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Kohti yhteisvastuuta

Sanan ja kuvan voima

"Pistä sana kiertämään", on tuttu kehotus. Tänä päivänä
sanan rinnalla myös kuva kiertää. Joskus se, tiedostetusti tai tiedostamatta, muuttaa käsitystämme maailmasta ja elämisen ehdoista. Joka päivä sattuu jotain, mistä
sana ja kuva lähtevät. Haitin hätä on pysäyttänyt uutiset
toistotilaan moneksi päiväksi. Se on herättänyt ihmiset
myös auttamaan.
Kirkon Yhteisvastuu-keräys käynnistyi etuajassa. Tänä
vuonna 60. kerran toteutettava kirkon Yhteisvastuu-keräys rientää auttamaan kauheassa katastrofissa. Tämän
lehden keskiaukeamalla oleva Haiti-juttu on tehty ennen
kaaosta. Se kertoo hädästä, joka oli olemassa ennen
maanjäristystä. Nyt tilanne on joidenkin kuvausten mukaan apokalyptinen, kuin maailmanloppu.
--Yli puolet suomalaisista lukee tutkimusten mukaan seurakuntalehteä tai muuta kristillistä lehteä vähintään kerran vuodessa. Joka kolmas lukee niitä vähintään kerran
kuukaudessa. Puolet suomalaisista seuraa vähintään
kerran vuodessa hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia
televisiosta.
Vuonna 2000 perustettu Osviitta tarjoaa pieniä sanan ja
kuvan ikkunoita kolmen kotkalaisseurakunnan elämään.
Lehden tehtävä on myös kutsua mukaan ja vahvistaa kirkon jäsenyyden merkitystä ihmisten elämässä. Lehti voi
tehdä työtä Sanan ja kuvan avulla.
--Kirkon ja seurakuntien viestinnässä on kriittisen arvioinnin aika. Miten pysyä mukana ajassa, liikkeellä ihmisten arjessa, tuoreesti kertomassa ja vaikuttamassa siellä
missä ihmiset ovat.
Kun kotkalaisseurakuntien yhteinen viestintä käynnistyi
syksyllä 1979, se toimi varsin erilaisessa mediaympäristössä kuin tänään. Sanomalehtiä oli alueella kolme, mainosradioita ei tunnettu, Yleisradion aluetoiminta otti alkuaskeleitaan. Markkinointi oli paha sana kirkolliskokouksessa. Kirjoituskoneen tekstiä korjattiin teipillä tai valkoisella värilakalla. Faksia ei ollut.
Muutos on ollut viestinnässä hyvä ja jokapäiväinen
kumppani.
Onko tulevaisuus verkkomediassa? Pitäisikö miettiä laajemmin yhteistä lehteä koko Kymenlaakson seurakuntayhteisölle?
Vuoropuhelun vai vaikenemisen kirkko -viestintätapahtumassa 20.2. käytävä keskustelu rohkaisee jatkamaan ideointia. Kirpeissäkin
käänteissä viestien välittäjänä on syytä tunnustaa tätä
vanhaa viisautta: "Ihminen
päättää, Jumala säätää".
Tuula Mäkitalo,
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

✗ Kansikuvassa

Litanda Dar elättää perheensä valmistamalla ruokaa alueen asukkaille Vaudreuil'n
banaaniplantaasilla Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessä. Kuva: Paul Jeffrey

Kivikkoisessa maaperässä pellot on muokattava viljelykuntoon täysin käsityönä. Kuva: Paul Jeffrey

Lääkäri lentokentällä
– arkienkeli Haitissa
”Vähän jännittää, sillä olen ensimmäistä kertaa lähdössä tällaiseen tehtävään”, sanoi terveyskeskuslääkäri lentokentällä tehdyssä
haastattelussa. Hän oli lähdössä
Haitiin auttamaan maanjäristyksen uhreja. Raamatussa on monia, erilaisia enkeleitä. Jotkut heistä ovat tulleet vierailulle keskelle arkipäivän puuhia aivan tavallisen ihmisen näköisenä. Joku seurakuntalainen kertoi minulle, että hänen ollessaan sairaalan vuodeosastolla, oli kuin enkelit olisivat auttaneet häntä. Nämä enkelit
hänen kokemuksessaan olivat sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Rukouksissani sairaiden puolesta pyydän Jumalalta viisautta ja rakkautta hoitohenkilökunnalle.
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
helmikuun seitsemäntenä päivänä. Keräys auttaa Haitissa perheitä ja yhteisöjä kouluttamalla heitä
kehittämään viljelymenetelmiä,
varautumaan luonnonkatastrofeihin ja suojelemaan ympäristöä. Haiti on yksi maailman köyhimmistä maista. Tammikuussa
saarelaisia koeteltiin raskaasti tuhoisassa maanjäristyksessä. Myös
Suomessa lähdettiin pika vauhtia
liikkeelle eloonjääneiden autta-

miseksi. Suomessa Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan vähävaraisia lapsiperheitä parantamaan ruokaturvaansa. Yhteisvastuun kotimaan kumppanina on
Marttaliitto, joka järjestää keräysvaroin lapsiperheille ruokakursseja ja kotikäyntejä yhteistyössä
seurakuntien diakoniatyön, sosiaalitoimen ja neuvoloiden kanssa. Arkisia asioita lähdetään siis
tekemään.
Raamatussa Martta touhuaa rivakasti kotona ja palvelee vieraitaan. Seurakunnan diakoniatyö
ei ole vain sitä, että diakoniaviranhaltijat auttavat ihmisiä. Diakoniatyöntekijät myös kutsuvat,
kouluttavat ja tukevat ihan tavallisia ihmisiä lähimmäisen auttamisessa. Apostoli Paavali kirjoitti
seurakuntalaisille Roomaan: "Me
kaikki olemme Kristuksessa yksi
ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä” (12. luku). Paavali opettaa, että ihmisillä on erilaisia lahjoja. Hän mainitsee profetoimisen, palvelemisen, opettamisen, rohkaisemisen, omastaan
antamisen, johtamisen, köyhien ja
auttamisen. Tätä hyvien tehtävien
listaa voisimme jatkaa vaikka parantamisella. Pidempää luetteloa

en nyt laadi, koska mahdollisuuksia toimia arkienkelinä seurakunnassa yhteiseksi ja lähimmäisen
hyväksi on niin monia.
Tukemalla haitilaisia ja suomalaisia lapsiperheitä autamme heitä
hyvään arkielämään. Kristitty tavoittelee ensisijaisesti lähimmäisen parasta, mutta saamme iloita
myös omasta elämästämme. Sille,
joka rakastaa musiikkia ja omaa
vähänkin musikaalisuutta, kuoro
on loistava paikka toimia arkienkelinä. Kuoroissa lähes poikkeuksetta on kivaa. Seurakuntien kuorot ravitsevat jäsentään niin hengellisesti kuin henkisesti.

Nina Eskoli
Kymin seurakunnan pappi

Hymyillen
Marttaliitto on yhteisvastuukeräyksen kotimaan
kohteen yhteistyökumppani.
Yhteystiedot lähimpään Marttaliiton alueyhdistykseen: Kymenlaakson Martat ry, Torikatu
6, 45100 Kouvola p. 010 838 5650
etunimi.sukunimi@martat.inet.fi,
www.martat.fi/kymenlaakso
Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin kello 10–15 ja sopimuksen mukaan. Kymenlaakson Martoilla on useita jäsenyhdistyksiä myös Kotkassa.
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Tule mukaan jättiprojektiin!

Valmistautuminen Via Crucikseen
alkoi hankien keskellä
Höyterin kurssikeskuksessa pidetyissä lukuharjoituksissa oli pakkasesta huolimatta lämmin ja innostunut tunnelma. Sitä ei himmentänyt edes vakava aihe: Jeesuksen kärsimystie.
Harri Setälä vei joukkoa keskelle pääsiäisnäytelmää. Käsikirjoitus on viime vuodesta tuttu kirjailija Petri Pietiläisen teksti
Via Crucis - Riemuvoitto, jota mukautetaan tapahtuman toteutuksesta huolehtivalle esiintyjäjoukolle ja yleisölle.
- Tänä vuonna pidämme erityisesti mielessä, että yleisö voisi osallistua enemmän kuin vuosi
sitten toteutettuun tapahtumaan
Kotkan kirkossa, kertoo Harri Setälä. Laulut, yhteiset virret ja tekstiosuudet käydään läpi tässä mielessä erityisen huolella. - Olemme
keränneet uusia ideoita, joita kypsyttelemme harjoitusvaiheessa.
Tam-tam-tam-padam. Tam.
Tam! Tam! Taustalla puhetta.
Rumpu paukkuu ja toinen säestää. Lukija, kuorolaiset, Jeesuksen, Pietarin, Pilatuksen ja muut
roolihenkilöt käyvät läpi vuorosanojaan. Harri ohjaa ja näyttelee itsekin muutamissa tehtävis-

perjantain sanoma koskettaa.
Esitys on Kotkan kirkossa pitkäperjantai-iltana 2. huhtikuuta.

Lisää tekijöitä kaivataan

Miesvaltaisen esityksen tekoon
kaivataan vielä joitakin esittäjiä.
Lisäksi tarvitaan melkeinpä rajaton määrä puhe- ja laulukuorolaisia. Olihan Jeesuksen kärsimystie
aikanaan varsin vahva kansan tapahtuma. Siihen tähtää myös kotkalainen tulkinta.
Kotka-Kymin seurakuntayhty-

Teksti ja kuvat:
Tuula Mäkitalo

Harri Setälä viittilöi ohjeitaan ensimmäisissä lukuharjoituksissa. Seuraavalla
kerralla joukkoa on jälleen enemmän. Lähes kaikki pääroolien esittäjät ovat tiedossa, mutta vielä etsitään sotilaita, puhekuorolaisia.

sä, joihin ei ole vielä saatu miehitystä. Välillä pysähdytään, kuullaan Harrin ohjeet ja otetaan uu-

delleen.
Keskittynyt joukko kulkee Pilatuksen edestä ristin tielle. Pitkä-

Tehtaan varjossa,
sataman valossa

– ekumeeninen raamattutapahtuma toukokuussa
Kotkassa järjestetään
valtakunnallinen Ekumeeninen raamattutapahtuma 22.-23.5.2010.
Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Suomen
Pipliaseuran kanssa.
Järjestelyissä ovat mukana Kotka-Kymin seurakuntayhtymä,
Kotkan Ortodoksinen seurakunta, Kotkan Vapaakirkko, Kotkan
Helluntaiseurakunta, Karhulan
Helluntaiseurakunta, Kotkan Adventtiseurakunta, Pelastusarmeijan Kotkan osasto ja Kymenlaakson Pipliaseura.
Suomen Pipliaseura syntyi levittämään Raamattua Suomessa.
Seura perustettiin vuonna 1812
skotlantilaisen John Patersonin
aloitteesta. Hän innosti mukaan
niin luterilaisen arkkipiispan
kuin ortodoksisen tsaarinkin.
Suomen Pipliaseura on maamme
vanhin kristillinen yhdistys. Seura toimii ekumeenisesti palvellen
kaikkia kirkkoja ja kristittyjä.
Suomen Pipliaseuran jäseninä
on evankelisluterilaisen kirkon
seurakuntia, Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suo-

mä on Via Crucis -tapahtuman
tuottaja-järjestäjä. Tuottaja on musiikin monitoimitaitaja ja sovittaja Harri ”Haase” Setälä. Esityksen
toteutuksessa on mukana muutamia seurakuntien työntekijöitä.
Koko urakan läpiviemisessä tarvitaan runsaasti talkooväkeä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Harri Setälälle mielellään sähköisesti osoitteella harri.setala@
gmail.com

messa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto sekä 15 alueellista
pipliaseuraa. Pipliaseura on myös
Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuttama lähetysjärjestö.

