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Jouluenkelit
Kristillisessä perinteessä joululahjojen antaminen on
vanha perinne.
Lahjojen antaminen on virinnyt paljon ennen kuin Suomen Korvatunturi ja joulupukki vilkkaine joulunalustouhuineen yhdistettiin. Markus-sedän lastentunnilla
1927 mainittu joulupukin kotitunturi kasvoi mielikuvitusta kiehtovaksi satumaaksi. Lahjojen antamiseen liitettiin lasten kiltteyttä ja tuhmuuksia luetteloivien tonttujen
hiippailu. Olenko tarpeeksi kiltti? Saanko sen mitä olen
toivonut?
Tämän päivän massiivinen lahjahässäkkä tuo iloa, mutta aiheuttaa monen mielessä myös ahdistusta. Onko
kaikki valmiina ajoissa? Riittääkö jouluiloa kaikille? Värikkäillä koristeilla ja paketeilla on iloinen ilme, mutta
myös kyselevä puolensa. Voisinko ilahduttaa omien läheisten lisäksi jotakuta tuntematonta ja kaukana asuvaa
ihmistä?
Keskiajalla kirkoissa oli laatikoita, joihin kerättiin lahjarahaa köyhille. Nämä laatikot avattiin jouluaattona. Lahjat
annettiin heille, joilla ei ollut mitään. Tänään lahjan etäkohteeseen voi antaa kirkossa tai netissä, lahjoja välittävien järjestöjen pankkitilille tai keräyslippaisiin. Voimme itse kukin olla joulun enkeleitä, hyvän sanoman välittäjiä.
Joulun aika kutsuu hiljentymään joulun ihmeen äärellä. Jeesuksen vaatimaton alkutaival ja siitä kertovat
Raamatun kertomukset, joululaulujen ja -musiikin herkät soinnut koskettavat. Joulu kutsuu ja lohduttaa. Laulun sanoin
”Kun vain joulun lapsi
saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu joka päivä on.”
Onhan joulu jokaisen?
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

✗ Kansikuvassa
Enkeleitä ei etsitä, ne löytyvät.
Tämä on vuosia ollut siunaamassa ikkunalaudalla laulavien enkeleiden ryhmää.
Kuva Erkko Vuorensola.

Hymyillen

Kirje joulun
synttärisankarille
Kirjoitan sinulle Jeesus, että tietäisit millainen joulu on. Eläessäsi ei
vietetty joulua, joten kuinka voisitkaan siitä mitään tietää. Kuolemasi jälkeen menit taivaisiin
ja kaikki odottivat että tulisit pian takaisin, mutta sinua ei kuulunut. Osa seuraajistasi tapettiin. He
viettivät sinun syntymäsi muistoa
6.1. jolloin sinut kuulemma kastettiin. Arvaa mitä muistopäivästäsi on oikein kehkeytynyt. Et ikinä usko! Mutta en kerro sitä vielä.
Asia kerrallaan.
Kolme vuosisataa myöhemmin
syntymäjuhlasi siirrettiin samalle
päivälle 25.12. joka oli pakanallisen aurinkojumalan Sol Invictuksen juhlapäivä. Siitä alettiin käyttää sanaa joulu, joka oli alunperin talvipäivän seisauksen juhla.
Kirkko kasvoi ja kasvoi ja sinun synttäreistäkin tuli tosi isot.
Kirkot hajosivat. Tuli paljon pie-

niä kirkkoja ja joulusta tuli kirkon
suurin juhla. Jotkut silti vastustivat joulun viettoa. Se jopa kiellettiin 1600 luvulla Englannissa ja
Pohjois-Amerikan Bostonissa. Sitten Charles Dickens kirjoitti romaanin Joululaulu v. 1843 ja joulun vietto elpyi. Kansa alkoi lähetellä toisilleen joulukortteja, sellaisia joissa sinä olet äitisi kanssa.
Jouluna ihmiset ostivat toisilleen lahjoja. Jouluaattona joku pukeutui punaisiin vaatteisiin laittoi naamarin päähän ja meni jakamaan lahjat. Näitä joulusetiä on
nytkin paljon liikkeellä ja ne saa
siitä hyvin rahaa. Ihmiset käyttävät synttäreilläsi enemmän rahaa
kuin koskaa koko vuoden aikana.
Ihmiset syövät jouluna liikaa.
He kantavat sisälle puun ja koristelevat sen. Sitten he sytyttävät
valoja ja menevät kirkkoon. Sinne rakennetaan seimi missä sinä

ja vanhempasi olette yhdessä paimenten kanssa. Kouluissa näytellään näytelmiä sinun syntymisestä. He kokoontuvat laulamaan samoja joululauluja ja ovat iloisia
siitä kun sinä synnyit.
Jotkut ovat kuitenkin kovin väsyneitä kaikesta jouluhössötyksestä. Monet tekevät töitä yli voimiensa, mutta jouluna he eivät tee
mitään moneen päivään. Minulla
olisi Jeesus sinulle yksi joululahjatoive. Tulisitko ennen seuraavaa joulua. Nyt on jo 2011 kerta
kun sinun synttäreitäsi juhlitaan
ja siinä on minun mielestä yhdelle ihmiselle kylliksi. Niin mutta
ethän sinä ollutkaan vain ihminen. Nyt ymmärsinkin miksi sinua juhlitaan.

Tero Kuparinen
Langinkosken seurakunnan
pappi
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Jouluradio tuo joulumielen
koteihin ja kännyköihin
Toivontuottajien Jouluradio palaa jo yhdeksättä kertaa eetteriin
ensimmäisen adventin koittaessa sunnuntaina 27. marraskuuta. Joulumusiikki soi tänä vuonna aina Tapaninpäivään saakka.
Kotkan seudulla lähetystaajuus
on 94,4 MHz ja Kouvolan seudulla 89,3 MHz.
Joulumusiikin pää-äänenkannattajasta Jouluradiosta on kasvanut puolivaltakunnallinen kanava, jota kuunnellaan myös internetin kautta vuosi vuodelta enemmän. Viime vuonna liki
neljännesmiljoonan radion kautta
kuuntelevan lisäksi Jouluradiolla
oli 150 000 nettikuuntelijaa kaikkiaan 118 maasta.
Kanavan uutena musiikkipäällikkönä on aloittanut Mika Saarelainen. Ylen Aamu-tv:stä tuttu
kasvo ja Ylen radiokanavien tunnettu ääni on ottanut joulun haasteen ilolla vastaan.

– Kukapa ei olisi riemuissaan?
Onhan joulu vuoden ykkösjuhla ja siihen liittyy jokaisella valtavasti tunteita. Olen iloinen siitä,
että saan olla tarjoamassa kuuntelijoillemme tuhdin annoksen perinteisiä joululauluja, mutta ajattelin heittää mukaan myös mausteeksi harvinaisia sovituksia tutuista melodioista ja muutaman
yllätyksenkin, Saarelainen kertoo.
Laadukas musiikki on aiempien vuosien tapaan Jouluradion
pääosassa.
Viime vuoden menestysohjelma ”Joulutoiveet” on ohjelmistossa tänäkin vuonna joka lauantai
ja lisäksi toiveita soitetaan myös
jouluaattona aamupäivällä. Torstaina 22.12. on parin tunnin suora lähetys joululahjavalvojaisista,
missä lahjojen käärimisen ohella
tavataan tunnettuja vieraita, mm.
Helsingin piispa Irja Askola.

Kotka 94,4 MHz

Jouluradion nettiradioissa on
uutuutena ruotsinkieliseen joulumusiikkiin keskittyvä Julradion
ja perheen pienimmille suunnattu Pikku jouluradio. Lisäksi Suomen Lähetysseuran kanssa yhteistyönä on nyt nettiin toteutettu
Kauneimmat joululaulut -kanava. Kaikki radiot löytyvät tutusta www.jouluradio.fi -osoitteesta. Jouluradiolla on myös iPhonesovellus, jonka iPhonen käyttäjät
voivat ladata iTunesin AppStoresta. Myös Android-puhelimissa on ladattavissa Jouluradiosta
sovellus.
Toivontuottajat on Helsingin,
Espoon ja Vantaan ev.lut. seurakuntien mediatoimitus.
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Joulukirjeet jaetaan Kymin ja Langinkosken
ev.lut. seurakuntien alueille
Seurakunnat ovat valmistaneet
Joulukirjeen oman seurakuntansa alueella asuville ihmisille. Joulukirje on tervehdys ja tapahtuma-

tiedote, josta löytyvät Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien ajat
sekä jouluaaton ja pyhien kirkkotilaisuudet.

Kauneimmat Joululaulut tukee
kehitysmaiden perheitä
Kirkkojen penkit täyttyvät tänäkin vuonna laulajista, kun
noin miljoona suomalaista hiljentyy joulun sanoman äärelle.
Tänä vuonna Kauneimmat joululaulut soivat kehitysmaiden perheiden hyväksi. Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran työlle, jolla edistetään perheiden
elinolosuhteita ja hyvinvointia eri puolilla maailmaa. Seurakunnat voivat kerätä Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa kolehdin myös omalle nimikkotyölleen Suomen Lähetysseuran kautta.
Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat saaneet omat
verkkosivut, joiden osoitteena on www.kauneimmatjoululaulut.fi
Jouluinen sivusto kokoaa tiedot vuoden 2011 Kauneimmista joululauluista ja niiden laulupaikoista. Sivustolta löytyy lisäksi materiaalia seurakunnille laulutapahtumien järjestämisen tueksi. Verkkopalvelun tarkoituksena on parantaa Kauneimmat joululaulut -tapahtumien löydettävyyttä ja
samalla helpottaa paikallisseurakuntien tiedotusta.
Tulkaa kaikki nyt laulamaan!

Adventtina 1991 käyttöön vihityt Kymin kirkon 43-äänikertaiset urut on rakentanut tanskalainen urkurakentamo Bruno Christensen & Sonner. Valoisaan kirkkosaliin kauniisti sointuvissa uruissa on piirteitä 1600- ja 1700-lukujen pohjoissaksalaisesta urkujenrakennustaidosta ja 1800-luvun ranskalaisesta romantiikasta.

Joulu on kiireistä kirkossa
Kiirettä, huisketta, salaisuuskuisketta – siinäkö joulu on? Toiselle joulunaika merkitsee rauhaa ja
rentoutumista, toinen taas stressaa heti juhannuksen jälkeen joulusiivousta ja lahjojen hankintaa.
Kiia Hynninen, joka on toiminut
Kymin kirkon suntiona enemmän
tai vähemmän viidentoista vuoden ajan kieltää olevansa jouluihminen.
– Kotonakin siivotaan vain hieman perusteellisemmin, Kiia
naurahtaa. Kirkossa pätee melkein samanlainen kaava – perusteellinen joulusiivo hoidetaan jo
marraskuussa, koska joulukuun
alussa kirkossa alkaa hälinä. Ensimmäinen adventtisunnuntai
käynnistää viikon ajan kestävän
Kymin kirkon urkujen 20-vuotisjuhlan, joka tarjoaa musiikin ystäville herkkuja nokkahuiluyhtyeestä jazzbändiin. Erilaisia tapahtumia riittää urkuviikon jälkeen
aina joulun alle, jolloin kirkossa
pidetään koulujen joulujuhlia.
Tapahtumaa riittää siis paljon
eikä aikaa siivoamiselle jää juurikaan.
– On paljon helpompaa pitää
kirkko siistinä joulukiireiden keskellä, kun varsinainen joulusiivous on tehty aikaisemmin, Hynninen sanoo. Kymin kirkon ulko-

asu taasen kokee muutoksen joka joulu – liturginen väri muuttuu valkoiseksi ja ikkunalaudoille
tuodaan kyntteliköt. Ennen toista
adventtia kannetaan sisälle suuri
kuusi, jonka koristelu on Hynnisen kontolla. Joulun varsinaisina
juhlapäivinä hautausmaa täyttyy
kynttilöistä ja muualle haudattujen muistoristille saapuu ihmisiä
muistamaan edesmenneitä. Hautausmaatyöntekijät tekevät suuren työn hautausmaiden siistimisessä joulun jälkeen, sillä moni vierailija käy haudalla harvakseen.
– Kirkossa käydään enemmän
ja ehkä ihmiset ovat hieman juhlavampia kuin yleensä, Kiia vastaa kysymykseen siitä, miten ihmisissä näkyy joulunodotus ja
tunnelma. Aattona Kymin kirkossa käykin kuhina – joulumessuja
järjestetään neljä kappaletta tunnin välein.
– Joulusiivouksesta ei tulisi ottaa liikaa stressiä – joulun tärkeimpiä asioita ovat kuitenkin
rauha ja monet muut pinnallisuuden vastakohdat.
Kymin kirkko ja suntio Kiia
Hynninen toivottavat teidät tervetulleiksi joulunajan tapahtumiin.

