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Valintoja

Elämä on täynnä valintoja. On viisaita, vaikeita tai pakollisia, arkisen jokapäiväisiä ja koko elämän mittaisia.
Tuntemattomassa tienhaarassa moni epäröi.
Kirjakaupassa, lukemattomien vaihtoehtojen keskellä
olen hetken hukassa. Valitsen kaksi ystävän suosittelemaa Hannu Väisäsen kirjaa: Vanikan paloja ja Toiset
kengät. Uudempiakin kirjoja olisi, mutta päätän lukea
ne myöhemmin.
On hyvä lukea monenlaista tekstiä: kirja viikossa ja
Raamattua joka päivä. Pokkarit ovat edullisia, ja raamatunpaikoista on tehty loistavia koosteita Päivän Sanasta Paastonajan rukouskirjaan. Kirjat ovat sanakarttoja elämäntielle. Kaikkea ei tarvitse nähdä ja tehdä itse. On helpottavaa käydä mielessään kirjoittajien viitoittamia polkuja.
Kirkko valitsi seitsemästä hyvästä arkkipiispaehdokkaasta yhden. Täpärällä vaalilla asia tuli ratkaistua.
Nyt odotamme, mitä kesällä aloittava uusi ykkönen vertaistensa joukossa (primus inter pares) tuo mukanaan.
Piispan tehtävä on suuntaa näyttävä ja sovitteleva. Lisukkeeksi arkkipiispalle tulee painavampaa linjan määrittelyä sekä paljon odotuksia ja vaatimuksia kirkon sisältä ja ulkopuolelta. Tähän mennessä viiden arkkipiispan toimintaa median kautta seuranneesta näyttää, että tehtävä muuttaa valittua kirkonmiestä. Yhdestä tuli
arkkipiispuuden myötä jämäkämpi, toisesta pehmeämpi, kolmannesta jotain muuta. Aikakin on erilainen.
Kirkko on perussanomassaan elämän puolella. Siihen
luottaen katsomme, kun kirkkolaiva kulkee karikoiden
keskellä ja mäkien yli turvallisesti Kari Mäkisen arkkipiispa-aikaan.
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

Kohti hiljaista viikkoa

Katse ristissä
Autokoulussa ollessani
opettaja neuvoi, ettei katse
saa olla kiinnitettynä lähelle, konepellin eteen vaan pitää katsoa kauemmaksi, horisonttiin.
Tämä sama ohje pätee
myös paastonaikaan, hiljaiseen viikkoon ja koko elämään. Älä tuijota lähelle, vaan näe kokonaisuus.
Kun katse on suunnattuna
ristiin, on turvallista tehdä
matkaa.
Langinkosken kirkko
on sisältä hyvin pelkistetty, mutta alttarin yläpuolella seinässä on iso risti. Mitä
taaempana kirkon penkissä istuu, sitä paremmin ristin näkee.
Palmusunnuntaista alkaa hiljainen viikko. Hiljainen viikko valmistaa meitä kristillisistä juhlista suurimpaan, pääsiäiseen. Palmusunnuntaina Jeesus ratsastaa Jerusalemiin juhlittuna kuninkaana ja auttajana.
Hiljaisen viikon aikana suosio vaihtuu kärsimykseen.
Viikon teksteissä muistellaan ehtoollisen asettamista, Jeesuksen vangitsemista, tuomiota sekä kuolemaa
ristillä.

Tiffanyristi Väkevä Jumala. Langinkosken seurakunnan Toivonsalissa on huhtikuun ajan 28.3.–30.4.2010 tiffanyristinäyttely Minun rakkauteni Herrassa. Näyttelyssä on 14 tiffanytyötä. Töiden muodoilla ja väreillä niiden tekijä Roine Piiroinen kuvaa jumaluuden eri puolia. Jokaiseen työhön liittyy aihetta syventävä rukoustaulu.
Kuvan tekijä ja valokuvaaja: Roine Piiroinen

Ylösnousemuksen toivo

✗ Kansikuvassa

Huippuhetki! Kirkkoherra Hannu Marttila
ja Osviitta-lehti Kilimanjaron huipulla. Kuvan nappasi joku matkaseurueesta.

