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Kirkko ja ajattomat arvot
Suomen suvi on lyhyt ja kaunis. Kun ensi kertaa keväällä
solahdamme sulaan veteen tai tungemme kätemme
muhevaan multaan, tulee kumma tunne. Olemme osa
luontoa ja vahvasti elämässä kiinni.
Kolmivuotinen kirkon vuosiaihe Pyhä muistuttaa meitä
elämän syvyysulottuvuudesta. Pyhän kosketus voi olla
rauhallinen hetki kirkossa tai lapsen läheisyys. Pyhä voi olla
voimakas musiikkielämys tai tyynen hiljainen hetki keskellä
erämaata. Se valtaa ihmisen mielen vastustamattomalla
voimallaan, tahdosta riippumatta. Siunaus ja pyhyyden
tunto liikkuvat samalla aaltopituudella.
Pyhä on oivallus, jolle soisi löytyvän tilaa jokaisen ihmisen
elämässä.
--Seurakuntien toimintamallit elävät ajassa. Siksi ne eivät
aina mahdu edes kirkon omiin tilastoihin. Kirkon työn
pohjalta ovat aikanaan lähteneet monet sittemmin
yhteiskunnalle siirtyneet tehtävät, kuten heikoimmassa
asemassa olevien konkreettinen auttaminen ja kansan
opetus.
Kirkko on rohkeasti tarttunut uusiin asioihin, kuten
pienluototus, ruoka-avun välittäminen, eettinen
sijoittaminen, ekologisuuden painottaminen ja alkujaan
Tampereelta liikkeelle lähtenyt mummonkamarien
lähimmäis- ja vapaaehtoistehtävien välitys, joka on hyvää
vauhtia siirtymässä verkkotoiminnaksi.
Kirkko näkyy yhteiskunnassa arvovaikuttajana. Aika,
jolloin papin vitsailtiin olevan kuutena päivänä näkymätön
ja yhtenä käsittämätön on auttamattomasti ohi. Kirkon
työntekijää kysytään yhä useammin mukaan mitä
moninaisimpiin hankkeisiin ja askareisiin. Lausunto
julkisuudessa on vastuun kantamista sekin.
Seurakuntien työllä on laaja hyväksyntä, mutta myös
kriittinen arvioitsija löytyy miltei jokaiselle hankkeelle.
Se on avoimen yhteisön haaste.
---

Jarmo Sipilä

Kesän tullen on aika hellittää hetkeksi. Saamme lomailla
ja kerätä voimia tulevaan talveen.

Eletään täysillä
tulevassa kesässä.
Mennään juhliin tai
retkelle. Pannaan
vaikka hassu hattu
päähän ja puhalletaan
saippuakuplia. Toivon
jokaiselle lukijalle väriiloa, lämpöä ja sadetta
sopivasti, eli hyvää
kesää kaikille!
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

✗ Kansikuvassa

Mikkelin hiippakunnan piispa
Seppo Häkkinen nautti suomalaisesta
luontomaisemasta. Hän on
pikkupojasta asti osallistunut
partioleireille. Kuva: Lauri Peura.

Verratonta aikaa
nuorten kanssa leirikeskuksessa
Useat suomalaiset odottavat kesältä loman alkamista. Minulla on
niin hieno työ, että minä puolestani odotan työtehtäviäni. Erityisesti rippikoululeirejä.
Voisihan sitä luulla, että kun
rippikoululeirin on kerrannut
kaksi tai kolme kertaa vuodessa
usean vuoden ajan, niihin kyllästyisi.
Rippikoulut ovat kuitenkin niin
antoisia, että ohjaajinakin olemme
joka kerta oppimassa jotain uutta. Vaikka kirkkomme kasteopetus keskittyy viidentoista vuoden ikään, on uskossamme kyse
niin suurista asioista, että emme
koskaan opi tietämään kaikkea,
ja vielä aikuisina ja vanhuksina
saamme olla ihmettelemässä Luojan suuruutta.
Minulle luonteva tapa miettiä elämän suuria kysymyksiä on
yhdessä nuorten kanssa eristettynä leirikeskukseen. Luonnon
keskellä luomistyön ihmeitä tu-

Changemaker
haluaa muutosta
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva
vaikuttamisverkosto nuorille aikuisille ja nuorille. Näillä sanoilla alkaa esite, joka kertoo nuorten ihmisten vastuusta ja huolesta maailmanrauhan puolesta, väkivaltaa vastaan ja globaalien epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi.
Kotkassa Changemaker - toimintaan pääsee sisälle käymällä liikkeen sivuilla www.changemaker.fi ja liittymällä verkostoon,
joka tiedottaa, kouluttaa ja järjestää yhteisiä kampanjoita.

lee helpommin ajateltuakin ja ryhmässä oppii paljon itsestään
ja muista.
Minulla on
siis kalenterista varattu kokonaiset kolme viikkoa kesällä elämän suurten kysymysten ajatteluun.
Ehkä sinäkin voisit varata kalenteristasi vaikka yhden päivän,
jolloin ajattelet jotakin uskon teemaa? Vaikkapa Jumalaa, lähimmäisenrakkautta, oikeaa ja väärää tai jotain muuta rippikoulussa opeteltua asiaa…
Siinähän sitä voisi ajatella syntyjä syviä vaikka onkivavan
kanssa laiturin nokassa tai mökillä rikkaruohoja kitkiessä. Myös
seurakunnat tarjoavat kesälläkin
tilaisuuksia, jotka antavat eväitä
oman uskon pohtimiseen.
Niin kuin kaikki suhteet juma-

…ja rippikoulussa
opitun
kertaamisessa

lasuhdekin kaipaa hoitoa. Paras tapa hoitaa
suhdetta on antaa sille
aikaa. Toivottavasti jätät siis kesän kalenteriisi aikaa vain ihmetellä.
Siunattua ja lämmintä
kesää Sinulle toivottaa

Enna Järnstedt-Rantaruikka
vs. seurakuntapastori
Kotkan seurakunta

Hymyillen
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Ulla Spännäri

Seurakuntavaalit 2010 etsii ehdokkaita

Pistä tikku ristiin!

Kenestä
ehdokas?

asetetun tulee antaa kirjallinen
suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.
Ehdokas ei saa olla: kirkkovaltuuston vaalissa kyseisen seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, kun asetetaan ehdokkaita yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon tai yhtymään kuuluvan seurakunnan
seurakuntaneuvostoon, eikä julistettu vajaavaltaiseksi (holhouksenalainen).

Miten perustetaan
valitsijayhdistys?
Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 10 äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä. Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta saa tarvittavat ohjeet ja asiakirjat. Valitsijayhdistyksen perustaminen käy näin:
Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa netistä kirkon
sivuilta tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranvirastosta on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain

Seurakuntien luottamushenkilöiksi toivotaan eri taustoista tulevia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotta he
edustavat mahdollisimman laajasti kaikkia seurakuntalaisia.
Vaalien erityinen tavoite on saada ehdokkaiksi ja sitä myötä luottamushenkilöiksi varttuneempien lisäksi myös 18-30-vuotiaita
seurakuntalaisia. Nuoret aikuiset ovat tällä hetkellä aliedustettuja seurakuntien luottamustehtävissä.
Ehdokkaan
tulee:
täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä
14.11., olla vaaliseurakunnan tai jonkin toisen evankelis-luterilaisen seurakunnan läsnä olevaksi merkitty jäsen viimeistään 15.8. ja
seurakuntavaalit.fi
vaaliseurakunnan konfirmoitu jäsen viimeistään 15.9.2010. Seurakuntavaaleissa ehdolle

erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden kuvauksissa.
Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa
seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä
saa kirkkoherranvirastosta.
Nimetään joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen
hänen varamiehekseen. He eivät
saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan
vaalilautakunnan jäseniä. Muut
valitsijayhdistyksen perustajat ja
allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita.
Valitsijayhdistys määrittelee
teeman ja tavoitteet sekä antaa
listalle nimen. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen
tavoitteet.
Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen
suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9. kello 16 mennessä.
Valitsijayhdistyksen perustamiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet ovat saatavissa seurakuntien kirkkoherranvirastoista, Kotkassa seurakuntatoimistoista ja keskusrekisteristä. Ne
ovat tulostettavissa myös
kirkon vaalisivuilta seurakuntavaalit.fi, ensimmainenkerta.fi ja evl.fi/vv

Ensimmäinen
kerta. 14.–15.11.

Healing Room -rukousklinikka aloitti Kotkassa
vallinen ihminen tavallisine tarpeineen.
Rukousklinikoissa on kolmen
toimintavuoden aikana rukoiltu
yli 8000 ihmisen puolesta, joten
rukoilijat ovat kantaneet monia
murheita Jumalan eteen. Tavallisia rukousaiheita ovat sairaus,
masennus, työttömyys ja eri elämän ongelmat. Onpa eläimiäkin
tuotu rukoiltavaksi.
Eräs nuori äiti kävi syyskuussa rukoiltavana ja antoi muuta-

Veikko Maaskola

Suomeen runsas kolme vuotta sitten rantautunut uudenlainen rukousklinikkakonsepti Healing
Room kannustaa rukoilemaan
parantumisen puolesta. Rukousklinikoita on eri puolella Suomea
tällä hetkellä 20. Kotkan seudun
seurakunnat aloittivat yhteisen
rukousklinikan Hovinsaaren seurakuntatalossa.
Matalan kynnyksen paikkana tunnettuun rukousklinikkaan
voi tulla rukoiltavaksi aivan ta-

Healing Roomin vastaanottopöydässä tulijoita tervehtivät Anneli Vainikka (vasemmalla) ja Leea Viren.

man kuukauden kuluttua seuraavan palautteen: ”Parannuin synnytyksenjälkeisestä masennuksesta, kun puolestani rukoiltiin
Healing Roomissa. Jeesus kosketti ja otti kertaheitolla kaiken ahdistuksen, pelon ja masennuksen
pois! Tilalle tuli valtava ilo ja vapaus kaikista taakoista.”
Rukousklinikoissa palvelevat
koulutetut, oman kristillisen seurakuntansa suosituksen saaneet
rukoilijat kolmen hengen tiimissä. Koulutuksella halutaan varmistaa se, että tulija muun muassa kohdataan työn periaatteiden
mukaisesti: kunnioittavasti ja hienotunteisesti.
Kotkan Healing Room aloitti toimintansa toukokuun alussa
Hovinsaaren seurakuntatalossa.
Klinikka on avoinna ennen kesätaukoa vielä 25.5. ja 15.6. kello 18.30-20.30 Hovinsaaren seurakuntatalossa osoitteessa Ruununmaankatu 3.
Syksyllä rukousklinikan on tarkoitus olla avoinna samassa paikassa joka toinen tiistai.
Lisätietoja osoitteesta www.
healingrooms.fi

Hautojen hoito kesällä
Hoitokauden aikana kesä-syyskuussa hautojen hoitoon liittyvissä kysymyksissä palvelevat
•Parikan hautausmaatoimisto p. (05) 281 645 klo 12-13,
•Parikan, Mussalon ja Kotkan vanha hautausmaa p. 044 752
9489
•Helilän, Laajakosken, Metsäkulman, Hurukselan ja Kymin
vanha hautausmaa p. 044 725 9140.
Yleisissä hautaustoimeen liittyvissä asioissa neuvoo Keskusrekisterin toimistosihteeri Eila Lampinen p. (05) 225 9244.
Hautojen hoitosopimuksen voi tehdä joko puhelimitse (05) 281
645, (05) 281 646 tai virastoaikoina seurakuntien palveluvirastoissa: Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisteri os. Mariankatu 14 E, 48100 Kotka, Kymin seurakuntatoimisto os. Karhulantie 33, 48600 Kotka ja Langinkosken seurakuntatoimisto os.
Langinkoskentie 1, 48220 Kotka.

Kymin hautausmaahartaudet keskiviikkoisin
• 23.6. klo 18 Helilän hautausmaa,
Heikki Harvola ja Sinikka Vesala.
• 7.7. klo 18 Metsäkulman hautausmaa,
Nina Eskoli ja Sinikka Vesala.
• 21.7. klo 18 Hurukselan hautausmaa,
Tuomi Larvi ja Jarmo Kaijansinkko.
• 4.8. klo 18 Laajakosken hautausmaa,
Antti Kilpi ja Jarmo Kaijansinkko.

Ulla Spännäri

Seurakuntavaalit pidetään neljän vuoden välein ja niissä valitaan seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Seurakuntavaaleissa 2010 saavat ensi kertaa äänestää myös 16vuotiaat seurakunnan jäsenet. Ehdokkaiksi voivat asettua vähintään 18 vuotta täyttäneet.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspäivät ovat 1.-5.11.2010.
Varsinaiset vaalipäivät ovat 14.
tai 14.-15. marraskuuta 2010.
Ehdokasasettelu
päättyy
15.9.2010.

