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Hyvät työt
Jaakko Heinimäki on käynyt sisälle vakavaan asiaan
huumorin pilke silmässä. On syntynyt mainio Kafekismus, kuppilakatekismus. Se on kaffepöydässä tai kannon nokassa tuhtia hengenravintoa ja hiukopalaa. Tosin
välillä hymyilyttää, kaduttaa ja itkettääkin. Teksti vie mukanaan.
Tämä kevyeksi naamioitu kuppilakirja ei jätä lukijaa
heitteille. Se tarjoaa vinkkejä lukuseikkailuihin ja porinaryhmien keskusteluille. "Jumala elää, vaikka ei olekaan
samanlainen olento kuin ihmiset tai eläimet." Myönteiset
lähtökohdat elämälle on hyvä kerrata jaksamisen pohjaksi.
Rippikoulussa mennään syvemmälle kristinuskon peruskysymyksiin. Siksi se on tarpeellinen koulu. Nuoruusiän vakavat olemassaolon kysymykset tulevat käsitellyiksi omassa ikäryhmässä osaavien opettajien ja ohjaajien
johdolla.
Kun nuori kysyy, siihen vastataan. Kun nuori epäilee,
sitä ei kielletä.
Rippikoulu on kasteopetuksen jatkumo. Vaikka moni
nuori käy rippikoulun konfirmaatiopäivään liittyvien lahjojen varmistamiseksi, konfirmaatio on edelleen tärkeä
aikuistumisen merkkipaalu meille suomalaisille.
--Sadonkorjuun aika näkyy seurakuntienkin työssä. Kymin seurakunta järjestää yhdessä kansainvälisen työn
kanssa sadonkorjuujuhlan vanhaan malliin mikkelinpäivänä. Myyjäistuotto ohjataan itärajan taakse näkövammaisten lasten ja kehitysvammaisten lastenkodin hyväksi.
Mikkelin, suomalaisittain tutummin Mikon päivä on
arkkienkeli Mikaelille omistettu pyhä, jota vietetään
myös lasten, enkelien ja pyhäkoulutyön sunnuntaina.
Langinkosken seurakunnassa mikkelinpäivän enkelikirkko vaalii
enkelitraditiota valoisimmillaan.
Vaali hyvää perinnettä, niin perinne
vaalii sinua. Tuohon
sanontaan sisältyy
mukailtunakin suuri
viisaus. Hyvällä tavalla ymmärretty perinteiden siirtäminen antaa
sisältöä pyhille, syyn
juhlaan ja tuo monet
hyvät tavat arkisiinkin
kohtaamisiin.
Sisältörikasta syksyä!

Kohti syksyä

Henna Honkanen
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Sadonkorjuu ja
uuden alku
Olen syysihminen. En tiedä, johtuuko se siitä, että olen syksyllä
syntynyt, mutta syksy vuodenaikana on aina viehättänyt minua.
Jo lapsuudesta muistan kirkkaat
ja kuulaat syysaamut, joina kävelin kouluun ruskaa ihaillen. Nykyään nautin idän hepokattien sirityksestä pimenevässä syysillassa, syksyn marjoista ja erityisesti oman pihan omenoista. Olo on
melkein kuin paratiisissa, kun voi
puusta napata omenan ja istahtaa syömään sitä pihalle. Omenoita onkin meillä syöty kaikissa
mahdollisissa muodoissa, kyllästymättä.
Omissa mielikuvissani syksy on uuden alku. Moni mieltää
kevään luomisen ajaksi, jolloin
luonto herää, ja syksyn taas kuihtumisen ja lakastumisen ajaksi. Itse ajattelen, että syksy on sadonkorjuun aikaa, jolloin uuvuttavat helteet ovat poissa ja kesän
jälkeen on uutta voimaa. Mieleeni
tulee Jesajan kirjan kohta:

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

Voisiko syksy olla sinullekin
jonkin uuden alku? Kannamme
mukanamme monenlaisia kuormia, joista osan voi jättää pois harteiltaan tai ainakin jakaa taakan
muiden kanssa. Ehkä voit jättää
jotain vanhaa taakse ja elämässäsi avautuu tilaa uudelle. Muista, että seurakunnassa on sinulle paikka, jossa voit jakaa asioita
toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Erilaiset viikkotoiminnat pyörähtävät taas käyntiin, monenlaisia tapahtumia järjestetään kaikenikäisille. Olisiko sinun paikkasi jossakin seurakunnan piirissä tai kerhossa? Tai mitä jos lähtisit kirkkoon hiljentymään? Ota

rohkeasti meihin työntekijöihin
yhteyttä, kun kaipaat keskustelua tai mietit, missä paikkasi voisi olla.
Joskus elämämme muuttuu,
mutta suunta ei olekaan selvillä.
Asiat ja tilanteet eivät ole yksinkertaisia ja helppoja. Epätietoisinakin saamme jäädä Jumalan
käsiin. Asiat selviävät ajallaan.
Meistä pidetään huolta – sinusta
ja minusta. Runoilija Anna-Mari
Kaskisen sanoin:
Elämä kutsuu - nyt avoin on tie.
Vielä en tiedä, se minne meidät vie.
Suuntaa en tunne, ei reittiä näy.
Aikaan uuteen, oi Jeesus,
nyt edellämme käy.
Siunattua syksyä, voimia elämääsi!

Maarit Alhosaari
Kotkan seurakunnan pappi

Hymyillen

Kuka kuulee nuorta?
avoin ilta Ruonalassa
Mikkelin piispa Seppo
Häkkinen vierailee seurakuntayhtymässä torstaina 22.9.2011.

✗ Kansikuvassa

Piispa on mukana vierailupäivänä kello 18.30 Ruonalan kirkolla
alkavassa keskustelutilaisuudessa ”Kuka kuulee nuorta?” Avoimessa yleisötilaisuudessa pohditaan nuorten ja perheiden tilaa
Kotkassa. Mukaan toivotaan nuoria, perheitä ja niitä jotka työsken-

Kotkan seurakunnan nimikkolähettinä toimiva Roy ja kummilapsityön koordinaattorina
työskentelevä Sirpa kuvattiin
Jerusalemissa. Kuva on Rissasten kotialbumista.
Pikkukuvassa olevan pihlajan
syysasussa kuvasi Tuula Mäkitalo.

televät heidän kanssaan.
Yhtymän erityisnuorisotyön Kotkan nuorten syrjäytymisen ehkäisyprojektiin liittyvä nuorten kohtauspaikkatoiminta alkaa Ruonalan
kirkolla tänä syksynä.

Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.
(Jes. 43: 18-19)

Osviitta
Seurakuntayhtymä ja kaupunki auttavat syrjäytyviä nuoria

Arjen palaset kohdalleen
– Tarkoituksena on opettaa nuoria rakentamaan tikapuut, joita
myöten pääsee ylös kaivosta, kiteyttää erityisnuorisotyön projektityöntekijä Jani Havumäki syksyllä käynnistyvän Kotkan nuorten syrjäytymisen ehkäisyprojektin idean.
Kaivo on ahdinko, tikapuut
niitä valmiuksia, joilla nuori pääsee ulos syrjäytymisestä tai sen
uhasta.
Jokaisen pitää itse rakentaa tikapuunsa, mutta rakentamisessa
nuoria voidaan auttaa ja opastaa.
Vuoden 2012 loppuun kestävässä projektissa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kumppanina
on Kotkan kaupunki. Yhteistyötahoja on useita, mm. KaakkoisSuomen ELY-keskus, Kotkan TEkeskus, poliisi, Ekami, KyAMK ja
Saappaan Tuki ry.
Saapasryhmästä hanke on saanut alkunsakin. Idea on yhtymän erityisnuorisotyönohjaaja
Tuula Uusitalon, joka on pyörittänyt saapastoimintaa viimeisen
viiden vuoden ajan. Vapaaehtoiset saapasryhmäläiset ovat auttaneet nuoria Kotkan kaduilla ja tapahtumissa jo 25 vuoden ajan.
– Projektissa autamme nuoria saamaan arjen palaset kohdalleen. Haluamme kuunnella
nuorten unelmia, Tuula tiivistää.

Työpaikkadiakoni Anne Kuusisto.

Vipuvoimaa
EU:sta
Kotkan kumppanuushanke saa Euroopan sosiaalirahastolta tukea työpaikkaprojektiin

Tietoa ja kuulemista
hengailun lomassa
– Projektin aikana koulutamme Saapas-ryhmään 20 uutta vapaaehtoista. Tavoitteena on, että keväästä syksyyn ollaan iltaisin kaupungilla joka viikonloppu ja talvella epäsäännöllisemmin, Tuula Uusitalo kertoo.
Kun kaduilla ja puistoissa kohdataan nuoria, jotka ovat työttömyyden, opiskelupaikan puuttumisen, asuntoon, päihteisiin tai
mielenterveyteen liittyvien ongelmien takia vaarassa syrjäytyä,
heidät kutsutaan mukaan Henggariin ja pienryhmiin.
Henggari on avoinna Ruonalan kirkon nuorisotilassa tiistai-iltapäivisin. Nuoria ohjataan
sinne myös seurakuntien nuoriso- ja diakoniatyön kautta, ja tätä toimintaa markkinoidaan kaupungin nuorisotoimen, TE-keskuksen ja sosiaalitoimen kautta.
– Henggarissa osallistetaan

Erkko Vuorensola
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Tuula Uusitalo ja Jani Havumäki ovat energinen ja innostunut työpari, jolla on suuret haasteet ja mahdollisuudet uudessa projektissa.

nuoria esimerkiksi yhdessä ruokaa tekemällä ja nuoren omien
taitojen, vaikkapa kädentaitojen,

opettamisella muille.
Hengailun lomassa yhteistyötahojen edustajat kertovat, miten
he voivat olla avaamassa uusia
mahdollisuuksia nuorille.
Kolmannen toimintamallin,
pienryhmien teemat muotoutuvat nuorten tarpeiden mukaan.
– Ryhmät voivat olla mm. elämäntaitojen hallintaan, oman itsensä tuntemiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen pohjautuvia, Tuula selvittää.

Pioneeritoimintaa
ajan valtimolla

Matti Kontkasen mielestä kirkko osoittaa nyt uudella tavalla välittävänsä nuorten ongelmista.

Nuorisoprojekti on osa KotkaKymin seurakuntayhtymän ja
Kotkan kaupungin kumppanuushanketta. Aiemmin siinä

ovat startanneet työpaikkadiakonitoiminta ja diakoniarahasto.
– Tämä on ajan valtimolla olevaa
pioneeritoimintaa, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja
Matti Kontkanen toteaa.
Projekti tulee maksamaan
72 000 euroa, josta 54 000 euroa
saadaan ELY-keskuksen kautta
Euroopan sosiaalirahastosta.
– Työ syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten hyväksi liittyy
seurakuntayhtymän diakoniseen työhön, jossa lähtökohtana
on lähimmäisenrakkaus ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen, Kontkanen
sanoo.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä hakijana ja kumppaneinaan
alla mainitut yhteisöt ja järjestöt
on saanut Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston avustuksen työpaikkaprojektiin vuosille 2011-2012.
Hankkeen ohjausryhmässä on eri
tahojen edustajia.
Projektin tavoitteena on rohkaista ja tukea lomautettuja, lomautusuhan alla olevia, työttömiä ja taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrittäjiä niin että heidän
työkykyisyytensä säilyisi ja he
löytäisivät uusia polun päitä elämässään eteenpäin.
Tavoitteen saavuttamista varten projektiin on palkattu työpaikkadiakonian projektityöntekijäksi Anne Kuusisto 1.8.201131.12.2012 väliseksi ajaksi. Elokuun alussa tehtävissään aloittaneen Kuusiston työhuone on Kotkassa, Mariankatu 14 B-portaan 3.
kerroksessa. Sähköpostiosoite on
muotoa etunimi.sukunimi(at)evl.
fi ja puhelin 040 196 7535.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
valinnut hankkeen 14-jäseniseen
ohjausryhmään vuosiksi 20112012 puheenjohtajaksi Sirkka
Kotolan (Työväen sivistysliitto).
Jäseniksi nimettiin Merja Mattila (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Juha Tanska (Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä), Matti Kontkanen (Kotka-Kymin seurakuntayhtymä), Jorma Korpela (Kotka
Kymin seurakuntayhtymä), Anna
Liakka (Kotkan kaupungin sosiaalitoimi), Jukka Kärnä (SAK:n
alue), Arto Kurttio (SAK:n paikallisjärjestö), Kai Mäkelä (STTK:n
paikallisjärjestö), Teppo Sainio
(Kotkan Yrittäjät), Kaarina Parikka (SPR:n Kymin osasto), Sari
Lomperi (Maahanmuuttajat Apaja), Jari Saarinen (Kotkan TE-toimisto) ja Markku Kärmeniemi
(Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kakspy).

Osviitta
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Kotkan seurakuntien ri
Hei, sinä vuonna 1997 syntynyt nuori!
Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun!
Kotkan, Kymin ja Langinkosken
seurakunnat järjestävät toistakymmentä rippikoulua vuoden
2012 aikana. Lisäksi on muutamia
erityisrippikouluja mm. pienryhmätyöstä kiinnostuneille. Rippikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä ja palauttamalla omasta kotiseurakunnasta lähiaikoina saapuvan lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Kaikkiin kesän rippikoululeireihin liittyy tutustumisjakso
talvella.
Tältä sivulta löytyvät tiedot
myös seurakuntien yhteisistä erityisrippikouluista ja talviaikana
järjestettävistä rippikouluista.

Mitä rippikoulu on?

Miksi rippikoulu?
Rippikoulu pohjaa Jeesuksen
asettamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulussa pohditaan
elämänkysymyksiä yhdessä muiden nuorten kanssa. Siellä hiljennytään, rukoillaan ja koetaan yhteyttä muiden kristittyjen ja Jumalan kanssa. Rippikoulun päättyessä nuoret konfirmoidaan seurakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Kenelle?
Rippikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti vuonna 1997 syntyneil-

Sini Airaksinen

Rippikoulussa tutustutaan kristinuskoon ja siinä samalla myös
uusiin ihmisiin ja vähän omaan itseenkin. Samalla se on kirkon antamaa kasteopetusta. Rippikoulun kesto on 80 tuntia, joka jakautuu puolen vuoden ajalle. Rippikoulu koostuu erilaisista alkujakson tapaamisista sekä leiri/inten-

siivijaksosta. Kotkan seurakunnat tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu.
Yli 90 prosenttia 15-vuotiaista Kotkan seurakuntien jäsenistä käy rippikoulun, tule siis sinäkin mukaan!
Rippikouluikäisille seurakunnan jäsenille lähetetään lähiaikoina kirje, jossa on mukana tietoa rippikouluista ja ilmoittautumislomake.