Hymyillen

Kärsimystien taustalla kuultaa ylösnousemuksen toivo.
Ylösnousemuksen toivo jättää kärsimyksen varjoonsa.
Tai tulisi jättää. Mietin joskus, että korostammeko ehkä liiaksi kärsimystä hiljaisen viikon vietossa. Uuvummeko me tuon kärsimystien varrella niin, että emme
enää löydäkään iloa ja riemua pääsiäisaamun valjetessa. Jääkö meille vain kärsimys ja taakka ilon ja rauhan sijaan.
Juhlaan valmistaudutaan
aina. Kirkossa tuota valmistusaikaa kutsutaan paastoksi. Suuri paasto edeltää pääsiäistä ja pieni paasto joulua. Tohinan ja hyörimisen sijaan valmistautumisen tulisi olla sisäistä, rukouksen valaisemaa hiljaisuutta. Sisäisen valmistautumisen ei suinkaan tule
johtaa meitä käpertymään
itseemme vaan sen tulisi avata silmämme ja sydämemme näkemään paremmin lähimmäisemme lähellä
ja kaukana.
Kärsimystien vaiheet voivat pysäyttää meidät kriisin lailla huomaamaan sellaista, mikä on aikaisemmin
hautautunut arjen keskelle.

Näemme ehkä selvemmin
mitkä asiat ovat elämässä
tärkeitä ja mitkä vähemmän
tärkeitä.
Muistaessaan kärsimystä ja kertoessaan Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kirkko kutsuu
meitä jokaista elämään.
Kuolemasta syntyy elämä.
Ei vain luonnossa, vaan
myös meidän sydämissämme. Kohdatessamme Jumalamme kuoleman ristillä, kohtaamme jotain omasta kuolemastamme. Teemme ehkä jo vähän surutyötä, mutta ehkä tarkoitus on,
että löydämme kaiken sen
mikä elämässä on arvokasta ja osaamme kuunnella
sydämellämme Jumalan ja
elämän kutsua.

Usko elämään

Uskoa ei synny omin voimin,
ilmaiseksi anova sen saa,
lauletaan laulussa. Uuden
testamentin mukaan tyhjä hauta sinänsä ei vakuuta ketään ylösnousemuksesta, vaan sen tekee vasta
ylösnousseen henkilökohtainen kohtaaminen. Sama tilanne on tänäkin päivänä.
Tänään me saamme koh-

data Jeesuksen sanassa ja
sakramenteissa, kasteessa
ja ehtoollisessa.
Vapahtajamme syntymäjuhlaa, joulua ei olisi ilman
ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäistä. Eikä pääsiäistä olisi ilman joulun ihmettä, Jumalan ihmiseksi tulemista Jeesuksessa. Ilman
ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäistä ei olisi olemassa kristillistä kirkkoa. Ilman
ylösnousemusta emme olisi
kuulleetkaan Jeesuksesta.
Kristus nousi kuolleista –
totisesti nousi! Iloitkaamme
ja riemuitkaamme!
Anne Läheniemi
Langinkosken seurakunnan
pappi
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Jokaisella meillä on ristintiemme

Kotkan Via Crucis on
ainutkertainen elämys
Jokainen, joka tulee mukaan
tähän tapahtumaan, saa
varmasti eväitä oman
ristintiensä kulkemiselle.
– Emme pyri tarkkaan Raamatun tapahtumien kuvailuun, vaan tarjoamme ainutkertaisen elämyksen, välähdyksiä pääsiäisen
kertomuksesta. Tapahtumien ytimeen pääsee myös yleisö.
Näin miettii kotkalainen musiikkipedagogi ja pääsiäisnäytelmä Via Cruciksen
tuottaja Harri Setälä.
Via Cruciksessa on todellakin kyse paljon enemmästä kuin pääsiäiskuvaelmasta.
Lähtökohtana on maailmanmusiikki.
Puhekuoron, laulukuoron ja sudanilaisten rumpaleiden rytmit leijuvat toistensa
lomitse ja päällä. Kalimban eli sormipianon sointi luo ikuisuuden tuntua. Iso Lähi-idän kehärumpu on kuin kohtalon ääni.