Raamattutyötä yli rajojen

Pipliaseuran toiminnan tavoitteena on kattava, tehokas ja mielekäs
Pyhän Raamatun levittäminen ja
ihmisten auttaminen vuorovaikutukseen Jumalan sanan kanssa.
Raamattu halutaan tarjota mahdollisimman monille kielellä ja
muodossa, joka vastaa vastaanottajan tarpeita. Raamatun käännöstyössä halutaan olla uskollisia alkukielisille teksteille ja välittää uskollisesti Raamatun sanomaa.

Vieraita Burundista

Keväällä Kotkassa järjestettävä
raamattutapahtuma sisältää mo-

nenlaista ohjelmaa eri-ikäisille.
Esillä on niin raamatunkäännöstyö kuin raamatun käyttökin ja
saatavana on erikielisiä raamattuja. Tapahtuman ulkomaalaiset
vieraat tulevat Burundista. Myös
Manga Messiaan piirtäjä Kozumi
Shinozawa eli ”Kelly-san” Japanista on suunniteltujen vieraiden
joukossa.
Kotimaisia vieraita on tiedossa
Suomen Pipliaseurasta ja myös
Mikkelin hiippakunnan piispa
Seppo Häkkinen on lupautunut
mukaan. Ohjelmaan sisältyy konsertti, juhlia, jumalanpalveluksia
ja tekeillä on myös ”Junnu Vainio”-messu. Myös maahanmuuttajille järjestetään ohjelmaa.
Tapahtumaa edeltävällä viikolla Kotkan Vapaakirkossa esitetään iltaisin Jeesus-filmi erikielisinä versioina. Näissä tilaisuuksissa on myös musiikkia ja tarjoilua ja myytävänä erikielisiä raamattuja.
Tapahtuman avajaiset ovat Kotkan kirkossa lauantaina 22.5. kello 10.
Tietoja Suomen Pipliaseuran
toiminnassa löytyy www.biblia.
fi-sivuilta.

Hannu Marttila

Via Cruciksen harjoitusten välillä räpsäistiin kuva lumen ja pakkasen keskellä.

Vuoropuhelun vai
vaikenemisen kirkko
-tapahtuma Kotkassa 20.2.2010
klo 13-16 Kotkan pääkirjaston auditoriossa,
Kirkkokatu 24

Alustajat:
Toimittaja Johanna Korhonen ja
Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä.
Asiantuntijakommentaattorit:
Kymen Sanomien päätoimittaja Juha Oksanen
ja hiippakuntadekaani Ouri Mattila.
Tapahtuman lankoja pitelee näyttelijä-ohjaaja
Kari Arffman.
Kahvitauolla tarjolla myös teetä ja sympatiaa.

Pohdiskeleva, ikuisia ja ajankohtaisia
aiheita karttelematon tilaisuus on
kaikille avoin.

Olet lämpimästi tervetullut
2008 2010

HENKEÄ JA ELÄMÄÄ
KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tapahtuman järjestää:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä/Henkeä ja elämää/Viestintä
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Martat yhteisvastuuasialla

Miten yhteistyö
marttojen kanssa toimii?
Martat ovat Yhteisvastuun 2010 kotimainen yhteistyökumppani:
Marttaliitto saa 20 prosenttia vuoden 2010 keräyksen tuotosta.

Seurakunnan lapsityö tukee lapsen kristillistä kasvatusta ja kokonaisvaltaista kehitystä.

Tervetuloa vaarit, äidit, vauvat, mummit, tädit…

Avoinkerho on Kymin
seurakunnan lapsityön uutuus
Kaikilla lapsilla ei ole lähipiirissään vanhempia
ihmisiä, ei sukua, eikä
monia turvallisia aikuisia. Toisaalta: omat lapsenlapset voivat asua
kaukana tai ovat kasvaneet aikuisiksi. Avoimet
ovet seurakunnan kerhossa ovat lääke pienimuotoiseen seuranpitoon.
Uusi Avoinkerho kutsuu tiistaisin kello 9-14 lasten ja nuortentila Boksille, joka sijaitsee mukavasti kauppojen lähellä keskustassa,
osoitteessa Karhulantie 31.
- Boksille voi poiketa tiistaisin lyhyeksi aikaa, tai siellä käydä käydä moikkaamassa kaiken ikäisiä mukaan tulleita vaikka joka toinen viikko. Emme sido osallistujia ilmoittautumisilla
tai osallistumismaksuilla, kertoo

Kymin seurakunnan lapsityönohjaaja Anne Silomaa. Pieni kahviraha ja korvaus tarjottavista toki
peritään.
Avoinkerho on siis kirjaimellisesti avoin kaiken ikäisille. Kerhossa voi pelata, leikkiä ja askarrella. Kahvio on avoinna koko
päivän, ja sieltä saa pientä purtavaa pikkurahalla.
Avoimen kerhon kanssa samaan aikaan parittomilla viikoilla klo 11-13 kokoontuu kansainvälinen naisten kerho.

Lapsityössä tapahtuu
joka päivä

Seurakunnan musapyhikset, päiväkerhot ja perhekerhot ovat
aloittaneet. Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, ja eri
puolilla seurakuntaa kokoontuviin ryhmiin tulee ilmoittautua
ennakkoon. Vapaita paikkoja voi
tiedustella lapsityönohjaajilta, Anne Silomaa p. 044 725 9032 ja Kirsi Tuominen p. 044 725 9132. He
palvelevat mielellään myös sähköpostitse. Osoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)evl.fi.
Perhekerhot ovat avoimia lap-

sille ja heidän hoitajilleen. Ne kokoontuvat seuraavasti:
-Helilän seurakuntatalolla ti,
vauvakerho klo 9-11, to klo 9-11 ja
klo 12.30-15.
-Laajakoskella, Laajakoskentie
273, ke klo 9-11.
-Ristinkalliolla, Pahkakatu 4,
ma klo 13-14.30 maahanmuuttajien vanhempi-lapsikerho ja perhekerho ke klo 9-11.
-Sunilan seurakuntatalolla,
ke klo 9-11.
-Tavastila, Tavastilantie 227,
to klo 9-11.
Lisäksi talviaikaan tarjolla:
-Pe 5.2. klo 10.30 Helmikirkko
Kymin kirkossa, lounas Helilän
seurakuntatalossa.
-Su 14.2. klo 10 Perhemessu kirkossa.
-Su 14.2. klo 15 Vauvakirkko
Helilän seurakuntatalossa, kahvit.
-Su 21.3. klo 11.15 Koko suvun
pyhäkoulu Helilän seurakuntatalossa.
Koululaisten iltapäivätoiminnassa Kymin seurakunta huolehtii Hovilan, Koivulan, Otsolan ja
Tavastilan ip-kerhoista.

Yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön, kuntien sosiaalitoimen
ja neuvoloiden kanssa määritellään, mitkä perheet eniten hyötyisivät marttojen neuvonnasta.
Toiminta suunnitellaan joustavasti niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin kunkin apua
tarvitsevan perheen tarpeita. Perheet kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti. Martat järjestävät
ruokakursseja sekä vanhemmille että lapsille. Kurssit voidaan pitää esimerkiksi seurakuntien perheleirien yhteydessä.
Marttojen koulutetut kotitalousneuvojat tekevät yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa myös
kotikäyntejä, joiden aikana opastetaan perheitä ruoanlaitossa ja
taloudenhoidossa. Kotikäyntien
määrä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Lisäksi
martat voivat järjestää esimerkiksi sienestys- ja marjastusretkiä.

Väestömuutokset seurakunnissa
Epäviralliset vuodenvaihteen
jäsenrekisteritilastot kertovat
28.12.2009 seurakuntien läsnä olevan väestön määrän muutoksista
Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Yhteenlaskettuna kolmen
luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 382 hengellä.
Kirkkoon liittyneitä oli vuoden
2009 aikana 129. Kirkosta erosi 375 henkeä. Ennakkotietojen
mukaan Kotkassa evankelisluterilaisten seurakuntien kokonaisjäsenmäärä oli 41 398 henkeä. Tilastot täsmentyvät vuodenvaih-

teen jälkeen.
Seurakunnittain ennakkotilastot kertovat Kotkan ev.lut. seurakunnan jäsenmääräksi 9 707 (vuoden 2008 lopussa 9 760). Kymin
seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 19 312 (vuoden 2008
vaihteessa 19 520) ja Langinkosken seurakunnan 29.12.2009 läsnä
oleva väestömäärä 12 379 (vuoden
2008 lopussa 12 500). Tilastotiedot
ovat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin antamien
ennakkotilastojen mukaan.

Siivouspalvelu
Seija
✆ 0400 338 109

- Ensimmäinen kirja oli Joulukuvia vuonna 1998. Toisessa kirjassani oli piirroksia ja runoja lapsille. Se ilmestyi vuonna 2000 ja
koko painos on loppu.
- Nyt piirsin ja kirjoitin arkisia
tapahtumia, joissa jokin ihme pieni tai iso johdatus, rukousvastaus tai varjelus toteutui. Halusin
myös painotyön niin isoilla kirjaimilla, ettei tarvitse silmälaseja
vaihtaa, nauraa Aila jatkaessaan
matkaansa. - Osv/TM

Aila Lahtinen sai vuonna 2007 seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin toimittuaan 40 vuotta pyhäkoulun opettajana.

