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Joulun hellä henkäys

Erkko Vuorensola

Saatteeksi

Kohti joulua

Voisiko joulussa olla jotain, mistä ei ole koskaan puhuttu. Lahjalistat, joululaulut ja -kortit tulevat ehkä ensimmäisinä mieleen. Sitten käydään läpi kiire ja ahdistus,
joulusiivoukset ja tulevat vieraat, joulupukki ja tontut,
koulujen joulujuhlat ja pikkujoulut.
Olen kuullut joulusaarnoja Joosefin näkökulmasta. Marian epävarmaan elämäntilanteeseen ovat papit paneutuneet vielä useammin. Seimen lapsi on joulukuvaelmassa puhjennut puhumaan oljilla pehmustetussa kaukalossaan.
Joulun alla pinnistellään usein yli voimien ja varojen. Entä jos sanoisimme kerran stop tykkänään.
Joulusta riittää hengelle ja mielelle ravintoa. Saamme
tuntea myös avuttomuutta ja epävarmuutta. Pyhän perheen tilanteeseen samaistuessa on helppo toivoa, että
heidän tilanteensa herättäisi suojelun tarpeeseen kaikki, joilla on hiukankin valtaa maan päällä.
Jumalan tahto ei yksin riitä tässä ihmisten maailmassa.
Tarvitsemme toistemme tukea ja päätöksiä heikoimmassa asemassa olevien puolesta.
Pienten askelten tiellä riittää yksi lahja tai hyvä ajatus;
muistaminen, soitto, rukous, hellyydenosoitus. Joulusta versoo uutta, kun kuljemme avoimin mielin – unohtamatta toinen toisiamme.
Kirjailija Kaisa Raittilan sanoin:
”Etukäteen luulee
että tarvitaan paljon.
Jälkikäteen ymmärtää
miten vähän riittää.
Paras lahja on se
mihin on jäänyt muistojen
jälki.”
Lämpöä ja valoa adventin
aikaan jokaiselle!
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

Joulun tuoksua
tallissa ja kodeissa
Jeesus-lapsi koki ensimmäisen
joulunsa tuoksuina.
Vastasyntynyt ei vielä kyennyt
näkemään kunnolla, mutta hän
haistoi ilmassa eläinten lämpimän hengityksen ja heinän. Myös
vierailijoita saapui tervehtimään
Jeesus-lasta. Paimenet tuoksuivat nuotiosavulta ja lampailta.
Itämaan tietäjät vuorostaan toivat mukanaan väkevästi tuoksuvaa mirhaa ja suitsuketta.
Ensimmäistä joulua vietettiin
eläinten tallissa, mutta vastasyntynyt lapsi ja häntä tervehtimään
saapuneet vierailijat tekivät siitä
ylenpalttisen.

Me emme voi enää vierailla Jeesus-lapsen luona, emmekä voi antaa hänelle lahjojamme. Me saamme sen sijaan antaa lahjamme ja
huomiomme niille ihmisille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat. Me
saamme tukea koteja, joissa on
taloudellisia huolia. Me saamme
myös muistaa ihmisiä, jotka viettävät joulunsa yksinäisyydessä.
Joulumieli kasvaa kun sen jakaa toisen kanssa.
Jumala syntyi yhdeksi meistä,
jotta kaikki ihmiset saisivat kuulla rakastavasta Jumalasta. Jokaisella on oikeus juhlia tätä tapahtumaa. Siihen kuuluu perinteises-

ti jouluruokien ja piparien tuoksut kodeissa. Jouluun kuuluu
myös joululaulut, jotka soivat jälleen kirkoissa.
Jouluna saamme hiljentyä Jumalan ihmeellisten tekojen äärelle. Hyvä joulumieli syntyy myös
antamalla omasta hyvästään niille, joilta sitä puuttuu.
Rauhaisaa ja siunattua joulun
aikaa.

Heikki Harvola
vs. II kappalainen
Kymin seurakunta

Hymyillen

✗ Kansikuvassa
Helilän päiväkerholaiset eläytyivät Jeesus-lapsen syntymään seimen äärellä. Alarivissä vasemmalta Vili Malaska (paimen), Eino Majuri (Joosef), Tinja Levinen
(Maria) ja Jenna Jokimies (enkeli).
Kuvassa keskirivissä vas.Valtteri
Kiuru (paimen) ja oikeassa laidassa Pauliina Peri (enkeli), ylärivissä
paimenet Kristian Lehtinen ja Anton Heiskanen ja enkeli Ella Eskola. Kuva: Erkko Vuorensola.
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Kirkollisten järjestöjen joulukeräyksiä
Joulu on lahjojen aikaa.
Kirkon järjestöt tarjoavat
monia mahdollisuuksia.

Suomen Lähetysseura vetoaa Joululahja lähetystyölle -keräyksellä. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat vetoaa Kiinassa aloitettavan teologisen koulutusohjelman puolesta. Suomen Pipliaseuran kohteena on tänä jouluna erityisesti Intian raamattutyö. Valittavana on myös Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja lukuisine vaihtoehtoineen.

Sansa tukee radioraamattuopetusta Kiinassa

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y. (SANSA) on vuonna 1973
perustettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
Se on erikoistunut sähköisiä viestimiä hyödyntävään lähetystyöhön. SANSA kustantaa kristillisiä radio-ohjelmia Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 39 kielellä
sekä tukee arabian-, farsin- ja turkinkielistä televisiotyötä.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) joulukeräyksen tuotolla tuetaan Kiinan Radioseminaaria, joka on erityisesti
seurakuntien johtajille tarkoitettu
kolmivuotinen teologinen koulutusohjelma. Se koostuu mandariinikiinankielisistä radio-ohjelmista, internetin kautta toteutettavasta etäopiskelusta sekä lähijaksoista. Koulutukseen pääsee vuosittain 500 uutta opiskelijaa. Tietoa
keräyksestä osoitteessa www.sansa.fi

Joululahja
lähetystyölle

Suomen Lähetysseuran Joulukeräyksellä edistetään maailman
lasten oikeuksien toteutumista.
Yksi avun kohteista on Aamutähden päiväkoti Francistownissa
Botswanassa. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset saavat hyvää hoitoa päiväkodissa, lukutaitoluokka kokoaa nuoret takaisin opintojen pariin ja aikuiset saavat tukea
vanhemmuuteen. Yhteystiedot
lahjoituksellesi saat seurakuntien
lähetystyöntekijöiltä.
Suomen Lähetysseuran vuoden
2009 joulunajan kampanjat tuottivat yhteensä 920 810 euroa. Joulukeräys tuotti yhteensä 567 585 euroa. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa annettiin kolehteihin kaikkiaan 620 677 euroa, josta joulukeräykselle osoitettiin 267
452 euroa ja nimikkotyölle 353
224 euroa. Lahjoituksilla tuettiin
tyttöjen koulunkäyntiä Nepalissa. Jokainen euro auttaa!

Pipliaseuran
uusi verkkopalvelu

Suomen Pipliaseura on avannut
uuden verkkopalvelun, jossa voi
käydä kuuntelemassa ensimmäisen joulun tapahtumat Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien
sanoin. Kerrontaa elävöittää taiteilija Esben Hanefelt Kristensenin
kaunis piirroskuvitus. Verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.avaajoulu.fi Sivustolta voi tilata ilmaisia kuvatarroja liimattavaksi joulutervehdyksiin.
Avaa joulu -verkkosivujen kautta on mahdollisuus tehdä lahjoi-

tus Avaa joulu Intiassa -joulukeräykseen. Pipliaseuran joulukeräyksellä tuetaan Intian raamattutyötä, jota on esimerkiksi Lastenraamattujen tuottaminen eri kielillä. Lastenraamatuille on suuri kysyntä mm. kristillisissä lastenkodeissa ja seurakuntien lomaraamattukouluissa sekä pyhäkouluissa. Myös aikuiset, joiden
lukutaito on heikko, lukevat mielellään Lastenraamattuja. Kotisivut www.bible.fi

Anna mieleenpainuva
Toisenlainen Lahja

Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja on toimiva ja luotettava
vaihtoehto kehitysmaiden ihmisten hyväksi. Se, mitä annat lahjaksi ystäville, asiakkaille, työntekijöille tai yhteistyökumppaneillesi, kertoo sinusta ja yrityksestäsi paljon. Lahja kertoo liikesuhteiden merkityksestä sekä lahjan antajan arvoista. Huolella tehty valinta viestii myös siitä, että lahjan
saaja on aidosti tärkeä.
Lahjallasi mahdollistat työmme
heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten tukemiseksi. Teet tekoja
ihmisarvon puolesta. Voit ryhtyä
myös Ulkomaanavun säännölliseksi lahjoittajaksi.
Kirkon Ulkomaanavussa voimme räätälöidä myös täysin yksilöllisiä lahjoja: esimerkiksi vuohilauman, kanaparven tai yhdistelmän eri lahjoista. Kun toivot räätälöintiä tai sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä asiakaspalveluumme
020 787 1201 tai asiakaspalvelu(at)
kirkonulkomaanapu.fi.

Henkilöstöuutisia
Tuomiokapituli
määräsi
11.10.2010 pitämässään kokouksessaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosina
2011-2012 Kotkan seurakunnan
kirkkoherra Hannu Marttilan.
Seurakuntien yhteisen ruokahuollon tehtävissä toimineelle
kokki Terttu Auralalle on myönnetty ero 1.12.2010 alkaen. Erityisammattimies Mika Vesanto on
työvapaalla 1.10.2010-24.9.2011, sijaisena toimii Mikko Tapola.

Kymin seurakunta

Pastori Jari Savinaiselle on myönnetty ero Kymin seurakunnan I

kappalaisen virasta 12.12.2010 lukien. Tämä I kappalaisen virka on
ollut haettavana tuomiokapitulilta 25.10. mennessä.
Pastori Heikki Harvola toimii
Kymin seurakunnan vt. II kappalaisena 1.11.-31.12.2010, jonka
jälkeen tehtävässä aloittaa seurakunnan II kappalaisen viran vakinaiseksi hoitajaksi valittu pastori Marjo Kiljunen. Lokakuun 17.
päivä pappisvihkimyksen saanut
TM Elina Aro on määrätty hoitamaan IV kappalaisen viransijaisuutta vuoden 2011 loppuun asti.
Pastori Tuomi Larville on
myönnetty virkavapautta Kymin
seurakunnan III kappalaisen vi-

rasta 27.10.2010-8.9.2011. Pastori Marjatta Kiukkonen on saanut tuomiokapitulilta virkamääräyksen Kymin seurakunnan vs.
III kappalaiseksi 1.11. lähtien vuoden 2010 loppuun asti.

Langinkosken seurakunta

Pastori Sanna Einiö toimii II seurakuntapastorin Kaarlo Pölläsen vuorotteluvapaan sijaisena
26.8.2011 saakka. Teemu Muuri
hoitaa lähetyssihteeri-diakonin
viransijaisuutta kuluvan vuoden
loppuun asti. Nuorisotyönohjaajana on aloittanut Heidi Nykvist.

Saappaan tukiyhdistys kutsuu mukaan
Palveluoperaatio Saapas tunnetaan vapaaehtoisesta työstä vilkkaiden nuorisojuhlien ja erityistapahtumien yhteydessä. Monilla
paikkakunnilla toimii myös Saappaan tukiyhdistys. Nämä yhdistykset ovat itsenäisiä organisaatioita, jolla on oma hallintonsa.
Tukiyhdistysten hyöty voi olla toiminnallinen tai taloudellinen. Tärkeää kuitenkin on, että
varsinainen Saapastyö ja tukiyhdistystoiminta pysyvät riittävän
etäällä toisistaan. Saappaan varsinainen toiminta on seurakuntien
työmuodoksi rekisteröity etsivän
työn toimintamalli.
Kotkan Saappaan tuki ry kutsuu saapastoiminnasta kiinnos-

tuneita. Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Vanhala antaa lisätietoja toiminnasta ja työmahdollisuuksista. Sähköpostilla saat helposti yhteyden marko.vanhala@
student.diak.fi
Yhdistys on Nuorten Keskus
ry:n paikallisyhdistys. Kotkan
Saappaan tuki ry on Suomen vanhin Saappaiden tukiyhdistys. Yhdistyson toiminut vuodesta 1994
alkaen. 2000-luvun loppupuolella oli muutaman vuoden tauko
jolloin yhdistys ei toiminut, koska ei ollut Saapastoimintaakaan.
Vuonna 2010 uudet Saappaat
käynnistivät yhdistyksen toiminnan uudelleen.
Vuoden aikana yhdistys on jär-

jestänyt saunailtoja, risteilyn Haminan saaristoon, avannut www.
kotkansaapas.fi -sivuston ja sen
kautta Saapaspäivystyksiin ilmoittautumisen toimimaan sähköisesti. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 21. Kannatusjäseneksi voi
liittyä kuka tahansa, joka haluaa
tukea Kotkan Saappaan tuki ry:n
toimintaa.
Kotkan Saappaan tuki ry kutsuu saapastoiminnasta kiinnostuneita. Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Vanhala antaa lisätietoja toiminnasta ja työmahdollisuuksista. Sähköpostilla saat helposti yhteyden marko.vanhala@
student.diak.fi

Kauneimmat
Joululaulut

Suomen Lähetysseura aloitti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet kokeiluna vuonna 1973. Ideasta on kasvanut joulun ajan suosikki. Joululaulut sytyttävät joulumielen. Ne tuovat eri ikäiset
ihmiset kirkkoon ja seurakuntakeskuksiin.
Tervetuloa!
Kotkan seurakunnassa

Ti 14.12. klo 18 De vackraste julsångerna i församlingshemmet
på Hovinsaari.
Ke 15.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Kotkan srk-keskuksessa,
Kirsi Hämäläinen, Tarja Rantaruikka ja Aittakorven koulun kuoro.
Ke 15.12. klo 18 Hovinsaaren srk-talossa, Enna Järnstedt-Rantaruikka,
Irina Lampén.
Su 19.12. klo 15 Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari-Joenperä,
Viuluviikarit, Irina Lampén, juontajana Kari Arffman.
Su 19.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari-Joenperä,
lauluyhtye Dolce, Jenny Joas, juontajana Antero Kekkonen.