Johanna von Hertzen

Kymin kirkon urut 20 vuotta
Konsertit juhlaviikolla 27.11.- 4.12.2011
•Su 27.11. klo 10 Ensimmäisen
adventin Juhlamessu
•Su 27.11. klo 18 Adventin vesper, Kymin kirkon projektikuoro
•Ma 28.11. klo 18 Urkukonsertti, Kalevi Kiviniemi, urut
•Ti 29.11. klo 18 Kamarikuoro
Kotka Canto, nokkahuiluyhtye Fontanelle, Mikko Hauhia
•Ke 30.11. klo 21 Jazzyhtye Nefer
•To 1.12. klo 18 Urkuduo, Jaana
Jokimies ja Irina Lampén
•Pe 2.12. klo 18 Kotka-Kymin

seurakuntayhtymän kanttorien konsertti
•La 3.12. klo 18 Hymnistä messuun, Kaj-Erik Gustafsson,
urut, Helena Tenhunen, sopraano
•Su 4.12. klo 18 Urkukonsertti,
Sixten Enlund, urut
Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Juhlakonserttisarjan järjestää
Kymin seurakunnan musiikkityö

Kauneimmat joululaulut 2011
Kotkan seurakunnassa
•Su 4.12. klo 18
Lasten kauneimmat joululaulut
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
•Ke 14.12. klo 18
Hovinsaaren seurakuntatalossa,
lauluryhmä Tuulihatut, Jenny Joas,
Maarit Alhosaari.
•Su 18.12. klo 15 Kotkan kirkossa,
Viuluviikarit, Jenny Joas,
Kirsi Hämäläinen,
juontajana Tellervo Aho.
•Su 18.12. klo 18 Kotkan kirkossa,
Kamarikuoro Kotka-Canto, Irina Lampén,
juontajana Antero Kekkonen.

Kymin seurakunnassa
•Su 4.12. klo 15 Joululaulut monin kielin
Kymin kirkossa,
Outi Apell, Jarmo Kaijansinkko.
•Su 4.12. klo 13 Hurukselan Soihtulassa,
kahvit klo 12.30,
Tuomi Larvi, Mikko Hauhia.
•Su 11.12. klo 13 Sunilan seurakuntatalossa,
Antti Kilpi, Niina Venäläinen.
•Su 11.12. klo 15 Kymin kirkossa,
Outi Apell, Niina Venäläinen.
•Su 11.12. klo 18 Kymin kirkossa,
Nina Eskoli, Mikko Hauhia,
Mieskuoro Kisailijat.
•Må 12.12. kl 18 De vackraste julsångerna i
Kymi kyrka,
juonto Carita Korhonen,

Jarmo Kaijansinkko.
•Ke 14.12. klo 18 Tavastilan koululla
(eskarilaiset Lucia-kulkueessa),
Elina Aro.
•To 15.12. klo 18 Laajakosken kappelissa,
Nina Eskoli ja Niina Venäläinen.
•Su 18.12. klo 15 Kymin kirkossa
lapsiperheille,
Anna-Tiina Järvinen, Kirsi Tuominen,
Niina Venäläinen.
•Su 18.12. klo 18 Kymin kirkossa,
Marjo Kiljunen, Jarmo Kaijansinkko,
Marjot Siikasaari ja yhtye.

Langinkosken seurakunnassa
•Pe 9.12. klo 18
Englanninkieliset joululaulut
Langinkosken kirkossa,
Petri Tikka, Tarja Silvennoinen,
Marianne Vitikainen-Mojica,
Sanna Pekonen, laulu.
•Su 11.12. klo 16
Lasten kauneimmat joululaulut
Langinkosken kirkossa,
Tarja Silvennoinen, Lapsikuoro Timantti,
Aittakorven koulun kuoro
joht. Tarja Rantaruikka.
•Su 11.12. klo 18 Ruonalan kirkossa,
Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen.
•To 15.12. klo 18 Haltijan kerhohuoneessa,
Tero Kuparinen, Matti Vaakanainen.
•Su 18.12. klo 18 Langinkosken kirkossa,
Sanna Einiö, Matti Vaakanainen,
Toivonlaulajat.

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.
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Lähetysseuran joulukeräys 2011

Pienillä teoilla
on suuri vaikutus
Suomen Lähetysseura tukee kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä.
Lahjoittamalla parannamme perheiden elinolosuhteita eri puolilla maailmaa edistämällä mm.
ruokaturvaa, koulutusta, toimeentulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa ja tietoisuutta
hivistä ja aidsista, orpojen, vanhusten ja vammaisten hoivaa sekä kirkkojen perhetyötä.
Joulukeräykseen voi lahjoittaa pankissa tilille 800014161130 (viestiksi JOU11, IBAN:
FI3880001400161130, BIC: DABAFIHH), lähettämällä tekstiviesti
JOULU5 (5 e) tai JOULU10 (10 e)
numeroon 16160, soittamalla numeroon 0600 01515 (15,07 € + pvm)
tai netissä www.mission.fi/joulukerays
– Azagadets, köyhä äiti, sai kirkon naistyöltä kukon ja kolme ka-

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä

naa. Pian hänellä oli 17
kananpoikaa. Parissa kuukaudessa kananpojat kasvoivat myyntikuntoon,
mutta ensimmäisen kukon
ja kanan hän antoi kiitoslahjaksi seurakunnalle.
Hintaesimerkkejä Etiopiasta:
5 eurolla 20 lukutaidon oppikirjaa, 10 eurolla 6 metriä kangasta
ja lankoja käsityöhankkeeseen, 20
eurolla 6 kanaa, 30 eurolla lammas, 60 eurolla ravitsemus- ja terveydenhoitokurssi 15 naiselle ja
80 eurolla opettaja aikuisten lukutaitoluokkaan koko vuodeksi.

HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Suomen Lähetysseura
Ihmisoikeudet myös
Nepalin daliteille!
Osallistu www.tasaus.fi

Suomen Pipliaseura

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

Avaa joulu

Lähi-Idässä

Laadukas kotimainen
vaativan ilmaston
kestävä lasiterassi
-järjestelmä ilman
mittarajoituksia,
avaimet käteen
-toimituksena!

FI58 8000 1800 0557 83

Viestiin: 7429 joulu

www.avaajoulu.fi

keräyslupa: 2020/2011/2231



  

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

 


Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 0400 338 109

Koulukatu 5
48100 KOTKA
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Kotkan kirkon Lucia-kulkueessa vaeltaa kohti alttaria Kotkan-Seudun musiikkiopiston Nuorisokuoro Merituulen laulajia.

Lucia tuo valoa ja iloa
Joulukuun 13. päivänä vietetään perinteisin ja näyttävin menoin
Lucian päivää. Luciaksi valitut tytöt esiintyvät kynttiläkruunu
päässä erityisissä Lucia-tapahtumissa eri puolilla maata.
Koko Suomen Lucia kruunataan Helsingin tuomiokirkossa.
Lucian päivän vietto on tullut Ruotsista,
ja tavan ovat ottaneet omakseen suomenruotsalaiset. Tunnetuin ja näkyvin osa perinnettä ovat Lucia-kulkueet, joissa Lucia
apulaisneitoineen esiintyy pitkissä valkeissa asuissa. Lucialla on päässään vihreä seppele ja kynttiläkruunu sekä vyötäisillä punainen vyö. Muilla neidoilla on kädessä yksi kynttilä.
Lucia ajaa hevoskyydillä ympäri kaupunkia sekä vierailee päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa laulamassa
joululauluja ja jakamassa hyväntekeväisyyslahjoja. Tällainen kulkue järjestettiin
ensimmäisen kerran vuonna 1930 Helsingissä, mutta laman ja sodan vuoksi Luciakulkueet vakiintuivat vasta vuodesta 1949
alkaen.

Marttyyri ja suojeluspyhimys

Lucian juhliminen ei ole suinkaan meidän
aikamme tapa vaan juhlan juuret löytyvät
300-luvun Sisiliasta. Alkuperäinen Lucia oli
Syracusan kaupungissa elänyt rikkaan perheen kaunis tytär, joka kärsi marttyyrikuoleman kristittyjen vainoissa todennäköisesti 13.12.304. Hänen kuolemastaan on useita legendoja.

Syyllinen Lucian kuolemaan oli hänen
sulhasensa, joka suuttui, kun kristitty Lucia lahjoitti myötäjäisensä köyhille. Lucia
tuomittiin bordelliin, mutta häntä ei pystytty kuljettamaan sinne. Hänet yritettiin
polttaa roviolla, mutta tuli ei syttynyt palamaan. Hänet sokaistiin ja hänen kurkkuunsa työnnettiin miekka, mutta silloinkin Lucia puhui väkijoukolle.
Luciasta tuli erityisesti sokeiden suojeluspyhimys ja hänet kuvataan usein kädessään astia, jossa on kaksi silmää. Häntä nimitetään myös taivaalliseksi silmälääkäriksi. Lucia-kultti levisi 900-luvulla Italiasta muihin Euroopan maihin. Pyhimyskalenteriin tuli hänen kuolinpäivänsä 13.12.

Ruotsalainen Lucia

Vanhin eurooppalainen perinne tuntee kaksi vastakohtaista Luciaa. Hyvä Lucia oli valontuoja, mutta paha Lucia oli paholaisen
eli Luciferin morsian. Vanhan gregoriaanisen kalenterin mukaan Lucian päivä oli talvipäivänseisauksen ajankohta, jolloin paha
Lucia pelotteli lapsia pukin sarvet päässä,
mutta hyvä Lucia antoi lahjoja.
Ruotsiin tiedot Luciasta saapuivat jo
1300-luvulla. Vanhastaan Lucian päivä-

nä kuului syödä hyvin ennen joulupaastoa, ja siksi Luciaksi teurastettiin porsaat.
Kotitontulle annettiin puuroa ja linnuille ”
lusselyhde”. Kodeissa leivottiin sahramilla maustettuja pullia, ”lussekatteja”. Myöhemmin nämä tavat siirtyivät jouluun.
Pappiloissa ja kartanoissa alettiin viettää
Lucian päivää siten, että joku perheen tyttäristä tarjosi aamukahvia ja pullia valkoisiin pukeutuneena ja kynttiläkruunu päässä. Ruotsissa Luciasta tuli 1800-luvulla koko kansan rakastama. Kirjailija Selma Lagerlöf kuvaili Luciaa valontuojana Pohjolan pimeyteen.
Koulut loppuivat Lucian päivänä, ja sen
jälkeen teinit alkoivat kierrellä esittämässä pieniä näytelmiä. Näissä kulkueissa oli
mukana laulava Lucia, jota kutsuttiin joulumorsiameksi. Koulut rupesivat järjestämään joulujuhlia eli Lucia-juhlia.
Liike-elämäkin alkoi vauhdittaa adventtiaikaa Lucia-kulkueilla. Järjestöjen ja
yritysten pikkujouluissa saatetaan valita
pila-Lucia eli valkeaan yöpaitaan pukeutunut mies lenkkimakkara päässä.

Taivainen kirkkaus, riemuisa julistus

Suomenruotsalaiset perheet alkoivat viettää Lucian päivää jo 1800-luvun lopulla,
mutta ruotsalaiseksi koettu tapa ei meillä
yleistynyt. Lucia-juhlissa lauletaan Santa Lucia–laulua, joka ei tosin liity Luciapyhimykseen millään lailla. Kyseessä
on vanha napolilainen venelaulu, jossa kehutaan Santa Lucian nimistä kaupunginosaa ja Napolinlahden öistä kau-

neutta. Tuttu laulu tunnetaan nimellä Soi iltakellot. Ruotsissa laulu sai Lucia-juhlaan
sopivat sanat. Suomessakin lauluun on nyt
laadittu uudet sanat, joissa Lucia seppelpää
tuo taivaista hohdetta. Lucian vaatetuksessa valkea puku symboloi viattomuutta ja
punainen vyö marttyyrikuoleman verta.
Puolukanvarvuista tehty kruunu kuvaa taivaallista voittopalkintoa ja kynttilät liekkejä, jotka eivät vahingoittaneet Lucia-neitoa.
Nykyinen Lucian päivän vietto korostaa
valon tuloa pimeyden keskelle sekä hyväntekeväisyyttä ja toisista välittämistä. Näin
se sopii hyvin adventtiaikaan ja joulun
odotukseen.