Varjokuvat kertovat omaa tarinaansa

Kerronta on taianomaisen meditatiivista,
toistavaa, ja se antaa katsojalle tilaa pohdiskeluun. Jeesuksen ristintiellä kokema tuska
kasvaa äärimmäiseksi, ja kun kansa huutaa
häntä ristinnaulittavaksi, näytelmän kertoja jatkaa puhumistaan kuin tämän ajan urheiluselostaja.
Marian ja Pietarin vuoropuhelukin on
kuin tätä päivää. He pohtivat, miten voisivat puolustaa Jeesusta.
– Nykyisinkin on ihmisiä, jotka auttavat
hätään joutuneita, Harri Setälä pohdiskelee.
Taustalla on seitsemän metriä korkea, verenvärinen kangas, jolle heijastettavat varjokuvat kertovat omaa rinnakkaista tarinaansa, tuhatvuotisen varjoteatterin perinteen keinoin.
Via Cruciksessa yleisö haastetaan mukaan tapahtumiin. Jokainen voi kokea olevansa mukana pääsiäisen tapahtumissa,
keskellä suuria hetkiä ja vahvoja tunteita.

Tekijäporukka on timanttia

Via Crucista tekemässä on noin 50 ihmistä.
Käsikirjoitus on Petri Pietiläisen ja ohjausryhmässä ovat Setälän lisäksi Ville Sandqvist ja Arto Myllärinen, joka myös esittää Pietaria.

Harri Setälä uskoo, että Via Crucis on todellinen elämys niin katsojille kuin tekijöillekin.

Laulut on säveltänyt Marko Puro. Kuoroissa on mukana Langinkosken Sekstikuoro ja puhekuorossa Hyväntuulen laulajien ryhmä, sekä Karhuvuoren koulun
oppilaita.
Jeesuksena on jälleen Jari Lippo, Mariana Niina Rahola ja kertojana Raimo Kaistala. Helsinkiläinen musiikinopettaja Ter-

Puhekuoron, laulukuoron
ja sudanilaisten
rumpaleiden rytmit
leijuvat toistensa
lomitse ja päällä.

Marrasvaaleissa 16-vuotiaat pääsevät äänestämään
Seurakuntavaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi löytyy ajankohtaista tietoa 14. marraskuuta pidettävistä vaaleista. Kirkkohallituksen
perustamaa sivustoa ylläpitää ja päivityksestä huolehtii seurakuntavaalien projektisihteeri Kari Kanala. Sivut tukevat ja palvelevat vaalityötä tekeviä seurakuntia, vaaleihin ehdolle
asettuvia ja äänestäjiä.
Keväällä vaalisivut keskittyvät ehdokkaiden rekrytointiin, syksyllä heidän tunnetuksi
tekemiseensä. Lokakuussa sivuille tulee vaalikone, joka auttaa äänestäjiä oman ehdokkaan
löytämisessä. Vaalijulisteita voi ihailla sivuilla
syyskuun puolen välin jälkeen. Lehtimainonta- ja ehdokasesitepohjat tulevat sivuille maaliskuun alussa.
Seurakunnat voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä vaalimainonnasta alueellaan. Jokai-

nen seurakunta voi valita vaalikampanjan
laajasta visuaalisesta ilmeestä ja mainoslauseista omaan vaaliviestintään parhaiten sopivat osat.
Ensi vuoden seurakuntavaalit ovat yhteiskunnallisesti merkittävät, sillä 16- ja 17-vuotiaat pääsevät vaaliuurnille ensimmäistä kertaa. Seurakuntavaalit tekevät historiaa. Äänestysiän alentamisella pyritään saamaan
seurakuntien toiminta ja hallinto vastaamaan
nykyistä paremmin nuorempien ikäluokkien
tarpeita.
Eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen äänioikeusikärajan alentamisesta seurakuntavaaleissa vuoden 2008 lokakuussa. Seurakuntavaaleissa isänpäivän aikaan valitaan noin 10
000 luottamushenkilöä tekemään päätöksiä
seurakunnissa kaudella 2011–2014.

hi Oksanen soittaa kehärumpua ja laulaa.
– Koko tekijäporukka on timanttia, Harri Setälä kehuu.
Via Crucis esitetään Kotkan kirkossa pitkäperjantaina alkaen kello 21.00.

Ulla-Maija von Hertzen

Henkilöstö
uutisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on valinnut kiinteistönhoitajan virkaan insinööri Tomi Kokon
1.4.2010 alkaen. Tomi on työskennellyt väliaikaisena samoissa tehtävissä jo jonkin aikaa.

Kymin seurakunta

Uuteen 5. diakonian virkaan Kymiin on valittu Hanna Kokkomäki 1.4.2010 alkaen.