Ensi vaiheessa helmikuun alusta
lähtien martat ovat toteuttamassa Yhteisvastuun juhlavuosikeräystä. Yhteistyö toimii paikallisesti
seurakuntien ja marttayhdistysten
välillä. Martat voivat ilmoittautua
kerääjiksi tai osallistua myyjäisten
ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Seurakunnan keräyspäällikkö ja marttayhdistykset sopivat
yhteistyöstä.
Tämän lisäksi Martat toteuttavat aikanaan keräyksestä tuloutettavalla tuotolla Lapsiperheiden ruokaturva -hankkeen.
Ruotsinkielisillä alueilla yhteistyökumppanina on Marthaförbundet. Vuosien 2011 ja 2012 aikana ruokaturvatoiminta käynnistyy kaikissa 16 marttapiiriissä ympäri maan. Toimintamallia testataan jo syksyllä 2010 viidellä paikkakunnalla: Rovaniemi, Turku (Maarian seurakunta),
Kuopio (Puijon srk), Hämeenlinna sekä Helsinki (Herttoniemen

Minkälaista apua perheille
annetaan?

* siivoukset
* kauppa-apu

Aila Lahtinen teki
kirjan arjen ihmeistä
Pyhäkoululaisia neljältä vuosikymmeneltä, ruotsinkielisen
työn parissa toimivia, seurakuntien luottamushenkilöitä, ystäviä
ja tuttuja, myös oman perheen jäseniä vilahtelee Aila Lahtisen
muistoissa. Hän rakastaa tekemistä, kulkemista paikasta toiseen, ja
ihmisiä - tietysti!
Aila Lahtinen on ollut ahkera
toimija seurakuntatoiminnassa.
Sen lisäksi hän osaa kertoa ja tehdä muistot eläviksi. Siitä on osoituksena jo kolmas omakustanteena valmistunut kirja Ihmeitä.
- Uskon johdatukseen, en sattumaan, tiivistää Aila oman elämänkutsumuksensa, joka on johtanut jo kolmen kirjan syntyyn.

srk). Marttaliiton keskustoimistossa hankkeesta vastaa kehittämispäällikkö Milla Härkönen p.
010 838 5525.

Aila Lahtisen kirja Ihmeitä on
myynnissä Kirja-Infossa 18 euron
hintaan.

Parantava rukous!
Rukousilta Marian kirkossa
Haminassa ke 10.2. klo 18.00
Rukousystävät ry & Hamina-Vehkalahden seurakunta

Pirkko
Jalovaara

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita,
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu
–sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi
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Vain verhot puuttuvat

Langinkosken seurakunnan
virastotalon remontti valmistui

Huisketta ja hälinää.
Kukkia, iloisia ihmisiä ja
ihastelua. - Tämä oli ennen mankelihuone. Täällä oli sauna, ja nyt on sosiaalitila työntekijöille,
naisille ja miehille erikseen. Työssäkäynti polkupyörällä vaikka kauempaakin onnistuu. Hei, mistä mennään diakoniatoimistoon?

Kirkkoherra Jukka Lopperi hyörii tyytyväisenä vieraiden keskellä.
- Nyt voimme helposti koota
työporukan useampaankin huoneeseen suunnittelemaan tulevaa, ja silti palvelu pelaa. Yksitoista työntekijää sai omat tilat, kun
muutostyössä käytiin läpi kaikki
kerrokset, iloitsee Lopperi.
Puoli vuosisataa vanha rakennus on kokenut huonerakenteensa puolesta täydellisen muodonmuutoksen. Ulospäin uutta on rakennuksen sisäänkäynti. Moderni aula itsestään avautuvine ovineen suorastaan kutsuu peremmälle. Tyylikäs luiska on leveä
ja loiva. Sitä kelpaa kulkea liukumatta kenen tahansa, tarvittaessa
myös pyörätuolilla liikkuvien.
Aulassa mukavat tuolit antavat
mahdollisuuden levähtää, jos on
tarve tai jonossa muitakin asiointiin halukkaita. Kuka on menossa pappien puheille, kuka jonossa seurakuntatoimistoon. Joku etsii kanttoria. Kirkkomusikanttien
toimisto löytyy yläkerrasta.

Alakerran kopiokoneet ja toimistotarvikehuone palvelevat eri työmuotojen
tarpeita.

Soittimet ovat saaneet komeat hyllyt
kanttorien yhteisen työhuoneen perällä. Laulukirjat ja nuotit ovat kaapeissa. Näyttää siltä, että täältä on hyvä
lähteä töihin kirkkoon.

Avaraa, valoisaa,
tervetuloa!

Käytännöllinen sisäänkäynti on ainoa uudistus, joka näkyy ulospäin.

Kirkkoherra Jukka
Lopperi korostaa
yhteyksiä seurakuntalaisiin. - Täällä on hyvä tehdä
työtä ja täältä kirkolta on hyvä myös
lähteä liikkeelle.

Jokaisella huoneella on numero.

Pastori Tero Hietanen poikkesi seurakuntasihteeri Anne-Maarit Helteen pakeille.

Virastotalosta
monipalvelupaikaksi
Kun virastotalo 1950-luvulla rakennettiin kirkonmäelle olivat
vaatimukset ja odotukset hyvin toisenlaiset kuin tänä päivänä. Talo on rakennettu pelkästään
asuinrakennukseksi. Talossa asuivat aluksi pastori Toivo Lemmetyinen perheineen länsisiivessä ja
rakennuksen itäsiivessä diakoniatyöntekijä ja vahtimestari. Itäpäädyssä oli diakoniatyöntekijän vastaanottotila. Kun Langinkosken
seurakunta syntyi vuonna 1963,
kirkkoherranvirasto palveli aluksi
kirkon alakerrassa, josta myöhemmin siirryttiin sitten tähän virastorakennukseen. Jossain vaiheessa
talossa oli myös vierashuone.
Aika ajoi epäkäytännölliseksi

Seurakuntalaisia ja työntekijöitä virastotalon käyttöönsiunaushetkessä.

koetun talon ohi, joten uudistus
odotti vain seurakuntien investointiohjelman toteutumista.
Keväällä 2009 oli h-hetki. Silloin kaivettiin piha-alueella esiin
vanhentuneet putket ja kaapelit.
Kaikki uudistettiin. Sen jälkeen
oli vuorossa talo. Seurakuntatoimisto ja muut toiminnat siirtyivät
evakkoon kirkon puolelle ja seurakunnan muihin tiloihin. Osa jäi
ilman vakituista tukikohtaa.

Yksitoista työntekijää
sai omat tilat

Nyt remontin ja uusien työpöytien
odottelu on ohi. Työntekijöillä ja
heidän tarvikkeillaan on paikkansa. Ahtaat käytävät ja pienet ko-

Yläkerrassa sijaitsevassa pappien
neuvotteluhuoneessa pastori Riitta Huovila vetää päivän ensimmäistä suunnittelupalaveria. Mukana ovat
kanttori Niina Venäläinen ja lapsityön
toiminnanohjaaja Helena Laine. Porukka miettii evankeliumitekstin elävöittämistä pyhäpäivän messussa.

merot ovat mennyttä aikaa. Modernit pinnat, puunväriset ovet,
kaunispintainen lattia ja ajanmukainen - vähän vanhaa, paljon uutta sisältävä kalustus luovat kodinomaisuutta.
Valkoisetkin seinät on koristettu valkoruutuisella tapetilla Kaunis valaistus täydentää modernia
vaikutelmaa. Vain verhot puuttuvat. Pieni asia, ja sekin toki korjaantuu kohta. Kylmien virastojen aika on historiaa. Upeaa, tekee mieli hehkuttaa, vaikka en
olekaan tilojen, sisustuksen tai
muukaan rakennusasiantuntija.
Tuntuu vain niin hyvältä työyhteisön puolesta.

Tilojen käyttöönsiunaaminen

- Hyvät työtilat eivät ole pääasia.
Ne luovat edellytykset toimintaa
varten ja lisäävät työviihtyvyyttä, totesi kirkkoherra Jukka Lopperi. - Kun asiat ovat järjestyksessä, on helpompi suuntautua ulospäin, seurakuntalaisten palvelemiseen.
- Se siunaus, jonka koemme
tulleen osaksemme Jeesuksessa
Kristuksessa, on eteenpäin vietäväksi tarkoitettu.

Kanttori Tarja Silvennoisen on jälleen
lähdössä.

Tekijät esiin
Peruskorjaustyön arkkitehtisuunnittelu on kotkalaisen arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy:n, arkkitehti Ulla Hovin käsialaa. Sähkösuunnittelun teki Sähkökuva Oy,
LVIA-suunnittelun Elpocon Oy ja
rakennesuunnittelun Insinööritoimisto Koskio Oy.
Langinkosken seurakuntatalon
remontin pääurakoitsijana toimi
Kymenlaakson Rakennus Oy.
Lvia-urakoitsijana toimi R.A.
Wickholm Oy ja sähköurakoitsijana Sähköliike Teho Oy.
Myös sisustussuunnittelussa
on käytetty asiantuntijoita. Taidehankinnoista ja taulujen sijoittelusta on huolehtinut seurakunnan oma, vapaaehtoisista koostuva taidetoimikunta.
- Tarkat euromäärät ovat selvillä sitten kun kaikki pienetkin korjaukset on tehty ja kalusteet paikoillaan, kertoo työn rakennuttaja
ja rakennustyön valvonnasta vastannut seurakuntayhtymän rakennuspäällikkö Pertti Eerola.
- Korjaustyön kokonaiskustannukset jäävät todennäköisesti alle
800 000 euron, toteaa Eerola.

Teksti ja kuvat:
Tuula Mäkitalo

Varautuminen
on nykyaikaa.