Teksti Marja Meura
Kuva
Ragnar Backström
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Kunto ylös ja mieli korkealle
Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä on käynnistynyt perusteellinen työhyvinvointiohjelma.
Kymin seurakunnan lastenohjaaja Satu Länsmans polkee lämmittelykierroksia Hyvinvointikeskus
Huuman polkulaitteessa. Vauhti hieman hidastuu, kun fysioterapeutti ja personal trainer Elisa
Koppelomäki säätää laitteen rasitusta. Kierrokset vähenevät, mutta
teho kasvaa.
Länsmansin salitreeni kuuluu
osana Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ”Hyvä Työ”- hyvinvointiohjelmaa.
Hanke käynnistettiin loppukeväästä henkilökohtaisella terveyskartoituksella. Länsmans sai
omaan raporttiinsa kolme ”punaista palkkia.”
– Liikunta- ja tukielimissä oli
jäykkyyttä ja olkapääleikkaus
taas aiheutti kiputiloja. Painoakin on vara pudottaa, hän puuskuttaa harjoituksen lomassa.

Parempaa oloa
laajalla sektorilla

Työajalla tapahtuva ohjattu liikunta on vain yksi osa seurakuntayhtymän hyvinvointiohjelmaa.
Fyysisten ominaisuuksien lisäksi kartoituksessa selvitettiin henkilökunnan stressi- ja vireystilaa,

Kymin seurakunnan lastenohjaaja Satu Länsmans saa asiantuntija-apua Hyvinvointikeskus Huuman laitteistoon fysioterapeutti ja personal trainer Elisa Koppelomäeltä.

aktiviteettia ja työkykyä.
– Ohjelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti henkilöstön terveyttä, hyvinvointia ja
työssä jaksamista, kertoo KotkaKymin seurakuntayhtymän hallintojohtaja Jorma Korpela.

– Hanke liitetään osaksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehostamisen ja raportoinnin hyödyntämisen työhyvinvoinnin kehittämisessä.
Korpelan mukaan hankkeen
toimenpiteet saavat jatkoa myös
tulevaisuudessa.
– Hankkeen avulla me luomme
kehittyvän työhyvinvoinnin toimijaverkoston ja toimintamallin
tulevia vuosia varten.

Tukoksia vuorovaikutuksessa

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ryhmä treenasi jo kolmatta kertaa Liikuntakeskus Huuman kuntosalilla.

Työilmapiiri kuuluu olennaisena
osana työhyvinvointiin. Sekä Korpelan että Länsmansin mielestä
tiedonkulussa on sekä koko seurakuntayhtymän että yksittäisten
yksiköiden sisällä kosolti petraamisen varaa.
– Palautteen antaminen suuntaan
ja toiseen ei ole itsestäänselvyys.
Vuorovaikutus ei toimi sillä tasolla kuin sen pitäisi, Korpela toteaa.

Länsmansin työpaikalla Kymin
seurakunnassa viesti työntekijöiltä
johtoportaaseen ja työntekijöiden
kesken kulkee kuitenkin hyvin.
– Sen sijaan työpaikan kehityskeskusteluissa tulokset ovat jääneet varsin laihoiksi. Keskusteluja on käyty, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään.
Sekä Korpela että Länsmans
ovat yhtä mieltä siitä, miten seurakuntayhtymän sisäistä tiedonkulkua voidaan kehittää.
– Tiedon kulun ja palautteen
antamisen parantaminen edellyttää esimiestaitojen kohennusta. Toisaalta myös työntekijät voisivat olla aloitteiden suhteen nykyistä aktiivisempia. Tämä pätee
sekä työyhteisökysymyksiin että konkreettisiin toimenpiteisiin
työpaikoilla.

Laajan verkon turvassa

jelman toteutuksessa seurakuntayhtymän yhteistyökumppaneina toimivat työterveyshuollon
ohella liikuntayhdistykset ja yksityiset yritykset.
Työhyvinvoinnista laadittu
malli sisältää työhyvinvoinnin
edistämisen ja ennaltaehkäisyn
lisäksi varhaisen tuen, kuntoutuksen ja tukitoiminnot sairaslomalta töihin palattaessa.
Jorma Korpelan mukaan jo toteutetussa työyhteisökyselyssä
ei havaittu mitään sellaista, mikä poikkeaisi hälyttävästi muissa organisaatioissa toteutetuista
kyselyistä.
– Kehittämisen varaa kuitenkin löytyy. Esimerkiksi ikäjohtamiseen on kiinnitettävä jatkossa
nykyistä enemmän huomiota.
Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, missä yhdistyvät niin
fyysiset, henkiset kuin yhteisöllisetkin tekijät.
vKun työhyvinvointia kehitetään, niin se parantaa työssä jaksamista, vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä.

Läskilottoa luppoajalla

Satu Länsmansin terveyskartoituksessa ”punaiset pylväät” osuivat vain fyysisten ominaisuuksien
sarakkeisiin. Stressistä Länsmans
ei ole kärsinyt ja hänen vireystasonsa ja työkykynsä ovat säilyneet
korkealla tasolla.
Länsmans on niin innolla mukana työhyvinvointihankkeessa,
että häntä voidaan jopa luonnehtia ”mallioppilaaksi.”
– Liikunta on selkeästi lisääntynyt. Vapaa-ajalla pudotan painoa viiden ihmisen ”Läskilotto”ryhmässä.
Länsmans katsoo, että yhteinen
liikunta luo hyvää henkeä myös
työyhteisöön.
– Yhteinen liikunta yhdistää
väkeä. Toivottavasti mahdollisimman moni saa ja myös uskaltaa tarttua tähän tilaisuuteen. Se
kannattaa. Ihan varmasti.

Työhyvinvointiohjelmassa työterveyspalvelut linkittyvät laajaan toimijoiden verkostoon. Oh-

Teksti ja kuvat
Ville Vanhala

saivat Pirkko Soukka ja Onni
Hämäläinen.
Langinkosken seurakunnan
luottamushenkilöille luovutettiin
ansiomerkit piispantarkastuksen
messun yhteydessä 16. lokakuuta. Kultaisen ansiomerkin saivat
Antti Oksanen ja Jari Vuorimaa.
Hopeisen ansiomerkin sai Martti Pentti.

menetelmät nousevat ja miten tätä moniulotteista kenttää pystytään ymmärtämään, Juha Tanska tiivistää.
Raamatun tutkimuksessa yhdistyvät kielet, historia, kulttuurihistoria ja ajattomat elämän
kysymykset ovat saaneet tutkimuksen kautta jälleen lisää valoa. Tanskan Vanhan Testamentin eksegetiikkaan liittyvän väitöskirjan aiheena on Changing
Paradigms in Biblical Critisism 2 Kings 22:1-23:30 in the Flux of
Discourses. Teoksen tiivistelmä
löytyy suomen ja englannin kielellä Helsingin yliopiston nettisivustolta.

Henkilöstöuutisia
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi 31.10. valtakirjan
Kotkan rovastikunnan lääninrovastin virkaan Haminan seurakunnan kirkkoherra Jari Pennaselle ajalle 1.1.2012-31.12.2017.
Pennanen jatkaa lääninrovastin
tehtävässä.

Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

Pastori Jari Savinainen on edelleen jatkamassa viransijaisena
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vs. oppilaitospastorin tehtävissä marraskuun alkuun 2013.

Kymin seurakunta

Pastori Antti Kilpi toimii I kappalaisen viransijaisena ajalla
9.9.2011-31.5.2012. IV kappalainen Johanna Tanska on virkava-

paalla 22.10.2011-3.9.2012. Pappi
Elina Aro on hänen sijaisenaan.
Kirkkoherra Juha Tanska on kolmen viikon ajan virkavapaalla
28.11.-18.12.2011. Hänen sijaisenaan toimii V kappalainen Nina
Eskoli.
Diakoni Hanna Kokkomäki on
virkavapaalla 9.12.2011-18.10.2012.
Hänen sijaisenaan toimii sosionomi-diakoni Riitta Buddas.

Langinkosken seurakunta

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kanttori Susanna Hauerille valtakirjan Langinkosken seurakunnan II kanttorin virkaan 1.10.2011 lukien. Pastori Tero Kuparinen sai valtuudet Langinkosken seurakunnan II
seurakuntapastoriksi 1.2.2012 lukien.

Langinkosken pitkäaikainen
lastenohjaaja Anneli Korhonen
on jäänyt eläkkeelle 1.11. alkaen.
Langinkosken vs. II kanttorina
1.10.-31.12.2011 toimii Matti Vaakanainen.

Ansiomerkkejä
luottamushenkilöille

Kotkan ja Langinkosken seurakunnissa on huomioitu luottamustehtävissä pitkään toimineita luottamushenkilöitä seurakuntyön ansiomerkeillä.
Seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin 30 vuoden toiminnasta
Kotkan seurakunnan luottamustehtävissä saivat 12.10. järjestetyssä tilaisuudessa Jatta Moilanen,
Veijo Kuusisto ja Kaisa Rönkä.
Seurakuntatyön hopeisen ansiomerkin 20 vuoden toiminnastaan

Kirkkoherra Juha Tanska
väitteli tohtoriksi

Kymin seurakunnan kirkkoherra
Juha Tanska on väitellyt teologian tohtoriksi Helsingin yliopiston
teologisen tiedekunnan väitöstilaisuudessa lauantaina 12. marraskuuta.
– Tutkimukseni tavoitteena oli
saada esiin, mistä lähtökohdista Raamatun erilaiset tutkimus-
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Derrick Kayiwa menisi mielellään kouluun, mutta häntä hoitavalla perheellä ei ole siihen rahaa. Derrick auttaa naapureita hoitamaan kanoja.

Derrick on onnellinen
päästyään pois kadulta
Kynttilät tuovat slummiin valoa ja toivoa
Pojan silmät loistavat. Hän esittelee ylpeänä aluetta, jossa hän
on asunut viiden vuoden ajan.
Poika avaa kanahäkin oven ja näyttää hoidokkejaan: hän ei pääse kouluun, mutta
hän hoitaa kanoja. Hän on itse opetellut
lukemaan ja kirjoittamaan, puhuu kaunista englantia ja käyttäytyy kohteliaasti kuin
englantilaisen sisäoppilaitoksen kasvatti.
Ollaan Ugandan pääkaupungin Kampalan slummissa. Derrick Kayiwa, 14, vietti lapsuutensa suurkaupungin kaduilla.
Hänen joulunsa oli sinä päivänä, kun hän
pääsi slummiin asumaan perheeseen, jossa
elää yhteensä kymmenen katulasta.
Derrick näkee slummin aivan toisin silmin kuin monet muut sen asukkaat, suomalaisista kävijöistä puhumattakaan. Hänellä on siellä katto pään päällä ja perhe ympärillä. Derrick hymyilee lämpimästi Alisonie Odongille, joka oman kotinsa edustalla näyttää, miten kynttilöitä valmistetaan.
Nämä kynttilät tuovat valoa, ja ne tuovat
myös toivoa slummin asukkaille.

Halusin tulla tänne takaisin

Sateen jälkeen slummin kujat ja kotien lattiat ovat punaista, liukasta liejua. Kaikkialla on roskia, kivenmurikoita ja kuoppia. Ihmiset katselevat uteliaina vierasmaalaisia
kulkijoita. Slummialue henkii väsymystä ja
kadotettuja toiveita, kaipuuta oloihin, ehkä
kotiin maaseudulle, mutta ihmiset hymyilevät herkästi.

Alisonie Odong tuo uusia päämääriä elämän tuhoamien haaveiden tilalle.
– Synnyin tällä alueella. Muutin sitten
pois Kampalasta, mutta halusin tulla takaisin kotiseudulle auttamaan näitä ihmisiä.
Alisonien lääkärimies kuoli tämän vuoden alussa. Hänelle jäi viisi lasta ja koti, joka on selvästi muita asuntoja parempi, sillä
siellä on myös huussi. Muut slummin asukkaat käyttävät yhteistä käymälää, joka on
vaarallinen paikka naisille öiseen aikaan.