Riparilaiset kisaavat Höyterin ranta-aukiolla.

le nuorille. Jos rippikoulu on jäänyt aikaisemmin käymättä, voit
nyt ilmoittautua mukaan. Jos olet
syntynyt vuonna 1998, mutta olet
kahdeksannella luokalla koulussa, voit osallistua rippikouluun jo
tulevana vuonna.
Myös kirkkoon kuulumattomat
voivat käydä rippikoulun. Kirkkoon liittyminen on luontevaa
rippikoulun yhteydessä. Jos sinua
ei ole kastettu, liittyminen tapahtuu kasteen kautta. Muussa tapauksessa papereiden täyttäminen
riittää. Ota yhteyttä oman asuinalueesi rippikouluvastaavaan ilmoittautumista varten.

Erityisrippikoulut
Seuraavat rippikoulut on tarkoitettu Kotkan alueella asuville nuorille, jotka haluavat osallistua alla
olevissa kohdissa kuvattuun rippikouluryhmään.
- Kehitysvammaisten nuorten
rippikoulu 25.-29.6.2012 Ristiniemen kurssikeskuksessa. Rippikouluun kuuluu alkujakso, jo-

ka pidetään 24.-25.3.2012 Ristiniemessä. Tämän lisäksi tapaamme
vanhemmat ja tulevat leiriläiset
tiedotustilaisuudessa, jonka ajankohdan ilmoitamme myöhemmin
Ilmoittautuminen oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle:
Kotkassa Elisa Järvimäki puh. 041
540 3011, Kymissä Hanna Kokkomäki puh. 044 725 9160 ja Langinkoskella Leila Vanhala puh. 041
462 6204 .
- Pienryhmärippileiri Ristiniemen kurssikeskuksessa: Tutustumisleiri on 18.-19.2. ja kesän leirijakso 10.-16.7. Konfirmaatio on
22.7. Kotkan kirkossa. Tämä Kotkan seurakunnan järjestämä rippikoululeiri on tarkoitettu kaikille pienryhmäopetuksesta kiinnostuneille.
Pienryhmärippikoulussa opetus
tapahtuu pienryhmissä ja muu leiritoiminta yhtenä ryhmänä. Pienryhmäopetuksessa pyritään huomioimaan nuorten erilaiset oppimistavat ja löytämään jokaisen

parhaat puolet yhdessä olemisessa ja oppimisessa. Rippikoulussa
toteutetaan paljon elämyksellistä
oppimista ja opetusryhmien pienemmät koot mahdollistavat nuoren kokonaisvaltaisen ja yksilöllisemmän huomioimisen.
Ilmoittautuessa on hyvä tuoda
perusteluissa esiin miksi tämä rippikouluvaihtoehto olisi juuri sinulle se oikea. Leirin ruokamaksu on noin 85 euroa.
Lisätietoja erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalolta GSM
044 752 9501 tai sähköpostitse tuula.uusitalo@evl.fi

Kotkan seurakunnan
rippikoulut
Lehtisensaaressa järjestetään kesällä kaksi rippikoululeiriä. Leirien ruokamaksu on noin 85 euroa.
Lehtinen 1: Tutustumisleiri 10.11.2. ja kesän leirijakso 8.-14.6.
Konfirmaatio 17.6. Kotkan kirkossa.

Osviitta
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Sini Airaksinen

ippikoulut vuonna 2012
www.kotkanseurakunnat.fi> Langinkosken seurakunta / Toiminta
/Rippikoulu / Ilmoittautumislomake

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen Kotkan seurakuntien rippikouluihin alkaa
5.9.11 ja päättyy 7.10.2011.
Rippikouluista vastaavat työntekijät vierailevat ilmoittautumisaikana alueen yläkouluissa pitämässä informaatiotilaisuuksia rippikouluista.

Yhteystiedot:

Kotka:
Johanna Kyheröinen
GSM 041 462 6222
johanna.kyheroinen@evl.fi
Kymi:
Marjo Kiljunen
GSM 044 752 9487
marjo.kiljunen@evl.fi
Langinkoski:
Petri Tikka GSM 044 752 9499
petri.tikka@evl.fi

Rippikoululeiriläisiä Höyterissä kesällä 2011.

Yhteiset

maksu on noin 160 euroa.
Päivärippikoulu Boxilla os. Karhulantie 31: 27.2.-2.3.2012 (klo
9-15) ja 24.3-25.3.2012 (klo 9-15). Ei
yöpymistä. Konfirmaatio 1.4.2012.
Ruokamaksu noin 45 euroa.

- Ristiniemen pienryhmärippileiri: katso tiedot kohdasta Erityisrippikoulut.

Höyterin rippikoululeirit ja
konfirmaatiopäivät kesällä

Tutustumisleiri 18.-19.2. ja kesän
leirijakso 10.-16.7. Konfirmaatio
22.7. Kotkan kirkossa
- Päivärippikoulu yhdessä Langinkosken kanssa Aittakorven
seurakuntatalolla: 14.1.-15.1.2012
(klo 9-17) ja 27.2.-2.3.2012 (klo
9-17). Ei yöpymistä. Konfirmaatio
Langinkosken kirkossa 9.4.2012.
Ruokamaksu noin 45 euroa.

Höyteri 1: 7.-8.6. ja 11.6.-16.6.
Konfirmaatio 17.6.
Höyteri 2: 19.-20.6. ja 25.6.-30.6.
Konfirmaatio 1.7.
Höyteri 3: 27.6.-28.6. ja 2.7.-7.7.
Konfirmaatio 8.7.
Höyteri 4: 4.-5.7. ja 9.7.-14.7.
Konfirmaatio 15.7.
Höyteri 5: 11.-12.7. ja 16.7.-21.7.
Konfirmaatio 22.7.

Ilmoittautuminen Kotkan seurakunnassa: Palauta kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake Johanna Kyheröiselle osoitteeseen
Mariankatu 14, PL 7, 48101 Kotka
tai täytä sähköinen lomake osoitteessa: www.kotkanseurakunnat.
fi > Kotkan seurakunta / Toiminta
/ Nuoret / Rippikoulu / Ilmoittautumislomake

Kaikkiin kesän leireihin kuuluu
kaksi kaupunkipäivää. Ne ovat
yllä olevan listan ensimmäiset
päivämäärät. Jälkimmäinen jakso on itse leirijakso. Kaupunkipäivät ovat tärkeä osa kesän rippikoulua ja siis pakollisia kaikille. Näiden leirien ruokamaksu on
noin 80 euroa.

Kymin seurakunnan
rippikoulut
Hiihtolomaleiri (talvitoimintaleiri): 25.2.-3.3.2012 Kuusamossa. Konfirmaatio 11.3.2012. Leirijakson vietämme Kuusamossa,
Loma-Ajakassa. Leirin aikana on
mahdollisuus lasketella kolmena
päivänä Rukalla. Leirillä on myös
mahdollisuus retkeillä, hiihtää
ja pulkkailla. Talvitoimintaleirin

Pienryhmärippileiri: (katso Erityisrippikoulut otsikon alta kohta Pienryhmärippileiri)
Ilmoittautuminen: Palauta kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake Kasvatusasiain toimistoon,
joka sijaitsee Kymin seurakuntatoimiston yhteydessä Karhulan
torin laidalla tai täytä sähköinen
lomake osoitteessa: www.kotkanseurakunnat.fi > Kymin seurakunta / Toiminta / Rippikoulu / Ilmoittautumislomake

Langinkosken seurakunnan
rippikoulut
Hiihtolomaleiri Kuusamossa yhdessä Kymin kanssa (talvitoimintaleiri): 25.2.-3.3.2012 Kuusamon
Loma-Ajakassa. Konfirmaatio
11.3.2012 Kymin kirkossa. Talvitoimintaleirin maksu on noin 160
euroa.
Päivärippikoulu Aittakorven srktalolla: 14.1.-15.1.2012 (klo 9-17)
ja 27.2.-2.3.2012 (klo 9-17). Ei yöpymistä. Konfirmaatio 9.4.2012.
Ruokamaksu noin 45 euroa.

Ilmoittautuminen: Palauta kirjeessä saamasi ilmoittautumislomake Langinkosken kirkolle seurakuntatoimistoon, tai täytä sähköinen lomake osoitteessa:
Sini Airaksinen

Lehtinen 2: Tutustumisleiri 11.12.2. ja kesän leirijakso 26.6.-2.7.
Konfirmaatio 8.7. Kotkan kirkossa.

Ristiniemen rippikoululeirit
kesällä
Ristiniemi 1. 7.-9.6. ja 11.15.6.2012, Konfirmaatio 17.6.
Ristiniemi 2. 1.-7.7.2012.
Konfirmaatio 15.7.
Ristiniemi 3. 18.-24.7.2012.
Konfirmaatio 29.7.
Ristiniemi 4. 30.7.-5.8.2012
Konfirmaatio 12.8.
Ristiniemi 1. leiriin kuuluu kolme kaupunkipäivää, joista ensimmäinen on lauantaina 9.6. osallistuminen lähetysjuhlien rippikoulutapahtumaan Haminassa. Kaksi muuta kaupunkipäivää järjestetään Ruonalan kirkolla. Kaupunkipäivien pituus on enintään kello 9-16. Kaupunkipäivät ovat tärkeä osa kesän rippikoulua ja siis
pakollisia kaikille.
Leirien ruokamaksu on noin 90
euroa.
Pienryhmärippileiri: (katso otsikon Erityisrippikoulut alta kohta
Pienryhmärippileiri)

Iltatunnelmaa.
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Mikä on ihminen!
Ensiesitys Toivonsalissa marraskuussa Kaisa Kivioja
valmistautuu monologiin Mikä on ihminen
Raamatun tekstit ovat olleet Kaisa-Leena Kiviojan marraskuussa ensiesityksensä saavan monologin Mikä on ihminen! kimmokkeena. Esityksen on dramatisoinut ja ohjaa lausuntataiteilija Aino-Kaarina Mäkisalo. Mäkisalo
on esiintynyt viime vuosina Helsingin Juhlaviikkojen Runokuu
-tapahtumassa ja Kirkko Soikoon
-festivaalissa Helsingissä.
Vuosien varrella Mäkisalo on
tehnyt lukuisia lausuntaohjelmia ja monologeja myös teattereihin ja esiintynyt eri puolilla Suomea. Hän liikkuu laajalla aihealueella taiteessaan: nykyrunoilijoiden naisen elämän teksteistä raamatun maailmaan. Hän on ohjannut poikkitaiteellisia runoesityksiä sekä ryhmille että sooloesiintyjille. Aino-Kaarina Mäkisalo on myös kirjailija ja pappi.
Hän on käsikirjoittanut näytelmiä
kirkkoon pääsiäisen ja joulun teemoista.
Kaisa-Leena Kivioja on aiemmin esittänyt Kantelettareen perustuvaa monologia Tuuli toi sata sanaa ja suomalaisten runoilijoiden teksteihin perustuvaa Ei
enää panoksia. Näiden esitysten
ympäri Suomea saaman suosion
rohkaisemana Kaisa-Leena Kiviojan aikomuksena on esittää monologia Mikä on ihminen! muissakin seurakunnissa, sekä mahdollisesti lähteä sillä kiertämään
Suomea.
Esityksessä valitut tekstit on
poimittu Psalmeista, Saarnaajasta, Sananlaskuista, Jobilta ja
Jesajalta. Tekstien välissä kuullaan hengellisiä lauluja.

Ohjaajan johdantosanat
Ohjelmalehtisessä ohjaaja kertoo
Kiviojan esityksen herättämistä tunnoista. Näin Aino Kaarina
Mäkisalo johdattelee yleisöä sisälle monologiin Mikä on ihminen!
”Avaat päivän lehden, katsot
teeveeuutiset: jättieläkkeitä, eu-

tukia miljardöörille, vanhusten
heitteillejättöä hyvinvointiyhteiskunnassa, nuorten syrjäytymistä ja niin edelleen.
Poliitikot viivyttelevät päätöksiä, lupailevat ja lupailevat.
Mikään ei muutu! Avuton raivo
valtaa sinut. Olisipa jotain, mitä
voisi tehdä. Omatkin asiat ovat
silloin tällöin elämän aalloissa
solmussa.
Raamattu! Ne uskonasiat kyllä
voi vielä sulattaa, mutta mitä tekemistä niillä on tavallisen keskiviikon kanssa!
Raamatun psalmit, viisauskirjallisuus ja profeetat ovat yllättävän ajankohtaisia. Suoraa puhetta yhteiskunnallisesta tilanteesta pari tuhatta vuotta sitten ja tänään! Miten helpottavaa on
antaa tulla rajua kritiikkiä ulos Raamatusta.
Ja ihminen, aina sama, löytää
itsensä yhä uudestaan katse kohti Jumalaa. Asiat ovat isoja ja pieniä elämän mittaan, ne, joista on
puhuttava, valitettava, itkettävä
ja pyydettävä apua. On helppoa
samaistua psalmien kirjoittajiin.
Minähän siinä puhun!
Jumalan puhetta harva kuulee
tai malttaa jäädä kuuntelemaan.
Kuikat järvellä ääntelevät ja koivujen lehdet lepattavat meille
Jumalan puhetta. Vanhan Testamentin kirjoittajat eivät ole arkailleet tallettaa Jumalan puhetta, niin inhimillistä suutuksissa
oloa ja - ihmislapsen hellää kutsumista lähelleen.
Lopulta sinä tyynnyt, ennemmin tai myöhemmin, kunnes
taas aalto vie pauhaamaan. Ja
on myös paikka ja aika levätä,
olla hiljaa, katsoa sisimpäänsä,
painaa päänsä ja nostaa se taas.
Mikä on ihminen? esitys avaa
monta näkökulmaa ihmiseloon
Raamatun tekstein ja virsin, joita Leena-Kaisa Kivioja esittää. ”
Monologi Mikä on ihminen! Langinkosken kirkon Toivonsalissa sunnuntaina 6.11.2011 kello 16.

Tyttökuoro Silmut kutsuu
Kymin seurakunnan tyttökuoro
Silmut on iloinen ja reipas kuoro 7-14-vuotiaille innokkaille laulajille. Syyskausi 2011 alkoi 31.8.,
vielä ehtii mukaan!
Harjoittelemme keskiviikkoisin
kello 17-18 Helilän seurakuntatalossa kirkonmäellä. Tarkempi ohjelma jaetaan harjoituksissa. Vetäjänä toimii tänä syksynä 2011
Niina Venäläinen, kun kanttori
Sinikka Vesala viettää vuorotteluvapaata.
Harjoituksissa rentoudumme,
venyttelemme ja huollamme ääntämme. Laulamme käyttäen apuna liikettä, leikkiä, rytmejä, soittimia… tutustumme nuotteihin
ja taukoihin, toisiimme! Esiinnymme välillä seurakuntien tilai-

suuksissa. Olemme olleet mukana mm. perhejumalanpalveluksissa, pääsiäistapahtumissa ja
kirkkokonserteissa. Perinteeksi on jo tullut esiintyä joulun alla Kauneimmissa joululauluissa
ja viedä laulullinen joulutervehdys Karhulan sairaalaan. Olemme viettäneet vuosittain Höyterin leirikeskuksessa innostavia laulutreenipäiviä ja pidempiä usean vuorokauden musiikkileirejä. Silmut on osallistunut
lapsikuoropäiville. Viime keväänä olimme mukana Kouvolassa
Kirkkomusiikkijuhlilla. Kevätkausi huipentuu suosittuun Tykkimäen kevätretkeen. Soita rohkeasti Niinalle p. 044 752 9496,
kun on jotain kysyttävää!