Rippileirien
konfirmaatiopyhät
Kotkan kirkossa

Su 4.7. klo 10 I rippikoululeirin konfirmaatio
Su 11.7. klo 10 II rippikoululeirin konfirmaatio
Su 18.7. klo 10 III rippikoululeirin konfirmaatio

Kymin kirkossa

Su 13.6. klo 10 Höyteri 1 rippileirin konfirmaatiomessu
Su 4.7. klo 10 Höyteri 2 A ja klo 14 Höyteri 2 B
rippileirin konfirmaatiomessu
Su 11.7 klo 10 Höyteri 3 A ja klo 14 Höyteri 3 B
rippileirin konfirmaatiomessu
Su 18.7. klo 10 Höyteri 4 A ja klo 14 Höyteri 4 B
rippileirin konfirmaatiomessu
Su 25.7. klo 10 Höyteri 5 A ja klo 14 Höyteri 5 B
rippileirin konfirmaatiomessu
Su 8.8. klo 10 Höyteri 6 rippileirin konfirmaatiomessu

Langinkosken kirkossa
Su 20.6. klo 10 ja 14 I rippileirin konfirmaatiomessu
Su 11.7. klo 10 ja 14 II rippileirin konfirmaatiomessu
Su 18.7. klo 10 ja 14 III rippileirin
konfirmaatiomessu
Su 25.7. klo 10 ja 14 IV rippileirin konfirmaatiomessu
Su 8.8. klo 10 ja 14 V rippileirin konfirmaatiomessu
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Hääpuvun vaiheita
Nykyään hääpari voi vapaasti valita, millaiset
häät he haluavat viettää ja miten pukeutua.
On suuria prinsessahäitä, vihittävien persoonaa ja harrastuksia
korostavia yksilöllisiä ratkaisuja,
pieniä vihkimisiä ja kaikkea siltä
väliltä. Hääpukujen skaala on yhtä laaja. Tällainen vaihtoehtojen
runsaus on ominaista vasta meidän varakkaalle ajallemme.
Hääjuhlia ja niihin liittyvää
juhlavaa pukeutumista on ollut
vuosituhansia. Tosin häät eivät
ole merkinneet avioliiton tapaista instituutiota kuin vasta joskus
1500-luvulta alkaen. Avioliitto oli
pitkään ennen kaikkea vanhempien sopima omaisuuden järjestely. Meidän ymmärtämämme rakkausavioliitto on syntynyt vasta
niinkin myöhään kuin 1800-luvulla.

Hääpuku
vain harvoilla
Vuosisatojen ajan vain rikkailla
oli varaa erityiseen juhlapukuun.
Suurin osa ihmisistä muutti yhteen aivan arkisesti, ilman seremonioita. Keskiajalla naisen hääpuku oli yleensä punainen tai vihreä. Valkea puku kertoi korkeasta
yhteiskunnallisesta asemasta, joka
mahdollisti ylellisyyden ja muodikkuuden.
Eri maissa oli omia väriperinteitä, jotka vaihtelivat ajan mittaan.
Esimerkiksi Englannissa rahvas
suosi sinistä hääpukua, rikkailla oli hopeanvärinen ja papistoon
kuuluvilla musta puku. Kuningatar Viktorialla oli omissa häissään vuonna 1840 komea valkoinen puku. Se herätti huomiota koko Euroopassa, ja siitä alkoi valkean hääpuvun suosio. Yhdysvalloista alettiin tuoda halpaa puuvillaa, mikä sekin edisti valkean
värin suosimista.

Musta puku
yleistyy
Meillä Suomessa häätavat vaihtelivat suuresti paikkakunnittain. Erityistä hääpukua ei yleensä ollut. Jos oli varaa edes jonkinlaiseen juhlapukuun, se oli usein
ns. paikkakunnan puku. Kampauksen ja päähineen avulla tuotiin
esille, että nainen siirtyi neitoudesta naineen naisen asemaan.
Mustaa pukua alettiin käyttää

1800-luvulla, olihan musta juhlan
väri. Lisäksi mustaa pukua saattoi käyttää juhlapukuna kaikissa tilaisuuksissa koko loppuelämän ajan. Puku periytyi tyttärelle tai ensimmäiselle miniälle.
Morsian sai usein sulhaselta lahjaksi mustan juhlahuivin, joka sekin kesti koko iän.
Hunnun käyttö on vanha tapa.
Järjestetyissä avioliitoissa huntu
peitti morsiamen kasvot, ja siten
se myös piilotti vähemmän kauniina pidetyn ulkonäön. 1800luvulla huntu tuli muotiin osana itämaisen eksotiikan ihailua.
Suomessakin lyhyt valkea huntu
otettiin käyttöön, vaikka puku oli
musta. Säätyläismorsiamet alkoivat käyttää valkeaa pukua ja pitkää huntua.

Valkea vihkipuku
suosioon
Valkea vihkipuku alkoi yleistyä
meillä 1920-luvulla. Puvun malli
vaihteli, oli ampiaisvyötäröä sekä
”jatsitytön” polvipituutta. Huntu
oli suosittu, samoin pääkoristeet
kuten diadeemit. 1930-luku toi
pitkät helmat ja laahukset, kunnes sota-aikana palattiin yksinkertaisiin, jopa arkisiin pukuihin.
Lotta-puku oli suosittu hääpuku.
Vielä 1950-luvulla käytettiin
yleisesti valkeaa hääpukua, jossa oli usein kellohelma ja ballerinapituus. Vanhoja pukuja muodistettiin sopiviksi. Radikaali muutos teki kuitenkin tuloaan. Morsiamet siirtyivät minihameisiin, housupukuihin sekä
monenkirjaviin pukuihin. Huntu vaihtui vaikkapa Marimekon
hattuun.
Tällä tiellä ollaan yhä. Tosin televisiosta seuratut kuninkaalliset
häät morsiamineen kuten Ruotsin Silvia ja Englannin Diana toivat näyttävän prinsessapukeutumisen taas muotiin. Morsiuspuku on kuin upea, avokaulainen il-

Morsiuspari sota-ajan jälkeen. Kuva Marja Meuran kotialbumista.

tapuku. Yhtä lailla nykymorsian voi pukeutua
harrastuksensa mukaan vaikkapa keskiaikaisesti tai valita ympäristötietoisesti yksinkertaisia
luonnon materiaaleja.

Morsiamen
tykötarpeita
Satoja vuosia sitten morsiamella
piti olla morsiusnenäliina ja morsiussukkanauhat. Tuoksuvan kukkakimpun tarkoitus oli alkujaan
karkottaa pahoja henkiä, ja sitten
sen katsottiin suojaavan avioliittoa. Nyt morsiuskimpulla on kau-

neusarvoa, ja se voi olla hyvinkin
omintakeisesti sidottu.
Morsiuskruunu viittasi alkujaan neitsyt Marian, taivaan kuningattaren, kruunuun. Suomessa seurakunnat lainasivat aikoinaan kruunuja morsiamille. Talonpoikaishäissä morsiamet käyttivät ns. helykruunua. 1800-luvun
lopulla tuli suosioon myrtinoksista sidottu seppele eli myrttikruunu. Monenlaisia tiaroja, diadeemejä ja kukkaseppeleitä on myös
käytetty.
Vanhan kansainvälisen sanonnan mukaan morsiamella pitää olla yllään jotain vanhaa, jo-

tain uutta, jotain lainattua sekä jotain sinistä. Vanha on linkki menneisyyteen ja uusi tulevaisuuteen.
Lainatun tavaran pitää olla saatu
onnellisessa liitossa elävältä, ja sininen on neitsyt Marian väri.

Marja Meura
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Ulla-Maija Hertzen

Jarmo Sipilä

Ihanat häät
Hääpäivä on elämän tärkein päivä. Siitä halutaan tehdä unohtumaton kokemus, joka jaetaan läheisten ihmisten kanssa.
Hääjuhlan ei kuitenkaan tarvitse maksaa maltaita tai mansikoita eikä suistaa nuorta paria taloudelliseen ahdinkoon. Kaiken
voi halutessaan tehdä edullisemmin ilman, että tunnelma kärsii –
päinvastoin, juuri näin häistä voi
tulla erityisen persoonalliset ja
lämminhenkiset!

Hääpaikka edullisesti
- tai ihan ilmaiseksi
Itse liitto ei maksa mitään. Kirkossa avioliiton solmiminen on ilmaista aina, ja maistraatissa ja käräjäoikeudessakin se on maksutonta, mikäli naimisiin mennään
virka-aikana.
Kallein on yleensä juhlapaikka.
Mutta häät voi järjestää myös kotipihalla, ja sateen sattuessa ajatellaan positiivisesti: tunnelma
tiivistyy sisällä. Seurakunnista
voi kysellä mahdollisuuksia tilojen vuokraukseen.
Kotkassa esimerkiksi Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly
tarjoaa erittäin halvalla tilat, jotka sopivat myös häiden järjestämiseen.
Luonnon ystävät voivat järjestää häänsä vaikkapa metsäisellä
kalliolla, meren luodolla tai joen
rannalla. Lupa-asiat täytyy tietysti hoitaa kuntoon.

Lakanoita
ja pitsiverhoja
Morsian voi vuokrata pukunsa tai
hankkia häihin ihanan vaatteen,
jota voi käyttää myöhemminkin
juhla-asuna.
Haminan seurakunnan hääpukujen näyttelyssä oli esillä kotkalaisen Kati Kamppisen herkän
kaunis hääpuku. Ompelijamorsian oli itse tehnyt taftipuvun,

jonka koristeena olivat kirpputorilta löytyneen, 40-50 -luvulta peräisin olevan hunnun käsin tehdyt pitsit.
Tarjoiluastiastot voi lainata
vaikkapa Martoilta. Mutta hauska kattaus syntyy myös niin, että kuppeja ja kippoja on monenlaisia!
Kahvi- tai ruokapöydän liinoiksi sopivat mainiosti lakanat. Niiden päälle voi laittaa kirpputorilta ostettuja pitsiverhoja.
Kertakäyttöastioita saa halvalla tehtaanmyymälästä. Kesäaikaan luonnonkukat ovat mitä
kauneimpia koristeita, ja rannalta voi kerätä meren hiomia kiviä,
jotka pestyinä sopivat pöytien koristeiksi.

Kattilallinen keittoa,
Martta-mummin pipareita
Herkullinen ja huokea hääateria voi olla iso kattilallinen hyvää
keittoa, vaikkapa lohikeittoa, bataatti-linssikeittoa tai paistetuilla
lihasuikaleilla vahvistettua borssikeittoa.
Muhkea lihapata on sekin mainio hääruoka. Siihen lisätään paljon kasviksia ja pataa haudutetaan uunissa niin pitkään, että liha on taatusti mureaa. Kuohukerma ja ripaus sokeria antaa padalle
hurmaavan viimesilauksen.
On upeaa, jos morsiamen isä
on kalastaja tai tuleva appiukko metsästäjä! Kannattaa muis-

taa, että läheiset
ihmiset auttavat
mielellään. Voi
hyvinkin olla, että morsiusparin
vanhemmat laittavat ilomielin
ruokaa, Tanja-täti leipoo niitä muhevia sämpylöitään ja
Martta-mummi suussasulavia pikkuleipiään.
Hääkakun tekeminen ei ole mitenkään vaikeaa. Kaupoissa myydään valmiita tavallisia ja suklaakakkupohjia. Kerrosten väliin levitetään esimerkiksi kermaviilitilkalla pehmennettyä vaniljatuorejuustoa ja mansikka- tai vadelmahilloa. Myös mustaherukka- ja puolukkahillo sopivat tähän hienosti.
Kakku kuorrutetaan samalla
seoksella ja koristellaan ihan viime tingassa hedelmillä tai karkeilla.
Jos alkoholia halutaan tarjota,
edullisin vaihtoehto on booli. Jos
se ei ole makeaa, sitä voi nauttia
myös ruokajuomana. Myös mehu
sopii maljojen kohotteluun.
Ja vielä vinkki: hauska ja herkullinen häätarjoilu onnistuu
myös nyyttikestiperiaatteella!

tettu puhuja.
Mutta eivät puheet tähän jää!
Mitä lyhyempiä ja napakampia ne
ovat, sitä paremmin kaikki viihtyvät.

Häämatkalle
luxustelttaillen
Häämatkan ei tarvitse suuntautua
kaukomaille viiden tähden hotelliin. De luxe -telttailu on mainio
vaihtoehto. Hankitaan hyvä teltta, pakataan autoon kunnon patjat, tyynyt ja kaikista kauneimmat
vuodevaatteet, tietysti.

Laitetaan kuohuviini kylmenemään rantakivikkoon, otetaan
korista tuoksuvia juustoja, salaatteja, patonkeja, levitetään pöytäliina kalliolle ja kuunnellaan lintujen konserttia, hitaasti herkutellen.
Katsellaan auringonlaskua, ja
viimeisen kuohuviinilasillisen
myötä siirrytään telttaan paksujen patjojen, pitsisten vuodevaatteiden ja rakkauden lämpöön.

Ulla-Maija von Hertzen

Jarmo Sipilä

Tärkeintä on miettiä, mikä meidän häissämme
on meille tärkeintä.

Jarmo Sipilä

pienellä rahalla

Raikkaan kesäisen boolin saa siideristä ja mansikoista.

Levytanssit ja puheita,
totta kai!
Kivaan, hääväen suunnittelemaan
ohjelmaan kannattaa panostaa.
Sehän ei maksa paljon - tai juuri
mitään.
Jos lähiporukasta ei löydy bändiä häihin, levytanssit toimivat
ihan yhtä hyvin. Nykyään on
helppo tehdä tietokoneella valmiita levyjä, joihin on koottu erilaisia tanssikappaleita. Parasta
on, että ne ovat myös morsiusparin lempimusiikkia.
Puheet kuuluvat hääjuhliin, eivätkä ne maksa mitään.
Ensimmäisenä puhevuoron saa
morsiamen isä, joka usein muistelee tyttärensä lapsuusaikoja ja antaa hyviä ohjeita hääparille.
Sitten on vuorossa sulhasen
isän puhe, ja taas kohotellaan
maljoja. Jos pappi osallistuu hääjuhliin, hän on kolmas itseoikeu-

Keitä hääpari haluaa kutsua?
Tärkeää on miettiä, kenen juhlat ovat kyseessä ja keitä pari
itse juhliinsa haluaa - ja mihin
rooliin.
Sillä juuri hääparille halutaan järjestää ihana, unohtumaton juhla, jossa vieraat ovat
ystävällisiä toisilleen ja luovat jokainen osaltaan juhlavaa
tunnelmaa! Tätä suurta päivää
eivät saa vieraitten keskinäiset

nahinat pilata.
Kunhan juhlien järjestäjät
ja juhlavieraat nämä pääasiat muistavat, tunnelma pysyy
korkealla ja mieliin jäävät mukavat muistot.
Lisää tietoa häiden järjestämisestä
kirjassa Pekka Aukia-Kirsti Manninen: Uusi suurperhe -katiska
vai tukiverkko?