Unelmana paikka lapsille

Alisonie ohjaa naisryhmää, joka tekee erilaisia töitä. Valoisin tuote ovat kynttilät, jotka myydään ja osa rahoista laitetaan säästöön. Näin opitaan myös tulevaisuuden
suunnittelua.
Kynttilät ovat hyvä bisnes, sillä sähkö on
Ugandassa kallista ja sähkökatkokset jokapäiväisiä.
– Meillä on kaksi kynttiläkonetta, Alisonie esittää tyytyväisenä. Yhden koneen
hinta on 150 000 shillinkiä eli vajaat 40 euroa, joka on hirmuinen hinta. Lisäksi tarvitaan sydänlankoja ja vahaa, josta ei heitetä
yliroiskunutta nokarettakaan pois.
Kahdeksan kynttilän paketista saadaan
1800 shillinkiä eli vajaat 50 senttiä.
– Minulla on unelma. Toivon, että saan
rahaa niin paljon, että voin ostaa maata
Kampalan ulkopuolelta ja kasvattaa siellä
slummin lapsia, Alisonie kertoo.
Ja hänen silmissään tuikkii kokonaisen
kynttilämeren lämpö.

Katulapsena söin jätteitä
Entinen katulapsi Derrick, 14, kertoo avoimesti menneestä elämästään.
– Äiti ja isä kuolivat, kun olin pieni poika. Olin perheen ainoa lapsi ja sukulaiset
asuivat maalla. Kaduilla asuu paljon muitakin lapsia ja he ottivat minut joukkoonsa.
Vuodet kaduilla olivat täynnä turvattomuutta ja nälkää. Katulasten kesken tuli riitoja, kaverit vaihtuivat ja toisiin ihmisiin luottaminen kävi yhä vaikeammaksi.
– Kaduilla asuessani söin jätteitä. Kyllä niitä voi syödä, kun on kova nälkä eikä
muuta ole, Derrick sanoo katsoen vakavana kuulijaansa silmiin.
Ugandassa on varovaisten arvioiden mu-

kaan noin 15 000 katulasta. Heistä pienimmät ovat vasta kävelemään oppineita.
– Tulkaa käymään kodissamme, Derrick
pyytää suomalaisia vieraita. Hänen katseestaan näkyy ylpeys: minulla on koti, johon voin teidät kutsua.
Aikataulu ei valitettavasti anna myöten.
Kun vieraat jatkavat matkaansa slummissa, Derrick pyyhältää yhtäkkiä vastaan ja
haluaa tanssia vieraille.
Siinä tanssissa on nuorta energiaa ja elämisen iloa, toivoa ja sisukkuutta.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Kirkon Ulkomaanapu tukee
Kampalan slummien asukkaita kaupunkihankkeen avulla. Hanke auttaa
asukkaita toimimaan säästö- ja lainaryhminä. Tuloja he saavat mm. kynttilöiden ja paperipussien tekemisestä, kaupasta, kanojen hoidosta ja muovituolien vuokraamisesta.
Ryhmien jäsenet saavat säästöistään lainoja bisneksensä kehittämiseen, lasten koulumaksuihin ja muhin kuluihin. Lainat auttavat pidemmällä aikavälillä tonttien hankkimisessa ja talojen rakentamisessa.
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja on hyvä valinta. Sopivia vaihtoehtoja riittää jokaisen kukkarolle: Kuusi kanaa, 24 euroa, voi muuttaa koko
perheen elämän. Lapsilla tulee olla koulussa koulupuku, hinta 8 euroa, sillä
muuten ei opinahjoon ole menemistä.
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Taas kaikki kauniit muis
Joulu on kristityille kirkkokunnasta riippumatta suuri juhla, asuivatpa he missä
päin maapalloa tahansa, Jumala kun on
kaikille yhteinen.
Monet jouluperinteetkin ovat yhteisiä, ja
juuri ne tekevät joulusta juhlan, vaikka sen
joutuisi viettämään kaukana kotoa. Kauneimmat joululaulut vetävät kirkot täyteen, ja aaton myöhäishartaus on suositumpi kuin jouluaamun jumalanpalvelus. Lapsuuden joulutunnelman toivoisi moni löytävänsä.

Kongossa ei anneta
joululahjoja
Farncois Kazungun perhe viettää tänä
vuonna toista jouluaan Suomessa, jonne he
pääsivät pakolaisleiriltä Ruandasta heinäkuussa 2010. Kazungut ovat roomalaiskatolisia, mutta koska Kotkassa on vain kerran kuukaudessa katolinen jumalanpalvelus, isovanhemmat kaksine lapsenlapsineen
näkee liki joka sunnuntai Kotkan kirkossa.
Kirkko on heille kuin turvallinen kotipesä
oudoissa oloissa.
Joulu on Kongossakin vuoden suurin ja
paras juhla, johon kirkossa käynti kuuluu
tärkeänä osana niillekin, jotka eivät muulloin siellä käy. Joulu on myös suvun juhla, jolloin kokoonnutaan yhteen. Jos aikuisilla lapsilla on mahdollisuus käydä vanhempien luona kerran vuodessa, se tapahtuu ehdottomasti jouluna, kertoo Suomessa 12 vuotta asunut tulkkimme Saturnine
Ganumuhoza.
Varmistan häneltä kahteen kertaan, että
ymmärsin oikein. Kyllä: jouluaattona Kongossakin koristetaan kuusi. Yhteinen suuri
juhla alkaa kello 18, jolloin mennään kirk-

koon. Koko ilta on iloista odotusta ja yhteislaulua kello 24:ään, jolloin pappi julistaa Jeesus-lapsen syntyneeksi. Sen jälkeen
kaikkialta, myös radiosta, kuuluu tunnin
ajan vauvan itkua. Iloista syntymää juhlistetaan vielä laulamalla kirkossa, ja juhla jatkuu kotona.
Francois Kazungu sanoo, että koko joulunaika on erityisesti lasten juhlaa. Kaikki pukeutuvat parhaimpiinsa, mutta nimen omaan lasten pukeminen niin kaunisti kuin varat sallivat, kuuluu perinteeseen,
onhan joulu Jeesus-lapsen ja siksi kaikkien
muittenkin lasten juhla. Saturnine vahvistaa, että jos perheellä on varaa hankkia lapselle vain yksi uusi vaatekerta vuodessa,
se tapahtuu silloin aina jouluna. Joululahjat eivät kongolaiseen perinteeseen kuulu.
Jouluaattona kirkossa, kun lapsetkin pääsevät alttarille, pappi saattaa antaa jokaiselle karamellin.
Joulupäivänä mennään taas kirkkoon.
Sen jälkeen on jouluaterian vuoro. Lihaa
ei Kongossa syödä joka päivä. Tavallinen
kansa syö sitä harvoin, mutta aina suurina juhlina yhdessä perheen kanssa. Juhlaruoka tehdään vuohesta ja sitä syömässä
on usein myös naapureita. Juhlina on tärkeää olla yhdessä.
Jossain vaiheessa kysyn joululauluista.
Ensimmäistä Saturninen ja Francoisen kauniisti hyräilemää sävelmää en tunne, seuraavan laulamme kyyneleet silmissä yhdessä, minä suomeksi, he omalla kielellään
kinyaruandalla. Jouluyö, juhlayö, päättynyt
kaikk on työ Maailma tuntuu äkkiä pieneltä.

Saturnine Ganumhozan tärkein jouluperinne on ruandalainen tapa rakentaa joulutalo. Sen sisään asetellaan
pienet veistokset, Maria, Joosef, Jeesus-lapsi ja enkeleitä.

Tellervo Aho koristaa kotinsa enkeleillä, mutta tärkein koriste on tarjottimelle sammalesta,
varvuista ja pienenpienistä enkeleistä, tontuista ja metsän eläimistä rakentuva joulumaa.
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stot mun tulee mielehen…

Seurakuntayhtymän kerho venäjää puhuville perheille kokoontuu maanantaisin Ristinkalliolla. Suomalainen joulu on useimmille vielä melko uusi kokemus. Kerholaisista osa kuuluu luterilaiseen kirkkoon, osa on ortodokseja.

Venäjällä joulu
on pyhä juhla
Ristinkalliolla kokoontuu viikottain seurakuntayhtymän kerho venäjää puhuville perheille. Tunnelma on iloinen ja lämmin. Isommat lapset leikkivät, kaksi pienintä tuhisee äitiensä sylissä, keskustellaan
ajankohtaisista asioista, ja parhaiten kieltä
osaavat tulkkaavat. Tässä joukossa on useita vasta vähän aikaa Suomessa olleita, jotka
lastensa kanssa opettelevat uuden maana
tapoja. Liki yhteen ääneen he kertovat, miten hauskaa on, kun lapset askartelevat kerhossa joulukoristeita. Joulu on käsin kosketeltavan lähellä.
Neuvostoliiton aikana kristillistä joulua
juhlittiin hiljaa ja huomiota herättämättä
perhepiirissä. 80-luvulla olot vapautuivat,
mutta joulu on edelleen rauhallinen perhejuhla, joka Venäjälläkin kokoaa läheiset yhteen. Lahjat eivät kuulu venäläiseen
jouluun. Ne tuo vasta pakkasukko uutena vuotena.
Viipurilaissyntyinen Natalia Miettinen on asunut Suomessa kohta kymmenen vuotta. Hän on kolmilapsisen perheen
äiti, lähihoitaja, joka opiskelee työn ohella
tavoitteena sairaanhoitajatutkinto. Hänen
joulumuistonsa Venäjältä ovat teinivuosi-

en tunnelmia ortodoksisessa kirkossa, jonne hyvä ystävä otti hänet mukaan. Natalia
kertoo, että kirkossa oltiin melkein koko yö.
Kirkkoon astuttaessa oli tärkeää peittää pää
ja sitten sytyttää kynttilä tietyn pyhäinkuvan eteen. Pyhäinkuvan edessä rukoiltiin
Jumalan varjelusta, ja pyhimys valittiin sen
mukaan, mitä rukous koski. Tunnelma oli
juhlava ja harras.

Kello löi jo viisi,
lapset herätkää
Istun Kymin kirkossa parvella, vastapäätä
saarnastuolia. Kalle-vaari on valinnut paikan viisaasti, niin että näen kaiken, vaikka pieni olenkin. Päällimmäisin muistikuvani on valtava, elävin kynttilöin koristettu kuusi. Suuri valurautainen kamiina hohkaa lämpöä, mutta minulla on päällysvaatteet ylläni, sillä lämmityksestä huolimatta
on koleaa. Olen kuusivuotias ja ensimmäistä kertaa elämässäni joulukirkossa.
Minut on herätetty varmaan silloin, kun
Naimi-mummu on lähtenyt navettaan. Aamupala on tuskin maistunut, sillä minua
jännittää. Vaari peittelee minut lammasvällyjen alle rekeen. On pilkkopimeää, lunta
ja pakkasta, oikea suomalainen joulusää.
Kirkkoon on matkaa viisi kilometriä.

Kirkonmäellä, hautausmaan oikealla
puolella kiviaidan vieressä on paikka hevosille, joita siellä jo on kaurapussi edessään ja loimi selässään. Vaari puhelee tuttujen kanssa – kaikkihan toisensa tuntevat
– ja esittelee minut. Vaari taitaa olla minusta ylpeä, isosta tytöstä.
Osaan laulaa Enkeli taivaan lausui näin,
mutta muut virret ovat minulle outoja.
Saarnan aikana silmät menevät väkisin
kiinni, mutta kuulen kyllä kaiken. On turvallista nojata vaariin ja aistia harras tunnelma, puheet ja virret, joista en ymmärrä juuri mitään, mutta minun on hyvä olla.
Äiti on opettanut, että kun haukottelee, on
pantava käsi suun eteen.
Vaari on ravimiehiä. Kotimatkalla Jermu-ruuna saa juosta, ja mummulan tienhaarassa vaari antaa käteeni ohjakset, Jermuhan osaa kotipihaan ajamattakin, mutta sitä en vielä silloin tiedä.

On äiti laittanut
kystä kyllä
Mummu on pitänyt kapakalaa lipeävedessä
ja liottanut sitten säkissä Kymijoessa. Viikkojen prosessin tuloksena on valkeaa kalaa. Sillit, lohi, rosolli, kinkku, laatikot, joulupuuro, lahjojen jaon jälkeen salissa kahvia, kakkua, joulutorttuja, pipareita. Sukuni naiset ovat taitavia keittiössä.
Meitä on lopulta vuosien saatossa koolla
neljä sukupolvea, parhaimmillaan 21 henkeä, nuorimmat keskenään pikkuserkkuja. Joulupukki tietää kaikki lasten tekemät
koiruudet ja aloittaa varmistamalla suuresta vihostaan, että on oikeassa talossa. Hänellä ei ole naamaria, vain taitava maski,
niin että pukin veljen tyttärenpojalta menee monta vuotta, ennen kuin tunnistaa
kaimansa. Mummu saa monta vuotta peräkkäin lahjaksi virkatun patalapun. On
hienoa, jos osaa tehdä lahjat itse.