Kymin seurakunnassa

Su 5.12. klo 15 Joululaulut monin kielin Kymin kirkossa, Heikki Harvola,
Jaana Jokimies, Kymi Contento, Maria Sutinen, ja burmalaisten
lauluryhmä Tulikärpäset ja afrikkalaisten rumpuryhmä.
Ma 6.12. klo 14 Hurukselan Soihtulassa kahvit 13.30, Maarit Maatraiva,
Jarmo Kaijansinkko, lähetysarpajaiset.
Ke 8.12. klo 18 Laajakosken kappelissa, Marjo Kiljunen, Mikko Hauhia
ja Lauri Pätynen.
Su 12.12. klo 13 Sunilan srk-talossa, Nina Eskoli, Jarmo Kaijansinkko ja Bändi.
Su 12.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut pienten lasten perheille Kymin
kirkossa, Sinikka Vesala, Tyttökuoro Silmut, Kirsi Tuominen ja Anne Hovi.
Su 12.12. klo 18 Kymin kirkossa, Elina Aro, Sinikka Vesala ja
nokkahuiluryhmä Fontanelle.
To 16.12. klo 18 Jäppilän koulussa, Marjo Kiljunen, Sinikka Vesala
ja koulun oppilaat.
Su 19.12. klo 15 Kymin kirkossa, Marjatta Kiukkonen, Jarmo Kaijansinkko
ja Tapio Jokinen, laulu.
Su 19.12. klo 18 Kymin kirkossa, Antti Kilpi, Mikko Hauhia
ja kamarikuoro Kotka Canto.

Langinkosken seurakunnassa

Su 12.12. klo 18 Langinkosken kirkossa, Tero Hietanen, Niina Venäläinen.
To 16.12. klo 18 Haltijan kerhohuoneessa, Anne Läheniemi, Niina Venäläinen.
Su 19.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven srk-talossa,
Aittakorven koulun kuoro joht. Tarja Rantaruikka, Lapsikuoro Timantti,
sudanilaisten lasten kuoro, Riitta Huovila, Niina Venäläinen.
Su 19.12. klo 18 Ruonalan kirkossa, Sanna Einiö, Tarja Silvennoinen,
Toivonlaulajat.

Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa
kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran työlle.
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LASTENHOITOAPUA

Suomen Pipliaseura

Lapsen hyvinvointi
Turvallisuus
Viihtyvyydestä huolehtiminen
* Yöhoitoa, tilapäistä hoitoapua omassa
kodissa tai perhekodissa
HOITOALAN AMMATTILAISILTA
p. 044-317 1510

800018-55783
SAMPO
viestiin: INTIA 6749

Avaa joulu

Intiassa

Avaa jouluwww.avaajoulu.fi
OKU805A

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä

Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 0400 338 109

HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Uutuus!

Läsnä ja lähellä
Opas kuolemaa ja surua
kohtaaville vapaaehtoisille
Opas tarjoaa tietoa ja
käytännönläheisiä neuvoja
kuolevia ja surevia kohtaaville
vapaaehtoisille, omaisille ja
eri alojen ammattilaisille.
68 sivua. Hinta 7 euroa.
Tilaukset:
Eläkeliitto
puh. (09) 7257 1144 tai
info@elakeliitto.fi
Lähetyksiin lisätään
posti- ja käsittelykulut.



LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

Se on palannut.

Turhien vakuutuslaskujen noutaja.

Kaikkea
maan
ja taivaan
väliltä.

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

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

Tutustu lasiterasseihin:

Eettinen valinta:

Tule katsomaan, mitä se tekisi sinun vakuutuslaskuillesi. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai
soita 0100 0500.

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
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Jouluradio

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta
Hyvää adventin ja joulun aikaa

soi valon juhlaa

Kotimaa-yhtiöt
ilmoitusmarkkinointi

Suomalaisille joulun
ajan musiikki on rakasta. Pelkästään jouluista
musiikkia soittava Jouluradio kuuluu tänä vuonna ensimmäistä kertaa
eetterissä Kymenlaakson alueella taajuudella
89,3 MHz.

- Jouluradio soittaa raikasta, huolellisesti valittua, koskettavaa ja
innostavaa joulumusiikkia ympäri vuorokauden adventista Tapaninpäivään. Jos ylipäätään on radionkuuntelija, laadukkaan musiikin ystävä tai jouluihminen, kanava on mittatilaustyö joulun ajan
tarpeisiin! Jouluradion tuottaja ja
Toivontuottajien toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne Helsingistä kertoo.
Lauantain ja ensimmäisen adventtisunnuntain välisenä yönä kello 00.00 kajahtaa eetteristä
ensimmäiseksi perinteinen virsi
Hoosianna.
Joulumusiikki loppuu Tapaninpäivän yönä, mutta lähetys
taajuudella jatkuu loppiaiseen
6. tammikuuta asti. Välipäivinä
kanavalla soi pääsiassa populaari
hengellinen musiikki, kuten Samuli Edelmannin virsitulkinnat.

Seurakuntien
joulukortti Sinulle
Osa Kymenlaakson asukkaista on
jo aikaisempina vuosina tutustunut Jouluradioon kuuntelemalla
kanavaa verkossa.
Kouvolassa radiokanava on
seurakuntien joululahja kaikille kuuntelijoille. Anjalankosken,
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Joulupakina

Valitse joulusi oikein
Kauppojen joulumusiikki hakkaa päälle. Meluisiksi
muuttuneet tavarat huutavat ostamaan, mutta eihän se
ole joulua vaan mainoksen sanoin aivan jotain muuta.

Aito ja alkuperäinen
www.jouluradio.fi

Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan evankelisluterilaiset seurakunnat sekä Kouvolan
seurakuntayhtymän viestintäpalvelut tarjoavat Jouluradion alueen
asukkaille soivana joulukorttina.
- Nykyaikana elämme joulua
todeksi paljon joululaulujen ja
musiikin välityksellä. Kouvolan
evankelisluterilaiset seurakunnat
tarjoaa Jouluradion kautta mahdollisuuden päästä joulusanoman
äärelle, kirkkoherra Juhani Huovila Anjalankosken seurakunnasta sanoo.

3,5 miljoonaa
kuuntelijaa
Jouluradio soi tänä jouluna kahdeksatta kertaa. Radion toteuttaa pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat. Toimitus ideoi Jouluradion valtaisan suosion saaneiden
seurakuntien Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien innostamana
kahdeksan vuotta sitten.
Viime vuonna Jouluradion

kuuluvuusalueilla asui 2,2 miljoonaa ihmistä. Tänä jouluna
mahdollisia kuulijoita on ainakin
3,5 miljoonaa, Kalliorinne laskee.
Tämän lisäksi Jouluradiota kuunnellaan kaapelin ja netin välityksellä. Verkko kantaa jouluiset sävelet myös ulkomaille: vuonna 2009 Jouluradiota kuunneltiin
internetin kautta 113 eri maassa.
Joulu.fi ja jouluradio.fi ovat osoitteita, joissa kannattaa vierailla.
Joulumusiikkikanavan soittolista uudistuu vuosittain. Mukana on myös aivan uutta, tänä jouluna markkinoille tulevaa joulumusiikkia. Tämän joulun valikoimasta musiikkipäällikkönä vastaa toimittaja Mikko Huotari.

Minulle joulu on hyvää mieltä, rauhallista aikaa.
Pitäisikin miettiä, millaisen joulun haluaa. Itse haluan vanhoja jouluja, kun minua vedettiin pulkassa kohti Mettäkulman hautuumaata. Korkeat kinokset ja pieni
poika pulkassa, äiti vetämässä tai mummo. Välillä juostiin lampunvälejä, joskus lensi lumikin. Naurua ja onnea.
Jouluaatto tarkoitti toki lahjoja, mutta kestävämmäksi muistoksi jäivät nuo matkat haudoille. Veimme niille kynttilöitä: ensin tuntemattoman isomummoni, sitten rakkaan mummoni, nykyisin äitini, mummoni ja isomummoni yhteiselle haudalle.
Ensimmäisellä käynnillä 1960-luvulla siellä ei loistanut kuin muutama satunnainen kynttilä; nyt
kaikki hautausmaat
ovat valomeriä. Niin
kauniisti kuolleemme
elävät meissä muistoina.

Kuuntele Jouluradiota
28.11.–26.12.
Kymenlaakso 89,3 MHz
www.jouluradio.fi

Laura Blomin tekstistä
lyhennetty Osviittaan/
Tuula Mäkitalo

Hyvä joulu on samanlaista elämänvaloa,
jos sen uskaltaa kokea hautautumatta tavaraan ja meteliin.
Petri Pietiläinen
kirjailija

Kirjavinkkejä pukinkonttiin
Silitä kissaa
- Hengellisiä harjoituksia
hengästyneille
(Kirjapaja)
Kymin seurakunnassa työskentelevän pappispariskunnan Johanna ja Juha Tanskan
teos sisältää neljäkymmentä lyhyttä lukua,
jotka tarjoavat virkistäviä keitaita ja pysähdyspaikkoja kiireen ja touhun keskellä. Silitä kissaa -ohjeen lisäksi lukujen sisältöinä ovat muun muassa Silitä toista ihmistä,
Katso kauas, Varjele keskeneräisyyttä ja Anna anteeksi. Jokaista mietiskelytekstiä tukee
aiheeseen liittyvä valokuva.
Kirjaa on syytä luonnehtia sen johdantotekstin ajatuksin. Kirja nojaa kristinuskon rikkaaseen mietiskelyn ja rukouksen
perinteeseen. Joihinkin hengellisten harjoitusten perinteisiin sisältyy ajatusta siitä,
että harjoituksen avulla ihminen voi kohota yhä korkeammalle kohti Jumalaa. Tanskojen teos puolestaan pyrkii johdattamaan
alaspäin, tähän maailmaan, kohti toista ihmistä, kohti syvyyttä. Tekstejä kantaa luottamus siihen, että Jumala on kohdattavissa
meidän todellisuudessamme.
Kiireen lisäksi sisältämme ja ulkoa

nousevat huolet ja pelot, elämää sortavat
rakenteet, luomakunnan kärsimys, työttömyys, suuret muutokset ja sairaus voivat
saada meidät kadottamaan välittömän läsnäolon kokemuksen. Olemassaolomme samenee suhteessa itseemme, toisiin ihmisiin, luomakuntaan ja Jumalaan.

Hengellisten harjoitusten
tarkoituksena on auttaa
meitä elämään
kokevina
ja tuntevina ihmisinä ja säilyttämään
inhimillisyytemme.
Harjoitusten - tienviittojen
-perimmäinen päämäärä on rakkaus: rakastaa Jumalaa yli kaiken
ja lähimmäistä niin kuin itseään.

Raamatun ajan keittokirja
(Art House)

Pirkko Jurvelinin laatima Raamatun ajan
keittokirja tarjoaa toisenlaista näkökulmaa
Pyhään Kirjaan ja sen maisemiin. Teok-

seen on koottu herkullisia Raamatun aikaisia reseptejä Pyhän Maan alueelta. Raamatun katkelmat ja kertomukset johdattelevat
ruoanlaittajan tuhansien vuosien takaisiin
tunnelmiin.
Kirjan resepteissä on noudatettu Raamatun antamia ruokaa koskevia määräyksiä.
Liha- ja kalaruuissa on käytetty vain koser
-eläimiä eli ns. puhtaita eläimiä. Ohjeissa
käytetään mahdollisimman pitkälti sellaisia aineksia, joita Raamatun aikoina käytettiin. Joitain poikkeuksia on tehty esimerkiksi käytännöllisyyssyistä. Muun muassa
joitain Suomesta vaikeasti saatavia aineksia on korvattu tutummilla raaka-aineilla.
Kirjassa todetaan, että Raamattu ei ole
keittokirja eikä ravinto-opas. Mutta se on
äärimmäisen kiinnostava historiallinen teos, joka kertoo hengellisen ulottuvuutensa
lisäksi paljon maallisistakin asioista - myös
ruokakulttuurista. Varsinaisten ruokaohjeiden lisäksi kirjassa tutustutaankin laajasti Raamatun ajan ruokakulttuuriin.

Juhana Unkuri
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Joulun kukat
Joulun suosituimpiin perinteisiin kuuluvat kukat.
Eri puolilla kristikuntaa
koristetaan kodit ja kirkot joulukukin.

Vanhin joulukukka on ruusu, ja
katolisessa maailmassa sen asema on säilynyt. Ruusu on sekä Kristuksen että Neitsyt Marian vertauskuva. Ruusua on nimitetty kukkien kuningattareksi, ja
Neitsyt Maria on ensimmäinen äitien joukossa.
Ruusun punainen väri ilmaisee

Marian äidinrakkautta ja Kristuksen syntymässä ilmitullutta Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan.
Vanha virsi ”On ruusu Iisain
juureen nyt kukkaan puhjennut”
viittaa Jesajan kirjan jouluprofetiaan kannosta, josta puhkeaa uusi
vesa. Tutussa ranskalaisessa joululaulussa
”Heinillä härkien kaukalon”
laulamme,
miten ”Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu
Herra ihmisten”.
Valkoinen lilja

kuvaa puhtautta ja iloa. Näihin
vanhoihin joulun kukkiin liittyy
monta legendaa.

Tuoksuvat hyasintit
ja kielot
Suomessa joulun vietto ohitti kekrin vasta 1800-luvulla, joten jouluperinteemme on nuorta. Ensimmäinen tunnettu joulukukka
oli hyasintti, jonka eräs helsinkiläinen kukkakauppias asetti näyteikkunaansa vuonna 1879. Kaupunkilaiset kävivät sankoin joukoin ihailemassa tätä erikoisuutta. Raamatussa hyasintti
on yksi kahdestatoista taivaallisesta jalokivestä, ja se symboloi
Kristuksen kuninkuutta. Historia
tuntee ainakin kymmenen Hyacinthus-nimistä pyhimystä.
Pikkuhiljaa puutarhurit alkoivat hyötää sipu-

leista joulukukkia kaupunkilaisia varten. Joululaulun mainitsemat liljat sai
meillä korvata kielo, Raamatun
laakson lilja. Jopa pieniä valkeita
syreenejä myytiin jouluksi. Molemmissa kukissa oli tärkeää
tuoksu ja valkea väri symboloimassa iloa ja viattomuutta.