Osviitta



Siivouspalvelu
Seija

ILMOITUSMYYNTI
Vappu Kuusiniemi

* siivoukset
* kauppa-apu

040 486 6726
vappu.kuusiniemi@
kotimaa.fi

✆ 0400 338 109

SANAN SUVIPÄIVÄT
LAPPEENRANTA
18.-20.6.2010

Tehdään rauhassa hyvää
Vietin juuri viikon italialaisessa pikkukylässä. Lämpimänä sunnuntaiaamuna
kello 11 menimme porukalla katoliseen
messuun.
Väkeä oli pieni kirkko puolillaan, valtaosa vanhuksia. Kaksi keski-ikäistä naista
saapui myöhemmin, ja noin kymmenvuotiaat pojat pölähtivät paikalle vasta, kun
tilaisuus oli jo melkein ohi. He olivat kuulemma rippikoululaisia.

RAjAT oN
ARmo

Ohjelmaa
Mukana mm:
Koko perheelle, lapsille, varkInkerin kirkon piispa Aarre Kuukareille, aviopareille, eri-ikäisille.
kauppi ja Mikkelin hiippakunnan
Konsertteja, risteilyitä, raamattupiispa Seppo Häkkinen, Arto
tunteja, yhdessäoloa jne...
Hukari, Panu Mäkelä, Hannu ja
Maija Nyman, Ilkka Puhakka,
Musiikista vastaavat mm:
Hannu Päivänsalo, Jouni Turtiainen, Juha Tapio, Tenorissimo, Olli HeleUlla Saunaluoma, Anna-Liisa Valta- nius Trio, Viktor Klimenko, Minna ja
vaara, kirjailija Heikki Hietamies,
Jussi Pyysalo, Kaisa Tuikkanen & Co
“formulaääni” Matti Kyllönen
Tavataan Lappeenrannan Urheilutalolla!
Käy tutustumassa ohjelmaan:

ZZZVXYLSDLYDWÀ

Kirkkorakennus oli kaunis, mutta koruton. Erästä reliefiä koristi pääkallo. Lopuksi kajahti tuttu virsi, jonka useat säkeistöt lauloimme kaikki yhdellä ainoalla muistamallamme sanoituksella ja suomeksi: Sua kohti Herrani. Meditatiivista.
Puitteet muistuttivat siis suomalais-luterilaista sunnuntaita, toki ripauksella etelän eksotiikkaa. Ortodoksisuudesta Uudessa Valamossa saamani kuva eroaa
ehkä enemmän näistä kahdesta: kirkkorakennukset ovat kruusattuja, jopa ulkokultaisuuteen asti, mutta toisaalta ilmapiiri on vapaampi. Palvelukseen voi tulla ja sieltä lähteä, kun itsestä sisällä siltä tuntuu.
Australian anglikaanit ovat tuttavallisia,
Ugandan kirkoissa tanssitaan ja huutokaupataan hedelmiä, mutta Suomen
kirkkoelolle leimallista on hiljentyminen.
Erot ovat kuitenkin pienempiä kuin uskoisi. Kristillisiä kirkkoja yhdistää sanoma,
joka kantaa maallistuneessakin maailmankaikkeudessa.

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

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

Kirkko- ja uskontokeskustelua Suomessa
leimaa yleinen pessimismi ja tappiomieliala. Negatiivisia puolia mainostavat erityisesti kirkosta eronneet, kirkon palvelijoista huonoja kokemuksia saaneet, älyköiksi itsensä kokevat ja hengellisyydestä vieraantuneet. Joitakin lempilapsia on
toki mediassa ollut, esimerkiksi Jaakko
Heinimäki, Mitro Repo ja Antti Kylliäinen.

Hakamäentie 17, 48400 Kotka puh. (05) 2265 100

www.lasivuorimaa.fi

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

Arkikristittynä mieltäni pahoittaa se, että
Suomen kirkossa ollaan huolissaan vain
niistä, jotka eivät usko tai jotka eroavat
kirkosta. Kirkon kannattaisi keskittää
energiansa niiden palvelemiseen, jotka
sitä haluavat. On turha yrittää väen vängällä järjestää trendikkäitä tee(ma)iltoja
nuorille aikuisille, jotka mieluummin luovat uraa kuin hiljentyvät hartauteen ja
jotka kokevat kirkollisveron maksamisen
rahantuhlaukseksi. Heidän etsikkoaikansa koittanee myöhemmin.
Kirkon seuraava valtakunnallinen teema
voisikin olla ”Tehdään rauhassa hyvää”.
Se voisi panostaa vahvaan perusosaamiseensa eli lasten kerhoihin, rippikoulutyöhön, musiikkiin ja kirkollisiin toimituksiin. Kaikki ylimääräinen hömpötys unohdettaisiin ja jonkin ajan päästä voitaisiin katsoa tilastoista, mihin se on riittänyt. Varmasti ainakin työntekijät jaksaisivat hoitaa hommansa yksilöllisemmin ja
kaikkia osapuolia palkitsevammin.
Kirkosta kaikuva hyvinvoinnin sanoma
kiinnostaisi taatusti myös toisuskovia,
uskonnottomia ja uraputkeen väsyneitä.
Se olisi lähetystyötä parhaimmillaan.
Arja Hämäläinen

Kirkolla on jo 120 sosiaalisen
median kouluttajaa

I K K U N A T E H D A S

Eettinen valinta:

Käännyttäminen koetaan siis vieraaksi
ja vaivaannuttavaksi monella rintamalla.
Kuitenkin juuri käännyttämisen tai neutraalimmin sanottuna lähetystyön ansiosta Afrikan ja monien muiden kehittyvien
maiden kristillisyys on noussut nykyiseen
vahvaan asemaansa.

Suomen Kuvalehti (16/2010) kertoi uuden arkkipiispan Kari Mäkisen ajatuksia

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

Tutustu lasiterasseihin:

kirkon suunnasta. Mäkisen mukaan kirkolla on ainutlaatuinen sanoma iankaikkisuudesta, mutta kaikkeen markkinahumuun ei pidä mennä mukaan edes ilosanoman levittämisen nimissä. Vappuviikonlopun iltalehdessä puolestaan kosmologi ja ateisti Kari Enqvist totesi, että hän sallii kaikille oman uskon, kunhan
se ei tarkoita suvaitsemattomuutta muita kohtaan.

Luterilainen kirkko on kouluttanut jo 120 sosiaalisen median
kouluttajaa. ”Millään muulla yrityksellä tai järjestöllä ei ole yhtä
monta sosiaalisen median kouluttajaa”, arvioi koulutussuunnittelija Terhi Paananen.
Seurakuntien työntekijöistä lähes 200 on saanut koulutuksen
seurakuntalaisten kohtaamiseen
netissä. Vuosina 2010–2012 koulutetaan hiippakunnittain 3 000
seurakuntien työntekijää käyttämään sosiaalista mediaa osana työtään. Kouluttajina toimivat
seurakuntien omat työntekijät.
”Kirkon työntekijöiden on tärkeää osata kohdata seurakuntalaiset siellä missä he muutenkin liikkuvat. Netissä kohtaaminen tapahtuu seurakuntalaisten aloitteesta ja lähtökohdista”,
Paananen kertoo. Koulutuksis-

sa keskustellaan työntekijän roolista erilaisissa verkkopalveluissa ja opitaan liittämään verkkoa
jo olemassaolevaan seurakunnan
perustoimintaan esimerkiksi kerhonohjaaja- ja isostoimintaan.
Kirkko järjestää kolmasosalle hengellisen työn tekijöistään
Hengellinen työ verkossa -koulutuksen, joka on osa Hengellinen
elämä verkossa -hanketta. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on
rohkaista seurakuntien työntekijöitä käyttämään vuorovaikutteisia verkkopalveluja osana työtään. Verkossa tehtävä työ on perusseurakuntatyötä, vain työn tekemisen ympäristö on uusi. Seurakuntalaisille tarjotaan muun
muassa mahdollisuus keskustella siitä, miten kristitty toimii verkossa.

Osviitta

Anna hymyn tehdä siltaa



Lasten ja varhaisnuorten
kuoro Silmut laulaa
iloisesti, kauniisti ja
reippaasti.
Silmujen laulussa on nuorta iloa ja raikkautta. Sinikka Vesala on luonut kuoroonsa hyvän hengen ja tiimityö sujuu.

”Anna hymyn tehdä siltaa, jos
kieltä osaa et. Anna hymyn tehdä
siltaa, tunteet löydät lämpöiset.”
Näin laulaa Kymin seurakunnan lasten ja varhaisnuorten kuoro Silmut reippaasti, raikkaasti ja
äänet täynnä voimaa ja iloa. Kuoron vetäjällä kanttori Sinikka Vesalalla on kasvoillaan tyytyväinen ja iloisen ylpeä ilme – ja syystä!
- Kuoro on toiminut neljän vuoden ajan. Ensin laulajia oli kahdeksan, sitten määrä nousi niin,
että mukana on ollut 8-20 laulajaa, Sinikka Vesala kertoo.
Silmut on tarkoitettu noin 7-14

-vuotiaille tytöille ja pojille. Poikia on kuitenkin mukana vähän,
ja jutuntekopäivänä laulamassa
oli vain tyttöjä.
Laulajat harjoittelevat Karhulan seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin, aina tunnin ajan.
- Laulamme paljon hengellisiä
lauluja, kuorolainen Iita sanoo.
Niiden lisäksi kajautetaan myös
kansanlauluja ja kaanoneita, leikitään laululeikkejä, soitetaan
marakasseja ja rumpuja ja kopsautellaan kapuloita.

Yhteislaulutilaisuuksia
Sanan ja sävelen illat

•To 10.6. klo 18
Mussalon hautausmaalla
•To 1.7. klo 18
Korelan siirtolapuutarhalla
•To 15.7. klo 18
Metsolan siirtolapuutarhalla
•To 22.7. klo 18
Langinlaakson siirtolapuutarhalla
•Su 8.8. klo 18
Langinkosken keisarillisella
kalastusmajalla

Vallit laulaa
–yhteislaulutilaisuudet
Kyminlinnan kesäteatterissa
maanantaisin kello 18
5.7., 19.7., 2.8. ja 16.8.

Kesälaulajaiset

•To 17.6. klo 10.30
Pihkapolun palvelutalossa
•To 8.7. klo 11.30 Mariakodissa
•Ti 27.7. klo 14
Koskenrinteen palvelutalossa
•Pe 20.8. klo 10.30 Karhuvuorikodissa

Järj. Langinkosken seurakunta

Lauluasento ja
salaperäiset vokaalit
Laulaminen vaatii koko vartalon
mukana olon. Ennen laulamista rentoutetaan kropat, venytellään hartiat ja hierotaan posket ja
kurkut. Sitten otetaan hyvä lauluasento. Se käy Silmuilta jo kuin
luonnostaan.
Äänenavauskin on tietysti tarpeen: lauletaan esimerkiksi salaperäisiä vokaaleja!
Sinikka Vesala saa kuoronsa
innostumaan. Kaikki muut asiat
näyttävät haihtuvan lasten mielistä, kun laulu alkaa. ”Vielä tilaa
on…” alkavat lapset laulaa, ja laulusta kuulee, että takan on paljon
harjoittelua.
Silmut tietenkin myös esiintyvät ja hurmaavat esityksillään.
Syyskaudella he lauloivat esimerkiksi Kymin kirkon perheille tarkoitetussa Kymppi-messussa. Kymin kirkossa järjestettiin myös
Käsi kädessä -toivekonsertti, jossa oli mukana lapsikuoro Langinkoskelta ja muutama solisti musiikkiopistosta.
Pääsiäislauluja esitettiin nuorisotila Boksilla. Kuoro on osallistunut myös Kuusankosken lapsikuorotapahtumaan ja leireillyt
Höyterissä.
Tämän kevään huipennus oli
kevätretki Tykkimäkeen.

Kuorossa laulaminen
on tiimityötä
Mikä on Sinikan mielestä Silmuissa parasta?
- Laulajat! He ovat iloisia ja reippaita ja hyviä laulajia!
Entä tyttöjen mielestä, mikä on
hauskinta?
- Sinikka, kuuluu vastaus. – Ja
laulaminen.
Pääsyvaatimuksia kuoroon ei
ole. Jokainen voi tulla kokeilemaan, olisiko kuorossa laulaminen kivaa.
- Tärkeintä on tehdä yhdessä
asioita ja kuunnella toisia. Kuo-

rossa laulaminen on tiimityötä, ja
tämä on hyvä tiimi, Sinikka vakuuttaa.
Ja sitten jatkuu laulu:
”Anna hymyn tehdä siltaa, sydämestä sydämeen. Anna hymyn tehdä siltaa, valoisampaan
huomiseen. Pieni suurta on, ja

käsi lämpöinen, katseen kosketus, kuin kesän kukkanen. Pieni
suurta on, se kaiken muuttaa voi,
toivon laulu soi.”
Tätä laulua on ilo kuunnella!