Jari Mäkinen & NotBadBand In Concert

Gospelia hyväntekeväisyyskonsertissa
NotBadBand tai tuttavallisemmin NoBBa on kuuden soittajan
ja yhden miksaajan äijäorkesteri,
joka esiintyy kokoonpanossa Jari
Mäkinen, soololaulu ja komppikitara, Jokke Ketola, laulu, kitara ja perkussiot, Petri Kopponen,
piano, Veli Nevalainen, sähkökitara, Aki Takkinen, basso, Jyrki
Anttila, rummut ja Pekka Laine,
miksaus, levynmyynti.
Langinkosken kirkossa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 2.10. kello 16 esiintyvä NoBBa
ilmaisee missionsa kolmen kohdan pakettina. Se haluaa 1) Kertoa ihmisten keskuudessa hyvää uutista siitä, että Jeesus rakensi sillan yli sen kuilun, joka
erottaa ihmisen Jumalasta ja että Hän toivoo jokaisen ihmisen
tulevan tuolle sillalle, joka on
Hän, Vapahtaja itse. 2) Olla tuottamassa ja viemässä apua maailman kärsiville ja orvoille lapsille

H2O - Help to Orphans ry:n kautta. Avustuskohteita on mm. Thaimaassa ja Botswanassa.3.) Iloita
yhdessä musiikin lahjasta ja kutsua tuohon iloon myös muita.
Bändin oma musiikki koostuu
pääosin laulaja Jari Mäkisen lauluista. Näistä on tehty äänitteet
Katulasten kaupunki (1996), Moorian vuorella (2004) ja Kuuletko
ääneni? (2008). Työn alla on seuraava levy työnimeltään Karen.
Ohjelmistoon kuuluu myös
Suomi-Gospelin helmiä muilta lauluntekijöiltä ja ikivihreitä
kuten Swing low, sweet chariot,
Bridge over troubled water ja Blowing in the wind.
NoBBan musiikissa kuuluu ihmisen kipu ja ilo, kaipaus ja täyttymys, Jumalan huolenpito ja
rakkaus. Laulut ovat matkalauluja keskeneräisen ihmisen elämästä sen erilaisissa vaiheissa,
ja niistä voi kuulija parhaimmil-

laan löytää kosketuspintaa, ehkä
vastauksia myös omaan elämäänsä. Jumalan armon ulottuvuus on
teksteissä vahvasti läsnä. Vaikka
reippaalla bändimeiningillä mennäänkin, ei kuulosuojaimia tarvita estradilla eikä yleisössä. Myös
herkkä tunnelmointi kuuluu bändin tavaramerkkeihin.
Konsertissa kuullaan NoBBan
omaa uuttaa ja vanhempaakin
tuotantoa sekä Suomi-Gospelin
rakastetuimpia kappaleita. Konsertin tuotto ohjataan orpolapsityöhön H2O - Help to Orphans
ry:n kautta (tarkemmin: www.
help2orphans.com). Konsertin
jälkeen on kirkolla kahvitarjoilu.
Järjestelyissä ovat mukana Langinkosken seurakunta, Suomen
Kristillinen Lääkäriseura/Kotka
ja Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura/Kotka.

Umpisolmussa

Onnellinen mies

Oletko tavannut onnellista miestä?
Miestä, joka kipuilee rahan riittämisen kanssa pähkäillen kuinka hoitaisi
asuntolainansa? Miestä, jonka talous
on kunnossa eikä suurempaa huolta
toimeentulosta.
Oletko tavannut onnellista miestä?
Miestä, joka jo pitkään on kärsinyt sairaudestaan – mutta on onnellinen, tyytyväinen elämäänsä? Miestä, joka on
terve, hyväkuntoinen, ahkera liikkuja?
Oletko tavannut onnellista miestä?
Miestä, joka on jäänyt työttömäksi ja
elää tänään ansiosidonnaisella, huomenna peruspäivärahalla – ja on onnellinen. Miestä, joka lähtee vuorolleen töihin ja palaa työvuoron jälkeen kotiin.
Oletko tavannut onnellista miestä?
Miestä, joka elää elämäänsä yksin tavaten lapsiaan aina silloin tällöin? Miestä, joka elää perheensä kanssa tavallista arkea?
Onnellisia miehiä on hyvin monenlaisia. He elävät hyvin erilaisissa elämän

olosuhteissa. Aivan samoissa olosuhteissa elävät myös onnettomat. Onnellisia ja onnettomia on sekä puutteessa
että yltäkylläisyyden keskellä. Rajat kulkevat jossain muualla kuin ulkonaisissa
olosuhteissa.
En tunne onnellisuuden salaisuutta.
En tiedä avainta, joka avaisi minulle tai
muille oven tyytyväiseen elämään. Yhden asian kuitenkin tiedän. Onnelliset
ihmiset yleensä näkevät sen, mitä heillä
on. Onnettomat näkevät sen, mitä heillä ei ole.
Seppo Apajalahti
perheneuvoja
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Juha Luodeslammen
mielestä on tärkeää, että jokainen toimii suvaitsevaisuuden puolesta omassa lähiympäristössään. Tällä on samalla laajempaa merkitystä. Monikulttuurisuuden
Luodeslampi näkee suurena mahdollisuutena.

Risto Aikonen

Suvaitsevaisuuden tulee
olla aktiivista toimintaa

Juha Luodeslammen mukaan suvaitsevaisuuden ja väkivallattomuuden aktiivinen tukeminen on
jokaisen ihmisen tehtävä.
– Jokaisen tulee toimia omassa
lähiympäristössään. Sillä on samalla merkitystä globaalilla akselilla. Lähiympäristössä toimiminen on toisaalta helppoa, toisaalta vaikeaa. On paljon asioita, joita
ulkoistamme ja annamme jonkun
toisen hoidettavaksi. Todellisuudessa useimmat asiat ovat sellaisia, että meillä itsellämme on niistä joku vastuu.
Luodeslampi toteaa, että suvaitseminen yhdistetään usein sietä-

Juha Luodeslampi

miseen.
– Se muka riittää, kun siedämme erilaisia ihmisiä. Mutta minun
mielestäni suvaitsevaisuus on sitä, että teemme tekoja hyvien asi-

oiden puolesta. Suvaitsevaisuuden tulee olla aktiivista toimintaa. Hyvän ja kauniin puolustaminen on jokaisen kynnelle kykenevän tehtävä.

Juha Luodeslampi työskentelee Seurakuntaopistolla uskonnonpedagogisessa instituutissa
Järvenpäässä. Varsinaisena leipätyönään hän tuottaa uskonnon- ja
luokanopettajille uskonnonopetukseen liittyvää täydennyskoulutusta. Tämän lisäksi Luodeslampi käy puhumassa seurakunnallisissa ja yliopistollisissa seminaareissa ja luentotilaisuuksissa.
Teemoina ovat erityisesti kasvatus, uskonto ja taide. Luodeslammella on myös pappisvihkimys.
Luodeslammen mukaan vääränlaiset sosiaaliset mallit voivat
osaltaan synnyttää väkivaltaa ja
sortoa.
– Yhteisössä saattaa olla jokin
paikka henkiselle tai fyysiselle väkivallalle. Tällaista vastaan
hyvän ja kauniin on ehdottomasti
taisteltava. Yhteisöön on saatava
vahvoja sosiaalisia malleja, joissa
erilaisuus ja erilainen ajattelu sallitaan. Oma paha olo on pystyttävä käsittelemään niin, ettei se uhkaa toista ihmistä.

Suomalaiset luovat uutta

Luodeslampi toteaa maailman
olevan nykyään automaattises-

Hanna Virkkunen
– Rasismi, koulukiusaaminen ja
kaikenlainen syrjintä on väärin,
luettelee Hanna Virkkunen.

Emmi Sutelainen
– En hyväksy perheväkivaltaa,
naisten alistamista enkä rasismia. Mielestäni kaikkien kukkien pitää antaa kukkia, pohtii Emmi Sutelainen.

Lastenhoitoapua Kotkassa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu
tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen kaikkina
vuorokaudenaikoina.
MLL:n hoitajavälityksen puhelimessa 044 0303 301 palvelemme
arkisin klo 8-12 ja tilauksen voit tehdä myös netissä
http://kymenpiiri.mll.fi>hoitajavälitys.
Lastenhoito maksaa arkisin 8,20 e/tunti
(minimi 2 tuntia).

Juhana Unkuri

Gallup

Mitä sinä et suvaitse? Miksi?

Annariikka Ahlnäs
– En suvaitse epärehellisyyttä,
sillä luottamus on minulle kaiken perusta, toteaa Annariikka
Ahlnäs.

ti monikulttuurinen. Näin on vähintään internetin kautta.
– Lähes jokaisessa suomalaisessa peräkammarissa on sen välityksellä yhteys koko maailmaan.
Suomessa olevaa monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta on
voitava ihmetellä ja siitä on voitava keskustella. Se ei saa olla tabu.
Luodeslampi muistuttaa, että suomalaisessa kulttuurissa on
aina ollut erilaisia kansainvälisiä
virtauksia.
– Maassamme on ollut paljon
venäläisiä, ruotsalaisia ja saksalaisia vaikutteita. Menneet sukupolvet ovat saaneet rakennettua hienoja asioita eri kulttuurien kohtaamisesta. Esimerkiksi
Mikael Agricola ja J.V. Snellman
opiskelivat Saksassa.
Nykytilanteessa suomalaiset
ovat jälleen luomassa uutta.
– Meillä ei ole valmiita sosiaalisia malleja nykyiseen monikulttuurisuuteen. Erilaisuuden kohtaamisesta nousee väistämättä jotain uutta ja kukoistavaa. Nykyään monet lapset kohtaavat kouluissa ja päiväkodeissa monikulttuurisuutta. Tämä on suuri mahdollisuus.

Johanna von Hertzen

Mika Voutila
– En voi suvaita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, toteaa Mika Voutila.

Timo Salonen
– En suvaitse sitä, että suomalaiset maksavat muiden maiden
velkoja, koska ne ovat täysin tietoisesti aiheutettuja, vastaa Timo
Salonen.

Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 0400 338 109
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Kutsumustyössä Lähi-idä

Sirpa ja Roy Rissanen

n Suomessa.

latautuivat kesälomallaa

Roy Rissanen aloitti
työnsä ihmisoikeuksien
puolustajana
– Uusi työni on osa kutsumustani. Ajatus
siitä syntyi jo 20 vuotta sitten ja olen onnellinen, että aiempien vaiheitteni jälkeen
olen saanut tällaisen mahdollisuuden, kertoo Kotkan seurakunnan nimikkolähetti
Roy Rissanen.
Rissanen aloitti syyskuun alussa Suomen
Lähetysseuran kristillisessä ihmisoikeustyössä, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa tapahtuvan työn vaikuttamis- ja kehittämispäällikkönä. - Keskityn uskonnonvapauden kysymyksiin.
Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut
Suomen Lähetysseuran Lähi-idän esimiestehtävissä Lähetysseuran Lähi-idän työalueella eli Israelissa, palestiinalaishallinnon alueella, Jordaniassa ja Kyproksella.
Työhön Kyproksella kuului myös televisiotyö.
– Kristillisellä satelliittikanavalla on 20
miljoonaa katsojaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Lähi-idän ihmiset osallistuvat myös ohjelmien tekemiseen. Olen toiminut johtokunnan jäsenenä ja kumppaneiden verkoston puheenjohtajana.
Vaimo Sirpa Rissanen toimii Jerusalemissa kummilapsityön koordinaattorina
ja tiedottajana. Hän pitää yhteyksiä noin
300 kummilapsen, koulujen ja tukijoiden
välillä.
- Pidän erityisesti huolta siitä, että lahjoitetut rahat menevät kaikki lasten koulunkäyntiin. Teemme myös yhteistyötä Jordanian ja Länsirannan alueella.
Tyttöjen koulunkäynti nähdään hyvin
tärkeäksi asiaksi. - Luterilainen arabikirk-

ko panostaa nimenomaan tasa-arvoon ja
naisten aseman parantamiseen.

Näkökulmia
elämään
Rissasilla on kaksi kotia, toinen Jerusalemissa ja toinen Kyproksella. Lapsia on neljä, Viivi, 20, Camilla, 19, Naomi , 17, ja Bettina, 13 vuotta.
Perhe on kokenut yhdessä paljon. Rissaset lähtivät maailmalle 18 vuotta sitten, ensin Tansaniaan, sitten Keniaan, Mongoliaan, takaisin Keniaan ja sieltä Jerusalemiin.
Elämä erilaisissa maissa ja kulttuureissa on tuonut monenlaisia uusia näkökulmia elämään.
– Eri ihmiset näkevät asioita eri lailla, ja
kun viettää heidän kanssaan aikaa, alkaa
ymmärtää heidän ajattelunsa taustoja, Roy
Rissanen miettii.
– Kun ihmiset puhuvat uskonnostaan ja
filosofiastaan, huomaa, että sitä on pohdittu paljon. Sellaisetkin tavat, joille meillä
nauretaan, eivät ole välttämättä ollenkaan
älyttömiä. Me emme ole vaan ajatelleet asiaa samalla tavalla.
Esimerkkejä tällaisista tavoista Rissasella riittää.
– Ultraortodoksijuutalaiset vetävät käsivarsiensa ympäri kireät hihnat. Kysyin,
miksi he tekevät niin, ja minulle kerrottiin,
että idea on sama kuin akupunktiossa, eli
hihnat stimuloivat käsivarsien akupunktiopisteitä.

Sirpa ja Roy liikkuvat paljon moottoripyörällä. Paluumatkallaan Tiberiaksesta he pysähtyivät Jordanin laaksossa

Ainoaa oikeaa
uskonnollisuutta?
Mongoliassa buddhalainen ihminen selitti Rissaselle näkemystä jälleensyntymästä.
– Susi metsästää lehmän arolta, lehmä
maatuu ja lannoittaa maaperän. Se kasvaa
heinää ja tulee uusi lehmä, joka syö tätä
ruohoa. Tämä on elämän biologista kiertokulkua, joka on myös tavallaan jälleensyntymistä.
Asiaa ymmärtämätön voi ihmetellä ortodoksista perinnettä, jossa erityisesti munkit harrastavat syviä maahankumarruksia.
– On todettu, että nämä munkit pysyvät

hyvässä kunnossa. Uskonnonharjoituksen
lisäksi kumarrukset ovat hyvää voimistelua.
– Suomessa naureskellaan näille muotomenoille helposti ja ajatellaan, että ainoaa
oikeaa uskonnollisuutta on rukous ja Raamatun lukeminen. Mutta muissa kulttuureissa, joissa kristinusko on noussut niiden
omasta maaperästä, muotomenot voivat rikastuttaa kristillisyyttä.