Herttaiset tulppaanit
ja annansilmät
Vielä 1900-luvun alkupuolella
joulukukkia oli vain varakkailla.

Älkää pettäkö!

Voittoisat
joulutähdet
Sodan jälkeen yleistyivät hyasintit, tulppaanit, kielot ja annansilmät uudelleen. Niitä istutettiin erilaisina yhdistelminä kauniiksi asetelmiksi. Muoti muuttui 1960-luvulla, kun myyntiin
tulivat punaiset joulutähdet. Kukan muoto tuo mieleen Betlehemin tähden. Niistä tuli niin suosittuja, että pian jalostettiin valkoi-

Umpisolmussa

Kirkon perheneuvonta alkoi 1944 Tamperelaisessa lehdessä olleella ilmoituksella:
Älkää ottako avioeroa! Tarjoamme apua vaikeuksissanne.
Kotkan seudulla perheneuvonta alkoi seurakuntien toimesta vuonna 1957 ja siitä asti Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus on saanut palvella seutukunnan ihmisiä
parisuhde- ja perheongelmissa. Tänä päivänä
yksi tavallisin tulosyy on uskottomuus, mistä
otsikon huudahdus. Monien parien kivuliasta
kriisiä seuratessa on tullut toivottua, että tieto
seurauksien suuruudesta ja vaikeudesta olisi
niiden tiedossa, jotka ovat ajautumassa sivusuhteeseen. Läpikahlattavan kivun määrää ei
pysty kuvittelemaankaan ja edessä on joko ero
tai pitkä tie luottamuksen ja läheisyyden palauttamiseksi. Vaikka kriisistä yhdessä selvittäisiinkin, jää muistoihin peruuttamaton arpi.
Keinona eron saamiseen uskottomuus taas on
kaikkein loukkaavin.

Heille tarjottiin jopa harvinaisia
kamelioita ja jouluruusuja. Kumpikaan ei yleistynyt, vaikka jouluruusu esiintyykin monessa legendassa lumen keskellä kukkivana
jouluyön valkeana ruusuna. Ruotsalainen kirjailija Selma Lagerlöf
on tallentanut tarinan jouluruusuista, jotka muistuttavat meitä
Jumalan puutarhasta.
Uusia sipuleista hyödettäviä
joulukukkia olivat punaiset tulppaanit ja valkeat tasetit. Joulukaktus ja annansilmä tulivat suosituiksi monivuotisina kukkina,
joihin köyhemmilläkin oli varaa.
Uutuutena myytiin myös alppiorvokkia, kuten syklaamia silloin
nimitettiin. Joulukukat istutettiin
ruukkuihin tai pesiin, joita tehtiin niinestä ja varvuista. Krysanteemit olivat joulun leikkokukkia.
Sotavuodet katkaisivat joulukukkien ostamisen. Yleisen niukkuuden aikana tehtiin itse jouluasetelmia, joihin käytettiin luonnosta saatavia kuusen- ja männynoksia, käpyjä, pihlajanmarjaterttuja ja jäkälää. Viljaakin käytettiin, mikä on perua vanhasta
kekristä.

ajaa toiseen suhteeseen halu etsiä ratkaisua
tai muutosta. Eli pyrkimys on ymmärrettävä,
vaikka keino onkin huono.
Aina silloin kun puhutaan oikeasta ja väärästä tulee kristillisen uskon mukaan puhua myös
anteeksiannosta. Anteeksisaamisen mahdollisuus kuuluu kaikille. Sitä paitsi olemme samassa veneessä kaikki sillä tavoin, että vaikka emme olisi toteuttaneet, olemme kuitenkin
ajatuksissamme pettäneet. Se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven pätee edelleen.
Näistä syistä tekee mieli vedota, vaikka se ei
nykyaikaan istuisikaan: Älkää pettäkö. Toisen
pettäminen on väärin.
Koska me ihmiset olemme niin kärkkäitä syyttämään toisiamme tekee heti perään mieli sanoa, että syyt sivusuhteisiin ovat moninaiset, eivätkä yleensä mustavalkoisia. Joskus kyseessä on yksinkertaisesti vaikeus hillitä mielihalujensa toteuttamista. Useimpia kuitenkin

Sinulle, joka olet lähellä kiusausta pettää puolisoasi, toivon voimia valita toisen tavan etsiä
muutosta.
Sinulle, joka petit luottamuksen, toivon parantavia anteeksiannon ja armon kokemuksia.
Mia Kähärä
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
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Hartaus

Joulun kukkia ovat taiv

ia.

Valkea liljat ovat vanhoja joulun kukk

sia, vaaleanpunaisia, monilatvaisia, pieniä ja suuria kukkia.
Joulutähti eli pointsettia on kotoisin Meksikosta, jossa sitä kutsutaan pyhän yön kukaksi.
Legenda kertoo köyhästä tytöstä, joka oli menossa joulumessuun. Hänellä ei ollut kukkia vietäväksi kirkon seimiasetelman
eteen. Hänelle ilmestyi enkeli, joka neuvoi poimimaan juolavehniä tien reunalta. Tyttö vei ne seimelle ja polvistui rukoilemaan.
Korret muuttuivat punaisiksi joulutähdiksi.
Komeat amaryllikset nousivat
suosioon näyttävinä joulukukkina, samoin upeat atsaleat. Euroopasta levisi meillekin tapa käyttää
ikivihreitä oksia. Ne symboloivat
ikuista elämää, samoin kuin muratti. Joulun kukkien joukkoon
tuli sypressi, joka on hurskauden
vertauskuva. Asetelmiin istutettiin myös tulilatvoja ja mähkiä.
Joulun kukkamme ovat muuttuneet isoäitiemme ajoista. Vanhan ajan joulukukkia näkee

aallinen lilja ja maallinen

vilja.

Leinikkien sukulainen jouluruusu
(Helleborus niger)
kukkii etelämpänä
koko talven.

Adventti on
odotuksen aikaa
Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista, jota vietetään tänä vuonna 28. marraskuuta. Silloin lauletaan kirkoissamme saksalaisen G.
J. Voglerin 1700-luvun lopulla säveltämä Hoosianna-hymni. Sana hoosianna tarkoittaa ’auta, pelasta’.
Adventinaikana odotetaan Kristuksen tulemista
joulun seimeen – ja samalla Hänen toista tulemistaan aikojen lopulla. Sana adventti tuleekin latinankielisestä ilmauksesta adventus Domini, joka
merkitsee Herran tulemista.
Ensimmäisen adventtisunnuntain tekstinä on palmusunnuntaihin liittyvä kertomus Jeesuksen ratsastamisesta Jerusalemiin. Ensimmäinen adventtisunnuntai sijoittuu aina 27.11. ja 3.12. väliseen aikaan, joulupäivän ajankohdasta riippuen. Ennen
joulua tulevat vielä toinen, kolmas ja neljäs adventtisunnuntai.

enää lähinnä vanhoissa postikorteissa. Nyt annansilmä, syklaami
ja krysanteemi ovat muuttuneet
syyskukiksi. Tulppaanien sesonki on vasta talvella. Hyasintti vielä sinnittelee, vaikka sen myynti
on vähentynyt.
Nykyisin kukat kääritään hopean- ja kullanhohtoisiin tai kirkkaan värisiin kiiltopapereihin.
Asetelmissa on värikkäitä rusetteja, paketteja ja muita koristeita. Kukkiin suihkutetaan kimalteita. Kansainvälisyys tuo uusia
kasveja kuten ikivihreät skimmiat, punamarjaiset ardisiat, punaiset ananaskasvit ja orkideat.
Ne eivät tosin tuo samalla tavalla
mieleen joulua kuten perinteiset
joulukukkamme. Kuitenkin joulun vahva kukkaperinne iloisine
väreineen kertoo valon tulosta pimeyden keskelle.
Punaiset
tulppaanit ja valkeat tasetit tulivat suosituiksi 1910-luvulla.

Marja Meura
Korttikuvat Marja Meuran
kokoelmasta.

Koko adventin aika on hartaan odotuksen aikaa,
johon on perinteisesti liittynyt adventtipaasto, ns.
pieni paasto. Meillä luterilaisilla se ei yleensä näy
ruokailutottumuksissa, toisin kuin ortodokseilla ja
katolilaisilla. Jäänteenä adventtipaastosta meillä
on kuitenkin tapa syödä lipeäkalaa tai muuta kalaa jouluaattona, ennen kinkkuun tarttumista.
Adventin perinteisiin kuuluvat adventtikalenterit, joiden luukkujen avulla voi seurata joulun tulemista päivä päivältä. Ne tulivat meille 1900-luvun alussa Saksasta ja Ruotsista. Samoihin aikoihin Suomeen omaksuttiin Ruotsista myös tapa sytyttää kunakin adventtisunnuntaina uusi adventtikynttilä. Tämänkin perinteen juuret löytyvät Saksasta.
Adventti on nykyään myös aktiivista pikkujoulujuhlien aikaa. Pikkujouluissa on perinteisesti syöty joulupuuro ja pidetty leikillinen puuropuhe. Nykyään nämä yhdistysten ja yritysten järjestämät juhlat ovat lähinnä riehakkaita ravintolailtoja – ja sellaisina ristiriidassa kirkollisen adventinajan paastoa korostavan perinteen kanssa. Myös kaupoissa
alkaa heti ensimmäisen adventin alla vilkas joulumyyntikausi, johon kuuluvat niin kaiuttimista soivat
iloiset joululaulut kuin asiakkaita viihdyttävät joulupukit ja tontut.
KT/Minna Saarelma-Paukkala
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Mistä joulu alkaa?

Ensilumesta, Hoosiannasta, pipareista,
Mistä sinun joulusi
alkaa?
Monen ihmisen joulu alkaa ensimmäisenä adventtina, kun kirkoissa lauletaan rakastettua Hoosiannaa.
Mutta joulu voi alkaa myös suklaakalenterin ostosta tai joulukoristeiden ilmestymisestä pihoille.
Tai kun joulupukki tulee kauppaan jakamaan karkkeja tai radiosta kuuluvat ensimmäiset joululaulut.
Joillekin joulumielen tuovat
joulukadun avajaiset, ensilumi,
piparitaikinan maistelu tai kypsien pipareitten tuoksu… Monelle äidille ja isälle herkin hetkin on
koulun joulujuhlassa, kun lapset
laulavat Enkeli taivaan.
Se tuo joulun sydämeen.

Kirsi Trygg
Kirjastovirkailija

Jouluni alkaa ensimmäisestä adventista. Edellisenä iltana teen
piparkakkutaikinan, ja koko koti tuoksuu ihanasti joululle, neilikalle, inkiväärille…
Adventtina paistan piparit. Tämä perinne on jo niiltä ajoilta,
kun poikani Vesa oli pieni. Silloin
me teimme yhdessä piparkakkuja, tonttulakit päässä ja joululauluja laulaen.
Miesystävälleni teen aina sydänpiparin. Kirjoitan siihen sokerikuorrutuksella hänen nimensä,
laitan sen sellofaaniin ja sidon sen
punaisella nauhalla.
Hän arvostaa kovasti jouluvalmistelujani. Olen siitä hyvin onnellinen. Kun välittää toisesta,
tahtoo tehdä ihania pieniä asioita, jotka tekevät hänet iloiseksi.
Sitä on onni, joulunakin, pieniä
hyviä asioita, läheisyyttä ja lämpöä.

Piparkakkutalon rakentaminen luo monen mieleen jouluisen tunnelman.

Eeva-Liisa Kuokka
Kotkan Kaupunginteatterin
markkinointipäällikkö
Minun jouluni alkaa mielestä. Joulu nousee mieleen jo niinkin varhain kuin marraskuun loppupuolella ja siellä se pysyy lepotilassa,
aivan ”kuin napin takana”, kunnes on pakottava tarve ryhtyä tositoimiin.
Ensimmäiset tositoimet ovat
lastenlasten kanssa tehtävät jouluaskartelut ja ensimmäiset piparinleipomiset. Näillä pienillä on
joulun alla seurakunnankerhon
joulujuhlia, joissa joulun odotus
lisääntyy niin pienillä kuin isoillakin.
Siitä sitten kiihtyvällä tahdilla
alkavat käytännön toimet: jouluruokien reseptien tutkiminen, koristelun miettiminen ja koko ajan
taustalla joululahjojen hankkiminen. Ensin maltilla ja harkiten, ja
loppumetreillä täysin päätöntä
toimintaa hyvistä aikomuksista
huolimatta...
Ja sitten lopulta se siunattu rauha... toivon mukaan jo muutamaa
päivää ennen aattoa.

Jyri Häkämies
Puolustusministeri
Nykyisessä työssäni jouluvalmisteluille ei juurikaan jää aikaa. Joulun alusta politiikassa vaivaa aina se, että maailma yritetään saada valmiiksi. Budjettipuheet ja äänestykset, eduskunnan hallituksen lukuisat kokoukset ja palaverit täyttävät päivät ja osin yötkin.
Siksi joulurauhan odottaminen
tuntuu rentouttavalta. Joulu alkaa
käytännössä vasta aattona. Ja aaton rituaalit ovat hyvin perinteiset: kynttilän vienti isän haudalle,
joulukirkko ja joulupäivällinen.
Hektisen syksyn ja joulunalusen jälkeen olen ajatellut pitää
välipäivät vapaata. Matka suuntautuu Vierumäelle, jossa urheilu täyttää päivät ja yleensä joulupukki tuo pari hyvää kirjaa.

Anne Hovi
Kymin seurakunnan
lähetyssihteeri

Eeva-Liisa Kuokan mieleen joulu nousee jo marraskuussa.

Työssä jouluun valmistautuminen alkaa jo lokakuussa. Mutta
oma kotijouluni alkaa adventtina,
jolloin vaihdan jouluverhot, ku-

Piparkakkujen tuoksu on lapsuudesta tuttu joulun merkki.