Osviitta



Haitin hätä

Ruokana vain riisiä ja papuja - jos
Yhteisvastuukeräyksellä
autetaan köyhiä haitilaisia. Kaksi miljoonaa ihmistä kärsii nälästä, ja
lapsikuolleisuus on korkea. Tammikuun alussa
tapahtunut maanjäristys raunioitti kokonaisia
kaupunginosia.
Pikku Blandina on yksi maailman vauvoista. Hänellä on korvissaan kiiltävät renkaat ja ruskealla poskella pörrää kärpänen.
Vauva ei vielä tiedä olevansa erilainen kuin muut - häntä ei oikeastaan ole olemassa. Elämä ei lupaa hänelle paljoa.
Hän on yksi sadoista tuhansista haitilaisista ihmisistä, joita voi
kutsua näkymättömiksi.
Blandinalla, kuten hänen vanhemmillakaan, ei ole henkilöllisyyspapereita ja siksi he elävät
vailla keskeisiä ihmisoikeuksia.
He eivät saa koulutusta, laillista työtä, terveydenhoitoa, passia,
heillä ei oikeutta äänestää…
Mutta pahinta on nälkä.
Haitissa kaksi kolmasosaa väestöstä elää alle kahdella dollarilla päivässä ja vajaat kaksi miljoonaa kärsii nälästä. Lapsista lähes
kahdeksan prosenttia kuolee ennen viidettä ikävuottaan.
Haitin bruttokansantuote asukasta kohden on läntisen pallonpuoliskon alhaisin, ja Haiti onkin yksi maailman köyhimmistä
maista. Maassa erot rikkaiden ja
köyhien ihmisten välillä ovat valtaisat.

Näkymättömillä
on nälkä

Näkymättömät ihmiset ovat myös
köyhiä ihmisiä, koska työtä ei ole.
Heillä on usein nälkä. Blandinan
ruokavalio tulee olemaan sama
kuin hänen vanhempiensa ja kaik-

Haitilaiset lapset osaavat kertoa unelmistaan. Lähes jokainen tyttö tahtoisi näyttelijäksi ja poika kuuluisaksi baseballtähdeksi.

kien muiden köyhien haitilaisten
– ellei apua ja muutosta parempaan tule.
He syövät joka päivä, vuodesta toiseen, keitettyä riisiä papujen
kanssa. Vaihtelua on joskus sen
verran, että papujen sijaan riisei-

Yhteisvastuu Haitissa

Yhteisvastuu tukee Kirkon Ulkomaanavun kautta Luterilaisen maailmanliiton Haitin ohjelmaa vuosina 2010-2011. Ohjelman tavoitteena on turvata ruoan saanti ja maaseudun kestävä kehitys ympäristöltään erittäin haavoittuvilla alueilla. Tammikuun alussa sattuneen maanjäristyksen jälkiä korjataan vielä vuosia.
Toiminta-alueille perustetaan paikallisia katastrofitoimikuntia, koulutetaan ihmisiä varautumaan kriisitilanteisiin ja
suojelemaan myös viljelmiä ja kotieläimiä. Luonnonmukaisia viljely- ja tuotantomenetelmiä kehitetään yhdessä kyläläisten kanssa ja suunnitellaan kullekin yhteisölle oma ruokaturvastrategia.
Paikallisia ihmisiä koulutetaan käyttämään luonnonvaroja kestävästi ja innostetaan heitä mukaan metsien ja vesilähteiden suojeluun. Yhteisvastuuvaroin tuetaan myös porsaidenkasvatus-, sekä kahvin- ja maidontuotantohankkeiden itsenäistymistä ja omavaraisuutta.

hin sekoitetaan maissia.
Mutta riisikin alkaa olla köyhille ihmisille jo liian kallista.
Hintojen nousu on aiheuttanut
maassa väkivaltaisiksi yltyneitä ruokamellakoita.
Se on myös saanut aikaan, että köyhät ihmiset leipovat savesta ja vedestä leipiä, joihin
koetetaan saada makua ja ravintoa suolasta ja margariinista.
Savileivät paistetaan auringossa. Vaikka ne täyttävätkin
vatsan, seurauksena on usein
mahavaivoja. Jos imettävä äiti
syö niitä, vauvakin usein itkee
vatsakipujaan.
Anemia on Haitissa yleinen
vaiva.

Kauhukuvana
hirmumyrsky

Kuusivuotias haitilaistyttö Evalise tiskaa perheen vähiä astioita laudoista tehdyn kotimökkinsä ulkopuolella. Hän on tottunut jo pienestä pitäen tekemään osansa kotitöistä.
Evalisen vanhemmilla ei ole
työtä, koska heillä ei ole henkilöllisyyspapereita. Isä ja äiti
hoitavat muiden köyhien haitilaisten tapaan pientä kasvi-

maataan. Sen maa on elotonta
ja kuihtunutta, eivätkä kurpitsat ja muut kasvit jaksa kovinkaan komeiksi kasvaa.
Kodit saavat lämpönsä pääasiassa polttopuusta. Siksi Haitin luonnonmetsät katoavat kovaa vauhtia. Vuonna 1923 maaalasta lähes 60 prosenttia oli
metsää, vuonna 2006 enää vajaa kaksi prosenttia.
Kun metsät häviävät, seurauksena on maaperän eroosion kiihtyminen. Se pienentää
satoja ja aiheuttaa vaarallisia
maanvyörymiä.
Haitilaiset ihmiset ajattelevat
kauhulla myös hirmumyrskyjä ja hurrikaaneja. Ne tuhoavat
kerralla kallisarvoiset kasvimaat, ja kaatavat samalla laudoista kyhätyt kodit.
Evalisen vanhemmatkin ovat
useaan kertaan katsoneet lohduttomina maakasoja, joissa
on ennen ollut heidän kasvimaansa.

Kasvikset on
myytävä torilla

Jokainen omassa maassa kasvatettu jamssi, kassava, kurpitsa tai muu kasvis on perheelle
tärkeä. He eivät voi syödä niitä

Tätä ruokaa, riisiä ja papuja, syödään päivästä ja vu

itse, sillä he joutuvat myymään
ne torilla. Mistään muusta rahaa ei tule, ja sitäkin täytyy olla edes vähän.
Voi kuvitella, miten mielellään Evalisen äiti tekisi ruokaa
kurpitsasta, joka on kasvanut
hieman muita suuremmaksi.
Jokapäiväinen ruoka, riisi,
ei ole enää Haitissa viljeltyä.
Omassa maassa ei riisinviljely
enää kannata. Amerikasta tuotu ”Miamin riisi” on niin halpaa, ettei kotimaan tuotanto
voi kilpailla sen kanssa.
Ennen Haitissa viljeltiin riisiä. Se loppui 1980-luvulla, kun

diktaattori J
lier oli ryöv
san ja hätära
hakemaan K
luuttarahast
Tuhoisan
tä Haitin ol
titulleista. M
tava tuonti
halvan Mia
tiin oli avoin

Unelmista
ei puhuta

Riisin lisäks
teet, ruokaö
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s sitäkään

uodesta toiseen.

Jean-Claude Duvavännyt valtion kasahoitusta jouduttiin
Kansainväliseltä vatolta.
na ehtona oli, etli luovuttava tuonMarkkinat oli avatielintarvikkeille, ja
amin riisin tie Hain.

a

si jauhot, viljatuotöljy, sokeri, maito ja

Blandina-vauvan tulevaisuus ei näytä hyvältä, elleivät isä Blanco ja äiti Monica saa henkilöllisyyspapereita.

Kirkon Ulkomaanapu
toimittaa hätäapua Haitiin
Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut
avustustyön Haitissa heti maanjäristyksen tapahduttua. Ulkomaanavun ja sen
kumppaneiden työntekijät selviytyivät järistyksestä.

osa maissista tuodaan maahan.
Riisiviljelyksillä ja muilla
pelloilla työtään tehneet maaseudun ihmiset siirtyivät paremman elämän toivossa kaupunkeihin, joissa he saivat jäädä kasvattamaan slummien
kurjuutta.
Kun Blandinan vanhemmilta kysyy, millaisia ovat heidän
unelmansa ja toiveensa, he eivät ensin osaa vastata. Unelma
on sana, joka ei kuulu heidän
maailmaansa.
Mutta hetken kuluttua he
vastaavat.
- Ruokaa, henkilöllisyyspaperit ja työtä.
Siinä ovat heidän unelmansa.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Työtä Haitissa johtaa suomalainen Sylvia Raulo. Kirkon
Ulkomaanapu lähettää Haitiin lisää avustustyönteki-

jöitä. Avustustyön käynnistämiseen Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt 150 000
euroa hätäapua.
Maanjäristys on aiheuttanut pahaa tuhoa maan pääkaupungissa Port-au-Princessä. Kuolonuhrien määrän arvioidaan nousevan
useisiin tuhansiin. Sähköt,
vesi ja tietoliikenneyhteydet
ovat tällä hetkellä poikki. Jo
tapahtuneiden kahden voimakkaan jälkijäristyksen lisäksi uusia pelätään.
- Tilanne Haitissa on erittäin vaikea ja avustustyö pi-

tää saada nopeasti käyntiin.
Ihmiset tarvitsevat ensiapua, vettä, ruokaa, suojaa ja
huopia. Ryhdymme toimittamaan niitä välittömästi, ja
tarvitsemme suomalaisilta
tätä varten tukea, humanitaarisen avun yksikön päällikkö Maritta Niskanen-Tamiru kertoo.

Ihmiset voivat lahjoittaa
Haitiin Yhteisvastuun
kautta
Haiti on tämän kevään Yhteisvastuukeräyksen ulko-

maankohde. Kirkon Ulkomaanapu ja Monet seurakunnat ovat Ulkomaanavun
toivomuksesta käynnistäneet Yhteisvastuukeräyksen
katastrofikeräyksellä Haitiin.
Yleisö voi lahjoittaa Haitiin: www.yhteisvastuu.fi
Yhteisvastuukeräyksen
virallinen avaus on 7. helmikuuta. Sitä ennen tulleet
lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä Kirkon Ulkomaanavun Haitin työhön.
Avustustili: Yhteisvastuukeräys Nordea 208918-6775

OSALLISTU – AUTA

Evalise pesee astioita.

Yhteisvastuukeräystilit ja
seurakuntien viitenumerot
Yhteisvastuukeräykseen pankin kautta osallistuvia pyydetään laittamaan sen seurakunnan viite, jonka kautta haluavat tukensa osoittaa. Myös ilman viitettä olevat Yhteisvastuukeräykseen 2010 osoitetut lahjoitukset menevät perille.

Nordea 208918-6775
OP-Pohjola 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Handelsbanken 313110-465124
Aktia 405500-1414841

KIITOS!