Lähetystyössä
omana itsenään
– Yhdessä eläminen erilaisten ihmisten
kanssa poistaa ennakkoluuloja ja vääriä
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ässä ja Pohjois-Afrikassa

jykynää ja kolme vihkoa tai kun isoisä osti
hänelle koulukirjan.
Amerikkalainen lähetystyöntekijä otti
hänet nuorena luokseen asumaan, jotta hän
pääsi kouluun. Tyttö nukkui lattialla juuttisäkin alla, ja kun hän ei halunnut liata koulupukuaan, hän oli koulun jälkeen alasti.
– Hän oli onnellinen, kun lähetystyöntekijä antoi hänelle oman ison villapaitansa,
johon hän saattoi pukeutua. Sittemmin nainen pääsi hyvään työhön toimistoon. Afrikassa ihmiset ovat peruspositiivia, vaikka
elämä on usein absurdia ja jokainen päivä
voi tuoda eteen mitä tahansa.
– Suomessa me valitamme niin pienistä
asioista, Sirpa sanoo.
– Meillä olisi opittavaa siinä, että tästä
päivästä voi nauttia, jo pelkästi olemassaolostakin kannattaa iloita, Roy jatkaa.

Lentokoneita
ja moottoripyöriä

a.

olettamuksia ja uhkakuvia ja avaa itselle
muiden näkökulmia, Roy Rissanen miettii ja lisää:
– Näiden asioiden ymmärtäminen ei
murenna ihmisen omaa vakaumusta millään tavalla. Voin olla ihan reilusti sitä mitä
olen, ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa oman mielipiteet ja vakaumukset elävät ja muuttuvatkin.
Rissanen on kokenut selvästi, että lähetystyössä ulkomailla on oltava ja tehtävä
työtä ihan omana itsenään. Mitään roolia
ei voi siellä pitkään vetää.
– Sanoma, jota viedään eteenpäin, välittyy nimenomaan oman persoonan kautta.
Tärkeää on, miten itse elän ja suhtaudun
kanssaihmisiin.

Koraanikoulusta
eväät Suomeen
Uskonnoissa ja kulttuureissa on erojen lisäksi myös paljon samaa.
Kun Roy Rissanen tuli kesällä lentokoneella Suomeen, hänen vieressään istui
19-vuotias Suomessa asuva somalityttö.
– Kysyin häneltä, miten hän viihtynyt
Suomessa. Tyttö kertoi, että mitään ongelmia ei ole ollut, satunnaisia ennakkoluuloja kyllä. Hän sanoi miettineensä, että sopeutumisessa on auttanut se, että isä laittoi
hänet aikanaan Nairobin koraanikouluun,
jossa hän oppi, mikä on oikein ja väärin.
Koraanin neuvoilla tyttö on Suomessakin pärjännyt.

– Suomalaiset ovat ryhtyneet vetämään
rajoja siihen, miten täällä käyttäydytään.
Tietyt normit kuuluvat kaikille. Mielestäni kyse ei ole niinkään ihmisten etnisestä
taustasta vaan siitä, että vapaamatkustajamentaliteettia ei hyväksytä.

Kenialaisen
naisen tarina
Suomessa ollessaan Sirpa Rissaselle tulee
usein mieleen kenialainen nainen, joka pyysi häntä kirjoittamaan elämästään.
– Hän oli paimentolainen ja hänen elämänsä kohokohtiin kuului se, kun isä sai
lehmiä myytyä ja osti tyttärelleen kaksi lyi-

Roy Rissanen tunnetaan lähetyslentäjänä
ja myös lentämiseen liittyvien kirjojen kirjoittajana. Viimeksi ilmestyi teos Hevimetallisiivet.
Pitkäaikainen lähetyslentäjän työ loppui
Israeliin tulon myötä. Edelleen hän käy lentämässä, viimeksi Afrikassa kesälomansa
aikana. Lentokoulutus opetti aikanaan asioita, joista on ollut hyötyä monissa muissakin elämäntilanteissa.
– Jos rupeaa miettimään, mikä voi mennä pieleen, ei voi tehdä mitään. Koulutus
auttaa vaikeissakin tilanteissa, kuten silloin, kun lentokoneeseen osui Sudanissa
luoti.
Moottoripyörät ovat lentokoneiden lisäksi toinen Rissasen intohimo. Hän perusti
Jerusalemiin kristillisen moottoripyöräkerho Gospel Ridersien osaston.
Kesäänsä Rissaset viettivät Kotkan kodissaan ja merellä veneillen. Eikä ole ihme,
että perheen Kotkan asunto sijaitsee Sapokassa, kahdeksannessa kerroksessa, josta
näkee kauas merelle.
Vähän kuin lentokoneesta katsellen.

Teksti Ulla-Maija von Hertzen
Kuvat Rissasten kotialbumista
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Sirpa Osanen haluaisi kaikki mukaan
Kolahtaako?-elokuvatapahtumaan
Lokakuun 10.-16. päivinä järjestettävä KOLAHTAAKO? -elokuvatapahtuma herättelee elokuvailmaisun ystäviä napakalla teemavalinnallaan Yksin. Viikko markkinoidaan yhdellä sanalla, joka
päättyy pisteeseen: Yksin. Tapahtumasta kertovassa julisteessa on
toki kuva: se on tapahtuman alkajaisiksi nähtävästä Aki Kaurismäen elokuvasta Le Havre.
Sirpa Osanen on järjestelyistä huolehtivan toimikunnan uusi puheenjohtaja. Hän kiittää ensimmäiseksi avukseen saamaansa työryhmää aktiivisuudesta ja
asiantuntemuksesta.
– Oikea helmi, Osanen suitsuttaa uusia työkumppaneitaan.
Loistavan työryhmän ansiota
ovat sujuneet niin vuoden 2011
yksimielinen teemavalinta kuin
siihen liittyvien elokuvaesitysten
ideointi.
– Työryhmäläisillä on vankka ammatillinen ja harrastukseen perustuva tietotaito. Näin
oman kuvauksensa mukaan elokuva-asioissa ´satunnaisen aktiivista elokuvayleisöä´ edustava
puheenjohtaja kertoo päässeensä hyvin kiinni tehtävään. - Järjestelyt ovat edenneet luontevasti, Osanen hymyilee.

meininkiä. Tämän vuoden tapahtumaa rakennettaessa on samalla
jo ideoitu kehittämistä eteenpäin.
– Mikään hyvä tapahtuma ei
voi pyöriä, jos urautuu paikoilleen. Tapahtumassa on hyvä olla sekä uutta että vanhaa. Esimerkiksi nimi Kolahtaako? on tarkoitus säilyttää. Viikon toteutukseen
on tärkeää tuoda jatkuvasti uutta.
– Viikko voisi jatkossa olla peruskotkalaisen tapahtuma. Kommentit ja keskustelut esitysten jälkeen säilyvät, mutta palautemahdollisuuksia kehitetään.
Osasen mielestä työryhmä voisi kysyä ehdotuksia elokuvatapahtuman aiheiksi, jopa sellaisten elokuvien nimiä, joita väki toivoisi. Elokuvatapahtuman kotisivujen www.kolahtaako.fi kautta
voisi Osasen mukaan jatkossa kuka tahansa päästä antamaan palautetta ja ideoimaan uutta elokuvatapahtumaa.

Kolahtaako? -työryhmä

KOLAHTAAKO? -elokuvaviikon
vuoden 2011 järjestelyryhmässä
ovat Sirpa Osasen työkumppaneina Enna Järnstedt-Rantaruikka,
Heidi Nykvist, Matti Jylhä-Vuorio, Harri Parikka, Martti Pentti, Tero Lindqvist, Janne Blomberg, Tommi ja Niina Mattila,
Riku Halinen. Tapahtuman järjestävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Kristillinen taideseura
ja Kotkan leffat. KOLAHTAAKO?
-elokuvatapahtuman mainokset ja
www-sivut hoitaa elokuvaviikon
yhteistyökumppani Laniqa. Näytännöt ovat Elokuvateatteri Kinopalatsissa os. Keskuskatu 23. Esitettävien elokuvien lista tulee nettisivuille ja erillisilmoituksiin lähempänä tapahtumaa.

Lokakuu tuo valon

Yksin.-teema on Osasen mukaan
vahva ja monipuolinen. - Moni
voi samaistua näihin elämänkohtaloihin.
Viikon varrella tulevat eri elokuvien kautta lähelle muun muassa lapsen, nuoren ja vammaisen yksinäisyyden tunne ja kokemukset. Oman osansa saavat
myös maahanmuuttajan, suuren kriisin kokeneen ihmisen ja
lapsensa menettäneen kipeät yksin jäämisen ja syrjässä olemisen
tunteet. Kommentoijat virittävät
elokuvan jälkeen yleisöä keskus-

Elokuvatapahtuma Kolahtaako? osoittaa keinoja selviytymiseen. Sirpa Osanen toivoo, että teema Yksin. tuo monenlaista
uutta väkeä elokuvaelämysten pariin.

telun alkuun esitysten herättämien ajatusten käsittelyssä. Perisuomalaiseen tapaan saattaa monelle silti käydä niin, että mietteet
kulkeutuvat filmi-illasta yleisön
omiin ympyröihin.
– On tärkeää, että mahdollisim-

man moni tulee kokemaan elokuva-antia, Sirpa Osanen toteaa.
Hän uskoo, että tänä tapahtuma
kerää edellisvuosien tapaan noin
tuhat katsojaa. Siksi pääsylippujen hinta pidetään alhaisena.

Kutsu vuorovaikutukseen
Sirpa Osanen on kouliintunut hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyön tekijä, jolla on vetovastuussakin jo monenlaista kokemusta
ryhmätyöstä. Siksi hän osaa arvostaa keskustelevaa Kolahtaako-

Teksti ja kuva
Tuula Mäkitalo

Henkilöstöuutisia

Kymin seurakunta

Pappi Outi Apell on määrätty II seurakuntapastorin virkaan
22.5.2011 lukien. Nuorisotyönohjaaja Reeta Ruotsalainen on
virkavapaalla ajalla 23.5.20119.5.2012. Hänen sijaisenaan toimii
sosionomi-nuorisotyönohjaaja Taru Spännäri. Diakoniatyöalan toi-

mistosihteeri Tuula Torkkeli on
jäänyt eläkkeelle 1.6.2011 alkaen.
Lastenohjaaja Päivi Laine toimii
lastenohjaaja Sanna Leinon työvapaan sijaisena ajalla 1.8.201131.5.2013. Kanttori Sinikka Vesala on vuorotteluvapaalla 1.9.31.12.11. Hänen sijaisenaan toimii
pianonsoitonopettaja Niina Venäläinen. I kappalainen Heikki Harvola on virkavapaalla 1.9.201131.5.2012. III kappalainen Tuomi
Larvi on osittaisella virkavapaalla 9.9.2011-8.9.2012. Hänen osaaikaisena viransijaisenaan toimii
pappi Maarit Maatraiva.
Kanttorin virkaan hakeneet
DU, DL Péter Marosvári, MuM,
HuK Eini Perälä ja MuM Matti
Vaakanainen on Mikkelin tuomiokapitulin toimesta todettu
kelpoisiksi Kymin seurakunnan
I kanttorin virkaan.

Langinkosken seurakunta

Rovasti Riitta Huovila on osit-

taisella (50 %) virkavapaalla Langinkosken seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2011 lukien. Pastori Sanna Einiö toimii osa-aikaisena (50%) kappalaisena 1.9.2011
alkaen. Teologian maisteri Tero
Kuparinen on tullut Langinkosken seurakunnan vs. I kappalaiseksi 1.6.2011-31.1.2012 väliseksi ajaksi. Teologian maisteri Petri Tikka toimii Langinkosken seurakunnan seurakuntapastorina
14.3.2012 saakka.
Pastori Kaarlo Pölläsen virkamääräys Langinkosken seurakunnan II seurakuntapastoriksi
on lakkautettu pyynnöstä päättymään 26.8.2011.

Verkkoviestintä laajenee

Kotka- Kymin seurakuntayhtymän viestintätoimisto on kolmen
työntekijän yksikkö. Viestinnän
sektoreita ovat Osviitan toimitustyö, seurakuntien yhteiset vies-

tintätehtävät ja verkkoviestinnässä intranetin sekä julkisten kotisivujen www.kotkanseurakunnat.
fi kehittäminen. Yhtymän tietohallinnossa vuodesta 2007 toiminut Erkko Vuorensola siirtyi vuoden 2011 alussa viestinnän uuteen
verkkoviestintäsuunnittelijan tehtävään. Sisäisen tiedonkulun sujuvoittamiseen tarkoitettu intranet on ollut yksi hänen päätehtäviään alkuvuodesta. Intra avattiin
juhannusviikolla.
Verkkoviestintäsuunnittelija
Erkko Vuorensola on tehnyt uran
graafisella alalla ja myöhemmin
kouluttautunut tietojenkäsittelyssä sekä verkkoviestinnässä. Seurakuntien viestintäpalveluissa
hänen toimenkuvaansa kuuluu
osallistuminen verkkoviestinnän
kehittämiseen sekä tekniseen toteuttamiseen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu painotuotteiden tekoa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä sekä oman henkilökunnan

auttamista ja kouluttamista tietoteknisissä asioissa.
Viestinnän isoja haasteita on
yhtymän uuden graafisen ohjeiston käyttöön saattaminen.
Seppo Apajalahti

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
on valinnut kaksi sairaalasielunhoitajaa. Pastori Karoliina Nikula
aloitti johtavana sairaalapappina
1.5.2011 alkaen. Pastori MaikkiLiisa Ruhala aloitti sairaalapappina 1.6.2011 alkaen. Diakoni Anne
Kuusisto on määräaikainen Kotkan kumppanuushankkeen projektityöntekijä, työpaikkadiakoni ajalla 1.8.2011 - 31.12.2012. Diakoni Jani Havumäki toimii Kotkan nuorten syrjäytymisen ehkäisyhankkeen projektityöntekijänä erityisnuorisotyössä 1.8.2011
- 31.12.2012

Erkko Vuorensola
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Tommi (vasemmalla), Iina ja Mikael ovat sitä mieltä, että ihmisen
masennus ja paha
olo eivät aina näy
päälle päin.

Pelko tuli nuorten elämään
Iina, Mikael ja Tommi miettivät
pelkoa, väkivallan syitä – ja ystävyyttä.
Koulusurmat ja Norjan joukkomurha ovat
tuoneet kuoleman lähelle nuorten elämää.
Tappaminen ei kuulu vain elokuviin ja tietokonepeleihin. Se on todellisuutta.
Kotkalaiset Iina Heikkilä, 17, Mikael Takalo, 19, ja Tommi Skyttä, 19, pohtivat, mitä on pelko, mikä aiheuttaa väkivaltaa, onko
masennus nuorilla yleistä ja mikä antaa voimia ja toivoa.
Iina: - Pienenä pelkäsin Muumi-elokuvia ja
niiden mörköä. Näin siitä painajaisia.
Mikael: - Pelkäsin lapsena pimeää ja pelkään vieläkin. Vaikka kellaria tai autiotaloa.
Monesti jätin illalla pyörän ulos.
Tommi: - Pelkäsin pimeyttä tuntemattomissa paikoissa.