Langinkosken seurakunta

Sari Onnela on siirtynyt keskusrekisteristä toimistosihteeriksi
Langinkosken seurakuntatoimistoon.
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Virvon varvon vitsasella,
kosken palmunoksasella

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

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:

www.lasivuorimaa.fi

P

almusunnuntai tuo nykyisin monen mieleen
noidiksi pukeutuneet
pikkutytöt, jotka kulkevat koristeltujen pajunoksien kanssa virpomassa ja jotka odottava saavansa
vastineeksi makeisia tai rahaa.
Alkuperäinen palmusunnuntain merkitys on kuitenkin hyvin
kaukana noidista.
Kristillisessä kirkkovuodessa
palmusunnuntai aloittaa hiljaisen
viikon, jonka aikana seuraamme
Jeesuksen kärsimyshistoriaa. Palmusunnuntain raamatunteksteissä kerrotaan, miten Jeesus ratsasti
aasilla Jerusalemiin, ja kansa tervehti häntä kuin kuningasta heitellen palmunlehviä ja vaatteita tielle. Ihmiset huusivat: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin
kuningas!”
Palmuun liittyy tässä yhteydessä runsaasti symboliikkaa. Muinaisille israelilaisille palmu oli
vanhurskaan ihmisen vertauskuva, ja palmunoksilla tervehdittiin
ylhäisiä. Vanhassa testamentissa palmu on ilon ja riemun symboli. Palmu kuvaa myös voittoa
ja ikuista elämää, joka Jeesuksen
kärsimystien päässä häämöttää.

min eri puolilla kristikuntaa. Oksia alettiin tuoda myös kirkkoihin siunattaviksi. Uskonpuhdistus kielsi kulkueet pakanallisina.
Palmusunnuntaita edeltävää
lauantaita on itäisessä kristikunnassa vietetty 300-luvulta lähtien
Lasaruksen lauantaina. Iltavigiliassa pappi siunaa lehvät ja oksat
ja jakaa ne kirkkokansalle. Ortodokseilla tapa on säilynyt.
Keski- ja Pohjois-Euroopassa on
tyydytty pajun oksiin. Venäjällä
palmusunnuntain nimi on pajusunnuntai. Meillä Suomessakin
on vanhastaan kerätty pajunoksia maljakoihin palmusunnuntain koristeeksi. Nämä Pohjolan
palmut kertovat myös Kristuksen
kuninkuudesta ja voitosta.

Lasten virposunnuntai

Itä-Suomessa ja Karjalassa palmusunnuntaihin liittyy virpomisperinne. Lapset, sekä tytöt että pojat,
käyvät aamulla virpomassa ensin
kotiväkeä, sitten kummeja, sukulaisia ja naapureita. Myös kotieläimet virvottiin. Pajunoksat koristeltiin etukäteen nauhoilla ja ru-

Palmusunnuntaita alettiin viettää 300-luvulla Jerusalemissa.
Kristityt kokoontuivat Öljymäelle laulamaan ja lukemaan
Raamattua. Sieltä palattiin
kulkueessa, jossa kannettiin palmunoksia. Palmusunnuntain kulkueet
yleistyivät myöhem-

Niin se on – jo 200 000 asiakkaamme vakuutuslasku on maksettu OP-bonuksilla, joita kertyy
pankkiasioinnista. Laske omat bonuksesi osoitteessa
op.ﬁ/bonuslaskuri ja tutustu lähemmin mahdollisuuteen
saada viiden tähden laskuja Pohjolasta.
Kun haluat säästää aikaa ja rahaa, keskitä pankki- ja
vakuutusasiasi Osuuspankkiin.

Maiju Kettunen

OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas,
jonka oma tai perhe
perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Virvon varvon viisahaksi,
taputtelen taivavaksi,
punaisen munan edestä
Virvon varvon
tuoreeks terveeks
tulevaks vuuveks,
isännälle pitkää ikää,
emännälle perä leveä,
pojalle hyvä hevonen,
tyttärelle punaiset posket,
siul vitsa, miul palkka.
Virboi lyö varboi lyö
tuoreeks terveeks,
kulukettu ääreh,
uusi kettu tilal,
vuuveksi vuottamah,
nedäliksi (viikkoksi) velkaa,
sinul vitsu, minul jäitsy (muna).

