän seurakuntataloon Kymin kirkon mäelle. Se on hetkeksi palannut tekijöidensä huomaan.

Perinne on
Suomessa elpymässä

Arkun päälle levitettäviä arkkuvaatteita on käytetty jo 1100-luvulta lähtien aina 1800-luvun loppupuolelle saakka. Arkkuvaate oli
usein perheen tai suvun omistuksessa tai seurakunta tarjosi sen
omaisten käyttöön.
Varattomat ihmiset laittoivat
usein läheisensä raakalauta-arkun päälle jonkin peiton kotoaan.
Kun arkkujen koristelu lisääntyi, alban käytöstä luovuttiin. Arkun peittäminen on säilynyt kuitenkin sotilashenkilöiden ja valtion päämiesten siunaustilaisuuksissa.

Arkkuliinassa on pehmeät, lämpimät muodot ja värit.

Vanha perinne on Suomessa
jälleen elpymässä. Kymin seurakunnan lähetyspiiri on valmis-

tanut kaksi kaunista arkkualbaa,
jotka ovat hautajaisten järjestäjien
käytettävissä.

- Arkkualba edustaa tasa-arvoa.
Se peittää kauniisti poltettavan
paperiarkun ja jos arkku on kovin kallis, liina peittää senkin näkyvistä, Kymin seurakunnan lähetyssihteeri Anne Hovi miettii.
Liinalla on muitakin merkityksiä.
- Meitä on lapsena peitelty, kun
olimme sairaina. Kun käymme
sairaan ihmisen luona, usein kohennamme hänen peittoaan. Arkkuvaatteella peittelemme rakkaan
vainajamme lämpimästi ja hellyydellä, Anne Hovi sanoo.
Seurakuntalaiset kyselivät arkualbaa, koska Pyhtäällä oli sellainen, ja kun Pirjo osola tuli
Kainuusta Kotkaan vuonna 2006,
Kymin seurakunnan lähetyspiiri
tarttui toimeen.
Pirjo Osola, henkeen ja vereen
käsityöihminen, joka on aiemmin
kutonut työkseen mm. kansallispukukankaita, ja hän ryhtyi kutomaan kangasta kotonaan, omilla
kangaspuillaan.
- Kankaassa on kampavillaloimi ja karstavillakude. Ja koristelun viljakuviot ovat meidän
kirkkoherramme Juha Tanskan
luomuviljaa. Niitä oli maljassa,
kun suunnittelimme arkkualban
koristelua, Pirjo Osola muistelee.
Hän kutoi 90 sentin levyistä
kangasta 16 metrin verran, ja siitä tuli kaksi arkkuliinaa.

Ensimmäiseksi
tekijän miehen arkulla

Sitten pääsi lähetyspiiri vauhtiin. Mukana arkkuliinoja kirjo-

massa ja reunoja ompelemassa
olivat Tuija Silvo, Sirpa Taulasto, Sirkka Suntio, Riitta Tiainen,
Maarit Koskensalo-Tiainen, Anne Hovi ja Päivi Helen. Satu Piipari-Kokon vasenkätisyyskin
osoittautui varsin hyödylliseksi.
- Toista liinaa koristellessamme löysimme Kymin seurakunnan vanhan, 1920-luvulta peräisin olevan kirjaliinan, josta jäljennettiin kuviot arkkualbaan.
Siihen kirjottiin kala eli Kristus,
kolmio eli Jumala ja lintu eli Pyhä
Henki. Olemme antaneet liinalle
nimen Kolminaisuus.
- Koko porukka tykkäsi kovasti
tehdä arkkuliinoja. Kolme tuntia
meni ihan huomaamatta ja kivaa
oli, Tuija Silvo muisteli.
Kävi niin, että kun arkkuliina saatiin valmiiksi, Tuija Silvon
mies kuoli ja hänestä tuli ensimmäinen arkkuliinan käyttäjä.
- Yleensä hautajaisissa on kylmä tunne. Mutta kun menimme
Metsäkulman kappeliin ja näimme peiton arkun päällä, kaikille
tuli lämmin olo, Tuija Silvo muistelee. Kypsää viljaa -arkkualba on
käytössä Kymin kirkossa, ja Kolminaisuutta käytetään Laajakoskella ja Metsäkulman kappelissa.
Jos vainajan omaiset haluavat
arkkuliinan hautajaisiin, siitä tulee keskustella seurakunnassa
hautajaisia suunniteltaessa. Liinan käyttö ei maksa mitään.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