Pommiuhkia oli
Kotkassakin

Iina: - Ääriliikkeiden nousu Suomessakin on
alkanut pelottaa. Enemmän kuin Norjan tapaus minua pelottivat kouluammuskelut Suomessa. Meillä Lyseon lukiossa joku kirjoitti koulusurmien jälkeen vessaan verellä, että
ammun teidät kaikki, ja siinä oli päivämääräkin. Meidän ei tarvinnut mennä kouluun sinä päivänä. Vain muutama oli koulussa silloin. Moni oli poissa senkin takia että sai ylimääräisen vapaapäivän.
Tommi: - Kun olin Kotekolla, sielläkin oli
pommiuhka.
Mikael: - Yksi idiootti kirjoitti tussilla tai
kuulakärkikynällä Norsupuiston vieressä
olevaan penkkiin, että Koteko poksahtaa sinä ja sinä päivänä kello 12. Näin kun se tyyppi kirjoitti tekstinsä penkkiin. Sanoin, että se
on huono vitsi ja tuosta tulee sanomista. Hänet saatiin kiinni ja hän selvisi nuhteluilla.

Kaverit eivät katsoneet tekoa hyvällä. Jotkut
olivat todella pelästyneet.
Iina: - Kun tuli niin paljon vääriä hälytyksiä, monet eivät ottaneet niitä todesta. Mietin
vaan, että mitä sitten, jos jossakin olisi oikeesti ollut pommi.

Hupiveikko voi olla
masentunut

Millainen tyyppi ampuu toisia ihmisiä?
Tommi: - Ei ne ole järjen jättiläisiä. Tai voi
olla masentunut.
Iina: - Syrjäytynyt ihminen, jolla ei ole
kaikki kohdallaan omassa perheessä.
Mikael: - Päästään vialla. Ihmisestä ei aina
näe sitä, kunnes tulee tietty piste vastaan ja
hän ei kestä omaa helvettiään.
Tommi: - Masennus on nuorilla yleistynyt.
Se ei ole enää niin arka puheenaihe. Opettaja
sanoi, että hänelle tulee kertoa, jos joku käyttää masennuslääkitystä. Ammattikoulussa
on huumeiden suhteen nollatoleranssi. Jos joku on ottanut rauhoittavia lääkkeitä, opettaja voi luulla, että hän on käyttänyt huumeita.
Mikael: - Masennuksesta puhutaan lähimmille ystäville, harvemmin perheelle.
Tommi: - Joskus porukan hupiveikko voi
olla todellisuudessa masentunut.
Iina: - Masentuneelle kynnys puhua siitä
on korkea. Perheenjäsenille ei yleensä puhuta.

Itsetunto syntyy
rakkaudesta

Iina: - Tapahtuneet kouluammuskelut voivat
yllyttää muita ihmisiä, joilla on sellaisia ajatuksia. En usko, että väkivaltafilmit tai pelit
yllyttävät tuollaisiin tekoihin. Joidenkin tutkimusten mukaan ne jopa vähentävät väkivaltaisuutta.
Tommi: - Jos poika pelaa videopeliä ja veri roiskuu ja vanhemmat sanovat, että se on

ihan oikein, niin kyllä ne voivat yllyttää väkivaltaan. Monet asiat ja teot nousevat perheoloista. Jos on rakastavat vanhemmat ja hyvä itsetunto, ei nuori tarvitse väkivaltaa.
Iina: - Sama juttu, jos vanhemmat opettavat suvaitsevaisuutta. Lapsena tärkeimpiä
vaikuttajia ovat vanhemmat, murrosiässä
kaverit.
Tommi: - Itsetunto on tärkeintä. Se tulee
lapsuudesta, kun lapsi on hyväksytty sellaisena kuin hän on ja se paranee onnistumisten
jälkeen. Itsetunnon perusta on, että on tuntenut itsensä rakastetuksi.

Kaverit ovat
suojelusenkeleitä

Tommi: - Nuorten keskuudessa on syrjintää.
Yläasteella ei enää kiusata, mutta jätetään ulkopuolelle.
Iina: - Tytöt osaavat olla varsinkin yläasteella ilkeitä. Ryhmitytään niin, että jotkut
jäävät ulkopuolelle ja sitten juoruillaan heistä.
Tommi: - Sen huomaa jo eskarissa. Pienet
pojat nahistelevat ja käyttävät nyrkkejä. Tytöt
jättävät sen ulkopuolisen yksin. Naiset ovat
kieroja…
Mikael: - Kun syrjään jätetty tahtoo jossakin vaiheessa porukkaan mukaan, hänen pitää hyväksyä porukan ehdot ja olla sellainen
kun muut tahtovat. Sitten voi huomata, että
ei ole enää oma itsensä vaan joku ihan muu.
Iina: - Onnelliseksi tekee se, kun voi viettää
aikaa läheisten ihmisten kanssa. Voi olla oma
itsensä. Heihin voi luottaa ja heiltä saa tukea,
Mikael: - Kaverit on vähän kuin sun suojelusenkeleitä.
Tommi: - Ystävät ovat tärkeimpiä. Pelkästään heidän seuransa saa aikaan sen, ettei
tunne olevansa yksin täällä.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Tommi Kalenius
esiintyy Greipissä
Laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius esiintyy Kotkassa Lusikkamusaa-tapahtumassa Nuorisotalo
Greipissä lauantaina 1. lokakuuta.
Nuorille suunnattu ilta alkaa
kello 18. Illan aikana kerrotaan
myös Kirkon Ulkomaanavun
ruokaturvakampanjasta, Naisten
Pankin ja nuorisoverkosto Changemakerin toiminnasta. Tapahtuman järjestävät Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä, seurakunnat
ja Kotkan kaupunki.
Tarjolla on myös kahvia ja pientä ostettavaa. Tulot menevät Kirkon Ulkomaanavun avustustoimintaan.
Tommi Kalenius on aiemmin
tullut tutuksi lähinnä gospelyleisölle, mutta viime syksystä
asti ovat radiokuuntelijat kautta
maan saaneet päivittäin kuulla
hänen musiikkiaan. Tarinan aloitti monimietteinen ”Me ollaan”, joka esitteli pohdiskelevan lauluntekijän, jonka tekstit jättävät tilaa
myös kuulijan omalle ajattelulle.
Kakkossinkku ”Vieläkö rakkaus kantaa” on soinut radiossa hurjasti koko kuluvan vuoden
tehden latua huhtikuussa julkaistulle albumille.
Albumi on nimeltään ”Ihminen on ihmisiä”. Nimikappaleessa Kalenius viittaa vanhaan afrikkalaiseen sananlaskuun, jonka mukaan ihmisyyden merkitys
nousee ihmisten yhteydestä toisiinsa.
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Kirkon kätköistä

Yksi sellainen on korkokuva. Se
on oikeastaan kuvanveistoa, mutta ei käytä kuitenkaan niin vahvasti kolmiulotteisen muodon ja
tilan keinoja. Se on myös kiinteässä suhteessa rakennustaiteen
kanssa.
Korkokuva eli reliefi on ikivanha taiteen laji. Sen varhaisimmat
muodot ovat nähtävissä jo kymmeniä tuhansia vuosia vanhoissa luolamaalauksissa, jotka maalattiin toisinaan kallioseinämän
muotojen mukaan. Lihaksikkaan
saaliseläimen kuva näytti entistäänkin muhkeammalta, kun
se tehtiin pullistuvalle pinnalle.
Kaksiulotteinen maalaus sai vivahduksen kolmiulotteista muotoa.
Korkokuva on siis enemmän
kuin pinnassa oleva piirros. Se
työntyy tasosta jo uuteen ulottuvuuteen, tilaan. Myös valo vaikuttaa siihen eri tavalla kuin
piirrokseen ja maalaukseen. Antiikin egyptiläiset ja kreikkalaiset koristivat temppelinsä korkokuvin. Hellenismi, roomalaiset ja
keskiajan kirkko siirsivät taiteen
meidän aikaamme.
Egyptissä kuvat hakattiin usein
seinäpintaa syvemmiksi, jolloin
ne piirtyivät kirkkaassa auringonpaisteessa selkeästi esiin. Sisätiloissa ja pohjoisen pehmeämmässä valossa korkokuva nousee
tavallisesti pinnasta ulos, jolloin
valojen ja varjojen runsaammat

tyisesti Jeesuksen käteen. Kämmen nousee kolmiulotteisena kuvan pinnasta kirkon sisätilaan.
Jollakin tavoin se näin havainnollistaa tuonpuoleisen tunkeutumista tämän puoleiseen, käsitteellisen muuttumista todelliseksi.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:14
Kymin kirkon teosten kaltaiset korkokuvat mielletään helposti koristeiksi eikä itsenäisiksi taideteoksiksi. Ovathan ne selvästi tehty juuri tähän tilaan, kokonaisuuden osiksi. Ne sijaitsevat myös hieman syrjässä seurakunnan katseen suunnasta, joka
kohdistuu toki alttarille päin. Reliefien valkoinen väritys sulautuu
kirkkosalin valoisuuteen.
Hiljentymään saapunut kirkkovieras ei kuitenkaan voi olla kiinnittämättä huomiota näihin levollisiin teoksiin, jotka toistavat tuttuja aiheita. Kansanjoukolle saarnaavan Jeesuksen esiin kohoava kämmen ei voi jäädä häneltä
näkemättä. Ehkä se voi toisinaan
auttaa myös jumalanpalveluksessa julistetun Sanan kohdistumista ja jäämistä mieleen.

Martti Pentti

Korkokuva Vuorisaarna.

sävyt tulevat oikeuksiinsa. Matalan ja korkean muodon vaihtelulla voidaan korostaa kuvan keskeisiä kohtia.
Myös Suomessa on korkokuvina toteutettua kirkkotaidetta. Keskiaikaiset alttarikaapit ovat usein
taidokkaita esimerkkejä. Nykyaikaisesta reliefistä alttariteoksena
mainittakoon aikoinaan kiivastakin keskustelua herättänyt Oriveden kirkossa oleva Kain Tapperin
Golgatan kallio.
Kymin kirkossa on neljä taitei-

lija Aarre Aaltosen korkokuvaa.
Ne hankittiin kirkon 100-vuotisjuhliin 1951. Aiheet ovat evankeliumeista: Pyhä yö, Sallikaa lasten tulla, Vuorisaarna ja Hyvä
paimen. Valoisat teokset kiertävät
keskuskupolin laitaa korkealla
seurakunnan yläpuolella. Niiden
tyyli tavoittaa hyvin C. L. Engelin johtaman Suomen intendenttikonttorin piirtämälle arkkitehtuurille ominaisen klassisen sopusuhtaisuuden ja hartauden.
Korkokuvista on erityisesti

Kymin seurakunnan
toimistot muuttivat
Karhulan torin laitaan

Koulukatu 5
48100 KOTKA

Karhulan seurakuntakeskuksen
peruskorjaus on käynnistynyt.
Elokuussa 2011 alkaneen remontin ajan Kymin seurakuntatoimisto ja diakoniatoimisto palvelevat
osoitteessa Eteläinen Karjalantie
7. Toimipaikka on Karhulan torin laidalla. Maisemakonttorissa
on myös viiden papin työpisteet.
Varhaisnuorisotoimisto siirtyi Tapulin toiseen kerrokseen.
Kymin seurakuntatoimisto on
avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12 ja 13-16. Diakoniatoimisto palvelee maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-10.
Puhelimitse palvelut tavoittaa
numerosta 05 225 9000.

Vuorisaarna tullut minulle tärkeäksi. Ehkä teoksen sijainti saarnastuolin yläpuolella on vaikuttanut tähän. Ajatus liittymisestä
muiden kirkkovieraiden mukana kuulemaan Jeesuksen opetusta ei kai ole noussut selvästi tietoisuuteeni, mutta lienee kuitenkin kätkeytynyt jonnekin mielen
taka-alalle.
Toinen, taiteilijan käytännön
ratkaisuun liittyvä seikka on kuitenkin merkittävämpi. Katsojan
huomio nimittäin kiinnittyy eri-

Aarre Aaltonen (1889 – 1980) opiskeli Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 1906 – 1909 ja sen jälkeen kuvanveistäjä Emil Wikströmin
oppilaana 1910 – 1912. Jatko-opintoja
hän suoritti Firenzessä 1912 – 1913
ja 1920. Hän on veistänyt useita sankaripatsaita. Helsingin Sibelius-puiston Ilmatar ja sotka on hänen tunnetuin teoksensa. Vuonna 1917 Aarre
Aalto oli mukana perustamassa taiteilijaliitto Auraa. Hänen puolisonsa Margit Aarnio-Aaltonen oli taidemaalari.

Lasten meripäivät Toivo Pekkasen koulun pihalla 28.-31.7.2011
Kirsi Hämäläinen

Kuvataiteet jaetaan perinteisesti kolmeen
osaan: piirustus-, maalaus- ja veistotaiteeseen.
Neljäntenä on yleensä rakennustaide. Jako
ei kuitenkaan ole jyrkkä. On taiteen muotoja,
jotka kuuluvat tavallaan
kahteen tai useampaankin alueeseen.

Erkko Vuorensola

Aarre Aaltosen reliefit Kymin kirkossa

Kirkko oli keskellä kylää, kun Pekkasen koululla oli suosittu konsertti Puhuva Kone.
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ILMOITUSMARKKINOINTI
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä

Kotkan seurakunnan
kappalainen Kirsi Hämäläinen arvioi kiinnostavia
kirjoja.
Hannu Rajaniemi: Kvanttivaras.
Suom. Antti Autio. Gummerus
Kustannus Oy 2011.
Hannu Rajaniemen esikoisromaani käsittelee tulevaisuutta ja
etenkin ajan kysymystä. Hän on
väitellyt säieteoriasta tohtoriksi
Edinburgissa, ja Kvanttivaras on
kirjoitettu alunperin englanniksi.
Kirjan tapahtumat ovat tulevaisuudessa, ja vanhasta maailmasta on jäljellä enää muistot. Tapahtumat liikkuvat Linnunradalla ja
Marsissa. Kirjassa seikkailevat
varas le Flambeur ja etsivä, joka
edustaa moraalia. Tulevaisuuden
maailmassa muisti on yhteinen,
arkontit ahertavat muokatakseen
ihmisten mieliä. Kuolemattomia
sieluja on enää vain vähän, ja avaruuden muut elolliset ovat vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa.
Kohtaamisissa voi - säieteoriaa
soveltaen – liikkua sekä fyysisesti että henkisesti eri ulottuvuuksissa, ja välillä ajan limittyessä
Kvanttivaras kurkistaa omaan
menneisyyteensä. Jotain siitäkin
jää vielä arvoitukseksi, varmaan
kirjan jatko-osaa ajatellen.
Kirjan alku ei avaudu helpolla, mutta näyttää huiman näköalan maailmaan, jossa aika on hupeneva lahja ja ihminen yhä etsii moraalisesti oikeaa tapaa olla

olemassa. Kirjan suomennos on
loistavaa työtä: Rajaniemi on itse
asettanut korkean tason kielelleen
ja sen suomentaminen ajatuksen
mukaisesti on ollut luovaa ja silti hyvin tarkkaa kääntäjän työtä.
Kirja on saanut hyvän vastaanoton Englannissa.

jotka ovat seurakunnissa vapaaehtois- tai työtehtävissä. Se avaa
kurinalaisuudellaan ja syvyydellään jokaiselle helmiä, jotka auttavat jaksamaan arjen näennäisen tapahtumaköyhissä hetkissä.
Pinnan alla on koko ajan aarteita,
jotka häikäisevät loistollaan.