Marja Meura

Kolahtaako? -ilta tulossa
Viime syksyn yleisöennätyksen
jälkeen elokuvatoimikunta päätti kokeilla jotain uutta ennen varsinaista syksyn elokuvaviikkoa.
Huhtikuussa järjestämme elokuvaillan nimeltään Kolahtaako?
– sivuraiteella. Keskiviikkona
28.4. tarjolla on hieno elokuvaelämys, jonka yhteydessä on luvassa tuttuun tapaan kommentointia
ja keskustelua. Elokuvan ystävät

Virvon varvon vitsasella,
kosken koivun oksasella,
Jumala sinua siunatkoon.

seteilla. Ennen vanhaan koristeet
tehtiin vaikka sanomalehden silpusta tai karamellipaperista.
Pajunoksilla lyödään kevyesti
virvottavia ja sanotaan jokin virpomisluku, jolla toivotetaan onnea ja usein siunaustakin tulevaksi vuodeksi. Virpovitsa
annetaan virvottavalle, joka
jää viikoksi ”velkaa”. Virpomisesta saatava ”palkka” haettiin
vasta viikon päästä pääsiäisenä.
Yleensä lapset saivat keitetyn kananmunan, sillä kuvasihan muna ylösnousemusta ja uuden elämän syntyä. Myöhemmin annettiin varallisuuden mukaan leivonnaisia ja makeisia.
Länsi-Suomessa ei virpomisperinnettä tunnettu. Sotien jälkeen
karjalaisten virpominen alkoi levitä ympäri Suomea. Tällöin siihen yhdistyi vanha läntinen trulli- eli noitaperinne, johon ei suinkaan liittynyt mitään myönteistä
vaan esimerkiksi kotieläinten vahingoittamisyrityksiä ja pahantahtoista loitsimista.
Monen onkin vaikea hyväksyä nykyistä perinteiden sekoittumista, jossa noidiksi pukeutuneet pikkutytöt kiertelevät virpomassa ja haluavat palkkion saman tien.

Palmusunnuntai
on vanha pyhä

Jo 200 000
asiakastamme
on saanut
valmiiksi maksetun
vakuutuslaskun.

Karjalaisia
virpomalukuja

saavat näin esimakua syksyn tarjonnasta.
Elokuvatoimikunta jatkaa työtään Marja Meuran johdolla. Syksyn Kolahtaako? ‑elokuvaviikko
on tänä vuonna viikolla 40 eli 4.–
10.10.2010. Elokuvatapahtumista saat tietoja uudistuvilta kotisivuiltamme www.kolahtaako.fi.
Voit lukea sieltä mm. elokuvablogeja. Sivuillemme pääsee myös

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän sivustolta. Menemme myös
facebookiin.
Kotkan kaupungin kulttuurilautakunta myönsi vuoden 2009
kulttuuritekomaininnan Kolahtaako? ‑elokuvaviikolle. Tällainen tunnustus kannustaa toimimaan, vierivä kivi ei sammaloidu.

Marja Meura
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Näyttelijä-ohjaaja Kari
Arffman juonsi tapahtuman ja Johanna Korhonen (oikealla) sekä Mari
Teinilä tekivät siitä
ajatuksia nostattavan
tilaisuuden.

Kuka tietää,
mitä Jumala ajattelee?
Vuoropuhelun vai vaike‑
nemisen kirkko ‑tilaisuu‑
dessa pohdittiin myös
piileskelyä ja välttelyä.

K

otimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä ja toimittaja Johanna Korhonen avasivat
kiinnostavia näköaloja
puhuessaan Vuoropuhelun vai vaikenemisen kirkko ‑tapahtumassa Kotkan pääkirjaston auditoriossa helmikuussa.
”Minä tiedän mitä Jumala ajattelee” oli Mari Teinilän puheenvuoron aiheena.
Usein keskustelija tai mielipidekirjoittaja perustelee kantansa
sillä, että hänen näkemyksensä
on uskollinen Raamatun sanalle.
Monesti käytetään myös raamatunjakeita mielipiteiden tukena.

Ei naisia kanttoreiksi…

Naispappeutta on vastustettu raamatullinen näkemyksen perusteella ja käyttäen Raamatun yksittäisiä jakeita. Viime vuosina
aiheena on ollut homoseksuaalisuus.
– Näin Raamattua käyttävän
keskustelijan viesti on, että hänen tapansa lukea ja tulkita Raamattua on ainoa oikea. Siispä juuri hän tietää, mitä Jumala ajattelee
tästä asiasta.
– Keskustelu loppuu siihen,
koska harva meistä tohtii lähteä
väittelemään Jumalan kanssa.
Tulkinnoissa on joskus ollut
hieman humoristisiakin piirteitä.