Kotkan seurakunnan viite 304227
Kymin seurakunnan viite 304256
Langinkosken seurakunnan viite 304269
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Oletko
kirjoittanut
Nettipapille?
Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa pro gradu -tutkielmaa Nettipappi-sivuston (www.nettipappi.fi) sielunhoidollisesta merkityksestä käyttäjän kokemana. Jokainen kokemus on kertomisen arvoinen, ja
siksi toivoisin Sinun kirjoittavan
minulle kokemuksistasi omin sanoin seuraavia kysymyksiä apuna käyttäen:
Miksi kirjoitit juuri Nettipapille? Oletko kirjoittanut sivustolle
useasti? Koetko saaneesi sielunhoidollista apua Nettipappi-sivustolta? Millaisiin kysymyksiin?
Miksi/miksi et? Jatkuiko sielunhoidollinen yhteydenpito Nettipapin vastauksen jälkeen jossakin muualla? Mitä muuta haluaisit sanoa Nettipappi-sivustosta?
Kirjoituksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Voit
kirjoittaa nimettömänä, mutta toivon, että kerrot itsestäsi ainakin
sukupuolesi, ikäsi ja maakunnan,
jossa asut. Mikäli haluat osallistua haastatteluun, liitä kirjeeseen
myös yhteystietosi. Lisäksi voit
liittää mukaan alkuperäisen kirjeesi Nettipapille sekä hänen vastauksensa.
Lähetä kirjoituksesi 28.2.2010
mennessä osoitteeseen nettipappitutkimus@gmail.com tai Elina
Viitasaari, Käytännöllisen teologian laitos, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto. Kiitos osallistumisestasi.

Elina Viitasaari

Maailma on kaunis
Jorma Timberg laulaa
unelmista, mielen vapaudesta ja oman elämänsä
elämisestä.
Maailma on kaunis
ja hyvä elää sille
jolla on aikaa ja tilaa unelmille
ja mielen vapaus,
ja mielen vapaus…
Kotkalaisen Jorma Timbergin
tulkinta Irwin Goodmanin tunnetuksi tekemästä laulusta Maailma
on kaunis saa kuulijalle kyyneleet
silmiin.
Miehen ääni on kaunis, soinnukas, puhdas ja aidosti läsnä. Lauluillaan hän kertoo, miten tärkeitä ovat unelmat ja mitä on todellinen vapaus.
Jorma Timbergin toinen levy,
nimeltään Maailma on kaunis, soi
taustalla. Pyörätuolissaan, valoisassa ja tilavassa kodissaan istuu
laulaja. Välillä hän hymyilee jollekin säkeelle, ja hänen olemuksensa on rauhallinen.
Jorma Timberg täytti viime
vuonna 50 vuotta. Uusin levy julkaistiin samoihin aikoihin. Levyllä olevat laulut koskettavat: niissä
kaikissa on sanomaa ja musiikillisten ansioiden lisäksi mitä kauneimmat sanat.
Vai mitä ajattelette sellaisista
biiseistä kuin Yksinäinen saarnipuu, Kuinka kaunista on (eli
What a Wonderful World), Jumala
rakastaa maailmaa, Toiset meistä
ja On hetki?
On vapautta kuunnella
metsän huminoita…

ILMOITUSMYYNTI
Vappu Kuusiniemi
040 486 6726
vappu.kuusiniemi@
kotimaa.fi

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

Jorma Timbergillä on synnynnäinen cp-vamma, joka pitää hänet
pyörätuoliin sidottuna.
- Mutta ei se laulamista haittaa,
hän hymyilee.
- Aloin laulaa 12-vuotiaana.
Kaksoisveljenikin, jo poistunut,
soitti, ja muutenkin suvussa on
musikaalisia ihmisiä.
Jorma alkoi opiskella laulua
1970-luvun alussa Kuusankosken kuntoutuslaitoksessa kehitysvammaisten vapaa-ajan ohjaajan Markku Hartaman johdolla.
Tämä yhteistyö johti kymmenen
vuotta sitten ensimmäisen levyn
julkaisemiseen. Levyn nimeksi
tuli ”Ystäville”.
- Markkukin on poistunut, ja
nyt tämä uusi levy on omistettu
hänen muistolleen, Jorma kertoo.
Maailma on kaunis -levyn taustatukena on ollut Langinkosken
seurakunnan entinen kanttori
Minna Kettunen. He tutustui-

- Minulta kysytään usein, milloin teen kolmannen levyni. Ehkä taas kymmenen vuoden päästä, ehkä aikaisemmin, Jorma
Timberg mietiskelee.

vat Langinkosken seurakunnassa kehitysvammaisten Aurinkokuorossa, jossa Jorma laulaa edelleen. Minna havaitsi heti Jorman
upean lauluäänen. He esiintyivät
paljon yhdessä, Jorma laulaen ja
Minna säestäen.
Minna kysyi, haluaisiko Jorma
vielä tehdä levyn, ja Jorma vastasi myöntävästi.
Toinen tärkeä ihminen uuden
levyn teossa on laulut sovittanut
Pekka Westerholm, jonka studiossa levy tehtiin.
- Heille molemmille haluan antaa kiitokset, Jorma Timberg sanoo.
Kiitokset saavat myös levyä tukeneet Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat, Kotka kaupunki ja Kotkan Kehitysvammaisten Tuki ry.
…kun aamuinen aurinko
kuultaa kallioita…
Levyn tekeminen ei ole mitään
helppoa hommaa.
- Aika rankkaa se on. Kaikki pitää ottaa monta kertaa. Mutta samalla se on todella hienoa.
Esiintymiskokemusta Jormalle
on kertynyt paljon. Hän on laulanut muiden muassa vammaisten
paikallisissa ja valtakunnallisissa konserteissa, kotkalaisten seurakuntien tilaisuuksissa ja omassa juhlakonsertissaan viime huhtikuussa.
Yksi esiintyminen on ollut ylitse muiden. Se oli Tampereella järjestetty kehitysvammaisten Euro-

viisukisa, jossa Jorma lauloi kaksi
laulua, Maailma on kaunis ja Sininen ja valkoinen.
Ihan voittoa ei tullut, mutta
muuten kisa meni hienosti ja oli
upea kokemus.
- Olihan se tarkoitus, että voittaisin, Jorma naureskelee.
Hän oli mukana myös telkkarin
Tartu mikkiin -ohjelman kuvauksissa ja lauloi siellä Vihreät niityt
ja Kari Tapion Myrskyn jälkeen.
Se ei ole vielä tullut telkkarista
ulos, joten jännitettävää riittää.
Radiossakin Jorma on laulanut. Hän lähetti uuden levynsä
Kymenlaakson radioon ja toivoo,
että sitä siellä soitettaisiin.
Jännittääkö esiintyminen?
- Pieni jännitys on aina ennen
esiintymistä. Niinhän julkkiksetkin sanovat… Mutta kun pääsee
lavalle, jännitystä ei enää tunne.
…ja elää elämäänsä,
ja elää elämäänsä…
Jorma Timberg laulaa joskus rokkiakin ja muuta menevämpää musiikkia, mutta sydäntä lähellä ovat
melodiset, ajattelemisen aihetta
antavat laulut. Yksi hänen rakkaita laulujaan on Kaikessa jos muistaa toisen ihmisen.
Se on suomalaisen viihdemusiikin suuren miehen Erik Lindströmin säveltämä. Maestro itse
on sanonut Jorma Timbergille, että kylläpä miehellä on hieno lauluääni.
Toinen rakas laulu on Katri-Helenankin laulama Kuulkaa toivei-

ta lasten.
Onko maailma sitten kaunis?
- On, mutta miltä kantilta sitä sitten katsoo. Kesällä kukkaset ovat kauniita, ja luminen talvi
on hieno. Se on aina siitä kiinni,
mikä mieliala on, ja välillä ottaa
kaikki päähän, Jorma naurahtaa.
Jorma asuu Mäntykankaan palveluasunnoissa. Rytmiä elämään
tuo se, että hän käy neljänä päivänä viikossa Sotek Sunilan toimintakeskuksessa. Taksi tuo ja
vie hänet työpaikalle.
- Painamme kankaaseen kuvia
ja kuvioimme pyyheliinoja. Toivoisin kyllä vaihtelevampaa työtä.
Sunilassakin Jorma silloin tällöin laulaa, itsensä ja ystäviensä
iloksi.
Lauluillaan hän muistuttaa
meitä kanssaihmisiä siitä, että
vaikka vaikeuksia on, vaikka ihminen on hyvin usein tavalla tai
toisella sidottu omaan kohtaloonsa, onnea ja vapautta löytyy.
Niinpä: jos vain on aikaa ja tilaa
unelmille, ja mielen vapaus.
Jorma Timbergin uutta levyä
saa ostaa 15 euron hintaan Mäntykankaan palveluasuntojen ohjaajalta, jonka tavoittaa numerosta 040 827 9864.
Sitaatit ovat Kassu Halosen säveltämästä ja Vexi Salmen sanoittamasta kappaleesta Maailma on
kaunis.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263
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Rippipuvun vaiheita
Rippikoulun päättävässä
konfirmaatiossa nuorilla on nykyään yllään valkea alba. Tämä käytäntö
on jo viisikymmentä vuotta vanha.

Rippikoulun ja konfirmaation
historia vie meidät alkukirkon aikaan. Jo 100-luvulla alettiin seurakunnan jäseneksi haluaville opettaa kristinuskon perusteita. Kun
uudet jäsenet kastettiin valkea alba yllään, tapahtumaan liittyi öljyllä voitelu ja kätten päälle paneminen. Tälle seremonialle annettiin nimi konfirmaatio, vahvistaminen.
Keskiajalla kirkon kasvatustyö
tapahtui usein ripin yhteydessä.
Rippikuulustelussa piti osata uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Ajan mittaan rippikuulustelusta kehittyi rippikoulu, joka vieläkin on käytössä kaikilla kristillisillä kirkoilla.

Luterilainen rippikoulu syntyy

Martti Luther kehitti vuonna 1523
ehtoollistutkinnon ensiehtoollisel-

an kuin siitä kasvettiin ulos, ja sen
jälkeen puku saattoi siirtyä seuraavalle käyttäjälle. Rippivaatteet
olivat usein räätälin tai ompelijan
tekemiä, kengät teki suutari.

Yhtenäinen rippipukeutuminen arvossa

Mustaa ja valkoista. Helilän seurakuntatalossa otetussa kuvassa on Kymin kirkossa tuomiosunnuntaina 22.11.1942
konfirmoitu tyttöjen rippikouluryhmä. 28 tytön keskellä istuvat rovasti Otto W. Kärkkäinen, kanttori Jaakko Merisalo ja nuorempi pastori, mahdollisesti Hakalehto. Kuva on Hurukselassa syntyneen ja edelleen asuvan Sirkka Eliisa Ristolan (o.s.
Kahri) kotialbumista. Sirkka on ylimmässä rivissä toinen oikealta. Pojat ja tytöt kävivät rippikoulunsa eri ryhmissä.

le meneville nuorille. Näin sai alkunsa luterilainen rippikoulu ja
sen päätöstilaisuus, konfirmaatio.