- Mummo oli 90-vuotias kun hän toi tämän enkelin meille jouluna. Mummon naapuri oli tehnyt sen. Aiemmin hän oli tehnyt samanlaisen mummolle, ja ihailin sitä aina kovasti. Enkeli kertoo, että älä pelkää, ilmoitan teille suuren ilon, Anne Hovi sanoo. Taustalla olevat käsityön ovat lähetyspiiriläisten ja lähetysystävien tekemiä.

ten lapsuudessanikin tehtiin. Se
on sellainen ensi merkki.
Lähetyksen joulumyyjäisten
kakkujen tuoksu on seuraava joulun askel, ja se virittää mielen jo
omiinkin valmisteluihin.
Joulupaaston messut, vähäväkisinä ja pelkistettyinä puhuttelevat ja voimalla suuntaavat katseen oikeaan odotukseen - todelliseen Valoon, Jeesukseen.
Kun viimeiset Kauneimmat

joululaulut on laulettu ja urut hiljenneet Kymin kirkossa ja istahtaa kirkonmäellä auton penkille
kiitollisin mielin, ja jos vielä sataa lunta, tulee kiitosmieli ja se
on viimeinen askel oman joulun
valmistamiseen perheelleni ja läheisille.
On ihana miettiä mitä ruokaa
teen ja mitä leivon. Toivon osaavani pidättyä lahjaostoksista,
vaikka tänä vuonna tyttärenpoi-

Osviitta

, jouluverhoista…

9

Joulunajan
tilaisuudet
Kotkan seurakunnassa
Jouluaatto 24.12.
klo 14.30 Julbön i Kotka kyrka, Kirsi Hämäläinen, Irina Lampén.
klo 16 Jouluaattohartaus Kotkan kirkossa,
Kirsi Hämäläinen, Irina Lampén.
klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan kirkossa,
Enna Järnstedt-Rantaruikka, Jenny Joas.
Joulupäivä 25.12.
klo 8 Joulukirkko Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari-Joenperä, Jukka Hänninen, Irina Lampén.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Tapaninpäivän messu Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Jenny Joas.

Kymin seurakunnassa
Jouluaatto 24.12.
klo 13 Aaton perhehartaus Kymin kirkossa,
Maarit Maatraiva, Sinikka Vesala, tyttökuoro Silmut.
klo 14 Aattohartaus Kymin kirkossa,
Marjo Kiljunen, Sinikka Vesala, Essi Karkulahti, viulu.
klo 16 Aattohartaus Kymin kirkossa, Maarit Maatraiva, Mikko Hauhia
ja Karhulan Mieslaulu ja Marjot Siikasaari.
klo 23 Jouluyön messu Kymin kirkossa, Juha Tanska, Heikki Harvola,
Mikko Hauhia ja kamarikuoro Kotka Canto.
Jouluaatto hautausmailla
klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla, Nina Eskoli.
klo 14 Jouluaaton hartaus Laajakosken hautausmaalla,
Antti Kilpi, Disa Piispa-Harvola.
klo 15.30 Jouluaaton hartaus Metsäkulman hautausmaalla,
Antti Kilpi, Sinikka Vesala.
Joulupäivä 25.12.
klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin kirkossa,
Elina Aro, Nina Eskoli, Sinikka Vesala.
klo 9 Jouluaamun jumalanpalvelus Sunilan srk-talossa,
Elina Aro, Nina Eskoli, Sinikka Vesala.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Tapaninpäivän messu Kymin kirkossa,
Marjatta Kiukkonen, Marjo Kiljunen, Disa Piispa-Harvola.
klo 18 Tapaninpäivän iltakonsertti Kymin kirkossa,
solisteina Jari-Pekka Mielonen, Tuuli Arola, Annemari Suomalainen,
Tero Kiljunen, Ari Ismälä, Elise Tuomainen, Jussi Pöllänen,
Outi-Maria Leino-Mäkiharju, Johanna Heimonen sekä Riku ja Riikka Pelo.
Pianisti-urkurina toimii Esa Ylönen.

ka, Johannes on jo 20 kuukauden
ikäinen!
Muutamana vuonna olen avus-

tanut Kymin kirkossa yön joulumessussa ja ne hetket kirkossa
ovat kruunaus joululleni.

Langinkosken seurakunnassa
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Jouluaatto 24.12.
klo 13 Joulurauhan julistus Langinkosken keisarillisella
kalastusmajalla, Tero Hietanen.
klo 14 Perhehartaus Langinkosken kirkossa, Tero Hietanen.
klo 15 Aattohartaus Ruonalan kirkossa, Sanna Einiö.
klo 15 Aattohartaus Parikan kappelissa, Jukka Lopperi.
klo 22 Jouluyön messu Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Sanna Einiö, Tarja Silvennoinen.
Joulupäivä 25.12.
klo 10 Joulukirkko Langinkosken kirkossa,
Anne Läheniemi, Tarja Silvennoinen, Toivonlaulajat.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Tapaninpäivän messu Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Tuomas Salo.

Kirsi Trygg rakastaa jouluvalmisteluja. Uusia ideoita hän saa tietysti ihanista joulukirjoista.
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Hovinsaarella vietettiin ihana yhteinen jouluaatto…

Hopeakerhossa muisteltiin menneitä jouluja
- Tämä kerho on pyörinyt
jo yli 20 vuotta! Meitä
käy täällä paljon, ja vierailijatkin tulevat tänne
ihan kilpaa, kerholaiset
kertovat.
Hovinsaaren seurakuntatalon salin pitkän pöydän äärelle on istahtanut toistakymmentä pirteää
ikäihmistä. Viikoittainen Hopeakerho on alkamassa, kahvi tuoksuu ja mukana ovat myös Kotkan
seurakunnan diakoniapappi Jukka Hänninen sekä diakonityöntekijä Seija Rotonen. Yleensä kerhoa ohjailee diakoni Elisa Järvelä.
- Täällä voi kertoa kulumisia ja
mielipiteitään, ja täältä lähdetään
kevyellä mielellä, Jukka Hänninen sanoo, katsoo kysyvästi kerholaisia ja saa vastaukseksi topakat nyökkäykset.
Kerholaiset esittävät itse, keitä
toivovat vierailijoiksi ja keskustelun alustajiksi. Kerhossa on käynyt esimerkiksi pappeja, kanttori ja poliisi.
Kerhossa käy lähes pelkästään
naisia, kerrallaan 10-16 henkeä.
Joskus ohjelmassa on ollut kauneudenhoidon tuotteiden esittelyä ja bingoa.
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin. Tänään puhutaan joulusta ja
joulumuistoista.

Enpä ole tällaista
kinkkua ennen syönyt…
- Jostakin syystä parhaiten ovat
jääneet mieleen ne joulumuistot,
joihin liittyy jotakin surullista, Eila Jääskeläinen kertoo.
- Eräänä jouluna mieheni oli
niin sairas, että hän oli sairaalassa letkuissa. Kun olin hänen

täällä unohtumattoman jouluaaton. Oli joulupuuroa, saunomista ja pöytä oli koreana. Oli kolmea sorttia silliä, joululaatikoita
ja kinkku, ja jälkiruuaksi tarjottiin hedelmäsalaattia.
- Kahvit juotiin torttujen kera,
ja yhdeltätoista yöllä mentiin joulukirkkoon.
Monet muutkin hopeakerholaiset muistelevat lämpimästi tuota
joulua. Aaton juhla oli avoin kaikille hovinsaarelaisille, ja väkeä
oli paljon.
Paljon oli myös juhlan valmistelijoita. Kerholaiset muistavat
senkin, että Helena Soinisella ei
ollut autoa, ja Sakari Posti kuskasi ruokia ja muuta tarpeellista
seurakuntatalolle.

Pappi myöhästyi
jouluhartaudesta
Eila Jääskeläinen, Jukka Hänninen, Vieno Karttunen ja Seija Rotonen muistelivat menneiden joulujen tapahtumia.

luonaan, mies tokaisi, että eipä
ole tällaista kinkkua ennen syönyt. Ymmärsin silloin, että joidenkin ihmisten huumorintaju tulee
esiin silloin, kun tilanne on vaikea.
Mies kuitenkin toipui sairaudestaan.
Toinen Eila Jääskeläisen joulumuisto on se ihan klassinen tarina.
- Minulle selvisi kuusivuotiaana, että joulupukkia ei ole olemassa. Pukki nimittäin puhui aivan
sedän äänellä. Kun kerroin sen
kaksi vuotta nuoremmalle siskolleni, hän suuttui kovasti. Se on
ensimmäinen selkeä joulumuistoni.
- Usko joulupukkiin ei enää palannut. Nyt kun lastenlapset ovat
alkaneet epäillä joulupukin ole-

massaoloa, sanon, ettei mummokaan ihan varma ole, onko Korvatunturilla se ihan oikea joulupukki.

Apea tunnelma
talvisodan jouluna
Vieno Karttusen mieleenpainunein joulumuisto liittyy sota-aikaan.
- Perheeni joutui lähtemään kotoa Valkjärveltä talvisodan jaloista marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Joulun vietimme Loimaalla. Meitä oli mummu, äiti,
veli ja minä, ja meidät oli majoitettu kylän suurimpaan taloon.
Talon puolitekoisessa vintissä
asui yhteensä 14 evakkoa.
- Jouluna saimme mennä alakertaan, jossa oli isot ja hienot ti-

lat. Talossa asui vain emäntä ja
isäntä. Muistan, miten isäntä seisoi lämpimässä pönttöuunin vieressä karvalakki päässään ja kysyi, miksi näitä Karjalan ryssiä
täytyy täällä pitää.
- Joulun tunnelmaa ei siellä ollut, ei mitään lämpöä eikä tietenkään lahjoja. Talon väkeä harmitti, että heillä oli velvollisuus majoittaa meitä Karjalan siirtolaisia,
Vieno Karttunen muistelee.

Mukava joulujuhla
Hovinsaaren
seurakuntatalossa
Pirkon mukava joulumuisto liittyy Hovinsaaren seurakuntataloon.
- Vuosituhannen vaihteessa
diakoni Helena Soininen järjesti

Pastori Jukka Hänniselle on jäänyt mieleen joulumuisto 30 vuoden takaa.
- Pidin ensimmäistä joulukirkkoani Espoossa. Ihmiset menivät sen jälkeen hautausmaalle ja
liikennettä oli paljon. Minun piti mennä Viherlaakson seurakuntataloon pitämään jouluhartautta, mutta jumituin liikenneruuhkaan.
- Myöhästyin sieltä. Mutta kun
menin sisälle, kohtasin pelkästään iloisia ihmisiä, hyvänmielisiä joulun odottajia.
Seija Rotonen muistaa lapsuudestaan herttaisen joulun mummolassa Haapajärvellä. – Parasta
oli, kun oli paljon serkkuja yhdessä joulua viettämässä.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Pyhää kohtaamassa
Kirkossa on käynnissä
kolmivuotinen, erityisellä
aihevalinnalla painotettu työjakso yhteisotsikolla Pyhä. Tarkoituksena
on tavoittaa sekä aiheen
hengellistä ydintä että
ajallisia näkökulmia. Yhteisenä aihealueen innostajana ja koordinaattorina toimii pastori Riikka Myllys.
Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa on ollut vuosien saatossa useita kasvatuksen omia painopisteitä ja vuosiaiheita. Pyhä
on ensimmäinen koko kirkon ja
kaikkien työalojen yhteinen painopiste.
Kolmelle vuodelle ajoitettuja
aiheita ovat Jumala, Pyhä aika ja
luomakunta. Painopiste rohkaisee etsimään ja lähestymään py-

mia aiheeseen liittyviä tilaisuuksia jo toteutunut Kotkan, Kymin
ja Langinkosken seurakunnissa.
Lisää aiheeseen liittyviä tapahtumia on tulossa.

Isä, Poika ja Pyhä Henki

hää, haluaa vahvistaa kristillistä
uskoa ja elämäntapaa sekä edistää luomakunnan hyvinvointia.
Tämän vuoden aiheena on ollut Häivähdys Pyhää, jossa on
lähdetty liikkeelle pyhän etsimisestä. Ensi vuonna aiheena on Oikeus Pyhään, joka avaa näkökulmaa osallisuuteen ja haastaa mukaan. Päätösvuonna 2012 haastetaan elämään Pyhän yhteydessä.
Vuoden 2010 aikana on muuta-

Painopisteen selkeä lähtökohta on
kristillinen Pyhä, Kolmiyhteinen
Jumala; Isä, Poika ja Pyhä Henki.
- Painopiste haluaa antaa mahdollisuuden keskittyä hengelliseen ytimeen. Tarkoitus on nostaa pyhäpäivän asemaa. Toisaalta teeman avulla on luontevaa
tarttua tässä ajassa oleviin kysymyksiin, esimerkiksi kiireeseen.
Samalla haluamme antaa tarttumapintaa myös niille kristityille,
joille perinteinen kristillinen retoriikka ei ole ominta tai tuttua,
kertoo projektisihteeri, pastori
Riikka Myllys.
Myllys toteaa pyhän olevan
universaali asia, joka löytyy kaikista uskonnoista ja kulttuureista.
- Mutta uskon, että meillä kristityillä pyhään on erityinen suhde. Meillä on siihen syvyysulottu-

vuutta, joka tulee yhteydestä Jumalaan.
Myllyksen mielestä syvällisempi puhe pyhästä on viime vuosina
aktivoitunut.
- Henkisyys ja monentyyppinen hengellisyys on noussut
esiin, myös muualla kuin kirkossa. Ehkä sitä kautta pyhä on saanut uutta henkeä siipiensä alle.
Omalla kohdallaan Myllys
määrittelee pyhän kokonaisvaltaiseksi asiaksi, joka liittyy samalla erityisiin pysähtymisen
hetkiin.
- Pyhä on omassa elämässä jotain läpikäyvää. Ehkä se on melkein hengittämiseen verrattavissa oleva asia. Toisaalta pyhä liittyy hetkiin, jolloin on omassa
sohvannurkassa tekemässä käsitöitä tai on kävelemässä luonnossa. Hetkiin, kun saa täysin pysähtyä ja arjen huolet ja mietteet ovat
mielestä poissa.