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

kutsuu
KESKIPÄIVÄN KIRKKOHETKiin
keskiviikkoisin klo 12 Kotkan kirkkoon
2.6. Kira Lankinen, urut
9.6. Mikko Hauhia, urut
16.6. Lauletaan yhdessä!
23.6. Kesäpäivän hartaus
Puolisen tuntia
30.6. Anssi Pyykkönen, urut
kestäviin
7.7. Julia Tamminen, urut
kirkkohetkiin
14.7. Katri Vesanen, urut
on vapaa pääsy
21.7. Lauletaan yhdessä!
28.7. Kesäpäivän hartaus
4.8. Elena Rikkonen-Rolland, urut
11.8. Leena Arffman, laulu ja
Disa Piispa-Harvola, säestys
18.8. Kesäpäivän hartaus
25.8. Petros Paukkunen, urut

KESÄillan KONSERTIT
sunnuntaina klo 18 Kotkan kirkossa
22.8. ENSEMBLE MUSICA POETICA
Sabine Kaipainen, mezzosopraano ja traverso
Tuomas Kaipainen, barokkioboe, barokkifagotti ja nokkahuilu
Jan Lehtola, cembalo ja urut

29.8. MATTI VAAKANAINEN
urkukonsertti

Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Osviitta



Nuotiotulen
äärellä
Piispa Seppo Häkkisen rakkaimpiin hetkiin kuuluu istuminen
nuotiolla luonnon keskellä. Hän
muistelee lämmöllä lapsuutensa
ja nuoruutensa poikaleirejä.
- Yhä edelleen tuntuu siltä, ettei
kesä ole kesä ilman leiriä. Tänäkin kesänä osallistun partiolaisten Kilke-suurleirille Evon maisemissa Hämeenlinnassa. Pidän
siellä jumalanpalveluksen ja olen
siellä mukana parin päivän ajan,
Häkkinen kertoo hymyillen.

Auringon paahtaman
mäntykankaan tuoksu

Piispan kotisivut

Lapsuuden parhaat hetkensä Seppo Häkkinen vietti luonnon keskellä.

– Asuimme Lauritsalan kauppalan keskustassa, ja lähellä oli
mäntykankainen metsikkö. Siellä oli paljon mielenkiintoista, kiviä ja linnunpesiä.
Joskus metsässä koettiin varsin
jännittäviäkin hetkiä.
- Mustikkametsäksi nimeämästämme paikasta löytyi pääkallo.
Se oli ehkä lehmän pääkallo, ja
sen löytäminen oli pikkupojille
suuri tapaus.
Isän koti, maalaistalo, oli Vatilan kylässä lähellä Mikkeliä. Siellä Seppo Häkkinen vietti kesäisin
paljon aikaa, ja maalaismaisemat
tulivat tutuiksi.
Seurakunnan poikaleireille hän
osallistui pian kouluun menonsa
jälkeen.
- Ensin oli kova koti-ikävä, mutta kun pääsin sen yli, halusin joka kesä osallistua leireille. Poikaleireillä asuttiin teltoissa. Muistan
vieläkin, miltä auringon paahtamalla mäntykankaalla tuoksui, ja
miltä tuntui istua lämpimällä kalliolla illalla, kun ilma oli jo viilentynyt.

Pajupillejä ja
nuotiotarinoita

Seppo Häkkinen työskenteli myöhemmin itse seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyössä. Hän muisti omasta kokemuksestaan, miten pienet,
yksinkertaiset asiat voivat olla ihmiselle huikeita elämyksiä.
- Alkukesien leirien hienoimpia
kokemuksia oli, kun tehtiin itse
pajupillejä. Moni otti ensimmäisen kerran elämässään puukon
käteen ja alkoi vuolla.
Voi vain kuvitella, miten komealta tuntui, kun itse tehty pajupilli sitten alkoi soida!
- Tämä ilo on ehkä osoitus siitä,
miten olemme kaupungistumisen myötä irtautuneet luonnosta,
Seppo Häkkinen tuumaa.
Leirien ainutlaatuinen tunnelma ja partiolaishenki kuuluvat
edelleen piispan kesiin.
- Viime syksynä olimme yöretkellä Rautvuoren Vartioiden
kanssa. Partiolaisia, noin kymmenvuotiaita, oli parikymmentä.
Oli lämmintä ja pimeää, taskulamput valaisivat, ja illalla istuttiin nuotiolla tarinoita kertoen.

Hiljentyminen on
ihmisen perustarve

Nuotiolla tulee paras kahvi, ja nuotion tulta voi katsella pitkään.

Seppo Häkkinen toimi Heinolan
maaseurakunnan kappalaisena
vuosina 1987-2001. Tänä aikana
yksi partiolippukunta tuli seurakunnan vastuulle.
- Partiotoiminta oli minusta
mukavaa. Omat poikavuodet tulivat mieleen, ja halusin olla välittämässä nuorille samoja elämyksiä, joita olin itse aikanani kokenut.
Jo poikavuosina luonto tuntui
rauhoittavalta ja hiljentävältä. –
Ihminen tuntee itsensä pieneksi,
kun ihmettelee luonnon tarkoituksenmukaisuutta, vaikkapa sitä, miten muurahaiset osaavat rakentaa kekonsa. Tai keskellä ukkosmyrskyä ihminen kokee itsensä melko avuttomaksi.
Mitään erityistä lempipaikkaa,
”sielunmaisemaa”, Seppo Häkkinen ei osaa nimetä.
- Se on paikka, johon nuotion
saa laitettua ja jossa saa istua elävän tulen äärellä. Niinhän sanotaan, että elävä tuli, virtaava vesi ja nukkuva lapsi – niitä voi katsella loputtomiin,
- Luonto ei ole minulle kirkkoni,

mutta kaiken sen rauhan ja hiljaisuuden keskellä tunnen, että Jumala on läsnä. Hiljentyminen on
ihmiselle perustarve. Olen huolissani ihmisten jaksamisesta tänä aikana, jolloin kauppoja myöten kaikki on aina auki ja pyhät,
päivänkierto ja vuodenajat ovat
menettäneet entisen merkityksensä.
- Juuri tässä luonto voi auttaa,
kun se opastaa ihmistä hiljentymään.

Hyvät tarinat toimivat
myös päivänavauksissa
Lauritsalan seurakunnan nuorisotyöntekijä Unto ”Unski” Huovila
oli taitava kertomaan jännittäviä
tarinoita iltanuotion äärellä. Heinolan poikaleireillä Seppo Häkkinen halusi pitää yllä nuotiotarinaperinnettä.
- Päivällä oli vilskettä, mutta oli
uskomatonta, miten illalla nuotion äärellä 40-50 poikaa hiljentyi
kuuntelemaan. Huomasin, miten
tarinoiden voima kantaa, Seppo
Häkkinen kertoo.
Heinolan aikanaan hän kävi pitämässä kouluissa päivänavauksia. Häkkinen alkoi kehitellä tarinoita Matti-pojasta, tavallisesta
kaverista, joka arjen keskellä oivaltaa monenlaisia asioita. Kolmesataakin koululaista kuunteli
hiirenhiljaa päivän avausta.
- Kun tulin aamulla koulun pihalle, joku saattoi moikata: moi
pappi, kuullaanko taas juttua Matista?
Häkkinen huomasi, että hyvät
tarinat toimivat yhtä lailla iltanuotiolla kuin päivänavauksissa.
Näitä alakoulun päivänavauksiin
ja koululaisjumalanpalveluksiin
sopivia tarinoita voi lukea Seppo
Häkkisen kirjasta Matin kirkkovuosi (PTK-LK –kirjat 2008).

Kiitollisuus,
kunnioitus ja kohtuus
- Luonto on hieno jokaisena vuodenaikana. Kun olin partionjohtajana Heinolassa, teimme kerran
tammikuussa metsäretken. Meillä
oli puolijoukkueteltta, johon mahtui kymmenen ihmistä. Se lämpeni kamiinalla, puut etsittiin metsästä ja kipinävartiovuorot jaettiin.
Pimeän metsän keskellä kuunneltiin talvisen metsän ääniä, ja

Piispan kotisivut

Mikkelin hiippakunnan
piispa Seppo Häkkinen
on aina viihtynyt luonnossa. Kesä ilman leiriä
ei tunnu kesältä.

Osviitta



Ihminen tuntee
itsensä pieneksi, kun
ihmettelee luonnon
tarkoituksenmukaisuutta,
vaikkapa sitä, miten
muurahaiset osaavat
rakentaa kekonsa.

telttaa valaisi perinteinen myrskylyhty.
Luonnossa vietetyt hienot hetket ovat saaneet miettimään myös
metsien, vesistöjen ja ilman suojelua.
- Olen iloinen siitä, että sain
osaltani olla mukana kirkon ilmasto-ohjelman laatimisessa,
Seppo Häkkinen kertoo.
- Ilmasto-ohjelman nimenä on
Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Näissä kolmessa sanassa on
ilmaistu luonnon ystävän tärkeät

asiat. Luonnossa kokee kiitollisuutta Luojaa kohtaan. Kunnioitusta tuntee, kun kokee itsensä
pieneksi, osaksi Jumalan luomakuntaa.
- Kohtuus elämäntavoissa on
keskeinen osa koko luonnon suojelua. Meillä ihmisillä on vastuu
luomakunnasta, piispa Seppo
Häkkinen korostaa.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Seppo Häkkisen
Räiskälelaulu
(lauletaan leirinuotiolla lettuja paistettaessa ”Tuoll
on mun kultani ain yhä tuolla” -sävelmällä; tässä
viimeinen säkeistö. Se tulee esittää ”Sepon tapaan
itkua vääntäen”!)

Työn jälkeen piispa Seppo Häkkinen siirtyy mielellään luontoon, ja kesäaikana
yksi vapaa-ajan lempihomma on pitkään
ollut risusavotta.

Ilmaan sun heitin,
kun käteheni luotin.
Viisitoista minuuttia
putoovaksi vuotin.
Katseeni käänsin
ja itkua väänsin,
kun siellä roikuit
sä kuusen kätköissä.
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Kultainen kotipihani

Olen puutarhaihminen,
eikä toisin voisi ollakaan. Olen kasvanut perheessä, jossa oma pihaa
ja puutarhaa arvostettiin suuresti. Suvussakin
on ollut puutarhaa hoitavaa väkeä ainakin säilyneen muistitiedon mukaan. Sieltä kaukaa löytyy punaista tupaa ja perunamaata, omenapuita,
marjapensaita sekä paljon kukkia.

Varhaisimmat muistikuvani kertovat, miten pihan keskellä kasvoi
suuri vaahtera, lempipuuni vieläkin. Isoa kiveä vasten nousivat
värikkäät krassit, tien vierustalla
kukkivat juhannusruusut, mummon tuvan ikkunan alla tuoksuivat hajuherneet, kukkapenkeissä
oli resedaa, ringeruusua (kehäkukka) ja malvaa.
Miten voimakkaasti mieleen on
jäänytkin kaikki puutarhaan liittyvä. Väkevästi tuoksuvat mustaviinimarjat, tomaatit aurinkoisella seinustalla, stokruusujen (harmaamalvikki) herttaisuus, ukonhattujen sini. Työ hyötypuutarhassa, kitkeminen, harvennus ja
kasteleminen ovat nekin olennainen osa muistoja. Isä jakoi töitä ja
äiti valvoi, että ne tehtiin.

Elämässäni on aina ollut kotipiha ja puutarha. Reilut kymmenen vuotta puutarha oli vain vanhempieni luona, mutta sitten aloin
hoitaa omaani. Onneksi olemme
muuttaneet vain kerran, sillä ei
ole helppoa jättää puutarhaa vieraille. Uuteen pihaan ja puutarhaan on taas kasvettava sisälle,
löydettävä sen mahdollisuudet.
Nyt olen jo vuosia harrastanut
puutarhassa lähiluonnon tarkkailua. Merkitsen luontohavaintoni
kalenteriini tai pidän puutarhapäiväkirjaa. Vuodenkierto puutarhassa on minulle tärkeä asia.