Ruotsi-Suomessakin omaksuttiin uskonpuhdistuksen jälkeen
rippikoulu, jossa tutkittiin kristinopin tietoja ennen ehtoollista.
Ensimmäiset maininnat suomalaisesta rippikoulusta ovat vuodelta 1760.
Erikseen käytävä rippikoulu oli
tärkeä virstanpylväs nuoren elämässä. Sen jälkeen hän astui aikuisten maailmaan. Rippikoulun
käynyt nuori sai käydä ehtoollisella. Hän sai pukeutua ja käyttäytyä aikuisten lailla. Hän sai
seurustella ja solmia avioliiton.

Juhlavaa mustaa ja valkeaa

Kymiläisiätyttöjä matkalla konfirmaatiojumalanpalveluksesta Suhosen kuvaamoon kesällä 1945. Kuvassa keskellä Irja Marttila, oikealla Ella Vanhala, jonka
kotialbumista kuva on saatu lainaksi.

Eettinen valinta:

Vanhimmat tiedot rippipuvusta
kertovat, että nuorilla oli mustat
puvut. Mustahan on perinteinen
juhlapuvun väri. Valtaosa kansasta oli köyhää, joten rippipuvut olivat varmasti hyvin yksinkertaisia.
Tarkkoja tietoja löytyy 1800-luvulta, jolloin pojilla oli musta puku
ja tytöillä pitkä musta hame sekä
usein valkea esiliina. Säätyläistytöillä saattoi olla hyvinkin muodikas, rimpsuhelmainen puku.
Musta asu oli käytännöllinen, koska se sopi kaikkiin tilaisuuksiin,
myös hautajaisiin.
Musta puku säilytti asemansa vielä 1900-luvun alkupuolella.
Kaupungeissa ja etenkin varakkaissa perheissä tytöt alkoivat

Global Ethical

Handelsbanken Global Ethical on osakkeisiin sijoittava indeksirahasto, jonka yhtiöt
valitaan eettisten suositusten perusteella. Lisätietoja konttoristamme sekä
osoitteesta www.handelsbanken.fi/rahastot.
Keskuskatu 29, Kotka
Puh. 010 444 3630
www.handelsbanken.fi/kotka

siirtyä valkeaan rippipukuun. Sukat ja kengät noudattivat puvun
väriä. Joskus valkea rippimekko
ennakoi sitä, että tyttö oli menossa naimisiin ja aikoi käyttää samaa asua vihkipukuna. Vähävaraiset nuoret joutuivat usein tekemään ansiotyötä saadakseen varat rippipukuun.
Rippipuvulla oli suuri merkitys, sillä monelle se oli ensimmäinen oma juhlapuku. Sitä
myös käytettiin pitkään, sillä vain
harvoilla oli varaa hankkia useita juhla-asuja. Varsinkin poikien
musta puku sai palvella niin kau-

Suurissa kaupungeissa 1920-luvulla hame lyheni tilapäisesti muodin mukaan jopa polvipituiseksi. Suurin osa tytöistä käytti kuitenkin pitkää hametta, joka
maaseudulla oli edelleen musta ja
jossa oli pitkät hihat. 1950-luvulle
tultaessa valkea rippipuku oli jo
yleistynyt. Vain körttiseudulla tytöt käyttivät mustaa pukua. Poikien musta puku on pysynyt samana, valkea solmuke vain vaihtui mustaksi 1940-luvulla.
Rippijuhlan yhteydessä saatettiin rippilapsi viedä ensimmäistä
kertaa valokuvaajalle. Monet tyytyivät varojen puutteessa ryhmäkuvaan. Rippikuvat yleistyivät
vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen. Tytöillä oli kuvissa usein
rippilahjaksi saatu virsikirja. Kukat ovat tulleet suosituiksi vasta
viime vuosikymmeninä.
Elintason noustessa konfirmaatioon pukeutuminen muuttui kirjavaksi. Seurakunnat ottivat käyttöön rippialbat 1960-luvulla, ja
näin siirryttiin yhtenäiseen ja tasa-arvoiseen pukeutumiseen. Sana alba on latinaa ja tarkoittaa
valkoista. Se on lyhenne sanoista vestis alba eli valkoinen puku.
Kirkossamme palattiin tavallaan
takaisin alkukirkon käytäntöön.
Valkea alba symboloi ihmisen pukeutumista Kristuksen vanhurskauteen.

Teksti Marja Meura

Ihanaa lunta, ja kylliksi

Puuterilunta silmänkantamattomiin, puut lumikaavuissa, ja kinokset kuin vuoria.
Lumen puhtaus häikäisee aurinkoisena päivänä. Aikuinen joutuu pelehtimään lumessa niin paljon vakavammin kuin lapsi, joka voi hypähtää lumeen ja saada
sen nauramaan onnesta. Liukuri alle, mäkeen ja lumi
pöllyämään. Ota lunta käsiin ja heitä se ilmaan, syöksy
pöllyn alle ja tunne miten se peittää kasvosi.
Näen, miten yksinäinen kissa istuu lumessa ja ihmettelee, kuinka paljon valkoista voi maailmassa olla. Lumi on sulavana niin kovin hetkellistä, jossain mielessä samanlaista kuin elämä. Lumen ja elämän vertaaminen toisiinsa voi hätkähdyttää, koska lumi sulaa,
muuttuu loskaksi, raskaaksi ja katoaa tavallisesti viimeistään juhannukseksi.
Pitääkö lunta ihastella. Pitää, vaikka kolmannen
kerran samana päivänä tehty lumityö pistää toivomaan
lumentulon loppumista.
Kolatessa lumesta syntyy mustia viiruja. Muistan,
että lämmitän taloa puilla. Joku pesällinen on syttynyt
huonosti ja puuskauttanut nokea taloa ympäröivälle lumelle. Sen takia lunta ei saanut lapsena syödä. Valkoisen kauneuden sisällä on likaa. Hymähdän ja muistan,
miten äitini otti lasillisen puhdasta lunta sisälle. Kun lumi suli, se
ei enää näyttänytkään herkullisen puhtaalta vaan aika tavalla
likaiselta lasilliselta vettä.
Mutta nautitaan silti, nyt kun
sitä kerrankin on ja se häikäisee.
Tehdään pari enkeliä lumeen ja
nauretaan lumionnesta.
Petri Pietiläinen
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Seurakuntien tapahtumia
Konsertit
Kotkan kirkossa
• Su 28.2. klo 17 Urkukonsertti,
Petros Paukkunen. Bach, Buxtehude,
Merkel, Rheinberger ja Liszt. Vapaa
pääsy.
• Su 28.3. klo 16 Selloduon konsertti,
Anna-Maaria ja Olli Varonen.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.
Ulla Spännäri

Järj. Kotkan seurakunta

Laskiaiskahvio
ti 16.2. klo 11-13 lähetyksen hyväksi
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa nauttimaan hernekeittoa,
kahvia ja laskiaispullaa!
Pullia ja hernekeittoa voi ostaa myös
mukaan omaan astiaan. Pullia voi tilata
keskustan työpaikoille viim. pe 12.2.,
p. 050 577 5799. Toimitukset tiiistaina
klo 11 alkaen.
Järj. Kotkan seurakunta

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

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 31.1. klo 10
Messu, rippikoulusunnuntai.
Kaikki ensi kesän rippikoululaiset
vanhempineen tervetulleita!
Mukana isoset ja kesän leirien
työntekijät. Messun jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa rippikoululaisille vanhempineen.
- Su 7.2. klo 10 Messu, Yhteisvastuukeräyksen avauskirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit Kotkan seurakuntakeskuksessa. - Su 21.2. klo 10 Messu,
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, minkä jälkeen kirkkokahvit
Kotkan srk-keskuksessa.
Viikkomessu tiistaisin klo 18
Kotkan kirkossa.
Rippikoulutyö
Rippikouluryhmien ensitapaamiset Kotkan kirkossa klo 17-19
seuraavina päivinä: Ti 26.1. Rippikoulut I ja IV Ristiniemi - Ke
27.1. Rippikoulu II Lehtinen -

To 28.1. Rippikoulu III Lehtinen.
Aikuistyö
Pienryhmät jatkavat tammikuussa 2010: Naisten piirit ma ja ti
klo 18 Kotkan srk-keskuksessa
pariton viikko: Maanantain piiri Nehemian kirjan tutkistelua,
Mirja Pryke. - Tiistain piiri aiheena rukous, Jaana Vanninen.
Rukouspiiri parillisten viikkojen
ma klo 18 nuortentila Arkussa,
Mariankatu 14, katutaso. Vetäjänä Satu Timonen. - Miesten piiri parittomien viikkojen ma klo
18 nuortentila Arkussa. - Naisten jumppa ti klo 18 Kotkan
srk-keskuksen jumppasalissa. Lentopalloa ti klo 19 Kotkan
srk-keskuksen jumppasalissa. Naisten luovan toiminnan piiri ke klo 18 Kotkan srk-keskuksessa. - Merimieskirkkopiiri kokoontuu ke 27.1. alkaen Kotkan
srk-keskuksen kahviossa.
To 11.2. klo 18 terapeutti ja
pastori Seppo Jokisen luento
kahvila Duetossa.
Naisten leiri 26.-28.3. Ristiniemen kurssikeskuksessa. Ilm. Kirsi
Hämäläiselle 10.3. mennessä,
p. 041 502 2711. - Retriitti 9.11.4. Ristiniemessä. Lisätiedot ja
ilm. Jukka Hänninen p. 041 462
6221.
Lähetystyö
Lähetyspiiri ke klo 12.30 Kotkan srk-keskuksessa.