Seurakunnilla avainasema
Myllys korostaa, että Pyhä ei ole
vain Kirkkohallituksen, vaan ko-

ko kirkon yhteinen painopiste.
- Seurakunnat ovat tässä ratkaisevan tärkeitä toimijoita. Seurakunnat ja seurakuntalaiset ovat
muutenkin kirkon ydin.
Pyhä-painopiste on ennen
kaikkea evankelis-luterilaisen
kirkon projekti. Ohjausryhmässä on kuitenkin mukana Suomen
Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttunen, jonka
kautta painopisteellä on yhteys
niin Ekumeeniseen Neuvostoon
kuin ortodoksisuuteen.
Pyhä on myös osa joulua ja adventtiaikaa.
- Kun Jeesus syntyi ihmiseksi,
tuonpuoleinen pyhä Jumala tuli
ihmiselämän keskelle, elämään
ihmisenä. Adventtiaika ja joulu
on hyvä mahdollisuus hiljentymiselle, pyhän elämiselle ja kokemiselle.

Teksti
Juhana Unkuri
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Kirkon kätköistä

Langinkosken kirkon lasimaalaus. Kuvaaja Erkko Vuorensola.

Herra, pelasta minut!
Langinkosken kirkossa ei ole varsinaista alttaritaulua. Punatiiliseinään jätetty suuri valkoinen
ristikuvio on sen sijalla. Saarnastuolin puoleisella sivuseinällä oleva lasimaalaus hallitsee kirkkosalin etuosaa kuitenkin niin, että sitä voi pitää alttarikuvanakin.
Lasimaalaus on Hilkka Toivola-Karpakan
Jeesus auttaa epäuskonsa vuoksi veteen vajoavaa Pietaria. Kuva on väreiltään sinisten ja vihreiden
sommitelma. Vasemmalla olevan Jeesuksen ja
alhaalla oikealla veteen vajoavan Pietarin lisäksi erottuu kellertävänä hahmona taustalla olevan veneen suorakaiteen muotoinen purje.
Pietarin molemmat kädet kohoavat epätoivoisesti ylös kohti Jeesusta, joka levollisella eleellä ojentaa kätensä tarttuakseen niihin. Pietarin
hätä ja Jeesuksen rauha välittyvät katsojalle yksinkertaisin kuvallisin keinoin.
Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Herra, jos se
olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.” ”Tule!” sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. ”Herra, pelasta minut!” hän
huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja
sanoi: ”Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
Vaikka Langinkosken seurakunta onkin Kotkan satamakaupungissa, se ei ole ilmeeltään
merellinen. Seurakunta on syntynyt Kymijoen varteen lähelle lohenkalastuksesta tunnettua koskea. Onko tämä ollut innoittamassa aiheen valintaa? Pietarihan oli alun perin kalastaja ja sai myöhemmin ihmisten kalastajan ni-

men. Kosket ovat myös perinteisiä vaaran paikkoja. Niihin veden varaan joutuneet ovat usein
myös menehtyneet niihin.
Langinkosken kirkko sijaitsee paljaalla silokalliolla. Tämäkin viittaa tavallaan Pietariin.
Hänen nimensä tarkoittaa kalliota. Veteen vajoavasta hädissään apua huutavasta epäuskoisesta miehestä tuli aikanaan seurakunnan peruskalliota – uskoa - edustava apostoli.
Lasimaalaus on kirkon itäisellä seinällä. Alttarin suunta on etelään. Aurinkoisina sunnuntaiaamuina vihertävät valopisteet leikkivät etupenkeillä ja niihin istumaan asettuneiden kirkkovieraiden virsikirjanlehdillä. Varsinkin pienet lapset saattavat huomata ne ja kiinnostua
seuraamaan niiden vaeltamista auringonvalon
siirtymisen mukana. Tämä on vanha kirkolliseen lasitaiteeseen kuuluva ominaisuus. Kuva
on näin osa kirkkotilaa, siinä liikkuva ja sitä rikastuttava piirre.
Talvisin kuva valaistaan loisteputkin, joiden
valo riittää oikeastaan vain reunoihin. Kuva
tulee synkemmäksi. Myrsky ja Pietarin ahdistus korostuvat. Aallot näyttävät mustilta. Joulun aikaan kuvaa ei kirkkoa koristavien valojen vuoksi oikeastaan tule huomanneeksikaan.
Joulukuusi kimaltelee sen vieressä ja vie kaiken
huomion. Ehkä niin onkin hyvä.
Keväällä, pääsiäisen aikaan valo lisääntyy ja
lasimaalauksen luottamusta herättävä Jeesuksen hahmokin kirkastuu. Hän ojentaa kätensä ja tarttuu.

Martti Pentti

KOTKAN YKSITYINEN KOTISAIRAANHOITO OY

Hilkka Toivola-Karpakka
Taidemaalari Hilkka Toivola (1923-2002) opiskeli 1932-1935 Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja 1951 Pariisissa. Hän on tehnyt useita lasimaalauksia kirkkoihin ja muihin tiloihin.
Tekniikkaan hän tutustui Firenzessä.
Puolisonsa taidemaalari Otso Karpakan
kanssa Hilkka Toivola-Karpakka kuului Otto
Mäkilän ympärille muodostuneeseen Ryhmä
9:ään. Pari teki taiteellista yhteistyötä 60 vuo-

Ihmisläheistä, tasa-arvoista huolenpitoa kotonasi!
den ajan, vaikka kummallakin oli myös itsenäinen taiteilijanuransa. Yhteiset työt ovat suuria
freskoja ja lasimaalauksia.
Hilkka Toivola-Karpakka toimi Turun taideyhdistyksen piirustuskoulun opettajana
1942-1945 ja 1964-1969 sekä koulun rehtorina
sen jälkeen vuoteen 1973. Hänelle myönnettiin
vuonna 1970 Pro Finlandia –mitali

Meiltä saat kaikki palvelut saman katon alta:
• KOTISAIRAANHOITO • ASIOINTIPALVELU
• HOIVA- JA KODINHOITOPALVELU
• TALONMIES- JA REMONTTIPALVELU • PITOPALVELU
Ota yhteyttä niin rakennetaan juuri Sinun tarpeisiisi
sopiva kokonaisuus!
Kotkan Yksityinen Kotisairaanhoito Oy
Puh. 041 443 4311
www.kotkanyksityinenkotisairaanhoito.fi
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Seurakuntavaalitulokset

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon toimikaudeksi 2011-2014 valitut:
Seuraavassa ovat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon (51 jäsentä)
ja seurakuntaneuvostoihin valituksi tulleiden nimet vertauslukujen mukaisessa valintajärjestyksessä, äänimäärät ja
valitsijayhdistykset sekä
listojen keräämät äänimäärät.

vainen Marika 31(uusi) (IV), Järvisalo Seppo 50 (II), Hynninen
Marja 46 (uusi) (III), Aho Teemu 30 (uusi) (IV), Jantunen Anita 36(uusi) (V), Yläsuutari Mimmi
35 (uusi) (II), Wahlström Marja 36
(III), Lindström Rea 27 (uusi) (IV),
Pentti Martti 25 (uusi) (IV), Mansikkamäki Aarno 31(uusi) (I), Peltola Jari 24 (uusi) (III) ja Osola Pirjo-Liisa 24 (uusi) (IV).

Yhteinen kirkkovaltuusto/
Langinkoski

Yhteinen kirkkovaltuusto/
Kotka
Kotkan srk:n listojen äänimäärät: Lista I Perussuomalainen 13 ääntä. Lista II sosialidemokraattinen 351 ääntä. Lista III Laajapohjainen 456 ääntä. Lista IV Vammaisten ja vanhusten
asialla 19 ääntä.
Valitut 13 Kotkan seurakunnan edustajaa: Korhonen Reino
88 (III), Hämäläinen Onni 66 (II),
Rönkä Kaisa 58 (III), von Hertzen Ulla-Maija 64 (II), Koivukoski Jouko 55 (III), Kekkonen Antero 54 (uusi) (II), Länsimies AnnaMaria 53 (uusi) (III), Holmberg
Kai 39 (III), Tauria-Huttunen Arja 37 (uusi) (II), Vornanen Timo

39 (uusi) (III), Nevaranta Timo 34
(uusi) (II), Rahunen Leena 29 (uusi) (III) ja Hokkanen Risto 18 (uusi) (II).

Yhteinen kirkkovaltuusto/
Kymi

Kymin srk:n listojen äänimäärät: Lis-

ta I Perussuomalainen 30 ääntä. Lista II Sitoutumattomat 354 ääntä. Lista III Sosialidemokraattinen 350 ääntä. Lista IV Laajapohjainen 487 ääntä. Lista V Ilo Irti -ryhmä 159 ääntä.
Valitut 23 Kymin seurakunnan
edustajaa: Eerola Seppo 111 (IV),
Oksanen Heikki 86 (II), Peltonen

Nina 81 (III), Länsmans Liisa 70
(uusi) (IV), Lemmetyinen Jukka 81 (II), Hentunen Kari 49 (III),
Saastamoinen Marja-Leena 60
(IV), Hänninen Eine 54 (uusi) (V),
Torkkeli Antti 38 (uusi) (IV), Pekonen Isabelle 51(uusi) (II), Romppanen Pirjo 49 (uusi) (III), Kirja-

Langinkosken srk:n listojen äänimäärät: Lista I Laajapohjainen 229 ääntä. Lista II sosialidemokraattinen 95
ääntä. Lista III Sanasta…2010 valitsijayhdistys 368 ääntä. Lista IV Perussuomalainen 28 ääntä.
Valitut 15 Langinkosken seurakunnan edustajaa: Kilpeläinen
Veijo 86 (III), Kotiniemi Topias
60 (I), Karjalainen Seppo 43 (III),
Neiglick Silja 37 (uusi) (III), Harsia
Päivi 40 (uusi) (I), Vainikka Anneli 48 (uusi) (II), Ilomäki Aimo
36 (III), Puittinen Marko 35 (uusi)
(I), Laaksonen Risto 27(uusi) (III),
Heino Tapio 24 (uusi) (III), Matikainen Eva-Liisa 27 (I), Vuorimaa
Jari 23 (III), Domander Anna-Leena 21 (uusi) (II), Lippo Jari 21 (III)
ja Rantaruikka Tarja 17 (uusi) (I).

Valituksi tulleet Kotkan, Kymin ja
Langinkosken ev.lut. seurakuntien
seurakuntaneuvostoihin 2011-2014

Kotkassa äänestysaktiivisuus
nousi prosenttiyksikön verran

Kotkan
seurakuntaneuvosto

Äänestäjien määrä oli
Kotkan ev.lut. seurakunnissa 15.11.2010 päättyneissä seurakuntavaaleissa suurempi kuin
vuoden 2006 vaaleissa.
Äänioikeuttaan käytti yhteensä 3076 seurakuntalaista, 9,1 prosenttia
kolmen seurakunnan yhteenlasketusta äänioikeutettujen määrästä. Koko maan äänestysvilkkaus oli 17,5 prosenttia
(vuoden 2006 vaaleissa
14,5).

Kotkan seurakuntaneuvoston ehdokkaiden Lista I Perussuomalainen keräsi 12 ääntä. Lista II sosialidemokraattinen sai 331 ääntä. Lista III
Laajapohjainen 426 ääntä. Lista IV
Kotkan vammaisten ja vanhusten asialla 17 ääntä.
Kotkan seurakuntaneuvostoon valitut 12 jäsentä: Korhonen Reino 85 (III), Hämäläinen
Onni 68 (II), Länsimies Anna-Maria 58 (uusi) (III), Kekkonen Antero 58 (uusi) (II), Koivukoski Jouko
55 (III), von Hertzen Ulla-Maija 49
(II), Rönkä Kaisa 54 (III), Holmberg Kai 37 (III), Tauria-Huttunen
Arja 32 (uusi) (II), Vornanen Timo
33 (uusi) (III), Nevaranta Timo 30
(uusi) (II) ja Aho Tellervo 26 (uusi) (III).

Kymin
seurakuntaneuvosto

Kymin seurakuntaneuvon ehdokkaiden Lista I Perussuomalainen sai 33
ääntä. Lista II Sitoutumattomat 352
ääntä. Lista III Sosialidemokraattinen 329 ääntä. Lista IV Laajapohjainen 480 ääntä. Lista V Ilo Irti -ryhmä 147 ääntä.
Kymin seurakuntaneuvostoon
valitut 14 jäsentä: Eerola Seppo
91 (IV), Oksanen Heikki 86 (II),

Peltonen Nina 78 (III), Länsmans
Liisa 54 (uusi) (IV), Lemmetyinen Jukka 75 (II), Hentunen Kari
50 (III), Saastamoinen Marja-Leena 53 (IV), Hänninen Eine 45 (uusi) (V), Mattila Maarit 44 (IV), Järvisalo Seppo 56 (II), Romppanen
Pirjo 47 (uusi) (III), Torkkeli Antti 41 (uusi) ( IV), Pekonen Isabelle 52 (uusi) (II) ja Hynninen Marja 42 (uusi) (III).

Langinkosken
seurakuntaneuvosto

Langinkosken seurakunnan ehdokkaiden Lista I Laajapohjainen sai 250
ääntä. Lista II sosialidemokraattinen
92 ääntä. Lista III Sanasta… 2010
valitsijayhdistys 316 ääntä. Lista IV
Perussuomalainen 27 ääntä.
Langinkosken seurakuntaneuvostoon valitut 14 jäsentä:
Karjalainen Seppo 47 (III), Kotiniemi Topias 67 (uusi) (I), Ilomäki
Aimo 44 (III), Harsia Päivi 39 (uusi) (I), Neiglick Silja 40 (uusi) (III),
Vainikka Anneli 53 (uusi) (II), Matikainen Eva-Liisa 32 (I), Vuorimaa Jari 32 (III), Heino Tapio 31
(uusi) (III), Puittinen Marko 32
(uusi) (I), Mielonen Jari Pekka 27
(III), Rantaruikka Tarja 23 (I), Domander Anna-Leena 17 (uusi) (II)
ja Laaksonen Risto 21 (uusi) (III).

Kotkan seurakunnassa äänesti seurakuntavaaleissa yhteensä
883 henkilöä, mikä on 10,1 prosenttia äänioikeutettujen määrästä (8747). Ensimmäistä kertaa äänioikeutetuista 16-17-vuotiaista
äänesti yhteensä 11, mikä on 7,1
prosenttia tämän ikäryhmän äänioikeutetuista (156). Ennakkoon
äänioikeuttaan käytti 415 henkilöä joista kotiäänestyksessä 2.