Se on toisaalta lineaarista, kaikki
päättyy kuolemaan. Mutta se on
myös syklistä, vuodenajat vaihtuvat, uusi kevät tuo uuden heräämisen.
Talvet ovat muuttuneet iän
myötä yhä vaikeammiksi kestää, vain talvilinnut ovat ilon aihe ja kenties uuden lumen valkeus. Maaliskuussa alan odottaa kevään merkkejä, ensimmäiset lokit taivaalla ja mustavaristen tulo pihalle syömään riemastuttavat vuodesta toiseen. Sitten tulevat kottaraiset, peipot ja rastaat.
Lumi sulaa ja sipulikukat puske-

vat sitkeinä sisseinä kohti valoa.
Punarintojen riemulaulu alkaa helkähdellä, hanhia, joutsenia ja kurkia näkyy muuttomatkalla. Tämä kevät kotiutti pihalle
tikli- ja sepelkyyhkypariskunnat.
Sinivuokot, krookukset ja skillat
avautuvat. Tulee rauhaton olo, on
päästävä edes haravoimaan vähän ja tutkimaan talven jälkiä.
Ensimmäiset perhoset on kirjattava, samoin tervapääskyjen
lento.
Taivaalle katselu vaihtuu mullan mönkimiseksi, kun alkaa
maanmuokkaus ja kylvö. Ryyti-

maa on saatava kuntoon, ruukkupuutarha ja amppelit odottavat istutuksia. Tulppaanit helottavat, hedelmäpuut kukkivat, syreenit tuoksuvat. Iltapäiväkahvit
juodaan ulkona. Kissat loikovat
varjossa.
Sydänkesällä kaikki kasvaa ja
kukkii, rikkaruohotkin. Osa pihastamme on kuivahkoa rinnettä,
joka saa puskea siankärsämöitä,
apiloita ja suolaheinää niin paljon
kuin lystää. Kissankellot ovat löytäneet oman paikkansa, samoin
puna-ailakit ja tuoksuvat matarat.
Joka lajin kukinnasta voi nauttia
alkaen upeista pioneista mataliin
maksaruohoihin. Siilit tarvitsevat
iltaruokaa. Ilmoja tarkkaillaan ja
sadevettä kerätään.
Kesän runsaus saavuttaa lakipisteensä sadon kypsyessä, vaikka se ei pienehköllä pihalla niin
suuri olisikaan. Loppukesällä
korentojen ja perhosten määrä on
suuri, omenatarha tuoksuu, iltaöisin voi seurata lepakoita, taivaalla näkyy jo tähtiä. Siistimme
puutarhaa, asettelen kukkaruukkuja kuihtuneiden kukkien tilalle. Kesä jatkuu, kesä.
Vielä alkusyksyn ajan jatkuu
kukkaloisto, kunnes tulevat ensimmäiset hallat. Kaikki alkaa
kellastua ja kuihtua. Kurkiaurat
taivaalle saavat mielen haikeaksi, viileät syystuulet vaihtuvat koleiksi myrskyiksi. Puutarha vaipuu talviuneen. Talven mittaan
nautin puutarhakirjoista ja valokuvia.

Teksti ja kuvat Marja Meura
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Löydä luonto läheltäsi
Kokeakseen kesäisen luonnon
pieniä ja suuria ihmeitä ei tarvitse
mennä kauas, varsinkaan, kun on
onni asua Kotkassa.
- Sanotaan, että Kymenlaakso
on luontonsa puolesta Suomi pienoiskoossa, ja Kotka on Kymenlaakso pienoiskoossa. Harvassa kunnassa on kahta kansallispuistoa kuten meillä, Itäisen Suomenlahden kansallispuisto ja
myös osittain Valkmusan kansallispuisto, jossa voi ihailla laajoja
suomaisemia, pohtii fil.lis Risto
Hamari.
Hamari toimii Meri-Kymen
Luonnon varapuheenjohtajana ja
Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin puheenjohtajana.
Suomen luonnonsuojeluliitolla on nyt kolmatta vuotta menossa Löydä luonto läheltäsi –hanke,
ja paikallisyhdistykset järjestävät
retkiä lähellä oleviin luontokohteisiin.

Paperikoivuja
ja pähkinäpensaita
Kotkassa kesällä järjestettävät retket liittyvät Kotkaan suunniteltavaan kansalliseen kaupunkipuistoon, joka ulottuisi Kotkansaaren,
Karhulan ja Koivulan kaupunginosiin.
Keskiviikkona 2. kesäkuuta järjestetään ”Puistosta puistoon” retki, jossa tutustutaan teema-

puistoihin Sapokasta aina Katariinan meripuistoon. Risto Hamarin kanssa puistoihin tutustuttaa
kaupunginpuutarhuri Heikki
Laaksonen.
Torstaina 1. heinäkuuta on vuorossa Pyhä Jumalniemi -retki, jossa kierretään Jumalniemen kärki
ja palataan Kymijoen rantoja pitkin. Matkan varrelta löytyy mm.
yksi Kymenlaakson suurimmista
siirtolohkareista.
Varsin mielenkiintoinen on
kolmaskin retki. Keskiviikkona
11. elokuuta lähdetään Arvoituksellinen arboretum -retkelle Siikakoskelle, paikkaan, jota monikaan ei entuudestaan tiedä.
- Munkkisaaren majan lähellä
kasvaa mm. paperikoivuja, erilaisia tammilajeja, pähkinäpensaita,
saarnia ja jalokuusia. Ne on istutettu sinne arboretumtarkoituksessa, Risto Hamari kertoo.
Retket ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia, eikä niille tarvitse
ilmoittautua etukäteen.

Ihmeelliset
raita ja voikukka
Luonto on täynnä ihmeellisiä asioita, ja niitä löytyy yllättävän läheltä.
Esimerkiksi voikukka: sitä kaavailtiin aikanaan Kymenlaakson
maakuntakukaksi.
- Mutta voikukka on itse asiassa lajiryhmä, johon kuuluu yli 200
lajia. Niitä esiintyy Huippuvuorilta aina Afrikkaan asti, joten se
ei ole mitenkään Kymenlaaksolle
tyypillinen, Hamari toteaa.
Luonnon monimuotoisuuden
vuotta viettävä Suomen luonnon-

suojeluliitto on nimennyt raidan
vuoden lajiksi. Raita on monien
halveksima puu, roskapuuksi sanottu.
- Se kukkii aikaisemmin kuin
muut, ja se on hyvä pölytyskasvi. Kimalaiset ja sitruunaperhoset
istuskelevat sen kukilla ja ottavat
mettä. Sen puu on niin pehmeää,
että siinä elävät monet runkojäkälät ja kääpälajit, ja näin se edustaa
luonnon monimuotoisuutta.
- Raidan lehdet ovat suhteellisen möyheät, ja niistä tulee hyvää
kariketta, joka rehevöittää ympäristöä, Hamari lisää.
Harvoin tulee ajatelleeksi sitäkään, että raita on kaksikotinen
kasvi. Mieskasvien kukat, heteet,
ovat kirkkaankeltaisia ja ne näkyvät kauas. Naiskasvien emit
ovat taas vihertäviä ja vaatimattomampia.

Linnoitusten
kasveja tutkimaan
Risto Hamarin tämän kesän suuri hanke on selvityksen tekeminen
Suvorovin linnoitusketjun kasvistosta.
Generalissimus Aleksandr Suvorov sai Katariina II:lta 1700-luvun loppupuolella tehtäväkseen
luoda pitävän suojan Ruotsin
hyökkäyksiä vastaan. Suvorovin
linnoitusketjuun rakennettiin kokonaan uusia linnoituksia Kaakkois-Suomeen
Risto Hamari teki Haminan
rauhan 200-vuotisjuhlan muistoksi uraauurtava teoksen Vallien valloittajat, joka kertoo linnoitusketjun kasvillisuudesta. Nyt
Museovirasto on tilannut täydel-

lisen selvityksen ketjun kaikista
kasveista.
- Kun 1700-luvun lopussa ja
1800-luvun alussa linnoituksiin
tuotiin hevosille rehua aroalueilta, niiden mukana tuli kasveja, jotka eivät luonnostaan kuulu tänne. Huonoina kilpailijoina
ne ovat pysyneet juuri linnoituspaikoilla.
- Näitä tulokkaita ovat muiden
muassa idän ukonpalko, idän
ukonputki, hullukaali, soikkoratamo, keltamo ja karva sara, Hamari luettelee.
Ne voivat olla yleisiä Virossa tai
Pietarin alueella, mutta täällä ne
ovat muuten huippuharvinaisia.
Kotka on upea kaupunki
- Upea kaupunki, Risto Hamari sanoo Kotkasta.
- Luontoihminen voi olla tyytyväinen Katariinan meripuistosta.
Fort Katariinassa oli valtava määrä tulokaskasveja. Kun kallio putsattiin, moni laji hävisi, mutta useat niistä ovat säilyneetkin.
Tyytyväinen hän on myös siitä, että meripuiston myötä tervaleppälehdonkin säilyminen sinetöitiin.
Mutta mikä puu tai kasvi luontomies Hamari voisi itse kuvitella olevansa?
Hän naurahtaa, miettii vain
hetken ja vastaa:
- Kataja. Se on erittäin sitkeä,
kasvaa monenlaisissa paikoissa,
mielipaikoillani kallioilla ja rehevissä lehdoissakin. Ja se tuoksuu
hyvälle.

Lähetyskahvio
Karhulassa
Karhulan seurakuntakeskuksen
sisäpihassa kesän ajan
ke ja la klo 8-12
on saatavilla kahvia ja kotileivonnaisia Kymin seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseksi.
Kahviota pyörittävät
vapaaehtoiset, ehkä Sinäkin
haluat liittyä heihin?
Kokoa 2-3 henkilön porukka ja
soittele Anne Hoville,
p. 044 725 9291.
Odotamme, että leivot suolaista ja
makeaa tarjottavaa ja keität
kahvia vaunussamme, jossa on
kertakäyttöastiat valmiina.
Vapaita kahviovuoroja voi kysellä
seurakuntatoimistosta
p. 225 9000.
Järj. Kymin seurakunta

Kesäkahvio
keskiviikkoisin
2.6.-25.8.
klo 12.30-14
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Kaikenikäisten
kesäkahvit á 2 euroa

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Tervetuloa!
Järj. Kotkan seurakunta

Eija Kemell

Risto Hamari tietää, ettei luonnon ihmeitä tarvitse lähteä kaukaa hakemaan.

Ulla Spännäri

11

Päivä retki
Sastamalaan
Kymin seurakunta ja Kristillinen
taideseura järjestävät koko
päivän retken
Sastamalaan ti 3.8.

- Tämä puu on balsamipihta, Risto Hamari kertoo. Nämä
puut löytyvät Langinkosken metsistä, mutta luontaisesti balsamipihta kasvaa Pohjois-Amerikassa Kanadan itä- ja keskiosissa sekä Yhdysvaltojen pohjoisimmilla alueilla.

Retkellä vieraillaan taideteostensa vuoksi suuren suosion saavuttaneessa Tyrvään Pyhän Olavin
kirkossa ja Sastamalan vanhassa kivikirkossa
sekä syödään lounas.
Tarkka aikataulu ja hinta
selviävät myöhemmin.
Lisätiedot: Marja Meura
p. 228 5009 tai 040 747 6534.
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Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Vielä vuoden alussa oli todella auki, mihin menen suorittamaan valmistumiseen vaaditun viimeisen
työssäoppimisjaksoni, jossa pitäisi jaksaa olla kaksi ja puoli kuukautta.
Kun äitini ehdotti seurakunnan toimistoa, mieleen saattoi
tulla jonkinlaisia ennakkoluuloja. Millaisia ihmisiä siellä on töissä? Tiukkoja, liian asiallisia, säädyllisiä, ehkä jopa tylsiä ihmisiä?
Miten he ottavat tällaisen nuoren
tytön vastaan? Johonkin olisi joka
tapauksessa päästävä, joten päätin kokeilla seurakuntien viestintää. Otin yhteyttä viestintäpäällikköön. Ja onneksi otinkin, sillä
ihastuin paikkaan saman tien.
Vielä ensimmäisenä työpäivänäni työpöytäni oli siisti. Siinä odotti mappi, kyniä, sekä jokunen työpaikkaan perehdyttävä vihkonen. Jo parissa päivässä sain aikaan samanlaisen sekasorron kuin muidenkin työntekijöiden pöydillä vallitsi. Nyt, oltuani täällä kaksi kuukautta, mietin jännityksellä, kerkeänkö saada valmiiksi sen kaiken mitä makaa keskeneräisenä pöydälläni?
Olen kuitenkin saanut valmiiksi tosi monta työtä, sisältäen mm.
näyttötyöni Hautausmaat ja siunauskappelit -esitevihkosen. Jos
nyt tässä kohden unohdetaan se
yksi pieni ongelma, minkä uusi tulostimemme toi tullessaan...

Tuula Mäkitalo

Työssäoppijana viestintätoimistossa

Maiju ja työt.

Ilokseni sain vihkosesta hyvät
pinnat ja kehuja.
Ennakkoluuloni osoittautuivat
täysin vääriksi. Eiväthän seurakunnan työntekijät ole lainkaan
sellaisia kuin epäilin. Päinvastoin, kaikki he ottivat minut todella hyvin vastaan ja huomioivat. Pidän heistä, ja nyt, oltuani
täällä kaksi kuukautta, en edes
haluaisi lähteä. Suorastaan pelottaa, miten pärjään ilman heitä, ja
yhteisiä horoskoopin lukuhetkiä
kahvitauolla? Muistan varmasti
tämän paikan aina. On tuntunut

hyvältä olla hyödyksi, ja paljon
olen myös oppinut. Jos en muuta, niin ainakin töiden tekemisestä viiteentoista kertaan, kun esimies ei osaa heti päättää mitä lopulta haluaa…

Maiju Kettunen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston liiketalouden ja hallinnon opiskelija Maiju Kettunen työskenteli Kotka-Kymin seurakuntien viestinnässä
15.3.-2.6.2010.

Henkilöstöuutisia

KOTKAN YKSITYINEN KOTISAIRAANHOITO OY
Ihmisläheistä, tasa-arvoista huolenpitoa kotonasi!
Meiltä saat kaikki palvelut saman katon alta:
• KOTISAIRAANHOITO • ASIOINTIPALVELU
• HOIVA- JA KODINHOITOPALVELU
• TALONMIES- JA REMONTTIPALVELU • PITOPALVELU

Mikrotukihenkilö Turo Lampinen aloitti Kouvolan IT-aluekeskuksen palveluksessa 28.4.2010.
Lampinen vastaa muun muassa
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän mikrotukitehtävistä.
Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelupäällikön virkaan on valittu insinööri AMK Pirkko Itälä.
Hän siirtyy Kotkaan Kouvolasta
Kymijoen Hoiva ry:n kiinteistöhuoltopäällikön tehtävistä.