Paavalin kirjeessä korinttolaisille sanotaan, että ”naisten tulee
olla vaiti seurakunnan kokouk
sissa”.
Kirkkohistoriassa tätä on käytetty perusteena siihen, ettei nainen voi laulaa kirkkokuorossa. Reilu sata vuotta sitten Suomessa kirkolliskokous päätti, että nainen ei voi toimia kanttorina, koska kanttori myös laulaa,
mutta urkurina kyllä. Kanttoriksi nainen hyväksyttiin 1960-luvun alussa.

…eikä pyhäkoulun
opettajiksi

Timoteuksen kirjeissä taas todetaan, ”naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en
salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä: hänen
on elettävä hiljaisesti.”
– Tuon jakeen takia naisten toiminta pyhäkoulun opettajina herätti 1800-luvun lopussa suuttumusta pappeinkokouksessa Turussa. Kirkolliskokousedustajiksi
naiset hyväksyttiin vasta 1930-luvulla.
– Miksi Raamatun jakeilla ei
perustella naispappeuden ja homoseksuaalisuuden lisäksi esimerkiksi suhdetta omaisuuteen,
kohtuulliseen elämäntapaan ja
köyhistä huolehtimiseen? Maailmassa kuolee joka päivä kuolee
24 000 lasta nälkään ja tauteihin,
jotka olisivat hoidettavissa.
Teinilä muistuttaa Jeesuksen
sanoneen näin: ”Myykää mitä teillä on, ja antakaa köyhille… Missä on aarteenne, siellä on
myös sydämenne.”

– Kuka meistä voi sanoa toimineensa Jeesuksen ohjeen mukaisesti?
Yhteenvetona Mari Teinilä esitti, että ihmisen ymmärrys on aina rajallinen ja sidottu joihinkin
lähtökohtiin.
– Eteenpäin vievä ja tasokas
keskustelu kirkosta ja kristinuskosta ei voi käyttää perusteina yksittäisiä raamatunjakeita ja ajatusta, että vain minun tulkintani on
raamatullinen.
– Kun uskaltaa katsoa asioita
erilaisista näkökulmista, myös
oma raamattunäkemyskin voi syventyä.

Piileskelyä ja välttelyä ja

Toinen puhuja, toimittaja Johanna
Korhonen pöllytti kirkon sitkeästi elävää vaikenemisen kulttuuria.
– Kirkolla on kolme johtamisen strategiaa, piileskely, välttely
ja ”en voi ottaa kantaa”. Jos tahtoo olla johtaja, ei voi olla kaikkien kaveri. Ei voi vaatia, ettei johtajaa saa ”häiritä” tai ettei hänelle
puhuta epämiellyttävistä asioista.
Välttely ilmenee Korhosen mukaan niinkin, että kun toimittaja pyytää haastattelua esimerkiksi eettis-moraalisesta ongelmasta,
ei pyydetyllä ole aikaa.
– Tai hänen koiransa on sairaana tai hänen pitää pakata matkaa
varten tai asia ei kuulu hänen toimialaansa.
Välttely yleensä vain pahentaa
asioita.
– Jos johtaja ei onnistu ratkaisemaan asiaa kunnolla, ongelma monistuu, kun siitä tehdään
omia päätöksiä monessa alem-

massa yksikössä. Ongelma alkaa
elää, putkahdella esiin ja saada
uusia muotoja. Esimerkiksi naispappeuden vastustus saattoi lisääntyä juuri tästä syystä.
– Mitä jos Nokia Oyj:tä johdettaisiin samalla tavalla? Jos ylin
johto ei antaisi haastatteluja eikä
tekisi päätöksiä?

Ketkuilusta seuraa
pelkkää pahaa

Vuoropuhelun
vai vaikenemisen
kirkko ‑tapahtuman
järjesti Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän
viestintä osana
Henkeä ja elämää
2008–2010-vuosiaiheen
toteutusta,
Osviitan kymmentä
ilmestymisvuotta ja
kotkalaisseurakuntien
yhteisen tiedotuksen
kolmea kehittämisen
vuosikymmentä.