Saunapukki
Joulusaunaan me lapset otamme mukaan
vain pyyhkeen, sillä saunan ovelle kolkutetaan aina, ja ovenraosta lentää jokaiselle
uusi alusvaatekerta tai yöpuku. Tavan on
aloittanut 1800-luvun lopulla isoisäni äiti
Liisastiina Osola omille lapsilleen ja sitten
lapsenlapsilleen. Hänen miniänsä otti sitten saunapukin roolin ja äitini jatkoi perinnettä. Nyt on minun vuoroni. Saunapukkia
ei kukaan ole nähnyt. Arvelemme lastenlasten kanssa, että hän varmaankin on Korvatunturin joulupukin ujo pikkuveli. Mukavaa joka tapauksessa, että hän löytää aina
sen talon, jossa he joulun saunovat.
Tyttäreni selvitti folkloristiikan opinnoissaan saunapukin historiaa. Vastaavaa perinnettä ei ole muualla Suomessa,
ei myöskään naapurimaissa eikä Baltiassa.
Saunapukki on siis tukevasti kymiläinen.
(1800-luvun lopun Suomessa uusia vaatteita ei saatu usein. Saunapukki toi alusvaatteet, joulupukki usein muuta päälle
pantavaa. Lapset saivat siis vaatteensa jouluna, kuten Kongossa nykyäänkin.)

Rauhaa, vain rauhaa
kellot ne soi
Jouluhartaus, minulle vuosia Laajakosken kappelissa, ja kynttilöiden sytyttäminen läheisten haudalla katkaisee aaton kiireen. Joulu alkaa. Kun jouluherkut on nautittu, lahjapaperit kerätty pois ja pienimmät
saateltu Höyhensaarille, hiljaisuus ja rauha
palaavat, kun kävelee uudestaan hautausmaalle ja kiertää rakkaitten haudoilla varmistamassa, että kynttilät palavat. ”Ja seimen yllä joulun tähti kirkkauttaan.”

Teksti Tellervo Aho
Kuvat Erkko Vuorensola
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Lauluämpäri
– lauluja laulutaidottomille!
Seurakuntatalossa on
hiljaista – hetken luulen
olevani väärässä paikassa. Pian kuitenkin löydän
tieni saliin, jossa kanttori Jenny Joas pitää alkulämmittelyä. On tärkeää
avata ääni ja keho kunnolla, jotta laulaminen
olisi mukavampaa.

– Iloinen ilme! opastaa aurinkoinen Jenny Joas ja saa koko kuoron
hymyilemään. Ensimmäiset nuotit jaetaan ja pian Tuulien teitä soi
kauniisti salissa. Tässä kohtaa toimittaja unohtaa, että lauluämpäristä puhutaan laulutaidottomien kuorona. Jenny opastaa kuorolaisia kokeilemaan toisen äänen
laulamista ja äänen voimakkuuden hallitsemista. Lauluämpärissä vallitsee hyvä tunnelma – kaikkia heitä yhdistää rakkaus laulamiseen.
Jenny sai idean Lauluämpäriin kuultuaan Jyväskylän seurakunnan samankaltaisesta kuorosta, jossa ei ole minkäänlaisia
pääsyvaatimuksia. Lauluämpäri on paikka kaikille jotka haluavat laulaa taidoista tai kokemuksesta riippumatta. Lauluämpäriin
ei tarvitse sitoutua, eli laulamaan
voi tulla silloin kuin itselleen sopii tai vaikka joka kerta. Käytäntö on muuten oiva, mutta Joasta
harmittaa se, ettei vaihtuvalla kokoonpanolla voi harkita esimerkiksi esityksiä seurakunnan tapahtumissa.
Lauluämpärin nimi vaikuttaa
jotenkin tutulta. Joas allekirjoittaa muistikuvan kertomalla, että
nimi on kuin onkin lähtöisin rippileireillä usein leikitystä leikistä.

Jenny Joaksen ohjaamassa Lauluämpärissä vallitsee hyvä meininki.

– Kun kyseessä on kilpailutilanne, niin ihmiset unohtavat
pelkonsa ja uskaltavat laulaa, Jenny sanoo. Rippileirillä leikityssä
Lauluämpäri-kilpailussa annetaan esimerkiksi jokin ensimmäinen sana tai kirjain, josta joukkueen täytyy keksiä kappale ja juosta ämpärin päälle laulamaan sitä.
Kappaleet Jenny Joas valitsee omista lempikappaleistaan
ja kuorolaisten toiveiden perusteella. Mukana on kaikkea Junnun hiteistä virsiin. Ihmisiä Lauluämpärissä käy noin muutamakymmen joka kerta ja lähes aina
on mukana uusia tuttavuuksia.
Jennystä on ilo huomata, kuinka
Lauluämpärin ihmiset ovat selkeästi löytäneet uusia ystäviä kuoron sisältä.
– Sosiaalisuus näkyy myös siinä, että kappaleiden välissä rupatellaan paljon enemmän kuin ennen, nauraa opettaja. Tauon koittaessa kyselen kuorolaisten kommentteja ja saan toinen toistaan
positiivisempia vastauksia.
– Kivaa, että Hovinsaarella tapahtuu! riemuitsee Tiina Tans-

kanen, joka on toista kertaa mukana Lauluämpärissä.
– Täällä lauletaan hurjan kauniita kappaleita, nyökkäilee vieressä istuva Suvi Tanskanen.
Kummatkin nauttivat laulamisesta ja ovat onnellisia uudesta harrastuksesta. Myös ohjaaja Jenny
Joas saa paljon kehuja kuorolaisiltaan, jotka painottavat hänen
roolinsa tärkeyttä.
– Laulu jäi joskus moneksi vuodeksi, mutta tämän avulla olen
uskaltautunut taas laulamaan,
kertoo tämänkertaisen Lauluämpärin ainut mies, Ari Kauhanen.
Miehiä on ollut aikaisemminkin,
mutta kaikki kuorolaiset ovat sitä
mieltä että heitä voisi tulla lisää.
Tärkeintä on se, että nauttii laulamisesta. Jos tämä yksi ja ainoa
kriteeri täyttyy, kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Lauluämpäriä järjestetään Hovinsaaren seurakuntatalolla joka toinen
viikko sunnuntaisin kello 15.

Mestarimaalarit työssä. Taustalla Enna Jarnstedt-Rantaruikka luo uusia puita ja
eläimiä. Edessä Sinikka Lopperi tuunaa kaappeja uuteen malliin. Teipit ja liitutaulumaali saavat ihmeitä aikaan. Kerhohuone on ilo silmälle ja saa mielikuvituksen liikkeelle . Luojan luonto puhuttelee katsojaa!

Seinämaalaus tuo
viidakon ihmeet kerhoon
– Tälle huoneelle voisi tehdä jotain! Sinikka Lopperin tokaisu
pisti liikkeelle melkoisen aivomyrskyn työtiimissä.
Maalaamalla voisi tehdä aika
kivoja juttuja, tuumittiin. Sitten

Teksti ja kuva
Johanna von Hertzen

kysyttiin kiinteistöpuolelta, voisiko ostaa maaleja jos itse tehtäisiin työt. Lupa heltisi. Sitten ryhdyttiin tuumasta toimeen. Enna
Järnstedt-Rantaruikka, Sinikka
Lopperi ja innokas työkaverien
joukko ”antoi palaa”.
Haettiin virikekuvia
ja lisää maalia.
Yhteistyön tuloksena syntyi kerhohuoneen takaseinälle papukaijoja, elefantti,
apinat, liaanien koristamaa puustoa ja muuta kivaa.
Tiikeri on niin ihanan elävä ja ystävällinen, että sitä tekee mieli silittää.

Monikulttuurisen asumisen
haasteet ja mahdollisuudet
Kotkassa järjestetään ensi vuoden alussa vapaaehtoistyöntekijöille kaksipäiväinen asumispakkiohjaaja-koulutus.
Koulutus antaa valmiuksia maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten
asumisen tukemiseen.
Asumispakkiohjaaja -koulutuksessa
käydään läpi muun muassa vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, asukasdemokratian perusteet ja järjestyssäännöt, yhteiset tilat ja naapuruus, kierrätys ja jätehuolto sekä muita tarpeellisia
tieto-taitoja, jotka auttavat kotiutumista ja elämää yhteisessä asuinympäristössä.
Asumispakkiohjaajien koulutukset
ovat tiistaina 24.1. ja keskiviikkona 1.2.
kello 17.30-20.30 Kotkan seurakuntakeskuksen kahviossa, os. Mariankatu
14, käynti sisäpihalta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
20.1.2012 mennessä Maarit Koskensalo-Tiainen puh. 044 752 9527 tai maarit.koskensalo-tiainen@kotka.fi

Koulutusta ja
keskustelua asumisesta

Lisäksi järjestetään 1.2. kello 13-16 koulutus-/keskustelutilaisuus kaikille asumiseen liittyvien kysymysten parissa
työskenteleville ja jo asumisneuvontaa
tuottaville tahoille, kuten esim. kiinteistö- ja huoltoyhtiöiden edustajille, asuntopalveluja tuottaville tahoille, ohjaajille, perhetyöntekijöille, järjestötoimijoille jne.
Koulutus järjestetään Kotkan seurakuntakeskuksen kahviossa, os. Mariankatu 14, käynti sisäpihalta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
27.1.2012 mennessä Maarit Koskensalo-Tiainen puh. 044 752 9527 tai maarit.
koskensalo-tiainen@kotka.fi
Koulutustilaisuudet ja keskustelun järjestää Suomen pakolaisavun KOTILO-hanke,
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Kotkan
kaupunki. Tervetuloa!

Hyvä naapuri
KOTILO-projekti
Katsoo myös naapurin
lasten perään
Pitää mahdollisimman
vähän turhaa meteliä
Vie roskat oikeille paikoille ja
kierrättää, säästää sähköä ja
vettä

Kunnioittaa yörauhaa
Tervehtii iloisesti kaikkia
Kunnioittaa omaa ja
muiden kotirauhaa

Noudattaa yhteisiä pelisääntöjä

On sydän paikallaan, ottaa
vastuuta – soittaa apua jos
joku on vaarassa

Lainaa sokeria jos
naapurilta on päässyt
loppumaan

Huolehtii omasta kodistaan ja
ympäristöstään sekä ilmoittaa näkemistään vaurioista

Ei juoksentele rappukäytävässä
Suvaitsee erilaisuutta ja voi
kokea olevansa hyväksytty

Osallistuu talon yhteisiin
talkoisiin ja tapahtumiin
On vastuussa vieraistaan
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Gallup

Teksti ja kuvat Johanna von Hertzen

Miten joulusiivous eroaa
tavallisesta siivouksesta?
Janina Herrala ja Mersu Kuusela
– Kauhea sählinki alkaa viikkoja ennen, vastaa Janina Herrala (vas.)
– Ei meillä siivota ollenkaan, koska
aattona on kuitenkin kaikki levällään,
kertoo Mersu Kuusela.

Tapsa Jalkanen
– Ohjeet siivoukseen tulevat ”ylemmältä taholta”, miehen rooli on tehdä niinkuin käsketään, naureskelee
Tapsa Jalkanen.

Salla Kärki
– Ei ole mitään hurjaa härdelliä vaan
ihan normaali viikkosiivous. Jouluna monet muut arvot ovat tärkeämpiä kuin siivous, toteaa Salla Kärki.

Markus Laine ja Sini Lahti
– Meillä laitetaan koti näyttelykuntoon! Joulukuusi haetaan ajoissa ja
havusia imuroidaan sitten joka päivä, vastaa Markus Laine.
– Siivotaan perusteellisesti, verhot ja
matot vaihdetaan, listaa Sini Lahti.