Kotkan seurakunta
Nuorisotyönohjaaja Mari Mäki on virkavapaalla 29.10.200911.9.2010. Viransijaisena toimii
nuorisotyönohjaaja Heidi Nykvist. Kotkan seurakuntaneuvosto on valinnut avoinna olleeseen
diakonian virkaan sosionomi-diakoni Elisa Järvimäen. Hän aloitti työt 3.5.
Diakoni Anne Suomalainen
jää vuorotteluvapaalle 2.8.201026.7.2011.
Pastori Karoliina Nikula jatkaa

Ota yhteyttä niin rakennetaan juuri Sinun tarpeisiisi
sopiva kokonaisuus!
Kotkan Yksityinen Kotisairaanhoito Oy
Puh. 041 443 4311
www.kotkanyksityinenkotisairaanhoito.fi

Hauska tutustua

Umpisolmussa

Kiva tavata uusia ihmisiä. Voisiko tuosta
ihmisestä tulla uusi ystävä? Löytyykö meille riittävästi yhteistä? Tietysti aluksi kätellään, jos ollaan vanhempia, heilautetaan
kättä, jos on nuorempien tapaamisesta
kysymys. Sitten on nimien ja muun perustiedon selvittämisen aika. Mutta mitä sitä
sitten puhuisi? mitä voi kysyä, jotta pysytään vielä vaarattomalla ei-niin-henkilökohtaisen alueella?

Koulukatu 5
48100 KOTKA

Meillä suomessa taitaa
yleisin kysymys kotipaikan jälkeen olla työ. ”Mitä sie teet työkses?”
Niinhän me kysytään.
Se tuntuu aika neutraalilta puheenaiheelta, yleisluontoiselta.
Nämä lama-ajat tekevät tästä kysymyksestä

virkavapaalla seurakuntapastorin
virasta 1.9.-31.12.2010. Pastori Enna Järnstedt-Rantaruikka toimii
edelleen vs. seurakuntapastorina
vuoden 2010 loppuun asti.
Kymin seurakunta
Pastori Antti Kilpi on saanut
virkamääräyksen Kymin seurakunnan I seurakuntapastoriksi
15.6.2010-1.1.2011. Pastorit Marjo Kiljunen ja Martti Muukkonen todettiin kelpoisiksi heidän
hakemaansa Kymin seurakunnan
II kappalaisen virkaan.

monesti ongelmallisen: Yhä useamman
rehellinen vastaus voisi kuulua vaikka:
”Joo, äsken just sain lopputilin” tai: ”Enpä
ole töitä pariin vuoteen saanut”. Tällainen
vastaus ei tunnu tavalliselta rupattelulta.
Sekä kysyjä että vastaaja olisivat varmaan
kiusaantuneita. Työpaikka ei enää olekaan itsestäänselvyys. Työn puute voi olla
kovinkin kipeä asia.
Mitä sitä sitten ihmiseltä kyselisi? Eihän
toiseen tutustu, ellei kysele mitään.
Pidätkö lenkkimakkarasta? Katsoitko viimeisimmät uutiset?
Kuunteletko radiosta kuunnelmia? Kerro minulle. Olen sinusta kiinnostunut.
Virpi Koivistoinen
perheneuvoja
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Elämää ja opiskelua

Petri Hurme

Opiskelijan kesä: rallicrossia,
melontaa ja kirjojen ahmintaa

Opiskelijat Sanna Hälvä, 23, ja Saija Nupponen, 29, odottavat intopiukkana kesää. Opiskelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa eli KyAMKissa on ollut molempien mielestä antoisaa.
Tuntuu, että oma ala on
löytynyt.
Sannan sosiaalialan opinnot Kuusankoskella ovat jo opinnäytetyön tekovaiheessa. Valmistuminen siintää joulukuussa. Saija puolestaan on opiskellut liiketoiminnan logistiikkaa Kotkassa
kaksi vuotta.
”Opiskelussa on mielestäni parasta mahdollisuus itsenäiseen
työskentelyyn. Tämä mahdollistaa eräänlaisen vapauden tunteen, ja onnistumisen tunne on
paljon voimakkaampi, kun on
saanut itsenäisesti opittua oikeita asioita.” Saija kertoo. Haasteellista on hänelle ollut esim. kielten
opiskelu kymmenen vuoden tauon jälkeen. Saijalla on avopuoliso
ja kolmivuotias poika, joten myös
perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on joskus vaikeaa.
Sanna on opiskelijakunta Klaanin tehtävissä ja monissa työryhmissä aktiivisesti mukana. ”Opiskelija-aktiivilla vuorokauden tunteja on tuntunut olevan toisinaan
liian vähän”, Sanna huokaisee,
mutta toteaa samaan hengenvetoon, että opiskelussa parasta on
ollut ihmiset, joihin hän tämän
koulun myötä on saanut tutustua.

Hyvinvoinnista
huolehtimassa
Molemmat naiset kuuluvat KyAMKissa pari vuotta toimineeseen hyvinvointityöryhmään. Sen
tehtävänä on edistää opiskelijoiden kaikinpuolista hyvinvointia ja turvallisuutta. Työn alla on
laaja kysely opiskelijoiden hyvinvoinnista. Saija ja Sannakin ovat
olleet mukana laatimistyössä tuomassa tervetullutta opiskelijanäkökulmaa.
Sanna toivoo, että opiskelijoi-

vaikea liittyä siihen. KyAMKissa on noin 4 500 opiskelijaa, joista
lähes puolet tulee muualta kuin
Kotkasta ja Suur-Kouvolasta. Sanna on kotoisin Pyhtäältä ja Saija
alun perin Lappeenrannasta. Viimeiset kymmenen vuotta hän on
asunut Pohjois-Kymenlaaksossa.
Myös työnteko opintojen ohessa pakottaa opiskelijan miettimään, mihin on aikaa osallistua
ja mistä pitää luopua.

Valoisin mielin
kesään ja elämään

Sanna (vas.) ja Saija koulunpenkillä.

ta yksilöinä kuunneltaisiin entistä enemmän. KyAMKissa on laadukasta opiskelijan tukitoimintaa
eli tutorointia, mutta siihen pitäisi vielä ehdottomasti lisätä resursseja.
Saijan mukaan opiskelijoille olisi saatava oppilaitokseen lisää tiloja, jotka olisi tarkoitettu vain itsenäiseen työskentelyyn. Toinen
hyvinvointia edistävä toimi olisi
tuoda enemmän esille alueen liikuntamahdollisuuksia ja opiskelijahintoja. ”Näin opiskelijoilla olisi pienempi kynnys edistää ja ylläpitää omaa fyysistä hyvinvointiaan. Terveydenhoito on myös
keskeinen hyvinvointitekijä, ja se
olisi syytä saada toimivammaksi.” Saija toteaa.

Harrastuksille ei tiiviin opiskelun lomassa jää paljon aikaa.
Oman hyvinvointinsa kulmakiviksi nuoret naiset listaavat reippaan kävelyn ulkoilmassa, käsityöt, lukemisen ja joogan. Myös
läheisten ihmisten hyvinvointi ja
kokonaisvaltainen onnellisuus on
heille tärkeää.

Vaitelias,
mutta valpas seurakunta
Opiskelijat pohtivat seurakunnan
roolia opiskelijan arjessa ja juhlassa. ”Mielestäni se on kovin olematon, sillä moni on vieraantunut
seurakunnasta ripillepääsyn jälkeen. Voisiko opiskelijoille esitel-

lä opiskelupaikkakunnan kirkot ja
seurakuntatalot opiskelun alkuvaiheessa ja tällä saada opiskelijat kiinnittämään huomiota myös
seurakuntaan?” Saija pohtii.
Sannankin mielestä seurakunta
näkyy kouluarjessa melko vähän,
mutta palvelut ovat hyvin opiskelijan saatavilla, jos hän niitä tarvitsee. Seurakunta on opiskelijan
elämässä yksi tukimuoto muiden
tukitoimien joukossa.
On myös hiljaista hengellisyyttä, jota vaalitaan yksityisesti ja joka ei arkipäivän opiskelijakulttuurissa näy. Miten seurakunta
voisi olla tässä mukana?
Kotka-Kymin seurakunnan toimintaa on KyAMKissakin, mutta
vieraspaikkakuntalaisen voi olla

Edessä olevaa kesää opiskelijat
odottavat luonteelleen ominaisesti
eli valoisin mielin. Sannan kesänviettoon kuuluu kesän lämmöstä,
valosta ja auringosta sekä läheisten ihmisten seurasta nauttimista.
Tuon ohessa hän tekee töitä, opinnäytetyötä ja tutustuu ihan uutena juttuna rallicrossin vauhdikkaaseen maailmaan.
Saija toivoo löytävänsä kesätöitä: ”Työt helpottaisivat taloudellista tilannetta, ja syksyllä olisi mukavampi lähteä taas opiskelemaan. Joka tapauksessa kesällä on tarkoitus viedä poika vesille
melomaan ja käydä telttailemassa.
Loman alku menee tyypillisesti
kotitöihin ja nukkumiseen. Nautin kaikesta ulkona liikkumisesta, ja luonnon läheisyys rauhoittaa kummasti. Tietenkin on myös
mukavaa ottaa hyvä kirja käteen
ja mennä ulos sitä lukemaan.”
Missä nämä nuoret naiset haaveilevat olevansa viiden vuoden
päästä? Saija toivoo valmistuneensa, saaneensa työpaikan ja
kaiken olevan myös ”niin hyvin
mallillaan, että olisimme viimeinkin päässeet asumaan omakotitaloon.” Sanna näkee itsensä ”edelleen kymenlaaksolaisena, hyvässä työyhteisössä olevana työntekijänä, jonka elämän muutkin osaalueet ovat tasapainossa.”
Sannan elämän motto on, että asioilla on tapana järjestyä. Jokaisella asialla sekä tapahtumalla elämässämme on tarkoituksensa. Saija puolestaan toteaa: ”Man
kan, om man kan vill - jokainen
osaa, jos todella haluaa osata, ja
aina voi oppia uutta, kun vain jaksaa yrittää. Positiivisella asenteella jaksaa elämässä paremmin.”

Arja Hämäläinen
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Kouluun lähtevien siunaus
Su 30.5. klo 16 Kotkan kirkossa.
Su 15.8. klo 17 Langinkosken kirkossa,
kahvi ja mehutarjoilu Toivonsalissa.
Sydämellisesti tervetuloa!

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

Kotkan ja Langinkosken seurakuntien

Päiväkerhoon ja leikkikerhoon
ilmoittautuminen

Leikkikerho on tarkoitettu 3 vuotta
täyttäneille lapsille ja kokoontuu
kerran viikossa kahden tunnin ajan.
Päiväkerho on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille ja kokoontuu kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan.
Voit varata kerhopaikan alustavasti jo keväällä
lastenohjaajilta. Huom! Varmista paikka elokuussa.
• Ilmoittautumiset seurakuntien verkkosivuilla www.kotkanseurakunnat.fi tai kerhopisteissä ti 17.8. klo 16-17.30.
• Kerhot alkavat viikolla 35, 30.8. alkavalla viikolla.
• Kerhopisteet: Kotkan seurakuntakeskus, Hovinsaaren seurakuntatalo, Langinkosken kirkon yläkerta, Aittakorven seurakuntatalo, Ruonalan kirkko ja Mussalon seurakuntakoti.
Tiedustelut: lapsityönohjaaja Helena Laine p. 041 462 6216.

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 30.5. klo 10
Messu Herättäjäyhdistyksen
kirkkopyhä, messun jälkeen
kirkkokahvit ja seurat Kotkan
srk-keskuksessa. Vierailijana Urpo Karjalainen. - Su 4.7. klo 10
Messu I rippikoululeirin konfirmaatio. - La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus. - Su 11.7. klo 10 Messu II
rippikoululeirin konfirmaatio.
- Su 18.7. klo 10 Messu III rippikoululeirin konfirmaatio. Su 22.8. klo 10 Messu Lähetystyön kirkkopyhä, messun jälkeen lähetystilaisuus Kotkan
srk-keskuksessa. Mukana nimikkolähettimme Roy ja Sirpa Rissanen Israelista.
Huom! Viikkomessuja ei pidetä

kesällä ajalla 1.6.- 31.8.
Diakoniatyö
Leirit ja leiripäivät: Rovastikunnallinen näkövammaisten leiripäivä to 12.8. Ristiniemessä.
Hinta 15 euroa. Kotkan alueella
invataksikuljetus. Ota yhteys
omaan diakoniatyöntekijään. Liikuntarajoitteisten (KotkaKymi -Langinkoski-Pyhtää) leiri
16.-18.8. Ristiniemessä. Leirin
hinta 36 euroa. Lisätietoja oman
seurakunnan liikuntaraj. työstä
vastaavilta diakoniatyöntekijöiltä. - Rovastikunnallinen mielenterveysleiri 7.-9.9. Höyterissä. Katso tarkemmat tiedot kirkollisista ilmoituksista.
Kerhot: Hovinsaaren Hopeakerhon syyskausi alkaa ke 15.9.
klo 12-13.30 Hovinsaaren srktalolla. Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset. - Eläkeikäisten
torstaikerho aloittaa syyskautensa to 16.9. klo 11.30 Kotkan
srk-keskuksessa. Kerhon ohjelmaan kuuluu lounas, hintaan
5 euroa. Ilm. ti 31.8. mennessä
Kotkan srk-toimistoon
p. 225 9300.
Nuoret
Nuorten kesäcafé ke klo 15-18
(viikolla 24 ei ke 16.6. vaan ti
15.6.) Arkussa kesä-heinäkuun

Lapsiperheille

Tiedustelut lapsityönohjaaja Helena Laine p. 041 462 6216.
Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien lapsityö

Kesäseikkailu

p. 041 462 6212 tai
sinikka.lopperi@evl.fi
Aikuistyö
Naisten leiri 16.-21.7. Lehtisensaaressa. Osallistuminen kokoaikainen. Mukaan voi ottaa
lapsen tai lapsenlapsen! Tule
rentoutumaan ja tutustumaan
värjäyksen, huovutuksen ja askartelun maailmaan. Ilm. Kirsi
Hämäläiselle 1.-10.6.,
p. 041 502 2711. Leirin hinta
noin 80 euroa. - Healing
rooms, parantavan rukouksen
ilta tiistaisin kesäkuun ajan Hovinsaaren srk-talossa Ruununmaank. 3. - Miestenpiiri alk.
ma 30.8. klo 18 Arkussa jatkuen
parittomien viikkojen maanantaisin 22.11. asti.
Ennakkotietoja: Syksyllä 3.-5.9.
Perheniemen opiston eheytymisseminaari Kotkan srk-keskuksessa. Aiheena ”Riippuvuudet”. - Syyskuun alusta Alfakurssi joka torstai -ilta Kotkan
srk-keskuksessa. Matalalla kynnyksellä kiinni uskon perusasioihin! - Syksyllä 25.-26.9. Paranemisviikonloppu Hovinsaaren
srk-talossa. Viikonloppuun ilmoittaudutaan Healing Roomsin kautta.