Parisuhdelain keskustelumylläkässä on tullut usein esiin lause
”aika ei ole vielä kypsä”.
– Jumalaako pelätään vai ihmisiä? Kun Jumala on kaiken alku
ja loppu, tuo lause ei voi koskea
häntä. Viittaus kypsään aikaan
liittyy ihmisiin. Siis ihmisiä tässä pelätään.
– Sanotaan, että teetpä ihan mitä hyvänsä, ainakin 30 prosenttia
ihmisistä suuttuu. Kirkossa prosenttiluku ei ehkä ole näin iso,
mutta selvästi äänekkäämpi.
Korhonen korostaa, että tieto
voittaa pelon.
– Todellinen keskustelu, jossa kaikki saavat tutustua uusiin
tosiasioihin, auttaa mielipiteiden
muodostamisessa. Ruotsin kirkossa käytiin laaja keskustelu homoudesta, johtajatkin kertoivat
ajatuksensa avoimesti ja kaikkia
kuunneltiin. Näin päätökseen on
paljon helpompi sopeutua.
– Vaikenemisesta, vitkuttelusta
ja ketkuilusta seuraa vain pelkkää pahaa, Johanna Korhonen kiteytti.

Teksti ja kuva Ulla-Maija
von Hertzen
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KOTKA 21.–23.5.2010

ekumeeninen raamattutapahtuma

TEHTAAN VARJOSSA

sataman valossa

Järjestäjät: Suomen Pipliaseura, Kotkan seudun seurakunnat

www.bible.fi | www.raamattutapahtuma.fi
Suomen Pipliaseura

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

PÄIVÄ
Luterilaisten oma
Isä Nitro, pastori
Mikko Salmi,
Toivon päivässä
arkisin kello 13–17.
Täsmälääkettä
kirkon ahtaumiin
tarjolla Toivon
tuomiokapitulissa
torstaisin kello 16.10.

Yhteistyössä luterilaiset seurakunnat.

Kirkkokadun
Kukkapuoti
Muistathan
Pääsiäiskukat!
Kirkkokatu 10
p. (05) 216 122

Postia lakimies
Liikaselle
Varatuomari Ari Liika‑
nen toimii viiden hiippa‑
kunnan kurinpitoasia‑
miehenä.

K

un Espoon hiippakunta
päätti tammikuussa lähettää Pohjan kirkkoherran
Karjala-lausuntoja koskevan kantelun kurinpitoasiamiehen tutkittavaksi, saattoi mikkeliläinen varatuomari Ari Liikanen
ruveta odottamaan postia. Liikanen toimii Espoon, Helsingin,
Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan kurinpitoasiamiehenä.
Kurinpitoasiamiehen tehtävä
on sivutoiminen. Päätyökseen Ari
Liikanen hoitaa Mikkelin kaupunginlakimiehen virkaa. Kirkon kurinpitoasioita hänen käsiteltäväkseen tulee vuosittain 2–5.
Tämä vuosi on tosin alkanut
tavallista vilkkaammin. Pohjan
kirkkoherraan liittyvän asian lisäksi Liikasen tutkittavaksi on
tullut jo kolme muutakin juttua.
Kurinpitoasiamiestä tarvitaan
silloin, kun tuomiokapitulit tai
seurakunnat tarvitsevat ulkopuolista ja puolueetonta apua viran-

Kurinpitomenettelystä
ollaan luopumassa
Kirkon kurinpitomenettely
perustuu ajatukseen siitä, että
kirkon viranhaltijan tulee olla
esimerkkinä ja käyttäytyä virka-asemansa mukaisesti. Vastaavalla tavalla Suomessa tarkan suurennuslasin alla ovat
esim. poliisit ja sotilaat. Poliiseilla ei tosin ole omaa kurinpitomenettelyä, mutta sotilaisiin sovelletaan puolustusvoimien omaa sotilaskurinpitomenettelyä sen lisäksi, että
heidän toimintaansa voidaan
tarkastella normaalin virkamiesoikeuden näkökulmasta.
Luterilaisen kirkon piirissä
on vireillä kurinpitomenettelystä luopuminen, koska järjestelmä on hidas ja osin vanhentunut. Kirkolliskokous teki esityksen lain muuttamisesta viime marraskuussa.
Ari Liikanen vahvistaa, että
kurinpito voidaan todennäköisesti helpostikin korvata
normaalilla virkamiesoikeudellisella menettelyllä.
– Kyse olisi siis siitä, että
selvitettäisiin, onko viranhaltija toiminut virkansa edellyttämällä tavalla ja työnantajan määräysten mukaisesti. Näinhän kuntien ja valtionkin virkamiesten kohdalla
toimitaan, Liikanen sanoo.
Kirkon viranhaltijoiden kuten esimerkiksi pappien kohdalla on tosin joissakin tilanteissa pohdittava myös sitä,
pitääkö papilta viran ohella
viedä myös pappisoikeudet.