Hiljakseen
Näinä loppuvuoden päivinä aika täyttyy
helposti monenlaisesta pienestä. Pää
on täynnä lahjamietteitä, jouluruokia,
kortteja, muistamisia. Kuka pohtii siivoamista, kenen mieltä askarruttaa, millaisia lahjoja kullekin läheiselle olisi hankittava ja ketkä tähän piiriin oikeastaan
kuuluvat. Ketä meille kutsutaan tai minne tänä vuonna mennään jouluksi? Entä
uutena vuotena?
Tai syksyn pimeys täyttää mielen joka
sopukan niin, ettei tunnu jäävän tilaa millekään muulle.
Loppuvuoden pimeyden tai kiireen keskellä saattaa käydä helposti niin, että sulkeudumme omaan maailmaamme, ja ne läheiset ihmiset kotona, kivenheiton tai puhe-

Umpisolmussa
limen päässä jäävät vähälle huomiolle. Ehkä tuntevat jäävänsä
ulkopuolelle. Läheisestä voi tuntua siltä, että olemme matkojen
päässä, tavoittamattomissa.
Tavoittamattomiin mennään helposti myös silloin, kun asioita
ja väärinkäsityksiä on jäänyt selvittämättä. Silloin olohuoneessa
kuljetaan toistensa ohi hipaisematta, katsomatta, kuin laivat aavalla merellä. Mieli on toiselta paossa.
Entä jos jarruttaisi tänä vuonna? Tuossa toisen kohdalla kuitenkin katsoisi kohti. Odottaisi mieli avoinna, mitä toisella on sanottavaa. Sanoisi jotakin lämmintä siitä, että sentään on tuo läheinen ihminen. Hymyilisi ja jäisi lähelle toista ihmistä. Istuisi
vaikka sohvan nurkkaan kylki kyljessä, vain olisi toisesta tietoinen, toiselle läsnä.
Olisiko läsnäolo paras lahja?
Virpi Koivistoinen
perheneuvoja
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Poikien sählykerho on huippujuttu
Syysloman jälkeen Korkeakosken kerholaiset ovat täpinöissään.
– Täällä on aina niin kivaa, perustelee viiden kilometrin päästä Sunilasta paikalle
ehättänyt kerholainen.
Pekka Köster on innostunut ja innostava kerhonjohtaja, siitä ei ole epäilystä. Hän
on vetänyt Kymin seurakunnan varhaisnuorten kerhoa jo kahdeksan täyttä vuotta. – Tämä sopii hyvin vastapainoksi työlle Raha-automaattiyhdistyksen pelisalin
asiakaspalvelijana.
Sählykerholaisia luotsaavat Korkeakosken koululla Pekan kanssa Pasi Wilenius
ja Joni Brunila. Pasilla ja Jonilla on takanaan vuosia kerholaisena, sitten rippikoulu, kerhonohjaajaksi valmentavat kurssit ja
nyt parisen vuotta jatkuneet ohjaajan tehtävät.
– Tämä on hyvä homma, kun on kivoja
kavereita ja saamme vähän rahaakin tästä,
ohjaajat toteavat. Kaveruksilla on kotona
pienempiä sisaruksia, joka osaltaan tietysti helpotti ohjaajaksi ryhtymistä. - Eipä ole
paljon töitä tarjolla 15-16-vuotiaille nuorille, Joni toteaa. Tyytyväisyys näkyy rauhallisten ohjaajien kasvoilta.
Kerho alkaa pienellä alkuhiljentymisellä. Kaikki istuvat hiirenhiljaa sählymailojensa vieressä ja kuuntelevat tekstiä.
Sitten joukko pomppaa liikkeelle. Koulun jumppasalissa kiitävät lyöntiharjoituksissa Vili-Valtteri Kiviharju, Roni Tienvieri, Rasmus Salmi, Jesse Katainen, Kosti Tuokko, Lari Turkia, Vilkki ja Aleksi
Luukkonen.
– Mukavia ovat, tosin vähän liikaa virtaa välillä, Pasi hymyää veitikka silmäkulmassa.

Korkeakosken poikakerho asettui kuvaan leikkimielellä, mailojen päähän puettujen tonttulakkien verran pikkujoulutunnelmissa. Kerholaiset ohjaajineen
toivottavat hyvää joulun odotusta kaikille!

Pekka Köster:

Ohjaajakin saa sisältöä elämäänsä
– Opin itsekin koko ajan, kun saan ohjata
kymmentä eri suuntaan sinkoilevaa lasta,
tuumaa kerhonjohtaja Pekka Köster.
– Tästä hommasta saan myös onnistumisen tunteen ja saan olla pomona. Kukapa ei joskus haluaisi johtaa jotakin… Saan
myös sisältöä elämääni. Tavallaan se on
pieni harrastus. Kun ohjaan kerhoa, ohjaan myös itseäni, saan vastuuta ja vastuu
kasvattaa.
– Kerhonohjaajan rooli koostuu mielestäni kolmesta persoonasta: valmentajasta,
pomosta ja isoveljestä tai isosiskosta. Kyse on paljolti noiden kolmen ominaisuuden tasapainoilusta ja mitä parempi kerhonohjaaja on, sitä paremmin hän sen hallitsee. Joskus jotain toista ominaisuutta tarvitaan sillä tietyllä hetkellä paljon enemmän kuin toista.
Pekan mukaan kerholaisissa on paljon
eroja.
– Toiset ovat todella miellyttäviä, mutta sitten on taas sitä toista ääripäätä. Ikinä sitä ei saisi osoittaa, että pitää toisesta
enemmän kuin toisesta eikä ketään saisi ottaa silmätikuksi. Joskus se on äärimmäisen vaikeaa, erityisesti sen toisen ääripään kanssa. Tulisi hallita tunteensa, ja
se on erityisen hyvää harjoitusta tulevaisuutta varten.

Tärkeintä on turvallisuus

Mikä on kerhon ohjauksessa tärkeintä?
– Minulle tärkeintä on turvallisuus ja sitten tulee kerholaisen mielenkiinnon säilyttäminen ja niukasti kolmantena on, että mi-

Kiusaamiseen
puututaan aina

Pekka Köster sai yhtäjaksoisesta kahdeksan vuoden uurastuksesta kerhonohjaajan ansiomerkin Höyterissä uusien kerhonohjaajien koulutuksen yhteydessä. Kuvassa Pekka Köster, Kari Ihatsu ja Jaana
Enroos.

nä itse viihdyn. Turvallisuudesta en tingi
koskaan.
Kerhossa keskitytään etupäässä sählyn
pelaamiseen.
– Toki jaamme ”elämänohjeita”, jos tilanne sitä vaatii. Sitä tapahtuu kyllä aika
harvoin. - Mielestäni tuon ikäinen lapsi on
vielä niin ”viaton” ja hänellä ei ole vastuuta. Kun vastuuta alkaa kertyä, alkaa myös
ymmärtää elämänohjeita. Ei tuon ikäisellä

ole juuri huolia, tai jos onkin, ne ovat hyvin pinnallisia. He tuskin kärsivät sydänsuruista tai muista vastaavista.
– Jos heillä taas on joku oikea ongelma
kuten, alkoholia käyttävät vanhemmat tai
vakava sairaus, niin silloin minä en todellakaan ole oikea henkilö neuvomaan, silloin he tarvitsevat koulutettua ammattialaista.

Huumorikin toimii – jos on toimiakseen.
– Kerran meillä oli kerran muutama tyttö pelaamassa ja yksi tyttö huitaisi mailalla vahingossa poikaa käteen aika kivuliaasti. Parhaani mukaa yritin olla tukena ja
lopuksi totesin ”voi kuule, tuo on pientä.
Kymmenen vuoden päästä he särkevät sydämesi ja se vasta sattuukin”.
– Eihän heistä kukaan tietenkään ymmärtänyt kevennystäni. Eli olen katsonut
parhaaksi, että antaa ala-aste ikäisen vain
pelata. Toki pidämme joka kerta kerhohartauden.
Erityisen tiukka Pekka on kiusaamisen
suhteen, ja jo pieneen kiusoitteluun puututaan.
Pekka Kösterillä on menossa yhdeksäs
vuosi kerhonohjaajana. Hän tekee työtä
myös pelinhoitajana Kotkan ravintoloissa.
– Yhtenä iltana tuli humaltunut nuorimies tervehtimään ja kysäisi, että moi Pekka, mitä kuuluu? Hän lähti aika nopeasti
pois jonkun tytön perään ja minä jäin miettimään, mistä minä hänet tunsin. Tajusin,
että hän oli yksi ensimmäisistä kerholaisistani vuodelta 2003-2004. Olin kuitenkin
jäänyt hänen mieleensä ja tuntui siltä, että
olin siis onnistunut.

Teksti Tuula Mäkitalo
Kuvat Erkko Vuorensola ja
Tuula Mäkitalo
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Anne Kuusisto haluaa tuoda toivoa ja helpotusta pahaan oloon, mutta myös käytännön neuvoja vaikkapa raha-asioiden kuntoon saamiseksi.

Työpaikkadiakoni Anne Kuusisto:

Kriisikin on vain yksi elämänvaihe,
ehkä jopa muutos parempaan
– Usein on joukossa sellaisia
eteenpäin suuntautuvia ihmisiä, jotka vaikeassa tilanteessakin luovat valoa ja toivon kipinää muillekin, miettii työpaikkadiakoni Anne Kuusisto.

Kun työpaikka uhkaa mennä, kun lomautus tai lopulta irtisanominen ovat todellisuutta, ihminen joutuu aikamoisen kaaoksen keskelle. Koko elämä tuntuu olevan
vaakalaudalla. Näitä tarinoita Kotkassa riittää, ja mustia uutisia on tullut yhä lisää.
Anne Kuusisto aloitti Kotkan työpaikkadiakonina elokuun alussa. Hanke kestää
ensi vuoden loppuun ja sen rahoitus tulee
Kymenlaakson Ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahastolta ja Kotka-Kymin
seurakuntayhtymältä.

Valtavasti työtä

Työn kuvauksessa todetaan, että 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.
– Menen työpaikoille, luon siellä kontaktit ja annan yhteystietoni. Tarvittaessa ta-

paamme toimistolla ja voimme jutella asioista syvemmin.
Anne Kuusisto on tähän mennessä käynyt Ahlstromin Karhulan lasikuitutehtaalla ja Kotkansaarella Jelppis-kodissa.
– Jelppis-kodissa olen ollut henkilökunnan tukena rahavarkauksien aiheuttaman
kriisin keskellä. Työhöni nimittäin kuuluu
myös työssä jaksamisen ja työkyvyn ylläpitämisen tukeminen.
Työtä on siis valtavasti.
– Kaikkeen ei pysty, mutta jos muutamalle ihmiselle voi antaa apua, niin se on hyvä.

Suunta eteenpäin

Yksi kynnys työpaikkadiakonin hommassa
on työpaikoille pääsy. Työnantajien kannattaisi muistaa, että antamani keskusteluapu on heillekin eduksi, vaikkapa sairauslomien ehkäisyssä.
– Työntekijät ovat
ottaneet minut vastaan
hirveän hyvin.
Monet tulevat itsekin
juttelemaan. Mielestäni

tärkein tehtäväni on antaa toivoa ja helpotusta pahaan oloon. Haluan korostaa, että
tämä on nyt yhden jakson päätös elämässä
ja tästä suunnataan eteenpäin.
– Ihmisellä on paljon niitäkin voimavaroja, joita ei ehkä vielä ole käytetty. Juuri
tällaisessa tilanteessa voi miettiä, mitä elämältä yleensäkin haluaa. Monesti työpaikalle ajaudutaan, on saatettu vaikka mennä kesätöihin ja jääty sitten töihin.
Anne Kuusiston mielestä raha on monesti ainoa motivaatio työntekoon. - Työ on iso
osa elämää, ja siinä pitäisi olla muutakin
sisältöä.

Yhteinen kriisi yhdistää

Anne Kuusisto antaa tarvittaessa myös käytännön neuvoja tilanteessa, jossa perheen
raha-asiat pitää ajatella uusiksi.
– Ansiosidonnaisen päälle voi saada erilaisia etuuksia, jotka kannattaa käyttää
hyväksi. Muutosturvapaketti sisältää mm.
koulutustuen, joka voi olla polku aivan uudenlaiseen työhön ja elämään. Myös aloittavia yrittäjiä tuetaan. On monia mahdollisuuksia eikä kannata jäädä tyhjän päälle.
Työporukka on ihmiselle iso asia. Anne
on huomannut, että yhteinen kriisi usein
yhdistää ja lähentää ihmisiä. Monesti mukaan yhteisiin asioihin vedetään myös heidät, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja jäädä
huolineen yksin.
Kriisitilanteissakin on eronsa.
Vuonna 2009 tehtaalta irtisanottiin 76

ihmistä ja loput saivat jäädä töihin. Lokakuussa Ahlstrom Oyj päätti lopettaa lasikuidun ja lasikuitumaton valmistuksen
Karhulan tehtaalla ja 163 henkilöä irtisanottiin.
– Monet ovat sanoneet, että nyt oli helpompaa, kun kaikki työntekijät olivat samalla viivalla.

Rohkeasti juttelemaan!