Diakoniatyö
Yhteisvastuutapahtumat: Yhteisvastuukeräyksen avauskirkkopyhä su 7.2. Messu klo 10 Kotkan kirkossa, minkä jälkeen kirkkokahvit Kotkan srk-keskuksessa. - Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys -tempaukset pe
16.4. klo 9 alkaen diakoniatoimistosta Kotkan srk-keskuksesta.
Ilm. 12.4. mennessä Anna-Maija
Kallasjoelle, p. 050 542 0942.
Muuta: Rovastikunnallinen näkövammaisten kirkkopyhä su
31.1. klo 17 alkavan Elämä yllättää -tapahtuman yhteydessä
Kotkan srk-keskuksessa. Ilm.
oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.
Nuorisotyö
Viikkotoiminnat : Huom. koulujen hiihtoloma-aikana viikolla 8
ei ole viikkotoimintoja.- Ti klo 1418 After School Arkussa 2.2. alkaen. - Ke klo 18-21 Cafe Arkussa 3.2. alkaen. Kuukauden
ensimmäinen cafe on tarkoitettu täysi-ikäisille nuorille.
- To 4.2., 18.2., 18.3. klo 19-20
Peli-illat Kotkan srk-keskuksen
liikuntasalissa.
Nuorten messut: Ti 2.3. klo 18 ja
ti 16.3. klo 18 Kotkan kirkossa.
Tapahtumia: Pe 26.2. Hiihtolomarieha Arkussa.
Varhaisnuorisotyö
Tyttö- ja poikakerhot Kotkan seurakuntakeskuksessa: Tytöt: Ma

klo 17 kokkikerho. - Ke klo 17
liikuntakerho. - Ke klo 17 tyttökerho. - To klo 17 kokkikerho. Pojat: Ti klo 16 kokkikerho. - Ti klo 17 kokkikerho.
- To klo 17 sählykerho.
Hovinsaaren seurakuntatalossa,
Ruununmaank. 3: Ma klo 17
tyttöjen kokkikerho. - Ti klo
17 tyttökerho. Tiedustelut kerhoista ja leireistä Sinikka Lopperi, p. 041 462 6212 tai Heidi
Nykvist, p. 041 462 6222.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Su 31.1. klo 10
Omaishoitajien kirkkopyhä,
kirkkokahvit Helilän srk-talossa
messun jälkeen. - Su 7.2. klo 10
Yhteisvastuukeräyksen avausmessu, kirkkokahvit ja infotilaisuus Helilän srk-talossa.
- Su 14.2. klo 10 Perhemessu.
Tuomasmessuista ilmoitetaan
kirkollisissa.
Lähetystyö
Lähetyspiirit kevätkaudella: Askartelu- ja käsityöpiiri, joka
toinen maanantai, Helilän srktalossa klo 17-, alkaen 11.1.
maskotteja virkaten. - Helilän lä-

Talvileirit

Kotiseurakunta –

Ristiniemessä

Musiikkitoiminta
kutsuu

• 8-10-vuotiaille 19.-21.2.
• 11-14-vuotiaille 22.-24.2.
Leirimaksu 17 euroa. Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille.
Ilm. viim. 5.2 kasvatusasiantoimistoon Tarja Pakkaselle
p. 225 9021 tai tarja.pakkanen@evl.fi

• Virsilauluillat tiistaisin 2.2., 2.3.
ja 6.4 klo 18 Sunilan seurakuntatalolla. Lauletaan yhdessä kirkkovuoden ajankohtaisia virsiä ja
toivevirsiä.
• Silmut -kuoro keskiviikkoisin
klo 17 tytöille ja pojille Karhulan
seurakuntakeskuksessa, tervetuloa.
Tiedustelut kanttori Sinikka Vesala,
p. 044 725 9122
• Kymi Contenton harjoitukset torstaisin klo 18-20 Helilän
seurakuntatalossa. Tiedustelut
Marjo Tamminen, p. 050 5248 542.

Järj. Kotkan seurakunta

Yhteisvastuutapahtumat
Kotkan seurakunnassa

• Su 7.2. Messu klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avauskirkkopyhä Kotkan
kirkossa, minkä jälkeen kirkkokahvit
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
•Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys tempaukset pe 16.4. klo 9 alkaen diakoniatoimistosta
Kotkan seurakuntakeskuksesta. Ilmoittautumiset 12.4.
mennessä Anna-Maija Kallasjoelle, p. 050 542 0942.

Järj. Kymin seurakunta

Kymin seurakunta

Musiikkia

• Su 7.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avausmessu
Kymin kirkossa, kirkkokahvit ja infotilaisuus Helilän
seurakuntatalossa.
• Su 7.2. klo 16 Yhteisvastuukonsertti Karhulan
seurakuntakeskuksen salissa, Disa Piispa-Harvola,
piano.

Yhteisvastuukonsertti
su 7.2. klo 16 Karhulan srkkeskuksen salissa, Disa
Piispa-Harvola, piano.

• Su 7.2. klo 10 Messu Yhteisvastuukeräyksen 60vuotisjuhlavuoden aloitus Langinkosken kirkossa.
Langinkosken avajaismessussa kerääjien siunaus.
Messun jälkeen keittolounas ja infotilaisuus.
• Pe-la 5.-6.3. Yv-lipaskeräystempaus Prismassa.

Juutalaisin silmin
-luentosarja keväällä 2010

Luentopäivät ovat 17.2., 24.3., 21.4. ja 19.5.
ja ne alkavat klo 18.

Daniel Brecher, Israelista Vantaalle kotiutunut, seemiläisten kielten opiskelija luennoi keväällä 2010 Helilän seurakuntatalolla,
kirkon vieressä.
Luentosarja on tarkoitettu Uuden Testamentin alkuperästä ja
heprealaisesta käsitteistöstä kiinnostuneille. Sarjassa syvennytään Raamattuun filosofisia ja
antropologisia työkaluja käyttäen. Opetus ja
käsitteistö havainnollistuvat konkreettisin ja
selkein kuvin. Kuulijalle muodostuu hyvin
aito ja kokonaisvaltainen käsitys Raamatun
maailmasta ja tavoista. Rovasti Risto Santala suosittelee Daniel Brecheriä luennoitsijaksi ja kehuu hänen erinomaista suomenkielen taitoaan ja uskonnollista vakaumusta.

Järj. Kymin seurakunta

Ulla Spännäri

Langinkosken seurakunnassa

Ystävänpäivän matinea
su 14.2. klo 18.30 Karhulan
srk-keskuksen salissa,
Kotkan seudun musiikkiopiston oppilaat esiintyvät.
Vapaa pääsy.

Uutuutena
Kymin seurakunnan

Avoinkerho
Kerho kokoontuu Boksilla tiistaisin kello 9-14.
Avoinkerho on nimensä mukaisesti avoin kaiken ikäisille. Voit tulla ja lähteä omaan tahtiin.
Kerhotiloissa voi pelata, leikkiä ja askarrella. Kahvio
on avoinna koko päivän, purtavaa pikkurahalla.
Järj. Kymin seurakunta

Siioninvirsiseurat
joka kuukauden 3. sunnuntai
Karhulan seurakuntakeskuksen kahviossa klo 15
21.2., 21.3. ja 18.4. Kahvia tarjolla klo 14.30 alkaen.
Seuroissa kerätään
vapaaehtoinen kahviraha Ti Anin huumeklinikan toimintaan
Heränneen Kansan
Lähetysrahaston
kautta Suomen Lähetysseuran työlle.

Ulla Spännäri

Tuula Mäkitalo

Varhaisnuorten

Järj. Kymin seurakunta
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21.3. klo 11.15 ja su 28.3. klo
11.15 Koko suvun pyhäkoulu
Helilän srk-talossa.
La 27.3. klo 10-13 Pääsiäisvaellus Boksilla, mukana Silmut
ja Hembölen eläimet, kahvio.
Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot 7-14vuotiaille eri puolilla seurakuntaa, leirit Höyterissä.
Nuoret
Nuorten messu klo 18 kirkossa
2.2., 2.3., 30.3. Viikkotoiminta,
retket, leirit,
kts. kotisivuilta www.kotkanseurakunnat.fi/kymin seurakunta/
Toiminta/Nuoret

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 31.1.
klo 10 Tilkkumessu, rippikoululaisten vanhempien kirkkopyhä. Su 7.2. klo 10 Messu, Yhteisvastuukeräyksen 60-vuotisjuhlavuoden aloitus. - Su 7.3. klo 10
Messu, Metsolan Aikamiespoikien ja Tyttöjen kirkkopyhä. - Su
14.3. klo 10 Messu ja lähetystilaisuus, vieraana diakoni-lähetyssihteeri Veikko Kurki Sanansaattajista.

Muut jumalanpalvelukset
Su 7.2. klo 12 ja su 7.3. klo 12
Haltijan kyläkirkko, Haltijantie
1. - Su 14.2. klo 16 ja su 21.3.
klo 16 Ruonalamessu Ruonalan kirkossa.
Aikuistyö
Su 31.1. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven seurakuntatalossa, vieraana pastori
Marko Huhtala, Hengen -uudistusliikkeestä.
Diakoniatyö
Su 31.1. klo 18 Näkövammaisten kirkkopyhä Kotkan srk-keskuksessa Elämä yllättää -tapahtumassa, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.
Lapsityö
La 6.2. klo 12 Lapsiperheiden
ulkoilutapahtuma Aittakorven
seurakuntatalossa, mukana
mm. Hembölen eläimiä.
Lähetystyö
Ma 8.2. klo 14 Lähetyspiirien
ystävänpäiväjuhla Langinkosken kirkolla Arvo Soittu, Niina
Venäläinen. - Su 14.3. klo 10
Messu ja lähetystilaisuus Langinkosken kirkolla, vieraana diakoni-lähetyssihteeri Veikko Kurki
Sanansaattajista.

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Varhaisnuorten
Ristiniemen
kurssikeskuksessa

Kevätväsymystä..?