Martin Lönnebo: Raamatun helmet. Rukoushelminauha siltana Pyhän Kirjan kertomuksiin. Suomennos Oili Räsänen.
Kirjapaja 2009.

Mari Mörö: Markan possu.
Kuvitus Virpi Talvitie, laulu Pentti
Rasinkangas. Kustannusyhtiö
Vakka & kansi 2011.

Ruotsalaispiispa on avannut rukoushelmi- ajatustaan päivittäisen
raamatunlukuoppaan suuntaan.
Tämä kirja sukeltaa syvälle. Lönnebon kieli on hyvin nykyaikaista. Rukoushelmien avulla lukija
voi viivähtää joka päivä temppelissä, missä yksi raamatunkohta
saa vierelleen meditaatiota ja rukousta.
Kirjan alussa on mielenkiintoista pohdintaa mm. raamatunluvun vaikeudesta. Lönnebo antaa myös henkilökohtaiselle lukemiselle ohjeet. Rukoushelmien avulla voi hiljentyä päivän aikana missä tahansa, ja erityisen
oivaltava oli Martin-piispan tapa
opettaa Isä Meidän -rukousta rukoushelmiä käyttäen. Kirjan raamatunkohdat ovat sekä Vanhasta että Uudesta Testamentista. Jos
etenee kirjan mukaan, tulee lukeneeksi kirjaa kahdeksan viikkoa.
Teemoina ovat mm. rohkeus, rauha ja täyttymys.
Kirja on erityisen sopiva niille,

Mitä tapahtuu, kun perheen
lemmikki onkin possu, jolle koko maapallo on tuttu ja tutkimisen arvoinen? Possu saapuu perheeseen ja valloittaa kaikki. Se on
myös luku- ja kirjoitustaitoinen.
Mooses-possu opettaa perheelle
kieliä ja kulttuuria. Eräänä päivänä sika kuitenkin katoaa kuin taikaiskusta – se on ryhtynyt kulkuriksi. Kirjan sivuilla iloiset vahavärein ja vesiväreillä tehdyt kuvat pitävät lukijaa kuin keskipisteessä, eikä lopulta ole muuta keinoa kuin seurata Mooseksen jälkiä niistä postikorteista, joita se
perheelleen lähettää. Kirjassa kuvataan hyvin lasten kaipausta ja
luopumisen vaiheita. Lapsi pohtii kirjassa kaukokaipuun syitä ja
oman kotiympäristön merkitystä.
Mari Mörön kerronnassa on raikkaita ilmaisuja ja lapselle kiehtovia sanaleikkejä. Kirja on tehty Pentti Rasinkankaan laulun
’Markan possu’ pohjalta.

Esko
Junkkari esittelee Karhulan Työväennäyttämön tämän syksyn ensi-iltanäytelmän. Toimitus on
lyhentänyt tekstiä.

Aarno Mansikkamäki

Kultalampi – Rakkauden ylistyslaulu – Kyminsuun näyttämölle

Syksyllä 2011 Karhulan Työväennäyttämö tuo Kyminsuun näyttämölle amerikkalaisen vuonna 1949
syntyneen kirjailiErkki Lindberg ja Ritva-Liisa Ripatti
jan Ernest Thomplin, viimeistä kesää heidän idyllisonin näytelmän
sessä kesähuvilassaan. Arjen tuKultalampi (On Golden Pond), joka sai kantaesityksensä USA:ssa
tuista ristiriitatilanteista kasvaa
1978. Maailmanmaineeseen tarina
lämmin ja koskettava elämän ilnousi 1981 valmistuneen elokutaruskon tarina, johon on helppo
heittäytyä ja samaistua henkilöivaversion ansiosta. Kolme Oscaria voittaneen elokuvan pääosisden kokemuksiin ja tunnetiloisa loistivat Katharine Hepburn,
hin. Liikutus ja ilo ovat vahvasHenry Fonda ja Jane Fonda.
ti läsnä.
Näytelmän ohjaa Jyrki KoskiKultalampea on nimitetty ”lempeäksi runoelmaksi vanhenemimies, joka tunnetaan puhuttelesen suloiselle alakulolle ja tyynelvista näytelmäohjauksista. Karhulan Työväennäyttämölle hän
le hyväksymiselle elämän päättyohjasi väkevän Wuolijoki -tulmisestä”. Näytelmässä seurataan
kinnan Niskavuoren leipä. Kulvanhan pariskunnan, äreän Nortalampea Jyrki Koskimies luonmanin ja temperamenttisen Ethe-

nehtii ”rakkauden
ylistyslauluksi”.
Näytelmän päärooleja tulkitsevat kokeneet harrastajanäyttelijät
Ritva-Liisa Ripatti (Ethel) ja Erkki Lindberg (Norman). Kultalampi
-näytelmää molemmat pääosan esittäjät pitävät suurena
fyysisenä ja henkisenä ponnistuksena, johon näytelmän elämän maku ja syvä totuudellisuus antavat
kuitenkin voimia: ”Joka sanalla
on merkitys.”
Muissa rooleissa näyttelevät Erno Kallström (Poika Billy Ray),
Kirsi Lönnblad (Chelsea), Tero
Kiljunen (Bill Ray) ja Pekka Lohi (postimies Charlie).
Kultalammen ensi-ilta on Kulttuuritalo Kyminsuussa perjantaina
14.10.2011 kello 19.00. Esityksiä on
11.12. saakka, yhteensä 14.

HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263
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Ohraleipämessu
ti 20.9. klo 18
Kotkan kirkossa
Kolehti lähetystyön hyväksi,
Tasauspäivä -keräykseen.
Tule nauttimaan itse leivottua
leipää ehtoollisella ja tasaamaan hyvinvoinnistamme
maailman vähäosaisille!
Järj. Kotkan seurakunta

Kotkan Urkuviikko
21.-27.11.2011

Lauluämpäri -ryhmä
jatkaa toimintaansa.
Myös uudet laulajat ovat
tervetulleita! Laulutaito ei ole
osallistumisen edellytys.
Riittää kun omaa hiukan iloista
asennetta ja intoa laulaa
yhdessä. Ei ikärajaa.
Tule rohkeasti mukaan!
Harjoitukset Hovinsaaren
seurakuntatalolla joka toinen
sunnuntai klo 15-17.
Seuraavat harjoituspäivät ovat
11.9., 25.9. ja 9.10.
Lisätietoja kanttori Jenny Joas
p. 044 752 9507
e-mail: jenny.joas@evl.fi

Adventtimyyjäiset
la 26.11. klo 10-12 Kotkan seurakuntakeskuksessa
Tarjolla riisipuuroa, leivonnaisia, käsitöitä.
Tervetuloa myyjäisiin myös talkoolaiseksi,
lisätietoja etukäteen p. 050 526 2499 pastori Maarit Alhosaari.
Järj. Kotkan seurakunta

Tapahtumia Kotkan seurakuntakeskuksessa
• Su 18.9. klo 16 Elämä yllättää -ilta, aiheena Työelämän puristus. Juha Välilä, Seppo Niemeläinen, Esa Ylönen. Lapsille omaa
ohjelmaa.
• Su 30.10. klo 15 Laulua ja rukousta Saviastioiden kanssa.
• Su 20.11. klo 18 Tuomasmessu, Esa Ylösen musaryhmä.
• Elämä yllättää, laulua ja rukousta. Saviastioiden ja Tuomasmessun kaikille avoimet suunnitteluillat 21.9. klo 18 ja 26.10.
klo 18, Kotkan srk-keskuksessa, Mariank. 14.
Järj. Kotkan seurakunta

30.9.-2.10. Tyttöjen ja poikien syysleiri
8-10-vuotiaille.
Ilm. 15.8.-17.9. välisenä aikana kasvatusasiaintoimistoon
p. 044 752 9529. Leirimaksu 18 euroa. Leirikirje lähetetään
ilmoittautuneille.
28.-30.10.Tyttöjen ja poikien
syysleiri 11-14-vuotiaille.
Ilm. 19.9.-15.10. välisenä aikana
kasvatusasiaintoimistoon
p. 044 752 9529.
Ruokamaksu 18 euroa. Leirikirje
lähetetään ilmoittautuneille.
Tiedustelut leireistä Sinikka Lopperi p. 041 462 6212
sinikka.lopperi@evl.fi
Sinne vaan! Kivaa on!

Järj. Kotkan seurakunta/varhaisnuorisotyö

Syysleirejä Ristiniemessä

Kotkan seurakunnan diakoniatyö
Verenpaineen mittausta Hovinsaaren srk-talossa klo 10-11
tiistaisin 6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.
Lisätietoja Elisa Järvimäki p. 041 540 3011.
Avustukset
Kotkan diakoniatoimiston avustusvastaanotot on peruttu ajalla 15.8-18.9. K-Market Hyväntuulen remontin vuoksi.
Kotkan seurakunnan jouluavustukset haettavissa 1.12. mennessä. Hakemuslomakkeita saa noutaa lokakuusta lähtien keskusrekisteristä tai diakoniatyöntekijöiltä os. Mariankatu 14.
Juhlat ja retket
• Kehitysvammaisten joulujuhla su 27.11. Kotkan srk-keskuksessa klo 14. Kahvitus alkaa klo 13.
• Eläkeikäisten syntymäpäiväjuhlat su 4.12. Kotkan srk-keskuksessa. Huom! Juhliin erillinen kutsu.
• Kansainvälisen työn retki Viipuriin 2.12. Kyyti 30 euroa plus
viisumi 66 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 14.11.
Lisätietoja Anna-Maija Kallasjoki p. 050 542 0942.
Järj. Kotkan seurakunta diakoniatyö

Musiikkia

Kotkan kirkossa
To 6.10. klo 19 Konsertti, Niilo Heimola - 100 vuotta.
Kotkan Kantaattikuoro, Kotkan Laulumiehet, Helena
Heimola, Petros Paukkunen, Reijo Paavola. Ohjelma
10 €.
Ma 31.10. klo 19 Urkukonsertti. Freibergin tuomiokirkon urkuri Albrecht Koch. Ohjelma 5 €.
Kotkan seurakuntakeskuksessa
Yhteislaulupainotteinen Päiväkuoro kokoontuu
keskiviikkoisin 14.9. alkaen klo 12-12.45. Tule kokemaan yhteislaulun ilo ja yhdistävä voima! Hengellisiä
lauluja, virsiä, veisuja jne.
Lisätietoja kanttori Irina Lampén p. 041 462 6224.
Järj. Kotkan seurakunta

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

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 2.10. klo 10
Piispan messu piispa Seppo
Häkkinen. - Su 9.10. klo 10 Ulkosaarelaisten kirkkopyhä. Su 23.10. klo 10 Ahvion soittokunta mukana messussa. - La
5.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. - La 5.11.
klo 15 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko. Sytytetään muistokynttilät vuoden aikana siunatuille
seurakunnan jäsenille.
Viikkomessut Kotkan kirkossa:
Ohraleipämessu ti 20.9. klo
18, Viikkomessu ti 18.10. klo
18 ja Hiljaisuuden messu ti
15.11. klo 18.

Diakonia
Kerhoja: Eläkeläisten Hopeakerho ke klo 12-13.30 Hovinsaaren
srk-talossa. Kerho alk. 14.9. Lisätietoja Elisa p. 041 540 3011. Liikuntarajoitteisten kerho kokoontuu pe 16.9. Langinkosken
kirkon Toivonsalissa klo 11.3013.30. Invataksikuljetus 2e/kerhokerta. Lisätietoja Seija p. 041
462 6215. - Näkövammaisten
kerho kokoontuu Hovinsaaren
srk-talossa 1/kk klo 12-13.30.
Kerho alkaa ma 19.9. Invataksikuljetus 2 e/kerhokerta. Lisätietoja Seija p. 041 462 6215. -

Eläkeläisten Torstaikerho to
klo 11.30 Kotkan srk-keskuksessa (etukäteen ilmoittautuneille).
Kerho alk. 29.9. Lisätietoja Seija
p. 041 462 6215.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 9.10. klo 10 Kymin kirkossa.
Tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa. - Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 27.11. klo
10 Kotkan kirkossa. - Messu to
22.9. klo 15, ke 19.10. klo 15 ja
to 24.11. klo 15 Paimenportin
palvelukeskuksessa.

Seurakunnassa toimii myös
pienryhmä Cursillo, löytöretki
arjen kristillisyyteen. Tied. Kirsi
Hämäläinen. - Su 18.9. klo 18
alk. pienryhmä työelämän kysymyksistä. - Silmukka - luovan toiminnan piiri jatkaa ke
7.9. klo 17 kokoushuone 3, Kotkan srk-keskuksessa joka ke. Naisten jumppa ti 6.9. klo 18.Lentopallo naiset ja miehet ti
6.9. klo 19-20.30 Kotkan srkkeskuksessa, sisäpihalta F-rappu.

Nuoret

Lähetyspiiri ke klo 12.30-14
srk-keskuksen yläkerran takkahuoneessa, alk. 14.9. Tervetuloa
mukaan, entiset ja uudet piiriläiset!

Kouluikäisten tyttö- ja poikakerhot alkavat viikolla 37. Tarkemmat tiedot edellisen viikon
kirkollisissa ja koulujen ilmoitustaululla.

Rippikoulutyö
Rippikouluihin ilmoittautuminen vuodelle 2012 alkaa ma
5.9.11 ja loppuu 7.10.11. Kotkan osalta lisätietoja voi kysyä
Johanna Kyheröinen
johanna.kyheroinen@evl.fi

Lähetystyö

Muuta
To 10.11. klo 18 Stop huumeille -kirkkoilta Kotkan kirkossa.

Kynttiläkirkot
La 5.11. klo 10 Kymin kirkossa,
klo 14 Metsäkulman kappelissa
ja klo 16 Laajakosken kappelissa.

Pyhäkoulutyö
Musapyhis perheille to ja pe
klo 9.30-11 Boksilla, Karhulantie
31.
Koko suvun pyhäkoulu su
11.9., su 16.10. ja su 20.11. klo
11.15 Helilän srk-talossa. -Helmikirkko 30.9., 21.10. ja 25.11.
klo 10.30 Kymin kirkossa, jonka
jälkeen lounas Helilän srk-talossa. - Perhemessu 2.10. klo10
”Ehtoollinen” ja 13.11. klo10 Kymin kirkossa. - Puurokirkko
18.10. klo18 ”Rakkauden kaksoiskäsky” ja 22.11. klo 18 Kymin kirkossa. Kirkkohetken jälkeen iltapuuroa Helilän srk-talossa.