Jos joukossa on yksikin ihminen, joka suunnittelee tulevaisuuttaan ja uskoo siihen, ettei kriisi ole maailmanloppu vaan enemmänkin uuden elämänvaiheen alku, hän
säteilee optimismia koko kaveriporukkaan.
– Hän antaa voimia toisille ja myös minulle, Anne Kuusisto sanoo.
Jotkut ovat saattaneet vierastaa ajatusta seurakunnan työntekijästä omalla työpaikalla.
– En ole koskaan ollut julistaja. Kristillisyyteni lähtee auttamisesta. Mutta jos joku haluaa puhua kanssani seurakunnasta tai uskonasioista, toki lähden mukaan.
En kuitenkaan halua tyrkyttää mitään kenellekään.
– Eli rohkeasti vaan juttelemaan kanssani työpaikoilla, siksi minä siellä olen, Anne kannustaa.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Osviitta
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Messut ja jumalanpalvelukset
siperheiden joulun tueksi.
Järj. Kotkan seurakunta ja
Kotkan Pohjola-Norden ry.
La 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton ehtoollishartaus
Kotkan kirkossa. Kirsi Hämäläinen, Jenny Joas.

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Ti 6.12.
klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Järnstedt-Rantaruikka,
Hänninen, Joas. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Kotkan srk-keskuksessa. - Su 1.1. klo 10
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus, Marttila, Joas.
- Pe 6.1. klo 10 Loppiaisen
jumalanpalvelus, Alhosaari, Hänninen, Joas.

Muut joulunajan
tapahtumat
Ti 13.12. klo 19 Lucia-vesper Kotkan kirkossa. Puhe Hannu Marttila. Tuotto menee kotkalaisten lap-

Aikuistyö
Ma 12.12. klo 18 Aikuistyön piirien yhteinen joulutapaaminen ”Hiljainen
polku Betlehemiin” Kotkan srk-keskuksessa, toinen kerros.
Su 1.1.2012 kirkkokahvit
ja klo 12 Päivän Tunnussana -tilaisuus Kotkan srkkeskuksessa. Tunnussanoja myytävinä 4e, 5e.
Pienryhmät jatkavat tammikuussa 2012 seuraavasti: rukouspiiri 9.1. klo 18
nuortentila Arkussa, miesten ja naisten raamattupiirit 16.1. viikolla (parittomat
viikot). Luovan toiminnan
piiri 18.1. klo 17.
Enkelinäyttely 26.11.-22.12

Kotkan seurakuntakeskuksen kahvion ikkunaseinällä.

Lähetystyö
Lähetyspiiri ke klo 12.3014 Kotkan srk-keskuksen
kahviossa. Piirissä kuullaan lähetystyön uutisia
meiltä ja maailmalta, keskustellaan, hiljennytään ja
kahvitellaan. Kokoontumiset alkavat taas joulun jälkeen 11.1. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Maarit Alhosaarelta p. 050 526 2499.

sankielinen joulukirkko su 4.12. klo 15.30. - Itsenäisyyspäivän Suomalainen messu ti 6.12. klo
15. Huom. kellonaika! - 3.
adventtisunnuntain messu su 11.12. klo 10. - 4. adventtisunnuntain messu
su 18.12. klo 10 . - Uudenvuodenpäivän messu Su
1.1.2012 klo 10. - Loppiaisen sanajumalanpalvelus
pe 6.1.2012 klo 10. - Perhemessu, isovanhempien
kutsukirkko Su 15.1.2012
klo 10.

Kyläkirkot
Kyläkirkko Haltijan kerhohuoneessa, Haltijantie 1: Su
4.12. klo 12 ja su 22.1.2012
klo 12.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: 2.
adventtisunnuntain messu su 4.12. klo 10. - Sak-

Seurakuntien tapa

Kotkan diakoniatyö
Vastaanotamme diakoniatyössä
lahjoituksia kotkalaisille vähävaraisille lapsiperheille: tilinumero 517202-274554, viite jouluavustus. Avustusta voivat antaa yksityiset henkilöt sekä yhteisöt.
- Joulun aikaan ei Mariankatu
14 sijaitsevassa diakoniatoimistossa ole avustusvastaanottoja.
Avustusvastaanotto viimeisen
kerran tänä vuonna to 1.12. klo
13-15. Vuoden vaihteen jälkeen
ensimmäinen avustusvastaanotto to 12.1.2012 klo 13-15.

Jouluavustukset

Kotkan seurakunnan jouluavustuslomakkeet haettavissa Kotkan diakoniatoimistosta, os.
Mariankatu 14 sisäpiha, torstaisin avustusvastaanoton aikana
klo 13-15. Hakemuksen viimeinen palautuspäivä ma 5.12. klo
10-16. Hakemukset voi palauttaa diakoniatoimistoon torstaisin
klo 13-15 avustusvastaanoton
aikana tai diakoniatoimiston
ovessa olevasta postiluukusta.
Hakemuksen voit tehdä myös
viimeisenä palautuspäivänä
5.12. diakoniatoimistossa (tarvitset tulo- ja menotiedot). Jouluavustuksen saaneet saavat
henkilökohtaisen kirjeen.

Verenpaineen
mittaus

alkaa ti 17.1. klo 10-11 (7.2.,
6.3., 3.4., 8.5.) Hovinsaaren
srk-talossa os. Ruununmaankatu
3.
Lisätietoa Elisa Järvimäeltä
p. 041 540 3011.

Nuorisotyö
• Kino Arkku (elokuvailta)
30.11. ja 7.12. klo 17-20.
• After School tiistaisin klo 1418 Arkussa 31.1.2012 alkaen.
• Nuorten messu 1.12. klo 18
Kotkan srk-keskuksessa.
• Rippikoulumessu 29.1. klo
10 Kotkan kirkossa.
• Facebookissa on oma ryhmä
nimellä Nuorten Arkku seurakunnan nuorille.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Johanna Nymanilta p. 041 462
6218 ja nuorisotyön nettisivuilta: http://kotkanseurakunnat.fi/
Kotkan%20seurakunta/Toiminta/Nuoret/Nuoret

Lauluämpäri
Su 4.12. klo 15 Jouluinen Lauluämpäri Hovinsaaren srk-talossa. Tule laulamaan innolla yhdessä joululauluja! Lauluämpäri
jatkuu taas tammikuussa 2012.
Järj. Kotkan seurakunnan
musiikkityö

Ekumeeninen
joulukonsertti
to 15.12. klo 19
Kotkan helluntaikirkossa
Esiintyjinä mm. Viuluviikarit,
Maarit Alhosaari, Terttu ja Mikko Almgren, Kari ja Maija Ketoja ja Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkokuoro.
Yhteislauluja.
Glögi- ja piparitarjoilu konsertin jälkeen. Vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Joulujuhlia
• To 1.12. klo 18 Kuurojen
joulujuhla Ristiniemessä.
Tulkkaus viittomakielellä.
Kulku omin kyydein. Lisätietoa Seijalta p. 041 462 6215 /
seija.rotonen@evl.fi
• Ma 12.12. Eläkeikäisten joulujuhla Ristiniemessä. Hinta
15 euroa. Bussi Kotkan srkkeskuksen edestä klo 10, ajaa
Hovinsaaren kautta. Paluulähtö klo 15. Ilm. 2.12. mennessä
p. 05 225 9300.
• Pe 16.12. klo 12 Liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten joulujuhla Ristiniemessä.
Hinta 15 euroa. Kotkan alueelta invataksikuljetus. Paluulähtö klo 15. Ilm. pe 2.12.
mennessä Seijalle p. 041 462
6215.

Enkelit esillä Kotkassa
Enkeleitä, onko heitä? Kyllä vaan, sillä pian heitä on
runsaasti nähtävillä Kotkan seurakuntakeskuksen enkelinäyttelyssä.
Enkelien moni-ilmeinen joukko kurkistelee pimeään ja
vähän valoisampaankin aikaan Mariankatu 14:n sisäpihalle kahvion ikkunapenkiltä. Luvassa on myös muutama perinteinen seimiasetelma.
Enkelinäyttelyn keräämistään enkelihahmoista laittavat esille Tellervo Aho ja Airi Koivukoski. Näyttelyn yhteistyökumppanina on Kotkan seurakunnan lähetystyö.
Erilaiset enkelin päivystävät kotkalaisten iloksi 26.
marraskuuta alkaen aina jouluviikolle 22.12. saakka.

Kerhot alkavat
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tammikuussa 2012: Ennakkoon
ilmoittautuneille Torstaikerho
to 12.1. klo 11.30-13 Kotkan
srk-keskuksessa. - Toivon kerho pe 13.1. klo 11.30-13.30
Langinkosken kirkolla. Kotkan
suunnalta invataksikuljetus 2 e/
kerhokerta.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.
- Hopeakerho ke 18.1. klo 1213.30 Hovinsaaren srk-talossa. Näkövammaisten kerho ma
23.1. Hovinsaaren srk-talossa.
Invataksikuljetus 2 e/kerhokerta.
Lisätietoa Seija Rotonen
p. 041 462 6215.

Ekumeeninen
rukousviikko
16.-22.1.2012 Kotkassa
Ekumeeniset rukousillat:
• Kotkan Helluntaikirkossa
ti 17.1. klo 18.
Puhe Hannu Marttila.
• Kotkan Vapaakirkossa
ke 18.1. klo 18.
Puhe Antti Jääskeläinen.
• Kotkan seurakuntakeskuksessa to 19.1. klo 18.
Puhe Kim Auvinen.
Pääjuhla Kymin kirkossa
su 22.1. klo 18.
Mukana mm. Ossi Könönen,
Nina Eskoli, Juha Tanska.
Kahvi- ja teetarjoilu juhlan jälkeen kirkonmäellä sijaitsevassa
Helilän seurakuntatalossa.

Osviitta

ahtumat

Joulujuhlia
työaloilla
• Su 4.12. klo 11.30 Koko suvun pyhäkoulun joulujuhla
Kymin kirkossa. Juhlan jälkeen on tarjolla puuroa Helilän srk-talossa.
• Ti 13.12. klo 16 Lähetystyön
joulujuhla Ristiniemessä yhdessä Kotkan seurakunnan
kanssa, Maarit Alhosaari, Nina Eskoli, Anne Hovi, Terttu
Kokkonen, Niina Venäläinen.
• Pe 16.12. klo 10.30 Helmikirkon joulujuhla Kymin kirkossa, Anna-Tiina Järvinen,
Niina Venäläinen, Kirsi Tuominen.
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Joulunajan
tilaisuudet 2011
säpihalta) Niina Venäläinen
laulattaa, kahvit klo 14.30 alkaen.

Diakoniatyön
joulujuhla

To 15.12. klo 12-14.30
Ristiniemessä
Juhla on tarkoitettu kaikille diakoniatyön toiminnassa mukana
oleville: kerholaisille, Martan
pirtissä kävijöille, näkövammaisille, liikuntarajoitteisille sekä

diakoniatyön asiakkaille. Mukana ovat pastori Maarit Maatraiva ja kanttori Niina Venäläinen.
Juhlatarjoilu ja kyyti maksaa 10
euroa sisältäen kuljetuksen Karhulasta, ruoan, kahvit ja ohjelman. Kuljetuksia järjestetään
myös tarpeen mukaan ja niistä
voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä.
Juhlaan tulee ilmoittautua ma
5.12. mennessä Kymin seurakuntatoimistoon,
p. 05 225 9000.

Uudenvuodenaatto ja uudenvuoden päivä

Kymin kirkossa
• La 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton ehtoolliskirkko,
Elina Aro, Nina Eskoli, kanttori.
• Su 1.1.2012 klo 10 Uudenvuoden päivän sanajumalanpalvelus, Juha Tanska, Nina Eskoli ja kanttori.

Tapahtumia
työaloilla
• Ke 14.12. klo 18 Metsäkirkko Kymin kirkonmäellä, Antti
Kilpi, Niina Venäläinen. Seurakunnan ympäristöohjelma
julkistetaan tilaisuuden päätteeksi. Mehu- ja piparitarjoilu
Helilän srk-talossa.
• Ma 26.12. klo 15 Jouluiset
Siioninvirsiseurat Alasalissa
(os. Karhulantie 31, käynti si-

Karhulan
Mieslaulun konsertti

Loppiaisena pe 6.1.2012 klo 18
Kymin kirkossa

Kotkan seurakunnassa
Jouluaatto 24.12.
• klo 15 Jouluaattohartaus Parikan kappelissa,
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Joni Tilli.
• klo 16 Jouluaattohartaus Kotkan kirkossa,
Jukka Hänninen, Irina Lampén, Iris Lahtela, laulu.
• klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari, Irina Lampén, Irene Sipari-Vilhunen, laulu.
Joulupäivä 25.12.
• klo 8 Joulukirkko Kotkan kirkossa,
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Jukka Hänninen,
Joni Tilli, Niina Villanen, laulu.
Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa,
Jukka Hänninen, Irina Lampén.