Kotiseurakunta –

Kesäilta veneretkellä
Lähtö Sapokasta tiistaina 15.6.
kello 17-19. Teemme veneretken
lähisaareen, jossa on järjestettyä toimintaa.
Hinta 2 euroa/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset 4.6.
mennessä seurakuntatoimistoon
p.(05)225 5300.

ajan. - Nuorten saunailta su
13.6. klo 15 alk. Lehtisensaaressa. Ilm. 24.5.-4.6. - Nuorten
kesäpelit to klo 14-15.30 kesäheinä- ja elokuussa (ei viikolla
27) Kotkan srk-keskuksen liikuntasalissa.
18-23-vuotiaiden leiri 12.13.6. Lehtisensaaressa Hinta 16
euroa. Ilm. 10.-21.5. - Nuorten
Saariretki 8.7. klo 10-15 Kaunissaareen. Ilm. 14.6.-25.6. Hinta 16 euroa. Kaikki Ilmoittautumiset Tarja Pakkaselle p. (05)
225 9021, tarja.pakkanen@evl.
fi. Voit myös ilmoittautua nuorisotyön nettisivujen kautta
http://kotkanseurakunnat.fi/
Kotkan seurakunta/Toiminta/
Nuoret/ (huomioi välilyönti sanojen Kotkan ja seurakunta välissä)
Syksyn toiminta alkaa 14.9. After Schoolilla nuortentila Arkussa.
Lisätietoja kesän toiminnasta:
Johanna Nyman, p. 041 462
6218, johanna.nyman@evl.fi ja
Heidi Nykvist, p. 041 462 6222,
heidi.nykvist@evl.fi
Varhaisnuoret
Kesäleirit Lehtisensaaressa: 8-10vuotiaiden kesäleiri 7.-9.6. ja
11-14-vuotiaiden kesäleiri 14.16.6. Ilm. Sinikka Lopperille,

Kaikille avoimet

Elvis-messu

Lehtisensaaren

iltaretket

Keskiviikkoiltoina 16.6. ja 21.7. järjestetään kuljetus Hevossaaren rannasta Lehtisensaaren kesäkodille kello 17.30 alkaen. Ohjelmassa on saunomista, yhteislaulua, iltapala ja hartaus. Hinta
5 euroa/henkilö.

Meripäivälauantaina 31.7.
kello 18 Kotkan kirkossa
Järj. Kotkan seurakunta

Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien lapsityö

6-8-vuotiaille!

Kesäseikkailu on yli yön kestävä leiri Ristiniemen kurssikeskuksessa. Leiri alkaa lauantaina 7.8. kello 11 ja päättyy
sunnuntaina 8.8. kello 13 alkavaan vanhempien ja lasten
yhteiseen leirikirkkoon.
• Leirille ei ole erillistä kuljetusta, vaan
vanhemmat tuovat ja hakevat lapset. Leirin hinta on 15 euroa/henkilö. Ilmoittautuneille postitetaan leirikirje ennen leirin alkua.
• Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.7. seurakuntatoimistoon
p. (05) 225 5300.
• Tiedustelut lapsityönohjaaja Helena Laine p. 041 462 6216.
Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien lapsityö

V i e t ä l om a pä i v ä
L e h t i s e ns a a r e s s a

Koko perheen

juhannusjuhla
perjantaina 25.6. klo 19 Katariinanniemessä

Ohjelmaa kello 19-20, tarjoilua, puhvetti ja kokko.
Kuljetus järjestetään ennakkoon ilmoittautuneille Katariinanniemeen Kotkan seurakunnan alueelta.
Ilmoittautumiset kuljetukseen Kotkan seurakuntatoimistoon p. 225 9300.
Tule mukaan juhlaan! Kaikki ovat tervetulleita.
Jos olet halukas osallistumaan ohjelman toteutukseen tai talkootehtäviin,
ota yhteyttä.
Lisätiedot: diakonissa
Anna-Maija Kallasjoki,
p. 050 542 0942.

Järjestämme kesäkuussa
kuusi saaripäivää lapsiperheille Lehtisensaareessa:
to 10.6., pe 11.6., to 17.6.,
pe 18.6., su 20.6. ja ma 21.6.
Voitte ilmoittautua
joko yhteen tai vaikka
kaikkiin saaripäiviin!

Kirkkoretket
Haapasaareen
• Su 27.6. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa. Lähtö
kello 10 Sapokasta. Messu alkaa klo 12 ja paluumatka
Haapasaaresta klo 14. Matka (meno-paluu) 16 euroa
aikuisilta, lapsilta (6-14 v.) 8 euroa. Vikla-aluksessa on
pieni kahvio.
• Su 18.7. klo 12 Puikkaripäivien messu Haapasaaren kirkossa. Lähtö kello 10 Sapokasta. Messu alkaa
klo 12 ja paluumatka Haapasaaresta klo 14. Matka
(meno-paluu) 16 euroa aikuisilta, lapsilta (6-14 v.) 8
euroa. Vikla-aluksessa on pieni kahvio.
• Su 8.8. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa. Kristilliset Eläkeläiset osallistuvat. Lähtö kello 10 Sapokasta.
Messu alkaa klo 12 ja paluumatka Haapasaaresta klo
14. Matka (meno-paluu) 16 euroa aikuisilta, lapsilta
(6-14 v.) 8 euroa. Vikla-aluksessa on pieni kahvio.
Järj. Kotkan seurakunta

Järj. Kotkan seurakunta

• Lehtisensaaressa on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, uida, saunoa ja viettää aikaa yhdessä perheen kanssa. Pientä maksua vastaan on tarjolla lounas ja välipala: aikuiset 5 euroa 4-12-vuotiaat lapset 2,5 euroa ja alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Voitte valita teille sopivan meno- ja paluukuljetusajan. Vene lähtee aamulla Hevossaaresta kohti Lehtisensaarta
klo 9, 10 ja 11. Paluumatkojen ajat ovat klo 14, 15 ja 16.
• Sitovat ilmoittautumiset seurakuntatoimistoon p. (05) 225
5300. Kahteen ensimmäiseen, 10 ja 11.6. järjestettyyn saaripäivään on ilmoittauduttava pe 4.6. mennessä. Myöhempien
saaripäivien ilmoittautumiset pe 11.6 mennessä.
• Kuhunkin saaripäivään mahtuu 50 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaathan oman päiväsi ajoissa!
• Tiedustelut: lapsityönohjaaja Helena Laine p. 041 462 6216.
Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakunnat
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Kirkot avoinna kesällä 2010
Messu sunnuntaisin klo 10
Lähetystyö
Lähetysväen kesätapaaminen
to 17.6. klo 13 Terttu Kokkosen
pihalla, Telkänkuja 14 (sateen
sattuessa sisällä). Avoin kaikille.
Tervetuloa!

Rippileirin
konfirmaatiomessut
Kymin kirkossa: Su 13.6. klo 10
Höyteri 1, Su 4.7. klo 10 Höyteri 2A, su 4.7. klo 14 Höyteri
2B, su 11.7 klo 10 Höyteri 3A,
su 11.7. klo 14 Höyteri 3B, su
18.7. klo 10 Höyteri 4A, su
18.7. klo 14 Höyteri 4B, su
25.7. klo 10 Höyteri 5A, su
25.7. klo 14 Höyteri 5B ja su
8.8. klo 10 Höyteri 6.
Su 30.5. klo 16 Messu, nimikkolähetti T. Ikäheimosen tulojuhla Kymin kirkossa. Kuulumisia Keski-Aasiasta kuvin ja sanoin Helilän srk-talossa.
Diakoniatyö
Ti 24.8. klo 10-18 Eläkeläisten
retkipäivä Höyterissä. Hinta 15
euroa/henkilö, järjestää Kymin
diakoniatyö. - 16.-18.8. Liikun-

tavammaisten leiri Ristiniemessä, lisätietoja diakoni Hanna
Kokkomäki p. 044 725 9160.
Varhaisnuorisotyö
Kesällä Nuorten avoimet ovet
Boksilla torstaisin kello 18-21.
Nuorten kesäleirit
Höyterissä: Yhteisleiri 10-11vuotiaille 14.-16.6. ja yhteisleiri 12-14-vuotiaille 16.-18.6.,
hinta 18,10 e / leiri. Yhteisleiri
7-9-vuotiaille 21.-23.6. hinta
18,10 e, jos leirille ilmoittautuu
yli 40, leiri jaetaan yhden vuorokauden leiriksi hinta 8,20 e.
Uudet leiriläiset ovat etusijalla.
Varhaisnuorten lähetysaiheinen telttaleiri 1.-4.7. Sulkavan
Tapiolassa 10 vuotta täyttäneille, alle 10-vuotiaat voi lähteä
leirille myös perheensä kanssa.
Leirimaksu 55 e/hlö sis. ruoan,
matkat, tapaturmavakuutuksen
ja leiriohjelman.
Ilm. leireille 10.-14.5. Tarja
Pakkanen p. (05) 225 9021 tai
tarja.pakkanen@evl.fi Muista
mainita leiriläisen ikä, osoite,
postinumero, ruoka-aineallergiat ja/tai erikoisruokavalio, mille
leirille hän haluaa, huoltajan
puhelinnumero ja kaveri, joka
ilmoittautuu samalle leirille.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 20.6.
klo 10 ja 14 I rippileirin konfirmaatiomessu. - La 26.6. klo
10 Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus. - Su 11.7. klo
10 ja 14 II rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 18.7. klo
10 ja 14 III rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 25.7. klo
10 ja 14 IV rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 8.8. klo 10
ja 14 V rippileirin konfirmaatiomessu.
Diakoniatyö
Ke 2.6. Omaishoitajien leiripäivä Virolahden Lypsyniemessä, tied. Sirpa Leinonen
p. 041 462 6202. - To 3.6. klo
10.30-15 Liikuntavammaisten
retkipäivä Ristiniemessä, tied.
Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205. - To 12.8. Näkövammaisten leiripäivä Ristiniemessä, tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205. - 16.-18.8.
Liikuntavammaisten leiri Risti-

niemessä, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205. - 20.22.8. Diakoniatyön perheleiri
Höyterissä, tied. Elina Virmakoski-Kivistö p. 050 542 0940. 30.8.-2.9. Vanhemman väen
leiri Ristiniemessä, hinta 50 euroa, ilm. viim. 20.8.
p. 225 5300.
Diakonian kesäpiirit
Ke 16.6. klo 13 Ruonalan kirkolla. - Ke 14.7. klo 13 Langinkosken kirkolla. - Ke 11.8. klo 13
Aittakorven srk-talolla.
Lähetystyö
21.-22.8. Nuorten aikuisten
lähetysleiri Ristiniemessä. Hinta 25 euroa/aikuinen, lapset ilmaiseksi. Ilm. viim. 30.6.
p. 225 5300.
Varhaisnuorten leirejä
15.-17.6. Leiri 1.-3. -luokkalaisille Ristiniemessä, hinta 18 euroa, ilm. 17.-28.5. p. 225
5313.- 22.-24.6. Leiri 4.-6. luokkalaisille Lehtisensaaressa,
hinta 18 euroa, ilm. 17.-28.5.
p. 225 5313. - 3.-5.8. Leiri 1.6. -luokkalaisille Ristiniemessä,
hinta 18 euroa, ilm. 5.-16.7.
p. 225 5313.

– kanssasi juhlassa ja arjessa

Jazzkonsertti
Su 8.8. klo 18
Kymin kirkossa
Kaya Ålander laulu, Jarmo
Kaijansinkko, koskettimet.
Järj. Kymin seurakunta

Kolahtaako?
-sivuilla tapahtuu

Tutustu Kolahtaako?
-elokuvaviikon verkkosivuihin ja lue uusimmat blogit osoitteessa
www.kolahtaako.fi

Järj. Kymin seurakunta

Kesäretkiä

kokkojuhla
Pe 25.6. klo 20
Langinkosken Nuottasaaressa.
Kokko, ohjelmaa, kahvio ja
arpajaiset lähetystyön hyväksi.

Ilm. 11.6. mennessä seurakuntatoimistoon p. (05) 225 5300.
Tied. Riitta Huovila p. 044 383 8503 tai Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205.