Muita tapahtumia

Aikuistyö
Pienryhmät jatkavat syyskuun
alusta.
Maanantain naistenryhmä
alk. 12.9. klo 18 joka toinen ma,
kokoushuone 4, Kotkan srk-keskuksessa, vetäjänä Mirja. Käsitellään Joyce Mayerin kirjaa. Miesten piiri joka toinen ma
jatkuu 12.9. klo 18 Nuortentila
Arkussa, vetäjänä Onni. - Tiistain ryhmä alk. 13.9. klo 18 joka toinen ti, vetäjänä Ritva, kokoushuone 4, Kotkan srk-keskuksessa. Raamattupiirin aiheena Johanneksen evankeliumi. To 15.9. klo 18 Beetaryhmä
jatkaa kokoontumista kokoushuone 2, Kotkan srk-keskuksessa, vetäjinä Jaana ja Satu.

klo 10 Perhemessu. - Su 27.11.
klo 10 Adventin juhlamessu,
kirkon urut 20 v, kirkkokahvit.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Su 11.9. klo 10
Perheneuvonnan kirkkopyhä,
kirkkokahvit. - La 17.9. klo 15
Kummikirkko. - Su 2.10. klo 10
Mikkelinpäivän perhemessu. 25.9. klo 13 Mässa i Kymi kyrka, Antti Kilpi. - 25.9. klo 18
Nuorten messu Kymin kirkossa. - Su 23.10. klo 10 Eläkeläisjärjestöjen kirkkopyhä, Kostelkuoro, kirkkokahvit. - La 5.11.
klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus ja kynttiläkirkko. - Su 6.11. klo 10 Piispanmessu, kirkkokahvit. - Su 13.11.

Siioninvirsiseurat joka kuun
kolmas sunnuntai 18.9., 16.10.
ja 20.11. klo 15 Alasalissa, Karhulantie 31. Tule veisaamaan
Siioninvirsiä, tilaisuudet alkavat
kahvilla klo 14.30. Kolehti Herättäjäyhdistyksen kansainväliseen työhön Uralin rovastikunnan kirkkoprojekteihin. - Hiljaisuuden illat Kymin kirkossa keskiviikkoisin klo 19 parillisina viikkoina: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.,
2.11., 16.11. Teejatkot sakastissa illan päätteeksi. - Sanan ja
sakramentin ilta su 23.10. klo
16 kirkossa, yhteistyössä Kymenlaakson Kansanlähetyksen
kanssa. Iltakahvi/tee tilaisuuden jälkeen Helilän srk-talossa. Sanan ja rukouksen ilta ke
26.10. klo 18.30 alkaen kirkos-

Kotiseurakunta – kanss
Sadonkorjuu-

juhla

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ ja Kymin seurakunnan lähetysväki
järjestävät 1.10. Sadonkorjuujuhlan Helilän srk-talossa
Mikkelinpäivän messu
jälkeen n. klo 11.30.
Maistuva, kauden herkuista
tehty lounas odottaa Sinua.
Lounas maksaa 15 euroa.
Tapahtuman tuotolla olet
tukemassa Pietarin alueella
näkövammaisten ja Pietarhovin
alueen kehitysvammaisten
lastenkodin lasten arkea.
Myymme myös arpoja ja
muuta mukavaa lasten
ilahduttamiseksi.
Tervetuloa viihtymään.
Järj. Kymin seurakunta

Uutta puhtia
virsilauluun

Su 4.9. alkaen on joka pyhä
Virsikoulu kello 9-9.30
Kymin kirkossa.
Harjoitellaan messun virsiä
kanttorin johdolla.

Ohraleipämessu kutsuu
Suomen Lähetysseuran
tasauspäivän
Ohraleipämessu
Sunilan srk-talossa
ti 20.9. klo 18.
Ohraleipämessussa
iltaehtoollinen, jonka jälkeen
tasaustarjoilua ja tietoja
vuoden 2011
tasauskeräyksestä.
Järj. Kymin seurakunta

Syntymäpäiväjuhla
Seurakunnan järjestämä
syntymäpäiväjuhla heinäjoulukuun aikana 70, 80 tai
90 vuotta täyttäneille.
Tervetuloa sunnuntaina 30.10.
kello 10 messuun Kymin kirkkoon ja sen jälkeen yhteisille
juhlakahveille Helilän srk-talossa. Voit ottaa puolison, ystävän
tai saattajan mukaan.
Ilm. 20.10. mennessä Kymin
seurakuntatoimistoon,
p. 05 225 9000 tai sähköpostilla
seurakuntatoimisto.kymi@evl.fi

Järj. Kymin seurakunta

Tuomasmessut
Su 18.9. klo 18 ja 30.10.
kello 18 Kymin kirkossa.
Iltakahvi/tee
Helilän seurakuntatalossa.
Järj. Kymin seurakunta

Martanpirtti

aloittaa ti 13.9. klo 10
Alasalissa,
Karhulantie 31,
kokoontuen joka
tiistai.
Järj. Kymin seurakunta

Jatkorippikoululeiri
7.-9.10.2011
yli 30 -vuotiaille Höyterissä
Leirin hinta on 30 euroa/
henkilö.
Ilm. 20.9. mennessä
Kymin seurakuntatoimistoon
p. 05 225 9000.
Tiedustelut diakoni
Jukka-Pekka Enroos
p. 044 725 9141 tai
e-mail etunimi.sukunimi@evl.fi
Järj. Kymin seurakunnan diakoniatyö

Piispa Seppo Häkkinen
Kymin seurakunnassa
Torstaina 3.11. klo 18 Seurakuntajuhla Sunilan seurakuntatalossa
os. Valliniemenkatu 20, mukana piispa Häkkinen, seurakunnan työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä. Tervetuloa seurakuntalaiset!
Sunnuntaina 6.11. klo 10
Piispanmessu Kymin kirkossa, kirkkokahvit Helilän
seurakuntatalossa.

Järj. Kymin seurakunta

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

Viestinnän toimikunta 2011-2012:
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 30.11.2011, aineistopäivä
to 10.11.2011.
Seurakuntalehti Osviitta on
luettavissa myös verkkopalvelussa

www.kotkanseurakunnat.fi
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Retriitti ”Turvapaikka”
Jamilahden kansanopistossa Haminassa 4.-6.11.

sa, puhujana Seppo Juntunen.

Diakoniatyö
Diakonian Super-kerho kokoontuu syyskaudella maanantaisin 19.9., 24.10. ja 14.11. klo
13-14.30 Helilän srk-talossa.
Lisätietoja diakonissa Kaija
Kauppinen, p. 044 752 9525 tai
Hanna Kokkomäki, p. 044 725
9160.
Kerhot syksyllä: Tavastilan kerho: to 29.9., 27.10. ja 17.11.
klo 13-14.30 Vilkillä. - Superkerho: ma 19.9., 24.10. ja
14.11. klo 13-14.30 Helilän srktalossa. - Sunila: ma 12.9.,
10.10., 7.11. klo 11.30-13 Sunilan srk-talossa. - Huruksela:
13.9., 11.10., 8.11. klo 1314.30 Soihtulassa.
Leirit syksyllä: Diakoniatyön
perheleiri Höyterissä 7.-9.10.
Ilm. 20.9. mennessä Kymin seurakuntatoimistoon p. 05 225
9000. Leirin hinta on 20 e aik.,
alle 18 v. 10 e ja alle 6 v. ilmaiseksi. Tiedustelut diakonissa Kaija Kauppinen p. 044 752 9525

mikään muu? Ateriapaketti (aamupala, lounas ja päiväkahvi)
21,50 e. Kotkan rovastikunnan
lähetystoimikunta järjestää yhteisen linja-automatkan, arvioitu
hinta 20 euroa. Ilm. Kymin srktoimistoon, p. 05 225 9000,
22.9. mennessä, lisätietoja mm.
oman srk:n lähetyssihteeriltä.
Lähetyspiirit: Askartelu- ja käsityöpiiri aloittaa kokoontumiset
Helilän srk-talossa ma 29.8. klo
17-, jatkuen joka toinen viikko
marraskuuhun asti. - Helilän lähetyspiiri Helilän srk-talon kahviossa alkaen ti 13.9. klo 1819.30, jatkuen joka toinen viikko marraskuuhun asti. - Keskipäiväinen lähetyspiiri ke 14.9.
alkaen klo 13-14.30 Boksilla,
Karhulantie 31, jatkuen joka toinen viikko marraskuuhun asti. Metsäkulman lähetyspiiri Sunilan srk-talon alakerrassa alk. ti
13.9. klo 15-16.30, jatkuen joka
toinen viikko marraskuun loppuun asti.

Musiikkia
Projektikuoron harjoitukset to
klo 18 Sunilan srk-talossa. Kuoroa johtaa kanttori Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.

Lähetystyö
Nimikkolähettimme KM Heidi
Majurin vierailu: Hossanan kuurojen koulun kuulumisia sanoin
ja kuvin Helilän srk-talossa to
8.9. klo 15, alkaen tarjoilulla.
Iltahartaus ja Heidi Majurin
matkaan siunaaminen Kymin
kirkossa alkaen n. klo 17.30.
Syysretki: Mikkelin hiippakunnan
lähetysseminaari on tänä vuonna Imatralla, Päivärannan leirikeskuksessa, la 1.10., aiheena
Pihlaja on pyhä puu, onko pyhä

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 11.9.
klo 10 Työkauden avausmessu. - Su 18.9. klo 10 Messu,
Kansanlähetyksen kirkkopyhä, lähetystilaisuus. - Su 2.10.
klo 10 Mukulamessu. - Su
16.10. klo 10 Piispantarkastuksen messu. - Su 30.10. klo
10 Messu, Kymenlaakson miestenpäivät. - La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko. -

Su 13.11. klo 10 Isänpäivän
messu. - Su 27.11. klo 10 1.
adventtisunnuntain messu. Sö 27.11. kl 13 Mässa i Langinkoski kyrka, kyrkkaffe.

Aikuistyön tapahtumia
Aittakorven seurakuntatalossa:
Torstaisin parittomilla viikoilla
klo 17.15 Perheiden raamattupiiri PEPI, lastenhoito järjestetty. Tiedustelut marianne.vitikainen-mojica@evl.fi tai
p. 041 462 6202. - Maanantaisin klo 14.30 naisten jumppa
ja klo 15.15 jumppa (sekaryhmä). - Tiistaisin parillisilla viikoilla klo 18 miesten ja naisten
raamattupiirit. Pe 9.9. klo 18
Avoin miestenpiiri Ruonalan
kirkolla. Kokoontuu perjantaisin
parillisilla viikoilla.

Diakoniatyön
tapahtumia
Ti 13.9. klo 12 Vähävaraisten
ruokailut alkavat ti ja to Aittakorven srk-talossa, hinta 1,50
euroa. - Ke 14.9. Vanhemman
väen ruokailut ja keskiviikkokerhot alkavat Aittakorven srktalossa ja Ruonalan kirkolla, ruokailu klo 12, kerho klo 13, hinta
3,50 euroa. - Pe 16.9. ja 23.9.
klo 9-12 Penninvenyttäjän
kokkauskurssi lapsiperheille Aittakorven srk-talossa, kurssi on
maksuton. Ilm. viim. 9.9. p. 05
225 5300. - Pe 16.9., ti 11.10 ja
pe 11.11. klo 11.30 Toivon kerho liikuntarajoitteisille Langinkosken kirkolla. - Ke 21.9. Vanhemman väen retki Ristiniemeen, hinta 8 euroa. Ilm. viim.
12.9. p. 05 225 5300. - Su
25.9. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, messun jälkeen kehitysvammaisten jatkorippispäivä. - 7.-9.10. Naisten kurssi
Lypsyniemessä. Naisille, jotka

miettivät päihteiden osuutta
elämässään. Lisätiedot Elina Virmakoski-Kivistö p. 050 542
0940. - Su 9.10 klo 10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä Kymin kirkossa. - Su 9.10. klo 14
Vanhusten viikon juhla Kotkan
srk-keskuksessa.
Vanhemman väen adventtileiri 28.-29.11. Ristiniemessä. Ilm.
viim. 18.11. p. 05 225 5300.

Lähetystyön
tapahtumia
Ti 13.9. klo 10 Lähetyksen
avoin ompeluseura Ruonalan
kirkolla, kokoontuu tiistaisin parittomilla viikoilla. - Ti 13.9. klo
18 Salotien lähetyspiiri Vitikaisilla, Salotie 7, kokoontuu tiistaisin parittomilla viikoilla. - Su
18.9. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Kansanlähetyksen kirkkopyhä, vierailijana
Etiopian lähetti Ulpu Leino. Messun jälkeen lähetystilaisuus. Ma 19.9. klo 14 Lähetyspiirit
alkavat Aittakorven srk-talossa ja
Langinkosken kirkolla, kokoontuvat joka maanantai. - Ke 21.9.
klo 10-11 Lähetyksen rukouspiiri Aittakorven srk-talon lähetystoimistossa, kokoontuu joka
keskiviikko. - Su 9.10. klo 18 Tero Kuparisen konsertti ja kahvila SLS:n Tasauskeräyksen hyväksi Langinkosken kirkolla, vapaa pääsy. - Pe 25.11. klo 10-20
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja -esittelyä Automarket Prismassa.

Mustarastaan

Marrasmessut

la 19.11. klo 11-13
Aittakorven seurakuntatalossa

konsertti

*leivonnaisia *käsitöitä *kahvio

su 16.10. klo 18
Kymin kirkossa

Järj. Langinkosken seurakunta

Järj. Kymin seurakunta
lähetys-, musiikki- ja nuorisotyö

Monologi

su 11.9. klo 16
Ruonalan kirkossa
os. Mäkeläntie 2

Langinkosken kirkon Toivonsalissa sunnuntaina 6.11.2011
kello 16.
Tekstejä Psalmeista, Saarnaajasta, Sananlaskuista, Jobilta
ja Jesajalta sekä hengellisiä
lauluja.
Esittäjänä Leena-Kaisa Kivioja
Ohjaus Aino-Kaarina Mäkisalo
Järj. Langinkosken seurakunta

Kymenlaakson
miestenpäivät

Kirkkohetkessä leikitään ja
lauletaan tuttuja lauluja,
joista vauvakin nauttii koko
olemuksellaan. Vauvakirkko
kestää noin puoli tuntia.
Päätteeksi juodaan yhdessä
kirkkokahvit ja -mehut.
Vauvalle oma helistin
mukaan!
Tervetuloa vauvat perheineen,
kummeineen
ja isovanhempineen!
Järj. Langinkosken seurakunnan lapsityö

su 30.10.
Langinkosken kirkolla

Syystori

• klo 10 messu, saarnaajana
Arto Härkönen
• klo 11.30 lounas
• klo 12.30 raamattuhetki,
Arto Härkönen
• klo 14 seurat

* leivonnaisia * käsitöitä
* arpajaiset* kirpputori
* kahvio

Mikkelinpäivän

Enkelikirkko

Jari Mäkinen &
Notbadband
In Concert
su 2.10. klo 16 Langinkosken kirkossa

Kolahtaako?
Yksin.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja yhteistyökumppanien toteuttama elokuvatapahtuma Kolahtaako? on
lokakuussa 10.-16.10.2011.
Teemaksi on valittu Yksin.