Kymin seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä äänesti yhteensä 1449. Nuorimmasta äänioikeutettujen ikäryhmästä 16-17-vuotiaista äänesti 22. Ennakkoon äänestäneiden määrä oli 729, joista
kotiäänestäjiä 1.
Langinkosken seurakunnassa oli äänestäjiä yhteensä 744.
16-17-vuotiaista käytti äänioikeuttaan 19. Ennakkoon äänesti 312
henkilöä.
Seurakuntavaalien tuloslaskenta hoidettiin ensimmäistä kertaa kirkossa kokonaan yhteisen
laskentajärjestelmän kautta. Paikalliset vaalilautakunnat hoitivat
tietohallinnon kautta kirkkohallituksen koneille tiedot valittavien
lukumääristä, äänioikeutettujen
määrät, ehdokkaat ja muut tiedot.
Äänestystulokset on kirjattu
paikallistasolta kirkon yhteiseen
tuloslaskentaan, jonka jälkeen ne
julkistetaan valtakunnallisessa

verkkopalvelussa.
Seurakuntavaalitulokset ovat
kaikkien seurakuntien osalta
nähtävissä osoitteessa seurakuntavaalit.fi/tulokset

Vuoden 2006
äänestysprosentit
Kotkan seurakunnassa äänioikeutetuista vuoden 2006 vaaleissa äänesti 9,0 prosenttia. Kymin seurakunnassa äänestysvilkkaus oli 8,2
ja Langinkosken seurakunnan äänestysprosentti vuoden 2006 vaaleissa oli 6,4. Koko kirkon äänestysprosentti oli neljä vuotta sitten
14,5. - Osv_tm

Lämmin kiitos
kaikille seurakuntavaalityöhön osallistuneille ja seurakuntavaaleissa äänestäjille. Valituksi tulleiden kautta ja osallistumalla toimintaan tuot arvokkaan lisän seurakuntatyöhön
Kotkassa.
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Kaikkien ehdokkaiden
saamat äänimäärät
Seuraavassa listassa
ovat ehdokkaiden keräämät äänet seurakunnittain, nimet ehdokaslistojen yhdistelmien mukaisessa järjestyksessä.
Kotkan seurakunnan ehdokkaiden äänimäärät yhteiseen
kirkkovaltuustoon
Ehdokaslista I Perussuomalainen:
Pertti Myllyoja 13.
Ehdokaslista II Sosialidemokraattinen: Eija Forss 14, UllaMaija von Hertzen 64, Risto Hokkanen 18, Virpi Honkanen 16, Onni Hämäläinen 66, Antero Kekkonen 54, Ari Kosonen 4, Timo Nevaranta 34, Marco Niemi 15, Riku Pirinen 14, Timo Pulkkinen 3,
Arja Tauria-Huttunen 37 ja Tuula Valjus 12.
Ehdokaslista III Laajapohjainen: Tellervo Aho 29, Kai Holmberg 39, Jouko Koivukoski 55, Reino Korhonen 88, Salla Kärki 28,
Pirkko Leskinen 28, Anna-Maria
Länsimies 53, Ari Moilanen 10,
Leena Rahunen 29, Kaisa Rönkä
58 ja Timo Vornanen 39.
Ehdokaslista IV Vammaisten ja
vanhusten asialla: Leena Kokkonen 19.

Kotkan seurakuntaneuvostoon ehdolla
olleiden äänimäärät
Ehdokaslista I Perussuomalainen:
Pertti Myllyoja 12.
Ehdokaslista II Sosialidemokraattinen: Eija Forss 15, UllaMaija von Hertzen 49, Risto Hokkanen 20, Virpi Honkanen 9, Onni Hämäläinen 68, Antero Kekkonen 58, Ari Kosonen 6, Timo
Nevaranta 30, Marco Niemi 11,
Riku Pirinen17, Timo Pulkkinen
5, Arja Tauria-Huttunen 32 ja Tuula Valjus 11.
Ehdokaslista III Laajapohjainen: Tellervo Aho 26, Kai Holmberg 37, Jouko Koivukoski 55, Reino Korhonen 85, Salla Kärki 22,
Pirkko Leskinen 22, Anna-Maria
Länsimies 58, Ari Moilanen 10,
Leena Rahunen 24, Kaisa Rönkä
54 ja Timo Vornanen 33.
Ehdokaslista IV Vammaisten ja
vanhusten asialla: Leena Kokkonen 17.

Kymin seurakunnan
ehdokkaiden äänimäärät
yhteiseen kirkkovaltuustoon
Ehdokaslista I Perussuomalainen:
Pirjo Vanha-aho 9 ja Arto Hirvonen 21.
Ehdokaslista II Sitoutumattomat:
Seppo Järvisalo 50, Jukka Lemmetyinen 81, Aarno Mansikkamäki 31, Heikki Oksanen 86, Isabelle Pekonen 51, Kaija Yläsuutari 20
ja Mimmi Yläsuutari 35.
Ehdokaslista III Sos.dem.: Ka-

Äänestyspaikkoja oli Kotkan alueella näissä vaaleissa yhteensä 23.

ri Hentunen 49, Marja Hynninen
46, Arto Kurttio 13, Antero Marjakangas 21, Jari Peltola 24, Nina Peltonen 81, Satu Vallema 16,
Marja Wahlström 36, Heikki Virta
7, Merja Ylivarvi 8 ja Pirjo Romppanen 49.
Ehdokaslista IV Laajapohjainen: Teemu Aho 30, Seppo Eerola
111, Kari Helonen 15, Tuulikki Helonen 5, Anu Johansson 16, Marika Kirjavainen 31, Tarja Liikanen
17, Rea Lindström 27, Pirjo-Liisa Osola 24, Martti Pentti 25, Joonas Penttilä 18, Marja-Leena Saastamoinen 60, Antti Torkkeli 38 ja
Liisa Länsmans 70.
Ehdokaslista V Ilo Irti: Eine
Hänninen 54, Anita Jantunen 36,
Juhani Leino 5, Veikko Leppäkases 12, Mirja Luokka 2,Marja Leena Valkeinen 15, Reetta Valkeinen
7, Minna Viitanen 8 ja Katri Yliaho 20.

Kymin seurakuntaneuvostoon ehdolla
olleiden äänimäärät
Ehdokaslista I Perussuomalainen:
Pirjo Vanha-aho 13 ja Arto Hirvonen 20.
Ehdokaslista II Sitoutumattomat: Seppo Järvisalo 56, Jukka
Lemmetyinen 75, Aarno Mansikkamäki 29, Heikki Oksanen 86,
Isabelle Pekonen 52, Kaija Yläsuutari 13 ja Mimmi Yläsuutari 41.
Ehdokaslista III Sosiaalidemokraattinen: Kari Hentunen 50,
Marja Hynninen 42, Arto Kurttio 14, Antero Marjakangas 18, Jari Peltola 19, Nina Peltonen 78, Satu Vallema 15, Marja Wahlström
28, Heikki Virta 7, Merja Ylivarvi
11 ja Pirjo Romppanen 47.
Ehdokaslista IV Laajapohjainen: Teemu Aho 30, Seppo Eerola
91, Kari Helonen 10, Tuulikki Helonen 2, Anu Johansson 16, Marika Kirjavainen 33, Tarja Liikanen
20, Rea Lindström 28, Maarit Mattila 44, Pirjo-Liisa Osola 22, Martti
Pentti 18, Joonas Penttilä 18, Marja-Leena Saastamoinen 53, Antti
Torkkeli 41 ja Liisa Länsmans 54.
Ehdokaslista V Ilo Irti: Eine
Hänninen 45, Anita Jantunen 38,
Juhani Leino 4, Veikko Leppäkases 9, Mirja Luokka 2, Reetta Valkeinen 1, Marja Leena Valkeinen
19, Minna Viitanen 8 ja Katri Yliaho 21.

Langinkosken seurakunnan
ehdokkaiden äänimäärät
yhteiseen kirkkovaltuustoon

Ehdokaslista I Laajapohjainen:
Päivi Harsia 40, Helena Kalema
14, Topias Kotiniemi 60, Ritva Kourula 9, Jukka Lommi 12, Eva-Liisa Matikainen 27, Marko Puittinen
35, Tarja Rantaruikka 17 ja Nina
Rask 15.
Ehdokaslista II Sosialidemokraattinen: Anna-Leena Domander 21, Pirjo Hellgren 13, Terttu
Nordberg 13 ja Anneli Vainikka
48.
Ehdokaslista III Sanasta…2010:
Aimo Ilomäki 36, Veijo Kilpeläinen 86, Marika Pohjantuli 18, Silja Neiglick 37, Jari Vuorimaa 23,
Antti Oksanen 12, Seppo Karjalainen 43, Jari Lippo 21, Jari Pekka
Mielonen 20, Tapio Heino 24, Holger Sjögren 9, Risto Laaksonen 27
ja Joona Mielonen 12.
Ehdokaslista IV Perussuomalainen: Juho Eerola 12, Risto Kolehmainen 4, Soile Suursoho 6 ja
Freddy Van Wonterghem 6.

Langinkosken seurakuntaneuvostoon ehdolla olleiden
äänimäärät
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Ulla-Christina Sjöman
Sanan ja rukouksen illassa
Lehtori Ulla-Christina Sjöman
vierailee Langinkosken seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa 1.
adventtina 28.11. klo 18 Aittakorven seurakuntatalossa os. Luhtipolku 3.
Sjöman on laajalti tunnettu suomalainen ns. karismaattisen liikkeen saarnaaja ja sielunhoitaja, joka toimii luterilaisen kirkon sisällä.
Sjöman koki 70-luvulla Tukholmassa hengellisen herätyksen.
Hän on siitä lähtien tehnyt seurakuntatyötä keskustellen ihmisten kanssa ja rukoillen sairaiden
parantumisen puolesta.
Ulla-Christina Sjöman aloitti
rukoustyön Helsingin Luukkaan
ruotsinkielisessä seurakunnassa
ja on saarnannut enimmäkseen

Munkkivuoren kirkossa. Nyt yli
80-vuotias Sjöman on ollut eläkkeellä jo yli 20 vuotta, mutta työ
on vain laajentunut. Hän matkustaa ympäri Suomea opettamassa
ja iltoja pitämässä. Hänellä on
myös Askel-lehdessä Rukoilemme puolestasi -esirukouspalsta
Ulla-Christina Sjöman herää
joka aamu aikaisin rukoilemaan
toisten puolesta.
- Olen saanut armolahjan rukoilla ihmisten puolesta. Se on
Jumalan rakkautta, kun ihmisillä on niin paljon huolia. Tämä
on elämäntehtävä, johon minut
on kutsuttu, Sjöman toteaa. Hän
on muistuttanut sairaita ihmisiä
myös siitä, että rukouksen rinnalla kulkee lääkärin työ.

Naisten päivässä
irti turhasta
huolehtimisesta
Lauantaina 29.1.2011 klo 11-16
Langinkosken kirkon
Toivonsalissa on vieraana

Anna-Liisa Valtavaara,

teologi, kirjailija, kouluttaja ja
Kansan Raamattuseuran espoolainen julistustyöntekijä.
Hän puhuu aiheesta Huolena huolehtiminen.
Turhat huolet ja murheet ovat aika- ja energiavarkaita. Huolehtijatyypit
ovat aina jostain huolissaan, jopa peloissaan, murehtivat, varautuvat,
varmistelevat, hätäilevät, hössöttävät, kontrolloivat, jossittelevat, ovat
ylivastuullisia taakankantajia jne.
Huolehtija tuskailee: Selviänkö? Onnistunko? Entä läheiseni, miten heille käy? Entä jos – entä jos ei...? Mitä
kaikkea ja miten ihminen voikaan
huolehtia ja hätäillä? Tule kuulemaan, miten erottaa toisistaan oikeat ja väärät huolet ja millä tavoin
omaa huolireppua voi keventää.
Jumalalla on paljon asiaa huolehtijoille ja murehtijoille; hänellä on
myös paljon apua annettavana.

Ehdokaslista I Laajapohjainen:
Päivi Harsia 39, Helena Kalema
16, Topias Kotiniemi 67, Jukka
Lommi 13, Eva-Liisa Matikainen
32, Marko Puittinen 32,Tarja Rantaruikka 23, Nina Rask 16 ja Carita Väkevä 12.

Järj. Langinkosken seurakunta

Ehdokaslista II Sosialidemokraattinen:
Anna-Leena Domander 17, Pirjo
Hellgren 14, Terttu Nordberg 8 ja
Anneli Vainikka 53.

Sanan
ja rukouksen ilta

Ehdokaslista III Sanasta…2010:
Aimo Ilomäki 44, Marika Pohjantuli 20, Silja Neiglick 40, Jari Vuorimaa 32, Antti Oksanen 15, Seppo Karjalainen 47, Jari Lippo 17,
Jari Pekka Mielonen 27, Tapio
Heino 31, Holger Sjögren 9, Risto Laaksonen 21 ja Joona Mielonen 13.

Sydämessä syyllisyys – syystä tai syyttä?
Anna-Liisa Valtavaara puhuu aiheesta
tammikuun Sanan ja rukouksen illassa.

Ehdokaslista IV Perussuomalainen: Juho Eerola 12, Freddy Wonterghem 7, Risto Kolehmainen 3 ja
Soile Suursoho 5.
Kaikki vaalitulokset vahvistetaan
vaalilautakuntien kokouksissa. - Osv_
tm

Su 30.1.2011 klo 18 Aittakorven seurakuntatalossa

Valtavaara on Kansan Raamattuseuran julistustyöntekijä, teologi, kirjailija
ja kouluttaja. Hän puhuu oikean ja väärän syyllisyyden merkityksestä.
Oikea ja väärä syyllisyys sekoittuvat usein ihmisten kokemuksissa ja puheissa. Molemmat ovat raskaita
taakkoja. Toisiinsa sekaantuneina
kuorma voi olla lähes sietämätön, kun todelliset ja tosiksi luullut syyllisyydentunteet vain vahvistavat toisiaan.
Tule kuulemaan, miten taakoista
voi vapautua ja parantua.
Järj. Langinkosken seurakunta

Osviitta
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Jouluista musiikkia
Kotkan kirkossa

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

• Su 12.12. klo 16
Jouluista urkumusiikkia
Disa Piispa-Harvola, urut.
Vapaa pääsy.
• To 16.12. klo 19
Ekumeeninen joulukonsertti
Mm. Viuluviikarit,
Maarit Alhosaari-Joenperä ja
Helinä Almgren.

vuoden sanajumalanpalvelus,
Marttila, Lampén. - To 6.1. klo
10 Loppiaisen messu Luottamushenkilöiden kirkkopyhä,
Järnstedt-Rantaruikka, Marttila,
Joas. - Viikkomessu tiistaisin klo
18 (ei viikkomessua 14.12.).