Tuula Mäkitalo

leirejä

• 1.-3. luokkalaisille 25.-26.2.
• 4.-6.luokkalaisille 27.-28.2.
Ilmoittautumiset 1.-11.2. kasvatusasiaintoimistoon arkisin klo
8-16 p. 225 9021. Leireille mahtuu 30 leiriläistä, hinta 12 euroa.
• 1.-3. luokkalaisille 20.-21.3.
Ilmoittautumiset 22.2.-4.3. kasvatusasiaintoimistoon arkisin
klo 8-16 p. 225 9021.
Leirille mahtuu 30 leiriläistä, hinta 12 euroa.
Järj. Langinkosken seurakunta

Ulkoilupäivä
koko perheelle!
Lauantaina 6.2. klo 12-14
Aittakorven seurakuntatalolla, Luhtipolku 3.
• klo 12 ilmoittautuminen hiihtokilpailuun
• sarjat 4-, 5-, 6-vuotiaille (säävaraus!)
• klo 12.30 lumikirkko
• hiihtokilpailut ja muuta puuhaa
• n. klo 13.45 palkintojen jako
• Kahvion tuotto lähetystyölle
• Paistettua makkaraa 1e/kpl
• Menossa mukana myös
Hembölen eläimet!
(säävaraus)

Lähteellä-illat

Ruonalan kirkolla
torstaisin parittomilla
viikoilla klo 18
21.1. alkaen.
Puheenvuoroja, musiikkia ja yhdessäoloa ihmiselämän
suurten asioiden äärellä.
Iltateet ja kahvit.
Juontajina Marjo Posti ja Petri Sällilä. Musiikki Sointu Railo.
Mukana illoissa myös vierailijoita sekä pastori Langinkosken
seurakunnasta.
Tarkemmat tiedot www.kotkanseurakunnat.fi/Langinkosken
seurakunta/Toiminta/Aikuiset
Järj. Langinkosken seurakunta

Järj. Langinkosken seurakunta

• 21.3. kl 13
Mässa i Kymi kyrka,
Tuomi Larvi
• 18.4. klo 13
Mässa i Kotka kyrka,
Kirsi Hämäläinen

Martan pirtti
Martan pirtissä on toimintaa tiistaisin klo 10 alkaen
alasalissa, Karhulantie 31:ssä.
Tule mukaan! Tapaat tuttuja, liikut jumppatuokiossa,
virkistyt musiikkihetkessä. Kahvitarjoilu.
Järj. Kymin seurakunta

Kansainvälistä toimintaa
keväällä 2010
• Maahanmuuttajien äiti-lapsi
-kerhot Ristinkallion kerhohuoneessa maanantaisin klo
13-14.30 alkaen 11.1. sekä Kotkansaarella nuorisotila Greipissä torstaisin klo 12.30-14 alkaen 14.1. Kerhoissa opettelemme suomen kieltä.
• Kansainvälinen naisten kerho Boksilla, Karhulantie 31, joka toinen tiistai klo 11-13, alkaen 19.1.
• Wanhan ajan ompeluseura
Kotkakodilla 15.2., 12.4., 24.5.

klo 15-16.30.
• Inkeriläisten kerhon alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.
• Sunnuntaina 28.3. olevaan Elämä yllättää -tapahtumaan Kotkan seurakuntakeskuksessa klo
17 kutsutaan erityisesti inkeriläisiä ja venäjää puhuvia.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja voit kysyä
Maarit Koskensalo-Tiaiselta,
p. 044 752 9527.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Elämä yllättää -ilta
su 31.1. klo 17-18.30
Kotkan seurakuntakeskuksessa
Mariankatu 14

Askel kerrallaan
Koko seurakunnan yhteinen ilta
• Lapsille omaa ohjelmaa
• Paljon tuttuja lauluja, joita säestää bändi
• Päivi Voima kertoo Arjen askelista
haastattelijana Ilkka Puhakka
• Mukana myös näkövammaisia
lähimmäisiämme
• Mahdollisuus esirukoukseen
• Tarjoilu kaikille klo 18.30. Vapaaehtoinen
kahviraha lähetystyön hyväksi.

Sanan ja
rukouksen illat

Muista myös tämä!
Jumalanpalvelus tekee
sunnuntaista pyhäpäivän
Tervetuloa kirkkoon!

Aittakorven seurakuntatalolla

Messu

joka sunnuntai klo 10
Langinkosken kirkossa

Ulla Spännäri

Ruonalan kirkon oma jumalanpalvelus!
Kevätkaudella 2010 Ruonalan kirkolla aletaan toteuttaa hieman erilaisia jumalanpalveluksia, ns. Ruonalamessuja. Näiden jumalanpalvelusten musiikki poikkeaa perinteisestä: virsien lisäksi lauletaan ylistyslauluja ja muuta uudempaa hengellistä musiikkia bändin säestyksellä. Ruonalamessujen
toteutukseen osallistuu maallikoita. Messun yhteydessä on pyhäkoulu lapsille ja kirkkokahvit.
Keväällä 2010 näitä messuja on kolme, kerran kuukaudessa seuraavasti: 14.2. klo 16, 21.3. klo 16 ja 11.4. klo 16.
Tervetuloa!

messut

Järj. Kotkan seurakunta ja Kansa Raamattuseura

Järj. Langinkosken seurakunnan
lapsityö

Ruonalamessu

Ruotsinkieliset

Ulla Spännäri

Aamurukouspiiri keskiviikkoisin klo 6.30 Karhulan srk-keskuksen kappelissa, Karhulantie
33. - Näkökulmia Sanaan raamattupiiri naisille torstaina
klo 18.30 alasalissa, Karhulantie
31, 28.1., 4.2., 11.2., 25.2.,
4.3., 11.3., 18.3., 8.4., 29.4.,
vetäjänä seurakunnan pappi
(raamatut mukaan). - Hiljaisuuden illat keskiviikkoisin klo
19 Kymin kirkossa 13.1. alkaen
joka toinen viikko. Lepoa rukoukseen hiljentyen, virkistymistä
musiikin ja raamatuntekstien
äärellä, iltatee sakastissa.
Lapsityö
Seurakunnan musapyhikset,
päiväkerhot ja perhekerhot ovat
aloittaneet.
Vauvakerho tiistaisin klo 9-11
Helilän srk-tatalolla.
Perhekerhot: Torstaisin klo 9-11
ja klo 12.30-15 Helilän srk-tatalolla. - Keskiviikkoisin klo 9-11
Laajakoskella, Laajakoskentie
273,. - Keskiviikkoisin klo 9-11.
Ristinkalliolla, Pahkakatu 4. Keskiviikkoisin klo 9-11 Sunilan
seurakuntatalolla. - Torstaisin 911 Tavastila, Tavastilantie 227.
Muita tapahtumia: Pe 5.2. klo
10.30 Helmikirkko Kymin kirkossa, lounas Helilän seurakuntatalossa. - Su 14.2. klo 10 Perhemessu kirkossa. - Su 14.2.
klo 15 Vauvakirkko Helilän
seurakuntatalossa, kahvit. - Su

Tuula Mäkitalo

hetyspiiri, joka toinen tiistai,
Karhulan srk-keskuksessa, neuvotteluhuone klo 18, alkaen
12.1. - Keskipäiväinen lähetyspiiri, joka toinen keskiviikko,
Karhulan srk-keskuksessa neuvotteluhuone klo 13, alkaen
13.1. - Metsäkulman lähetyspiiri, joka tiistai, Sunilan srk-talossa teemoina, lähetys, rukous
ja virsilaulu klo 18, alkaen 12.1.
joka on lähetysilta. - Marinkylän ja Hurukselan piirit kokoontuvat kodeissa, ilmoitetaan
kirkollisissa.
Diakoniatyö
Kerhot: Sunilan kerho ma klo
11.30-13 Sunilan srk-talossa
18.1., 15.2. ja 22.3. - Hurukselan kerho ti klo 13-14.30 seuratalo Soihtulassa 19.1. ja 16.2.
- Tavastilan kerho to klo 1314.30 Vilkinkulma 12:ssa 21.1.,
18.2. ja 18.3. - Srk-keskuksen
kerho ma klo 13-14.30 Karhulan srk-keskuksessa 25.1., 1.3.
ja 29.3. - Jäppilän kerho to klo
13-14.30 Jäppilän VPK:n talossa
28.1., 25.2. ja 25.3.
Kerhojen yhteinen kevätretki
tiistaina 13.4. Höyteriin.
Punatulkkukerho perjantaisin
Hovinsaaren srk-talossa 29.1.,
19.2., 19.3., 16.4. ja 14.5.
Aikuiset
Maanantain raamattupiiri klo
18 alasalissa, Karhulantie 31. -
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Jouko

Mäki-Lohiluoma

Aittiksen nuorisokonsertissa
Maanantaina 15.2. klo 19
konsertti nuorille
Aittakorven srk-talossa.,
os. Luhtipolku 3.
Vapaa pääsy.
Järj. Langinkosken seurakunta

Ihanien
naisten
itsetuntemuspäivä
La 30.1. klo 10-16
Aittakorven seurakuntatalossa
Mikä minua kosketti?
Mistä löytäisin tasapainoa?
Vieraana lastentarhanopettaja,
terapeutti,
työnohjaaja Seija Taivainen
Lounas, kahvitarjoilu,
musiikkia,
hinta 10 euroa

• Su 31.1. Vierailija pastori Marko Huhtala
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
• Su 28.2. Vierailija evankelista Pekka Maaranen
Parikanniemisäätiöstä
klo 17 Raamattutunti
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
• Su 28.3. Vierailijat Kari Kasurinen Suomen ev.lut.
Kansanlähetyksestä, musiikkiryhmä Lauluvakka
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
• Su 25.4. Vierailija rovasti Pentti Holi
klo 17 Raamattutunti
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Illoissa mukana myös ylistyslauluryhmä ja
pastori Langinkosken seurakunnasta.
Mahdollisuus esirukouspalveluun ja
sielunhoitoon.
Kahvit ja teet illan päätteeksi.
Tervetuloa!

Järj. Langinkosken seurakunta

Osviitta
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Kyllä kiitos!
Haluan hyvää luettavaa ja arjen iloa
joka viikko. Tilaan Kotimaa-lehden 6 kk
puoleen hintaan vain 29 € (norm. 58 €).
Etuni arvo 29 €.

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Arki ja Pyhä – Kotimaassa
aassa joka viikko.

Tilaa
Kotimaa 6 kk

Lisäksi saan tilaajaetuna veloituksetta
Vuosikalenterin 2010 kaupan päälle. Etuni 15 €.
Kotimaa Suola -aikakauskirja 2010. Etuni 8,50 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!
Nimi

-50%

KTs0110

Osoite

yht. 29 €

Postinumero ja -toimipaikka

(norm. 58 €)

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.
Tarjous on voimassa 15.3.2010 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Usko pois.

”

Maailman myllerryksessä ja uutistulvassa pieni
ihminen tahtoo mennä pyörryksiin. Onneksi
saan voimia jaksamiseen, henkistä rohkeutta
ja ajattelemisen aihetta joka torstai Kotimaalehteä lukiessani. Kotimaa on lehti, joka antaa
minulle levollisen mielen ja hyvää oloa. Tiedän,
että voin uskoa elämänarvoihini ja valintoihini.

”

Voit tilata myös verkosta: www.kotimaa.ﬁ/kampanja. Muista kertoa tilaustunnus KTs0110.

Arvonnan säännöt: Palkinnot arvotaan 5 päivän sisällä tilanneiden ja vastanneiden kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

LIISA NUORTEVA