Kotkan seurakunnan keräystuotot 5609,89 euroa
Kymin seurakunnan keräystuotot 7193,29 euroa
Langinkosken
seurakunnan
tuotot
11079,56
euroa.

Järjestäjät ja sponsorit: Langinkosken srk, Suomen Kristillinen Lääkäriseura/Kotka, Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura/Kotka,
Maria Magdalenan Hospitaali – Maria Magdalenas Hospital ky/kb

Järj. Langinkosken seurakunta

Tunnetko?
Parisuhdeviikonloppu 30.9.-2.10.
Hotelli Santalahdessa Mussalossa,
Mastotie 1
• Polkuja tunteisiin ja tuntemiseen. Työskentelyä ohjaa Mia Kähärä Perheasian neuvottelukeskuksesta.
• Pääpaino on parien keskinäisessä keskustelussa. Parisuhteen
huoltoa, ulkoilua, hyvää ruokaa ja hiljentymistä.
• Ilmoittautumiset 16.9. mennessä Kymin seurakuntatoimistoon p 05 225 9000. Hinta on 100 euroa/ pariskunta.
• Tiedustelut pastori Antti Kilpi p. 044 752 9544 ja pastori Kirsi
Hämäläinen p. 041 502 2711.

• 14.-15.10. poikaleiri 1-luokkasille
• 21.-23.10. yhteisleiri 6-8 -luokkalaisille
• 23.-25.10. yhteisleiri 1-3 -luokkalaisille
• 25.-27.10. Yhteisleiri. 4-5 -luokkalaisille
• 11.-13.11. tyttöleiri 3-4 -luokkalaisille
• 25.-27.11. poikaleiri 1-3 -luokkalaisille
• 2.-4.12. tyttöleiri 1-2 -luokkalaisille

jos 1-2 -luokkalaisten tyttöleirille ilmoittautuu yli 35 tyttöä, leiri pidetään
kahtena yhden vuorokauden mittaisena leirinä.
Ruokamaksu 18,10 euroa/leiri. Paitsi ensimmäinen poikaleiri 8,20 euroa ja
viimeinen tyttöleiri 8,20 euroa, jos leiri jaetaan. Ilm. viikolla 38 ajalla 19.23.9. kasvatusasiaintoimistoon klo 8-12 ja klo 13-16. p. 044 752 9529 tai
sähköpostitse satu.pekkinen@evl.fi.
Mainitse leiriläisen nimi, ikä, osoite postinumeroineen, mille leirille hän haluaa ja kaveri, joka tulee samalle leirille (kaverista täytyy tehdä oma ilmoittautumislomake), ruoka-aineallergiat ja/tai erikoisruokavalio, huoltajan nimi
ja puhelinnumero. Uusilla tulijoilla on etusija. Leireille päässeille lähetetään
leirikirje muutamaa viikkoa ennen leiriä.
Tarvittaessa voit hakea avustusta ruokamaksuun Kymin seurakunnan diakoniatoimistosta puhelimitse 044 725 9041/Jukka-Pekka Enroos tai sähköpostitse job@evl.fi.
Järj. Kymin seurakunta/Tyttö- ja poikatyö

Tule perhekerhoon

Vauvakerho

Kehitysvammaisten

Järj. Kotkan seurakunnat

Järj. Langinkosken seurakunta

Perhekerhot kutsuvat aikuista ja lapsia leikkimään, laulamaan
ja askartelemaan toisten samassa elämäntilanteessa elävien
kanssa.
Kerhot kokoontuvat seuraavasti 23.8. alkaen:
• ke klo 9-11 ja to 12.30-14.30 Helilän seurakuntatalossa
kirkon vieressä.
• pe klo 9-11 Laajakoskella, Laajakoskentie 273.
• ti klo 9-11 Ristinkalliolla, Pahkakatu 4.
• ke klo 9-11 Sunilan seurakuntatalossa, Vallinniemenkatu 20.
• pe klo 9-11 Tavastilan kirjastossa, Tavastilantie 227.

Tervetuloa vauvasta vaariin.

Messun jälkeen
kirkkokahvit Helilän
seurakuntatalossa.

Lauluyhtye Seksti etsii joukkoonsa bassoa ja tenoria. Jos sinua
kiinnostaa lauluyhtye-toiminta, ota rohkeasti yhteyttä puh.
041 462 6203.

Syysleiritvarhaisnuorille Höyterissä

Aittakorven koulun kuoro
joht. Tarja Rantaruikka,
Riitta Huovila, Helena Laine
ja lastenohjaajat.

Su 9.10. klo 10
Rovastikunnallinen
kehitysvammaisten
kirkkopyhä
Kymin kirkossa,
Aurinkokuoro.

Kaikki niin uudet kuin entisetkin laulajat ovat tervetulleita kuoroihin mukaan! Kuoroja koskeviin kysymyksiin vastaa mielellään
kanttori Tarja Silvennoinen puh. 041 462 6203.

Järj. Langinkosken seurakunta

su 2.10. klo 10
Langinkosken kirkossa

kirkkopyhä

• Lapsikuoro Timantti harjoittelee tiistaisin klo 16.30-17.30 Aittakorven seurakuntatalossa 30.8. alkaen.
• Koskigospel on työikäisten kuoro, joka laulaa kevyempää hengellistä musiikkia. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18.3020 Langinkosken kirkolla 31.8. alkaen.
• Toivonlaulajat, eläkeikäisten lauluryhmä, harjoittelee torstaisin
klo 12-13 Langinkosken kirkolla 1.9. alkaen.

la 22.10. klo 14
Langinkosken kirkolla Toivonsalissa
Kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen.
Vieraana Eliina Heinonen Kansan Raamattuseurasta

la 10.9. klo 11-12.30
Aittakorven
seurakuntatalossa

Järj. Langinkosken srk:n lähetystyö

Kuorotoiminta Langinkosken seurakunnassa

Naisten iltapäivä

Vuoden 2011
Yhteisvastuukeräyksen
tuotto seurakunnissa

Vauvakirkko

Mikä on ihminen!

Ilm. 10.10. mennessä Kirsi Hämäläinen p. 041 502 2711 tai
kirsi.a.hamalainen@evl.fi

Järj. Kotkan ev.lut. seurakunnat ja
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus

sasi juhlassa ja arjessa
Vaipoissa kirkkoon

Hinta 75 euroa kotkalaiselle
(150 euroa ulkokuntalaisille), täyshoito.

Sanan ja
rukouksen
illat

syksyllä 2011
Aittakorven seurakuntatalossa, Luhtipolku 3
Su 25.9 klo 18 Musiikki ja
laulu. Kapellimestari Kari
Tikka ja pastori Petri Tikka.
Su 27.11. klo 18 Evankelista
Pekka Maaranen Parikanniemisäätiöstä.
Tervetuloa!
Järj. Langinkosken seurakunta

Ti klo 9-11 Helilän seurakuntatalolla,
kirkon vieressä. Alle 1-vuotiaat lapset
aikuisen kanssa.

Avoinkerho
Alkaen ti 23.8. klo 9-13.30 Boksilla, Karhulantie 31.
Viikoittain kokoontuva kerho on avoin kaikenikäisille, voit
tulla ja mennä omaan tahtiin. Tarjolla on mahdollisuus pelata,
leikkiä ja askarrella. Kahvio on auki koko päivän.

Päiväkerhot ja leikkikerhot
Päivä- ja leikkikerhot alkoivat 16.8. Muutamiin päiväkerhoihin
mahtuu vielä lapsia.
Lisätiedot: Anne Silomaa p. 044 752 9031. Tietoa löytyy myös
nettisivuillamme www.kotkanseurakunnat.fi kohdasta Kymin
seurakunta.
Järj. Kymin seurakunta

Osviitta

16
Erkko Vuorensola

Tehtävämme on
auttaa ja tukea
silloin, kun sairaus tai suru painavat mieltä sanovat Maikki-Liisa Ruhala (vasemmalla) ja Karoliina Nikula.

Ihmisten ehdoilla

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän uudet sairaalateologit tekevät työtään ihmisten kanssa,
ihmisten ehdoilla ja toivovat, ettei papin panta pelota ketään.

Sairaalateologi? Eikö se ole pappi, joka tulee antamaan kuolevalle ehtoollista?
Karoliina Nikula ja Maikki-Liisa Ruhala nyökkäävät. Näinkin välillä tapahtuu.
Ehtoollisen jakaminen on kuitenkin pieni
osa sairaalateologin työtä. Suurin osa siitä
on keskusteluhetkiä ihmisten kanssa päiväsalissa tai osastolla, joskus vain vuoteen
äärellä istumista. Ihmiset puhuvat nykyään melko vähän elämän rajallisuudesta.
Sairaus kuitenkin väistämättä herättää ajatuksia ja tunteita, joita ehkä ei voi käsitellä kenenkään kanssa. Ei ole tavatonta, että ateistiksikin tunnustautuva haluaa keskustella elämän kriisitilanteessa teologin
kanssa
Karoliina Nikula kiteyttää tehtäväkentän näin. ”Ei ole niin pientä asiaa, että sitä

ei voisi tuoda papille. Olemme täällä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lähettäminä, ja koulutuksemme mukaan hoidamme
uskonasioihin liittyviä kysymyksiä. Silti
kaikista mieltä askarruttavista asioista voi
tulla puhumaan meille. Olemme täällä elämän, toivon ja valon tuojia.”
Maikki-Liisa Ruhala jatkaa, että kun sairaus iskee, elämä tavallaan alkaa alusta,
uudelta pohjalta. Sairaalateologi tuo tähän
tilanteeseen lähimmäisenrakkautta, kulkee rinnalla, jakaa tunteita ja ajatuksia.

Kolme työpaikkaa

Sairaalateologit tavoittaa Kymenlaakson
keskussairaalasta kaikkina arkipäivinä.
Karoliina Nikulan työpisteenä on lisäksi
kahtena päivänä viikossa Karhulan sairaala, Maikki-Liisa Ruhalan Kotkansaaren City-koti.
Papille voi soittaa ja sopia tapaamisen,
tarttua hihasta päivähuoneessa tai vaikka
sairaalan käytävällä. Sähköposti ja teologien huoneen ovelle jätetty lappukin toimivat. Sairaaloiden henkilökunta tunnistaa hyvin potilaan, joka tarvitsee keskusteluhetkeä ja ottaa asian puheeksi. Keskus-

sairaalan hiljainen huone on auki päivisin.
Siellä on kirja, johon voi panna mietteitään
tai vaikka jättää esirukouspyynnön.
City-kodissa asuu hoivapalveluita tarvitsevia ihmisiä, jotka sairaalateologin kanssa kokevat sellaista, mitä eivät ehkä vuosiin ole tehneet. Maikki-Liisa Ruhala kertoo riemusta, joka tulee vaikkapa värikynillä värittämisestä. Iloiset muistot palaavat mieleen, ja hartaushetken virret saavat
muistamattomankin osaamaan tutut sanat ja sävelen. Hoivakodin asukkailla on
valtava puhumisen tarve. Jokainen haluaa
kertoa ja kysellä. Sekä sairaaloissa että hoivakodeissa on ihmisiä, joita kukaan ei käy
katsomassa pitkiin aikoihin. Vierellä kulkijan tarve on suuri.

Uusia, ei kokemattomia

Johtava sairaalateologi Karoliina Nikula
aloitti työssään toukokuussa, Maikki-Liisa
Ruhala kuukautta myöhemmin. Molemmilla on tausta, joka tukee työtä. Karoliina Nikula tuli Kotkan seurakuntapapiksi kesällä
2008. Hän on virkavapausaikanaan tehnyt
Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkimusta valinnoista, jotka liittyvät syntymäkuu-

Rakkausteko on sienimetsää
Tokaisin sarkastisen kommentin, joka jäi vähän
harmittamaan, koska se on sitä vihapuhetta.
Mutta nehän ovat vain sanoja, kun joku huutaa:
Isken naamaasi ruttuun. Eikä iske, mutta ne sanatkin satuttavat.
Tarvitsemmeko me rakkauspuhetta vihapuheen sijasta, kuten jossain silmiini sattui. Todella sattui, koska ei se rakkauspuhe vihaa vähennä. Rakkaussanatkin ovat vain sanoja, lohduttavampia tosin kuin vihasanat. Sanasta tekoon?
Ne rakkaudenteot! Kun on sienimetsällä ja
toinen katoaa näköpiiristä, eikä vastaa huutoon, sanoihin, silloin tietää, että itse löytää
metsästä autolle, mutta jos se toinen kävelee
väärään suuntaan. Iskee paniikki, jonka parantaa vasta toisen löytyminen.

Nyt kulmakarvat nousevat, että sienimetsällä olisi rakkausteko? On se, samaten maankääntäminen, porkkanoiden istuttaminen, tiskien tiskaaminen, rahan lahjoittaminen Itä-Afrikan kuivuuteen jne. Pieni teko, siinä rakkaus
mitataan. Teossa, ei pelkässä sanassa.
Vihatekojen tekijät kuvittelevat, että heidän
vihansa oikeuttaa suuriin ja rajuihin tekoihin.
Heille kaikki muu on minälle alisteinen! Vihatekopuheet ovat kieroutunutta minäminäminä
-puhetta. Minä on kasvanut suuremmaksi kuin
me muut, kuin koko muu maailma. Sellainen
minä haluaa kaiken, imee kaiken, eikä ymmärrä, miksi minä ei saa kaikkea. Vihateoilla raivataan tilaa MINÄLLE, eikä se mene sieneen.
Vääränlainen minä on aika yksin, kuvittelee

roihin lapsiin terveydenhuollossa. Jo seurakuntapappina hän kuului sairaanhoitopiirin eettiseen toimikuntaan, joten osa yhteistyökumppaneista oli tuttuja vanhastaan.
Maikki-Liisa Ruhalalla on vankka hoidollinen kokemus. Hän valmistui perushoitajaksi, sitten psykiatriseksi sairaanhoitajaksi ja papiksi. Hän on toiminut seurakuntapappina Porvoon suomalaisessa
seurakunnassa ja opiskeluvuosinaan lähes kaikki kesät sairaalateologin sijaisena.
Molemmille työ on juuri sitä, mitä he ovat
pitkään halunneet tehdä.

Toisia varten

Karoliina Nikula sanoo, että on tärkeää,
kun heitä on kaksi: voi jakaa kokemuksia
ja saada tukea toiselta. Työ ihmisten kanssa on antoisaa mutta vaatii sen, että oma
elämä on kunnossa ja pääsee vapaa-ajalla
eroon työasioista. Ystävät ovat molemmille
tärkeitä, samoin musiikki ja liikunta. Maikki-Liisa Ruhalan arkeen voimaa ja iloa tuovat myös perhe ja lasten tekemiset.

Tellervo Aho

Tullen mennen
olevansa sateen ainoa sadepisara, joka iskeytyy kuivaan maahan ja muuttaa kaiken vihreäksi, mutta eihän yksi pisara kuivaa maata ilahduta. Yhdessähän ne rakkaudenteot tehdään. Sienimetsä ja hillojenvalmistaminen ovat niitä rakkaudentekoja, rakkauskulttuuria, sillä
kulttuuri on hyvän viljelyä.
Petri Pietiläinen