Kymin seurakunnassa
Jouluaatto 24.12.
• klo 13 Aaton perhehartaus Kymin kirkossa,
Anna-Tiina Järvinen, Niina Venäläinen.
• klo 14 Aattohartaus Kymin kirkossa,
Anna-Tiina Järvinen, Niina Venäläinen.
• kl 15 Julbön i Kymi kyrka,
Tuomi Larvi, Jarmo Kaijansinkko, Karhulan Mieslaulu.
• klo 16 Aattohartaus Kymin kirkossa,
Tuomi Larvi, Jarmo Kaijansinkko, Karhulan Mieslaulu.
• klo 23 Jouluyön messu Kymin kirkossa,
Juha Tanska, Elina Aro, Jarmo Kaijansinkko ja yhtye.

Joulujuhlia
• To 1.12. klo 18 Kuurojen
viittomakielinen joulujuhla
Ristiniemessä, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.
• Pe 16.12. klo 12 Näkö- ja liikuntavammaisten joulujuhla Ristiniemessä, hinta 15 euroa, invataksikuljetus. Ilm.
2.12. mennessä diakonissa
Anna-Stina Tulokas p.
041 462 6205.
• Ti 20.12. klo 12 Vähävaraisten joulujuhla ja avustusten
jako Aittakorven srk-talossa.
Jouluavustuslomakkeita saatavana seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä.

Joulupaketteja
vähävaraisille

1.-16.12. voit tuoda joulupaketteja vähävaraisille (esim. säilyviä elintarvikkeita) Langinkosken seurakuntatoimistoon. Voit
tehdä myös lahjoituksen vähävaraisten jouluavustuksia varten
diakonian avustustilille
Op 517202-564830.

Tapahtumia

Ke 11.1.2012 Vanhemman väen ruokailut ja keskiviikkokerhot alkavat Aittakorven srktalossa ja Ruonalan kirkolla,
ruokailu klo 12, kerho klo 13.
Järj. Langinkosken seurakunnan diakoniatyö

Jouluisia konsertteja
• Ma 12.12. klo 18 Lemppariduo Pekka Laukkarisen ja
Matti Laitisen jouluinen koko
perheen konsertti Ruonalan
kirkolla. Ennen konserttia samassa tilassa järjestetään jouluaskartelunurkkaus klo 16.30
alkaen. Vapaa pääsy! Tervetuloa.
• Ti 13.12. klo 18 Tulkoon joulu -laulukonsertti Langinkosken kirkossa, Anneli Malkin
oppilaat esiintyvät, Esa Ylönen piano ja urut.
• Pe 23.12. klo 19 Tunnelmallinen joulukonsertti Langinkosken kirkossa, mm. Langinkosken Leidit, Sanna Aalto,

Tarja Silvennoinen, Matti Vaakanainen.
Järj. Langinkosken seurakunta

Jouluaatto hautausmailla
• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla,
Marjo Kiljunen, Jarmo Kaijansinkko.

Lähetystyön
tapahtumia
• Ma 12.12. klo 14 Lähetysväen joulukahvit Langinkosken
kirkolla, vieraana Kylväjän
Bangladeshin lähetti Aili
Manninen.
• Ma 9.1.2012 klo 14 Lähetyspiirit alkavat Aittakorven srktalossa ja Langinkosken kirkolla.
• Pe 13.1.2012 klo 10-11 Lähetystyön rukouspiiri alkaa
Aittakorven srk-talon lähetystoimistossa.
• Ti 17.1.2012 klo 18 Salotien
lähetyspiiri alkaa Vitikaisilla,
Salotie 7, kokoontuu parittomilla viikoilla.

Aikuistyön
tapahtumia 2012
• Ma 9.1. klo 14.30 Naisten
jumppa ja klo 15.15 jumppa
(sekaryhmä) alkavat Aittakorven srk-talossa.
• Ti 10.1. klo 18 Miesten ja
naisten raamattupiirit alkavat Aittakorven srk-talossa,
kokoontuvat parillisilla viikoilla.
• Pe 13.1. klo 18 Miestenpiiri
alkaa Ruonalan kirkolla, kokoontuu parillisilla viikoilla.

Naisten iltapäivä
la 28.1.2012 klo 13-17
Langinkosken kirkolla
• ”Äidit ja tyttäret matkalla”,
vieraana Leena Harjunpää, kahvitarjoilu
klo 14.30, musiikkia, Leena-Kaisa
Kivioja lausuu runoja.
Järj. Langinkosken
seurakunta

• klo 14 Jouluaaton hartaus Laajakosken hautausmaalla,
Antti Kilpi, Jukka Hovi.
• klo 15.30 Jouluaaton hartaus Metsäkulman hautausmaalla,
Antti Kilpi, Jukka Hovi.
• klo 15.40 Sankarihaudoilla Reserviläisjärjestöjen
seppeleen lasku ja kunniavartio,
Jarmo Kaijansinkko, Karhulan Mieslaulu.

Onko elämässä
mitään mieltä?

Joulupäivä 25.12.
• klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin kirkossa,
Maarit Maatraiva, Outi Apell, Niina Venäläinen.

Onko minun elämälläni tarkoitusta? Mistä kristillisessä uskossa on kyse?

• klo 9 Jouluaamun jumalanpalvelus Sunilan seurakuntatalossa,
Maarit Maatraiva, Outi Apell, Niina Venäläinen.

Näitä kysymyksiä – ja myös
vastauksia – pohditaan Ruonalan kirkolla, os. Mäkeläntie 3
Alfakurssilla

• klo 10 Tapaninpäivän messu Kymin kirkossa,
Anna-Tiina Järvinen, Marjo Kiljunen, Jarmo Kaijansinkko.

Torstaisin 9.2.2012 klo 18.00 alkaen. Viimeinen kokoontumiskerta on 19.4.2012
Kurssi käsittää kymmenen kokoontumiskertaa ja yhden päivän mittaisen viikonloppuun
ajoittuvan kokoontumisen.
Kurssi-illoissa on yhteinen iltapala (3 euroa /kerta), luento ja
keskustelua ryhmässä.
Kiinnostavaa. Miksipä et ilmoittautuisi ja tulisi mukaan?
Ilmoittautumiset mielellään
31.1.2012 mennessä Langinkosken seurakunnan seurakuntatoimistoon p. 05 225 5300.
Lisätietoja Riitta Huovila
p. 044 383 8503.
Järj. Langinkosken
seurakunta

Tapaninpäivä 26.12.

Langinkosken seurakunnassa
Jouluaatto 24.12.
• klo 13 Joulurauhan julistus Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla, Tero Kuparinen, Koskigospel, glögitarjoilu
Langinkosken rotaryt.
• klo 14 Perheiden jouluhartaus Langinkosken kirkossa,
perhepiiriläisten joulukuvaelma, Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen,
Lapsikuoro Timantti.
• klo 15 Aattohartaus Ruonalan kirkossa,
Jukka Lopperi, Matti Vaakanainen.
• klo 22 Jouluyön messu Langinkosken kirkossa,
Petri Tikka, Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen.
Joulupäivä 25.12.
• klo 10 Joulukirkko Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Matti Vaakanainen.
Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän messu Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Moona Kinnunen, Matti Vaakanainen.

Osviitta
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Mistä löytäisin joulun
-tapahtuma kutsuu
Kymin seurakunnan lapsityö järjestää Kymin kirkonmäellä perinteisen
joulutapahtuman Mistä
löytäisin joulun. Joulun
sanomaa ja tunnelmaa
on etsitty kirkossa ja kirkon seutuvilla jo kahdenkymmenen vuoden ajan.
Joulutapahtuman idea syntyi jo
talvella 1990, kun Kymin seurakunnan lastenohjaajat olivat kurssilla Jyväskylässä. Tapahtuman
järjestelyissä alusta pitäen ja edelleen mukana oleva Marja-Terttu
Heijari kertoo:
– Joulutapahtuman ajatus oli
lähteä yhdessä koko perheen
kanssa etsimään joulun sanomaa
ja tunnelmaa. Kaikkien jouluvalmistelujen ja tohinan keskelle haluttiin tuoda mahdollisuus rauhoittua ja viettää aikaa yhdessä.
– Vaikka toteutus on tietysti
muuttunut vuosien varrella, on
joka vuosi kuitenkin tärkeimpänä ollut kirkossa toteutettava joulukuvaelma. Sen lisäksi voi tavata
joulupukin ja tonttuja, syödä joulupuuroa, kuunnella joulusadun
ja silittää Hembölen eläimiä, kuvailee Marja-Terttu tapahtuman

kehitystä.
Ajatus kiehtoi lastenohjaajia
niin paljon, että jo seuraavan vuoden jouluna, joulukuussa 1991, tapahtuma järjestettiin Kymin seurakunnassa ensimmäistä kertaa.
Siitä lähtien se on kuulunut tärkeänä osana joulunajan tapahtumien tarjontaan. Yhtenäkään
vuonna tapahtuma ei ole jäänyt
järjestämättä. Myös muut seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat olleet alusta asti
mukana toteuttamassa tapahtumaa. Kiinteistöpuolen työntekijöiden apua tarvitaan lavasteiden
ja rakennelmien kokoamisessa ja
vuosien varrella Joosefina, sanansaattajana ja paimenina on nähty
niin pappeja, nuorisotyönohjaajia
kuin luottamushenkilöitäkin.
Tänäkin vuonna tapahtuman
ydin on sama. Kirkonmäeltä voi
löytää joulun makuja ja tuoksuja, joulun tunnelman ja sanoman. Onhan tapahtuman nimikin ”Mistä löytäisin sen joulun”.
Marja-Terttu kertookin, että monille joulutapahtumasta on tullut jo perinne. Kirkonmäelle tullaan usein koko perheen voimin
pysähtymään joulun sanoman
äärelle. Tapahtumasta on tullut
tärkeä hengähdyspaikka kaiken
joulutohinan keskellä. Kirkkoon
järjestetty joulukuvaelma on niin
kaunis ja koskettava, että moni

käy katsomassa ja kuuntelemassa sen useampaan kertaan. Enkelien laulu, tähden valo ja seimen
lapsi koskettavat joka kerta.
Perinteiseen tapaan Helilän
seurakuntatalolle ja kirkonmäelle
on järjestetty muutakin ohjelmaa.
Helilän seurakuntatalolla esiintyy lauluyhtye Seksti, yläkerrassa
voi kuunnella joulusadun ”Matka joulun taloon” ja alakerrassa
voi tutustua lasten askartelunäyttelyn antiin. Tänä vuonna askartelujen aiheena on ollut jokaisen
kerhon valitsema joululaulu.
Kahviossa on tarjolla joulupuuroa, pipareita, kahvia ja mehua. Lähetystyö on mukana järjestämällä villasukkamyyjäiset.
Ulkona voi vierailla joulupukin
ja joulumuorin pajassa. Hembölen eläimet ovat mukana tänäkin
vuonna. Tapahtumaan ovat tervetulleita lapset ja aikuiset, ihan
kaikenikäiset. Joulutapahtuma
on kaikilta osin ilmainen, halutessasi voit osallistua tapahtuman kustannuksiin vapaaehtoisella puuromaksulla.
Lämpimästi tervetuloa etsimään joulun salaisuutta ja löytämään joulun sanomaa ja tunnelmaa! Tavataan kirkonmäellä!

Teksti Anna-Tiina Järvinen

Mistä löytäisin joulun -tapahtuma
Kymin kirkonmäellä 13.12. klo 17.30-19.30
Kymin kirkossa:
• joulukuvaelma n. 15 minuutin
välein. Ensimmäinen alkaa klo
17.30 ja viimeinen n. klo 19.15.
Helilän seurakuntatalossa:
• Lauluyhtye Seksti esiintyy
klo 18 ja n. klo 18.45
• kahviossa tarjolla puuroa,
kahvia, pipareita ja mehua
• lasten askartelunäyttely

• kuvia joulutapahtumasta
vuosien varrelta
• yläkerrassa joulusatu
”Matka joulun taloon”
• lähetyksen villasukkamyyjäiset
Kirkonmäellä:
• joulupukin ja joulumuorin paja
• Hembölen eläimet
(pakkasraja -15 astetta)
Järj. Kymin seurakunnan lapsityö