Ti 27.7. Retki Suomenlinnaan

Hinta 50 e aikuiset, 25 e lapset. Retkimaksu sisältää bussi- ja
lauttamatkat, opastetun kävelykierroksen saarella, sisäänpääsyn Suomenlinnan museoon ja lounaan Ravintola Chapmanissa.
Ilm. 16.7. mennessä seurakuntatoimistoon p. (05) 225 5300.
Tied. Kaarlo Pöllänen 044 752 9469.
Järj. L anginkosken seurakunta

Kymin kirkko
Suntionkatu,
48600 Kotka
Tiekirkko 1.6.-15.8.
ma-pe klo 12-18,
(25.-26.6. suljettu).
Opas paikalla.

Haapasaaren
kirkko
Avaimen saa kesällä
tarvittaessa
Haapasaaren
Osuuskaupasta.

Hääyö
elokuussa
- nonstoppina vihille
Kymin kirkossa

Kuka tahansa voi hääyön aikana tulla vihittäväksi Kymin
kirkkoon, kunhan on hoitanut tulevan puolisonsa kanssa
kuulutukset kuntoon. Vihille aikovien parien on esitettävä esteettömyystodistus ennen vihkimistä. Kotkan seurakuntien yhteisessä tapahtumassa soi musiikki ja pareja
vihitään peräjälkeen niin monta kuin heitä on tulossa.

Järj. Langinkosken seurakunta

Hääyö Kymin kirkossa -tapahtuman valmistelijat ovat
pastorit Antti Kilpi, Marjaana Suurnäkki, Riitta Huovila
ja Enna Järnstedt-Rantaruikka.
Kotkan seurakunnat tarjoavat hääväelle kakkukahvit
Helilän seurakuntatalolla kirkon vieressä.

Juhannusjuhla Höyterissä
Perjantaina 25.6. klo 18.00-20.30
Lipunnosto kello 18.
• Ohjelmasta vastaavat kirkkoherra Juha Tanska
ja kanttori Sinikka Vesala.
• Buffet-pöydästä kahvia, teetä, suolaista ja makeaa, makkaraa
paistettavaksi. Saunat lämpiävät (oma pyyhe ja saunomistarvikkeet). Hinta 8 euroa aikuiset ja 4 euroa alle 12-vuotiaat.
• Bussi ajaa Höyteriin Karhulan linja-autoasemalta klo 17 reittiä
Ahlströmintie – Mällinkatu – Tapiontie – Östringinkatu – Metsäkulmankatu – Kenttäkatu – Aatteenkatu – Suulisniemen tienhaara – Valliniemenkatu – Sunilantie – Ratakatu – Tikankatu n.
klo 17.20 – Muuralankuja – Hiidenkirnuntie – Ristinkalliontie –
Höyteri. Matkan varrelta poimitaan pysäkeiltä kyytiin.
• Juhannusaaton iltaan sekä bussikyytiin tulevat ilmoittautuvat
viimeistään 18.6. Karhulan seurakuntatoimistoon, p. 225 9000.
Bussimaksu 2 euroa/aikuinen, alle 12-vuotiaat. maksutta. Paluukyyti lähtee Höyteristä kello 20.30.

La 19.6. Retki Lappeenrantaan
Sanan suvipäiville

Monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille.
Bussikuljetus aikuiset 20 e, 4-12 v 10 e, ohjelmallinen risteily
Saimaalla aikuiset 12 e, 4-12v 6 e, lounasliput 7 e.
Lähtö klo 9, paluu illalla noin klo 22.

Langinkosken
kirkko
Langinkoskentie 1,
48220 Kotka
Avoinna ma-pe
klo 9-13.
Esittely sopimuksen
mukaan.

Kesäilta kirkonmäellä -tapahtuma
järjestetään lauantaina 28. elokuuta
Kymin kirkossa ja kirkon ympärillä
alkaen kello 18.

Koko perheen
juhannusa aton

Retki Kuutsalon kappeliin
Sunnuntaina 8.8. lähdetään yhteiselle veneretkelle kello 12
Karhulan tehtaitten entisen riippusillan laiturista.
Jumalanpalvelus kello 14. Paluumatka Kuutsalon rannasta
lähtee klo16. Huomatkaa, että
rannasta Kappelille on noin 1,5
kilometrin kävelymatka metsäpolkua. Mukana pastori Antti
Kilpi ja kanttori Jarmo Kaijansinkko.

Kotkan kirkko
Kirkkokatu 26,
48100 Kotka
Tiekirkko 1.6.-31.8.
su-pe klo 12-18,
(25.-26.6. suljettu).
Avoinna arkipäivinä
myös syyskuun ajan
1.-30.9. ma-pe klo
12-18. Opas paikalla.

Järj. Kymin seurakunta

Lähetys lähelläsi
Nuorten aikuisten lähetysleiri
Ristiniemen kurssikeskuksessa
21.-22.8.2010
• Mukana kouluttaja, julistustyön kehityspäällikkö Seppo
Niemeläinen Kansan Raamattuseurasta ja
• Israelin lähetystyöntekijä, pastori Tarja Säynevirta.
• Lapsille omaa ohjelmaa leirin aikana.
• Leirimaksu 25 e/aikuinen, lapset ilmaiseksi.
• Ilmoittautumiset Langinkosken seurakuntatoimistoon
30.6. mennessä p. (05) 225 5313.
• Tiedustelut pastori Tero Hietanen p. 040 586 0997
Järj. Langinkosken seurakunta

Tiedätkö mink ä aarteen omistat?

IM -illat
Ruonalan kirkolla syksyllä 2010

Tänä päivänä – niin kuin aina - moni ihminen pohtii kysymyksiä, joita voi kutsua hengellisiksi. Moni kaipaa ja etsii omaa hengellisyyttään. Moni kaipaa sellaista hengellisyyttä, joka voisi tukea ja kantaa elämän kuoppaisella
tiellä. Se mitä etsit voi löytyä joskus yllättävän läheltä.
Moni suomalainen kantaa tietämättään mukanaan hengellistä aarretta. Se aarre on joskus rippikoulussa ehkä ulkoa mieleen painettu tai muualta tutuksi tullut

Isä meidän -rukous.
Voisiko tämä ikivanha rukous olla sinulle enemmän kuin
ulkoläksy? Löytyisikö siitä elämää kantavaa voimaa?
Ensi syksynä järjestetään Ruonalan kirkolla 10 kokoontumisen kurssi, jossa paneudutaan Isä meidän -rukoukseen
ja sen avaamaan hengellisyyteen. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm.
Rukouksen merkitys elämässämme
Tapahtuuko Isän tahto?
Jumalan huolenpito elämässämme
Vapaana syyllisyydestä jne.
• Kurssi toteutetaan torstai-iltaisin 23.9. klo 18 alkaen.
Viimeinen kokoontumiskerta on to 25.11. Illat koostuvat iltapalasta, luennosta ja keskustelusta ryhmissä.
• Iltapala 4 e /kerta. Muuten kurssi on maksuton.
• Ilmoittautumiset ti 14.9. mennessä Langinkosken
seurakuntatoimistoon p. (05) 225 5300.
• Lisätietoja Tero Hietanen p. 040 586 0997.
Järj. Langinkosken seurakunta

Osviitta
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- Ei ole mitään syytä tuntea häpeää, kun menee neuvottelemaan maksujensa järjestelyistä, opastaa Anna-Maija Kallasjoki.

Diakoniarahasto
auttaa pahimman yli
Kenen tahansa ihmisen elämä
voi suistua hetkessä raiteiltaan
ja silloin ovat apu ja hyvät neuvot tarpeen.

Kenen tahansa ihmisen elämä voi hetkessä
suistua raiteiltaan. Esimerkiksi työttömyys
tuo ylipääsemättömät rahahuolet ja vie joskus mielialankin niin matalaksi, että käytännön asioiden hoitaminen tuntuu ylivoimaiselta.
- Kotkan diakoniarahastosta saa neuvoja ja 200-2000 euron lainoja, diakonissa Anna-Maija Kallasjoki kertoo.
Diakoniarahasto aloitti toimintansa maaliskuun alussa. Kotkan kaupunki on antanut rahastoon 100 000 euroa ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 50 000 euroa.

Alku on hankalin

- Kun ihminen jää työttömäksi, päivärahapäätökset yleensä venyvät. Työpaikkakassojen päätökset ovat kestäneet jopa 18 viikkoa. Kela ei voi tänä aikana tehdä omia päätöksiään esimerkiksi uudelleenkoulutuksesta. Työvoimatoimisto on ruuhkautunut,
ja työvoimapoliittisia päätöksiä joudutaan
odottamaan. Asumistukea ei voi hakea, ennen kuin on saatu päätös päivärahan suuruudesta, Kallasjoki sanoo.
Juuri tämä umpisolmuinen vaihe heti
työttömyyden alkamisen jälkeen on monille se vaikein paikka. Ratkaisuksi voivat tul-

la pienet kalliskorkoiset lainat, joiden korot
ovat pahimmillaan satoja prosentteja.
Jos pikavippejä lähdetään maksamaan
uusilla pikavipeillä, on otettava aina entistä suurempi laina, kierre pahenee nopeasti ja edessä voi olla umpikuja.
Taloudellinen ahdinko voi aiheuttaa
masennusta, avioliiton ongelmia ja fyysisiä sairauksia. Näiden myötä jaksaminen
ja asioiden hoitaminen saattaa käydä yhä
vaikeammaksi.
- Näin voi käydä kenelle tahansa ihmiselle, Anna-Maija Kallasjoki korostaa.
Hänellä on monta hyvää neuvoa ensiavuksi tukalaan taloudelliseen tilanteeseen. Monesti nämä neuvot ovatkin riittäneet asiakkaan auttamiseksi.

Neuvottele maksuistasi

Joskus ihmistä nolottaa mennä pankkiin ja
pyytää, että saisi maksaa vain asuntolainan
korot tai pienentää lainamaksujaan.
- Sanon kaikille, että on tärkeää mennä
pankkiin neuvottelemaan asioista. Se on
vastuullista asioiden hoitamista. Jotkut sanovat, että kun lyhennyksiä pienennetään,
maksuaika pitenee. Mutta mitä väliä sillä
on tässä tilanteessa?
Samoin kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelin- tai sähköyhtiöön tai terveyskeskukseen, jos ei kykene maksamaan laskujaan. Silloin siellä nähdään, että ihminen
haluaa hoitaa asiansa.
- Nykyisin näihin asioihin suhtaudutaan
myönteisesti ja maksuvaihtoehtoja voidaan
yhdessä suunnitella. Kaikki tietävät, että

lama on tuonut mukanaan niin paljon työttömyyttä ja ahdinkoa. On tapahtunut selvä
asennemuutos: apua ja neuvoja pyytäviä
ihmisiä todella halutaan auttaa.

Huolehdi luottotiedoistasi

On kuitenkin maksuja, jotka pitää hoitaa
ajallaan.
- Tällaisia ovat vuokra ja kaikki ulosottoon menevät laskut. Uhkana niiden hoitamatta jättämisessä on se, että luottotiedot menevät. Tätä olen sanonut kaikille, ja
erityisesti nuorille, Anna-Kallasjoki korostaa.
Luottotietojen myötä menee mahdollisuus opintolainaan ja muihin lainoihin.
Kodinkoneita tai muuta ei enää voi maksaa osamaksulla. Vuokra-asuntoakaan ei
tahdo saada, sillä vuokranantajat tarkistavat yleensä luottotiedot.
Autovakuutuksia, kotivakuutuksia ja
henkivakuutuksia voi olla vaikea saada.
Jos ei ole luottotietoja, netti- ja kännykkäliittymien avaamiseen pitää olla jopa 1000
euron takuuraha.
Jos luottotiedot on menetetty, omistusasunnon vaihtaminen on vaikeaa. Oma
asunto voi olla ylisuuri tai liian kallis, mutta ilman luottotietoja ei uutta asuntoa voi
hankkia.

Diakoniarahasto auttaa

Diakoniarahasto myöntää tarvittaessa 2002000 euron lainoja. Korko on 1,2 – 1,6 prosenttia ja maksuajat räätälöidään.

Lainalla voidaan esimerkiksi maksaa
vuokrarästit.
- Jos vaikkapa perheen pesukone, ompelukone tai televisio on mennyt rikki, voi
saada lainaa uuden hankkimiseen. Jos työn
saamisen ehtona on auto, lainaa on mahdollista saada ajokortin hankkimiseen.
- Tietokonekin voi olla edellytys työn tekemiselle, ja polkupyörä voi mahdollistaa
työssä käymisen. Nämä asiat voivat ratkea
diakoniarahaston lainan avulla.
Ulosotossa olevan summan voi maksaa
lainan avulla, ja silloin asiakkaan luottotiedot palautetaan. Laina voi siis auttaa yli
vaikeimman tilanteen.
Diakoniarahaston alkuvaihe osoitti heti
toiminnan tarpeellisuuden.
- Ensimmäisinä viikkoina tuli päivittäin
50-70 puhelua. Nyt puhelujen määrä on tasoittunut 10-25 puheluun päivässä, AnnaMaija Kallasjoki laskee.
Mistään pikalainoista ei ole kysymys, sillä käyntiaikoja diakonin luokse saa usean
viikon viiveellä, ja luototusjohtokunta tekee päätöksensä noin kerran kuukaudessa.
- Palaute asiakkailta on ollut poikkeuksetta myönteistä. Ainoa, mitä toivotaan on,
että lainasumma voisi olla vähän isompi.
Myöhemmin nähdään, toteutuuko tämä
toive.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