Muita joulunajan
tapahtumia
Ma 13.12. klo 17 Lucia-vesper

Järj. Kotkan seurakunta

Erityiskirkkopyhiä

Lauluämpäri
Tämän syksyn toinen kokoontuminen
lauantaina 27.11. klo 14-17
Kotkan seurakuntakeskuksen salissa
os. Mariankatu 14, käynti sisäpihalta.

Lauluämpäri on ryhmä
juuri sinulle, joka haluaisit laulaa, mutta et vielä
ole uskaltautunut kuoroihin tai muihin lauluryhmiin. Lauluämpäriin
olet tervetullut, vaikka
olisitkin jo harrastanut
laulamista. Laulutaito ei
ole osallistumisen edellytys eikä este. Riittää
kun on hiukan iloista
asennetta ja intoa laulaa yhdessä. Oletpa sitten mies, nainen,
tyttö, poika, mummo tai vaari, tule rohkeasti mukaan!
Lisätietoja antaa kanttori Jenny Joas p. 044 752 9507,
e-mail jenny.joas@evl.fi
Facebook: Lauluämpäri – lauluja laulutaidottomille

Kotkan kirkossa: Su 28.11. klo
10 Adventin messu, Marttila,
Hämäläinen, Lampén, Kantaattikuoro. Messun jälkeen glögitarjoilu tuttuun tapaan kirkonmäellä. - Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Hänninen, Hämäläinen,
Joas, Laulumiehet. Jumalanpalveluksen jälkeen kunnianosoitukset sankarihaudoilla. Lopuksi
kirkkokahvit Kotkan srk-keskuksessa. - La 1.1. klo 10 Uuden-

Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen. Tuotto menee kotkalaisten
lapsiperheiden joulun tueksi.
Järj. Kotkan seurakunta ja Kotkan
Pohjola-Norden ry. - Pe 31.12.
klo 18 Uudenvuodenaaton
ehtoollishartaus Kotkan kirkossa, Hänninen, Lampén.

lulauluja punaisesta laulukirjasta,
tuomaslauluista ja muualta tuttuja lauluja. - Su 2.1.2011 klo
15 Päivän Tunnussana 2011 kahvit Kotkan srk-keskuksessa.
Tule alkamaan uutta vuotta Raamatun sanan kanssa! - Su 16.1.
klo 18 Seppo Juntusen rukousilta Kotkan kirkossa. - Su 30.1.
klo 18 Elämä yllättää -ilta Kotkan srk-keskuksessa. - Miestenpiiri alkaa ma 17.1. klo 18 Arkussa.

Diakoniatyö

Joulun aikaan Kotkan seurakuntakeskuksen ikkunoilla.

Hopeakerho tänä vuonna viimeisen kerran ke 1.12. klo 1213.30 Hovinsaaren srk-talossa.
Kerhot alkavat vuonna 2011:
Hopeakerho ke 12.1., Torstaikerho 13.1., Toivon kerho pe
14.1. ja Näkövammaisten kerho ma 24.1.

Aikuistyö

Nuorisotyö

Ti 21.12. klo 19 Tuomaanpäivän laulut Kotkan srk-keskuksessa. Lauletaan uudempia jou-

Viikkotoiminnat Arkussa: Ti klo
14-18 After School (v. 2010 viimeinen After School 30.11. ja v.

Seiminäyttely

Adventtimyyjäiset

-tapahtuma Kymin kirkonmäellä
ke 15.12. klo 17.30-19.30

Kymin kirkossa:
Joulukuvaelma n.15 minuutin
välein.
Pihalla:
Hembölen eläimiä; poni, aasi,
lampaita, kaneja, vuohi…
(Pakkasraja -15o). Ponilla ja aasilla
pääsevät ratsastamaan alle 60 kiloa painavat lapset.
Joulupukki muoreineen löytyy
vajasta.

Järj. Kotkan seurakunta

jäljellä olevat konsertit Kotkan kirkossa:

Urkuviikon järjestäjät:
Kotkan kaupunki, Kotkan seurakunta ja Sibelius-Akatemia.
Lisätiedot www.kotka.fi/urkuviikko

Jouluavustukset
ja diakoniavastaanotot
Jouluavustukset ovat haettavissa 8.11.-10.12.2010. Lomakkeita saa keskusrekisteristä os.
Mariankatu 14 ja avustusvastaanoton aikana torstaisin kello 13-15
diakoniatoimistosta, käynti sisäpihalta. Jouluavustuksen saaneet
saavat henkilökohtaisen kirjeen.
Vastaanotamme lahjoituksia kotkalaisille vähävaraisille lapsiperheille: tilinumero 517202274554. Avustusta voivat antaa yksityiset henkilöt sekä
yhteisöt.

Kotkan diakoniatoimisto

Joulun aikaan ei ole diakoniavastaanottoja. Avustusvastaanotto viimeisen kerran tänä vuonna to 10.12. klo 10-12.
Vuoden vaihteen jälkeen ensimmäinen avustusvastaanotto to 13.1.2011 klo 13-15.

Hovinsaaren diakoniatoimisto

Verenpaineen mittausta Hovinsaarella joka kuukauden
ensimmäisenä tiistaina klo 10-11. Viimeinen kerta tänä
vuonna on ti 7.12. Vuodenvaihteen jälkeen mittaukset alkavat ti 11.1.2011.
Järj. Kotkan seurakunnan diakonityö

Kymin kirkossa: Pe 31.12. klo 18
Uudenvuodenaaton ehtoolliskirkko, Antti Kilpi, Jarmo Kaijansinkko. - La 1.1.2011 klo 10 Uudenvuoden päivän sanajumalanpalvelus, Nina Eskoli, Jarmo
Kaijansinkko. - Su 2.1.2011 klo
10 Messu, Maarit Maatraiva,
Heikki Harvola, Sinikka Vesala.

Mistä löytäisin sen joulun

La 27.11. kello 10-12
Kotkan seurakuntakeskuksessa, Mariankatu 14.
Tarjolla riisipuuroa, kahvia, leivonnaisia, käsitöitä...
Tuotto lähetystyön hyväksi.

Kotkan urkuviikon
21.-28.11.2010

Konsertteihin on alle 18-vuotiailla vapaa pääsy. Osuuspankin, Ympyrän ja Kymen Sanomien etukorteilla pääsylippu konsertteihin
alemmalla hinnalla.

Erityiskirkkopyhiä

Kotiseurakunta –

Järj. Kotkan seurakunta

• Ke 24.11. klo 19 Urkukonsertti, Peter Peitsalo.
Liput 8/5e.
• To 25.11. klo 12.15 Lounaskonsertti,
Organ Duo Jaana Jokimies ja Irina Lampén.
Vapaa pääsy.
• To 25.11. klo 19 Urkukonsertti, Markku Heikinheimo.
Liput 8/5 e.
• La 27.11. klo 14 Urkukurssin päätöskonsertti.
Vapaa pääsy.
• La 27.11. klo 21 Urkukonsertti, Jaana Ikonen.
Liput 8/5e.
• Su 28.11. klo 18 Adventin juhlakonsertti,
Jan Lehtola, urut. Liput 8/5e.

2011 ensimmäinen 8.2.) ja ke
klo 18-21 Cafe (v. 2010 viimeinen Cafe 1.12.) ja to klo 19-20
peli-ilta (v. 2010 viimeinen peliilta 9.12. ja v. 2011 ensimmäinen 10.2.)
Muuta: Valtakunnallinen rippikoulusunnuntai 30.1.2011.
Messu Kotkan kirkossa klo 10.

Joulujuhlia
• Su 28.11. klo 14 Kehitysvammaisten joulujuhla
Kotkan seurakuntakeskuksessa. Kahvitarjoilu alkaa kello 13.
• To 2.12. klo 18 Kuulovammaisten joulujuhla Ristiniemessä. Tulkkaus viittomakielellä. Kulku omin
kyydein. Tarkemmat tiedot kirkollisissa.
• To 9.12. Eläkeikäisten joulujuhla Ristiniemessä.
Hinta 15 euroa. Bussi seurakuntakeskuksen edestä kello 10, ajaa Hovinsaaren kautta. Paluulähtö
kell 15. Ilm. 29.11. mennessä p. 05 225 9300.
• Pe 10.12. klo 12 Liikuntarajoitteisten joulujuhla Ristiniemessä. Hinta 15 euroa. Kotkan alueella
invataksikuljetus. Ilm. ke 1.12. mennessä Seijalle
p. 041 462 6215.
• Pe 17.12. klo 12 Rovastikunnallinen näkövammaisten joulujuhla Ristiniemessä Hinta 15 euroa. Kotkan alueella invataksikuljetus. Ilm. 8.12.
mennessä omalle diakoniatyöntekijälle tai AnnaMaijalle p. 050 542 0942.
• Pe 24.12. klo 15 Jouluhartaus Paimenportin palvelukeskuksessa.

Helilän seurakuntatalossa:
Tarjolla kahvia, pullaa ja mehua.
Enkelinäyttely, jossa on paljon
erilaisia lasten kerhoissa tekemiä enkeleitä.
Tyttökuoro Silmut laulaa n. kello 17.
Tapahtumasta ei peritä osallistumismaksua. Keräämme
kahvilassa kolehtia, jonka tuotto menee tarjoiluihin ja
tapahtuman järjestämiskuluihin.
Järj. Kymin seurakunta

Lähetyksen
joulumyyjäiset
La 11.12. klo 8.30-12
Karhulan seurakuntakeskuksessa,
Karhulantie 33
Myyjäisissä mukana myös Kirkon Ulkomaanavun tavaroita.
Kello 8.30-11 aamupuuroa ja kahvia ja
kello 11-12 lähetyksen keittolounas.
Kotileivonnaisia, käsitöitä ja arpajaiset.

Järj. Kotkan seurakunnan diakoniatyö

Järj. Kymin seurakunta

Osviitta
11. vuosikerta
Julkaisija: Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

Tiedotustyön toimikunta 20092010: Reino Korhonen (pj.), Seppo
Karjalainen, Marja Meura, Ulla-Maija
von Hertzen ja Tuula Mäkitalo

Päätoimittaja: Tuula Mäkitalo, tuula.
makitalo@evl.fi p. 044 335 5946

Taitto ja kuvankäsittely:

Toimitus: Tuula Mäkitalo ja Ulla
Spännäri, os. Mariankatu 14 C, 2.
krs, 48100 KOTKA. Sähköpostiosoite
osviitta.lehti@evl.fi

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

Painopaikka: Lehtipaino KeskiUusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka,
jakelumuistutukset p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta jaetaan koteihin
ke 2.2.2011, aineistopäivä ke
14.1.2011.
Seurakuntalehti Osviitta on
luettavissa verkkopalvelusta

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta

Kymin
sankarihaudoilla
Ma 6.12. klo 15.40 Sankarihaudoilla Reserviläisjärjestöjen seppeleen lasku ja kunniavartio,
Karhulan Mieslaulu.

Pyhäkoulutyö
Su 5.12. klo 11.30 Koko suvun
pyhäkoulu Kymin kirkossa, jonka jälkeen puuro Helilän srk-talolla. - Pe 10.12. klo 10.30 Helmikirkon joulujuhla Kymin kirkossa, Marjatta Kiukkonen.

Lähetystyö
To 16.12. Lähetyspiirien ja
-ystävien joulujuhla Helilän
srk-talolla. Puurotarjoilu klo 15
ja ohjelmaa klo 16.

Kyläkirkko
Su 5.12. klo 12 ja su 23.1.2011
klo 12 Haltijan kerhohuoneessa.

Diakoniatyö
Diakoniatyöntekijöillä ei ole
vastaanottoa 24.12.20102.1.2011.
Vähävaraisten ruokailut ti ja
to klo 12 Aittakorven srk-talossa
alkaen ti 11.1.2011. - Vanhemman väen ruokailut klo 12 ja
keskiviikkokerhot klo 13 Aittakorven srk-talossa ja Ruonalan
ja Langinkosken kirkoilla alkaen
ke 12.1.2011. - Toivon kerho
liikuntarajoitteisille Langinkosken kirkolla kokoontuu kerran
kuukaudessa alk. pe 14.1.2011
klo 11.30. Tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.

Erityiskirkkopyhiä

Langinkosken kirkossa: Su
28.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. - Sö 28.11. kl
13 Adventsmässa i Langinkoski kyrka. - Pe 3.12. klo 16 Saksankielinen joulukirkko. - Su
5.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu. - Ma 6.12. klo
10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. - Su 12.12. klo 10
3. adventtisunnuntain messu.
- Su 19.12. klo 10 4. adventtisunnuntain messu. - La
1.1.2011 klo 10 Uudenvuodenpäivän messu. - To
6.1.2011 klo 10 Loppiaisen
messu.

Lähetystyö
Ma 13.12. klo 14 Lähetyspiirien ja lähetystyön joulujuhla
Aittakorven srk-talossa. Tervetu-

15

loa kaikki lähetyshenkiset uudet
ja vanhat tuttavat! Teemu Muuri, Tero Hietanen ja mahdollisesti
yllätysvieras.

Nuoret
Ma 29.11. klo 18 ja ma
17.1.2011 klo 18 Nuorten
messu Ruonalan kirkossa.
Olkkari maanantaisin klo 18-20
Ruonalan kirkolla. - Koppipalloa keskiviikkoisin klo 18-19.30
Aittakorven srk-talon salissa. Salibandya torstaisin klo 1920.30 AMK:n Jylpyn salissa.
Ti 30.11. klo 19-20 K-17 ilta
Keilahallilla (3 rataa). - La
18.12. klo 18-21 Yhteiskristillinen nuorten joulujuhla Greipissä. - Ma 20.12. klo 18-20
Jouluolkkari Ruonalan kirkossa.
- Ma 27.12. klo 18-20 Olkkarissa biljardi-pöytäfutis ja ilmakiekkoturnaukset. - Ti 28.12.
klo 18 alkaen K-17 ilta leffan
merkeissä Ruonalan kirkolla.

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Lapsille ja perheille
Lasten joulukirkot
•
•
•
•

Ma13.12. klo 9.30 ja 10.30 Aittakorven seurakuntatalossa.
Ti 14.12. klo 9 Langinkosken kirkossa.
Ti 14.12. klo 10.30 Ruonalan kirkossa.
To 16.12. klo 9.30 ja 10.30 Mussalo, Saaripirtillä.

Tulkaa kaikki nyt laulamaan…

Hoosianna-Messu

1. adventti 28.11. klo 10 Langinkosken kirkossa, Koskigospel, Timantti ja Aittakorven koulun kuoro johtajina Niina
Venäläinen Tarja Rantaruikka. Riitta Huovila ja Sanna Einiö.

Lasten kauneimmat joululaulut

Su 19.12. klo 16 Aittakorven seurakuntatalossa. Aittakorven koulun kuoro, Timantti ja Sudanilaiset lapset, Nina Venäläinen, Tarja Rantaruikka.

Jouluaaton
perhehartaus

Jouluavustusten
jako
Langinkosken
seurakunnassa
Jouluavustuslomakkeen
saa diakoniatyöntekijältä
ja se on palautettava
29.11. mennessä.
Jouluavustukset jaetaan
ti 14.12. vähävaraisten
joulujuhlan ja
-puuron yhteydessä.

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain neuvottelukeskus
Kaivokatu 17 A, 3 kerros
48100 Kotka
Ajanvaraus klo 9-12
p. (05) 730 1100
Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin,
perhe-elämän ongelmiin ja muihin elämän
kriiseihin.
Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Joulujuhlia
Langinkosken seurakunnassa

Su 28.11. klo 14 Kehitysvammaisten
joulujuhla Kotkan srk-keskuksessa,
kahvitarjoilu klo 13 alk.
To 2.12. klo 18 Kuurojen joulujuhla
Ristiniemessä, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205. Mukana kuurojen
pappi Seppo Laukkanen ja tulkki.
Ke 8.12. klo 10 Vanhemman väen
joulujuhla Ristiniemessä, ilm. viim.
29.11. p. 225 5300. Hinta 12 euroa.
Pe 10.12. klo 12 Liikuntavammaisten joulujuhla Ristiniemessä, tied.
Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205. Hinta 15 euroa, invataksikuljetus.
Ti 14.12. klo 12 Vähävaraisten
joulujuhla ja -puuro Aittakorven srk-talossa.
Pe 17.12 klo 12 Näkövammaisten joulujuhla Ristiniemessä, tied. Anna-Stina Tulokas
p. 041 462 6205. Hinta 15
euroa, invataksikuljetus.
Järj. Langinkosken seurakunnan
diakoniatyö

Järj. Langinkosken
seurakunnan diakoniatyö

Pe 24.12. klo 14
Langinkosken kirkossa,
Tero Hietanen.
Tervetuloa vauvasta vaariin!
Järj. Langinkosken seurakunta

Soiva joulutervehdys
Joulujuhlia
Kymin seurakunnassa
Su 28.11. klo 13
Kehitysvammaisten
joulujuhla
Kotkan srk-keskuksessa.
To 2.12. klo 18
Kuurojen joulujuhla
Ristiniemen
kurssikeskuksessa.
Pe 10.12. klo12-15.30
Liikuntavammaisten
joulujuhla
Ristiniemen
kurssikeskuksessa.
Osallistumismaksu 15 euroa.
Lisätietoja/ilmoittautumiset
diakoni Hanna Kokkomäelle
p. 044 725 9160.
Pe 17.12. klo 12
Näkövammaisten
joulujuhla
Ristiniemen
kurssikeskuksessa.

Konsertteja

Jouluisia

Kymin kirkossa

konsertteja
Langinkosken kirkossa

To 2.12. klo 19
Karhulan Läntisen soittokunnan joulukonsertti,
johtaa Miika Jokipii, laulusolistina Lauri Pätynen.
Ohjelma 5 euroa.
Su 26.12. klo 18
Tapaninpäivän iltakonsertti, solisteina Jari-Pekka Mielonen, Tuuli Arola, Annemari Suomalainen, Tero Kiljunen,
Ari Ismälä, Elise Tuomainen, Jussi Pöllänen, Outi-Maria
Leino-Mäkiharju, Johanna Heimonen sekä Riku ja Riikka
Pelo. Pianisti-urkurina toimii Esa Ylönen. Ave Maria rukousteksti on innoittanut monia säveltäjiä. Konsertissa
kuullaan mm. Schubertin, Bach-Gounodin, Caccinin ja
Mascagnin unohtumattomat Ave Mariat kotkalaisin laulajavoimin esitettynä.
To 6.1.2011 klo 18 Loppiaiskonsertti,
Karhulan Mieslaulu, johtaa Jarmo Kaijansinkko.
Järj. Kymin seurakunta

Järj. Kymin seurakunnan diakoniatyö

To 2.12. klo 19
Anneli Malkin
lauluoppilaiden konsertti.
Su 5.12. klo 17
Vanitatum vanitas
-lauluyhtyeen
kirkkokonsertti.
To 9.12. klo 19
Antti Tuiskun joulukonsertti
La 11.12. klo 18.30
Joulukonsertti
– kuusi tenoria Sex Tenors,
Esa Ylönen, säestys.
To 23.12. klo 19
Tunnelmallinen
joulukonsertti.
Järj. Langinkosken seurakunta

kotiovelle!

Jo perinteeksi muodostunut mahdollisuus ilahduttaa
ystävää jouluisella laulutervehdyksellä on taas käsillä.
Lauluryhmä liikkuu Kotkan alueella seuraavina aikoina
la 18.12. klo 15-17 ja ti 21.12. klo 18-20.
Tilatessasi voit valita tarkan ajan tervehdykselle. Ryhmä
vie mukanaan joulukortin, josta ilahtunut vastaanottaja tietää, kuka on tervehdyksen lähettänyt.
Tervehdyksen hinta on 10 euroa, jolla tuetaan Suomen
Lähetysseuran joulukeräystä.
Laulutervehdystilauksen voi tehdä lomakkeella, joka
löytyy internetistä osoitteesta www.kotkanseurakunnat.fi tai Langinkosken seurakunnan seurakuntatoimistosta.
Tilauksia otetaan vastaan 10.12.2010 asti.
Tempauksen järjestävät Langinkosken seurakunnan
musiikki- ja lähetystyö.
Tempaukseen tarvitaan myös laulajia! Tervetuloa mukaan välittämään tervehdyksen saajille hyvää joulumieltä. Laulajaksi voit ilmoittautua kanttori Tarja Silvennoiselle p. 041 462 6203 tai tarja.silvennoinen@evl.fi
Järj. Langinkosken seurakunta

Osviitta
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- Pekka Ruuskan
Paimenen joulu,
Matti Kososen nimeää rakkaimman
joululaulunsa.

Suntion
joulu
on kiireinen
Kuusenkoristelua, kynttilöitä, kukkia, äänentoistolaitteita, kirkkotekstiilien vaihtamista…
- Ensimmäisenä adventtina kirkon
ja Toivonsalin ikkunoille laitetaan
ledikyntteliköt. Itsenäisyyspäivän
tienoilla tuodaan joulukuuset Toivonsaliin ja kirkkoon. Kirkko saa
jouluksi suuremman kuusen, vanha kuusi siirretään ulos ja seinille kynttilälampetteihin sytytetään
tulet, kertoo Langinkosken seurakunnan suntio Matti Kosonen.
Kososelle kirkon valmistaminen jouluun on varsin tuttua:
hän on tehnyt suntion töitä Langinkoskella 29 vuoden ajan. – Ja
ainakin 25 jouluna olen ollut töissä, hän hymyilee.

Latvatähti viisi metriä
korkeaan kuuseen
Kuusiin laitetaan perinteisen pelkistetty koristus, kynttilät, hopea-

nauhoja ja latvatähti.
- Kaksi miestä pitää A-tikkaista
kiinni ja yksi kiipeää laittamaan
koristeet kirkon viisi metriä korkeaan kuuseen. Se yksi olen tähän
asti ollut minä, mutta ehkä nuoremmat saavat nyt kokeilla.
Kuuset kirkolle toimittaa Tauno Päärnilä, joka tuli kotkalaisille tutuksi ajeluttaessaan meripäiväneuvoksia hevoskyydillä.
Ihan ensimmäiseksi kuusi laitetaan Toivonsaliin ja pöydät saavat Tuomaanristinsä, tuikkunsa ja huovutetut enkelinsä, sillä
pikkujoulut alkavat. Esimerkiksi kristilliset eläkeläiset, Metsolan tytöt, Sydänkerho, Kristillinen työväenyhdistys, lähetyspiirit ja keskiviikkokerho viettävät
sillä pikkujoulujaan.
- Me vahtimestarit laitamme
pikkujouluja varten pöydät yhteen halutulla tavalla. Juhlan järjestäjät koristelevat salin itse.
Vahtimestarit? Mikä on vahtimestarin ja suntion ero?
- Samoja hommia tehdään. Suntio on vain se perinteinen nimike.
Pisteeksi iin päälle siivooja Rai-

ja Näppi kiinnittää ikkunoihin
valkeita paperienkeleitä.

Joulurauhasta alkaa
joulunvietto
Kirkon joululaulajaiset alkavat
Christmas Carolseilla, englanninkielisillä kauneimmilla joululauluilla. Viimeisenä joulukonserttina on aina aatonaaton tunnelmallinen joulukonsertti, jonka kanttori Terhi Miikki aloitti aikanaan.
Nyt perinnettä jatkavat kanttorit
Tarja Silvennoinen ja Niina Venäläinen.
Joulunvietto alkaa Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla
jouluaattona kello 12, jolloin siellä
julistetaan joulurauha. Tänä jouluna Matti Kosonen huolehtii tilaisuuden äänentoistolaitteista.
Vahtimestareille tämä on kiireistä aikaa.
- Se meistä, joka on kosken rannalla, menee aina Ruonalan kirkolle ja valmistelee siellä aattohartauden pidon.
Jouluaattona pidetään lapsiperheiden aattohartaus kello 14
aikaan. – Sitä ennen vaihdamme
kirkkotekstiilien värit joulupaaston violetista joulun valkoiseksi.
Alttariliinan ja saarnatuoliin
kuuluvan kirjaliinan värit vaihdetaan tapaninpäiväksi punaisiin, sillä se on Stefanus-marttyyrin muistojuhla. Seuraavana päivänä tekstiilit ovat taas valkoiset.
Suntio huolehtii myös kukista. Ruonalan Kukka toimittaa aina alttarivaatteen värin mukaiset
joulutähdet.

Messut yöllä
ja jouluaamuna
Toivonsalin pöydille laitetaan perinteiset joulukoristeet.

Yömessu alkaa aattona kello 22

aikaan. – Mukana on myös lapsiperheitä, ja monista näkee, että aaton jälkeen joulun rauhallisempi
osuus on alkamassa, Matti Kosonen kertoo.
Jouluaamun messu alkaa kahdeksalta. – Muistan, kun Aittakorven joulukirkko alkoi 80-luvulla jo aamukuudelta. Kerran
pyrytti kovasti lunta, ja menin tekemään lumitöitä jo puoli viiden
aikaan. Nykyisin iso kone tekee
lumityöt, ja meille jää vain vähän
kolattavaa.
Ennen messua suntio huolehtii, että ehtoollisvälineet ovat valmiina. Pikarit laitetaan alttarikaiteen lokeroihin. Viinillä täytetyn
ehtoolliskannun paikka on alttarilla, jossa on myös ehtoollisleipärasia. Siihen mahtuu noin tuhat
leipää. Pappi siirtää leipiä ehtoollista jakaessaan leipälautaselle.
Messun jälkeen suntio laittaa
pikarit astianpesukoneeseen ja
kuivaa ne sitten käsin.
Langinkosken kirkon hopeinen, sisältä kullattu pikari on hyvin kaunis, ja siihen on kaiverrettu ”Kotkan srk 1955”.
- Tämä oli silloin Kotkan seurakunnan Metsolan kirkko, Kosonen muistelee.

Joulukuusi
ikkunasta ulos
Kolehtikaan ei kulje itsestään haavista tai korista oikeaan paikkaan.
Joskus kolehdinkerääjä ei saavu
paikalle, ja silloin Kosonen pyytää
tuttuja kirkkoon tulijoita apuun.
Ja mielellään he tulevatkin.
Kolehdin jälkeen haavit laitetaan telineeseen. Messun loputtua suntio siirtää rahat lippaaseen, lukitsee sen ja vie holviin.
Seuraavana päivänä rahat vie-

dään taloustoimistoon.
Kun työssä on näin monta erilaista tehtävää, joskus varmaan
unohtuukin jokin asia?
Matti Kosonen miettii hetken ja
naurahtaa:
- Kerran jäivät alttarikukat viemättä. Jukka Lopperi haki ne kylmiöstä ja vei alttarille, eikä kukaan varmaan huomannut asiaa.
Langinkosken kirkon joulu
päättyy loppiaiseen - ja kuiviin
havunneulasiin. Kirkossa kuusi
on patterin vieressä ja Toivonsalissa on lattialämmitys, joka kuivattaa kuusen perusteellisesti.
- Se heitetään ikkunasta ulos ja
kopautetaan, ja neulaset irtoavat
siitä kerralla.

12 kynttilää – ja
omaa joulua viettämään
Suntio Matti Kososen oma joulu
alkaa yömessun jälkeen, kun alttarille on laitettu aamua varten 12
kynttilää.
Hän ajelee kotiinsa Hirvikoskelle, ja siitä käynnistyy joulu
maalla.
Hänen omiin joulumuistoihinsa kuuluvat jouluaamun rekimatkat Punkaharjun kirkkoon 60-luvun alussa.
- Kirkkoreen pehmusteina olivat heinät ja niiden päällä hirven
tai poron taljat. Päälle vedettiin
lämmikkeiksi vällyt, joiden toisella puolella oli huopaa ja toisella koirannahkoja, Kosonen muistelee hymyillen.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