Kurinpitoasiamies Ari Liikasen käsiteltäväksi on alkuvuoden aikana tullut jo kaksi
kantelua ja kolmas on tulossa Espoon hiippakunnasta lähiaikoina.

haltijoidensa toimien tutkimiseen
ja selvittämiseen.
– Useimmiten on kyse siitä, että
viranhaltija toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan, laiminlyö niitä
tai käyttäytyy muuten virka-asemaansa sopimattomalla tavalla,
kuvaa Ari Liikanen.

Liikanen painottaa kuitenkin,
että kurinpitorangaistus tulee virkamiesoikeudellisin perustein.
– On hyvä muistaa, että vaikka viranhaltija saisi kurinpitorangaistuksen, hän ei ole syyllistynyt rikokseen, Liikanen sanoo.

Alkoholista paljon kanteluita

Läheskään kaikki kantelut eivät
edes tule kurinpitoasiamiehelle
saakka. Tuomiokapitulit saattavat
jo itsenäisesti todeta, ettei kantelu
anna aihetta kurinpidollisiin toimiin. Tai piispa voi käydä kantelun kohteena olevan viranhaltijan
kanssa asiaa läpi niin, ettei kurinpitomenettelyä tarvita.
Seula on muutenkin tarkka, sillä ennen asian ohjaamista kurinpitoasiamiehelle tapauksen taustoja selvittää hiippakunnan tutkinta-asiamies. Tuomiokapitulit
tai seurakunnat kääntyvät kurinpitoasiamiehen puoleen vasta tutkinta-asiamiehen selvityksen jälkeen, jos vielä sittenkään.
– Tutkinta-asiamiehen selvityksen pohjalta viranomainen harkitsee, onko asiassa ilmennyt jotain sellaista, joka edellyttää kurinpitoasiamiehen käyttämistä,
Ari Liikanen sanoo.
Kurinpitomenettely
kestää
usein kuukausia. Asiaa on saatettu selvittää ja tutkia jo monta
kuukautta ennen kuin se lähetetään kurinpitoasiamiehen tutkittavaksi.

Yleisimmin kurinpitoasiamiehen
käsittelyyn tulee kirkon viranhaltijoiden alkoholiongelmia koskevia kanteluita. Varsin yleisiä ovat
myös naispappeuskiistaan liittyviä tasa-arvokysymyksiä ja seurakuntien työyhteisöongelmia käsittelevät asiat.
Kurinpitorangaistuksena voidaan määrätä kirjallinen varoitus, virantoimituksesta erottaminen 1–6 kuukaudeksi tai viraltapano. Kurinpitoasiamies ei
itse päätä rangaistuksesta, vaan
esittää siitä vaatimuksen ja päätös tehdään tuomiokapitulissa
tai seurakunnan päättävissä elimissä.
Useimmat Ari Liikasen käsittelemät tapaukset ovat kuitenkin
johtaneet johonkin seuraamukseen. Jos viranhaltijan menettely
puolestaan edellyttää normaalia
tuomioistuinkäsittelyä, ei kirkko
enää käytä omaa kurinpitomenettelyään muutoin kuin harkitessaan sitä, voidaanko papilta evätä rikoksen takia myös pappisoikeudet.

Kuukausien prosessi

Matti Laitsaari
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Kotka-Kymin seurakunta
yhtymällä on paljon tarjottavaa
ihmisten arkeen ja juhlaan.
Tässä on vain joitakin
esimerkkejä seurakuntatyöstä.
Tule mukaan ja löydä oma paik‑
kasi seurakunnan toiminnassa!

K

otkansaaren Keskusrekisteristä Mariankatu 14 katutasosta voi
hakea virkatodistukset, sopia häihin, ristiäisiin ja hautajaisiin liittyvät järjestelyt ja selvittää hautapaikka-asiat. Myös Langinkosken (os. Langinkoskentie 1) ja Kymin (os. Karhulantie
33) seurakuntatoimistoista saa virkatodistuksia, voi varata tiloja tilaisuuksia ja tapahtumia varten sekä sopia kirkollisista toimituksista: kasteesta, hautaan siunaamisesta ja kirkollisesta vihkimisestä.

Hiljaisuus kutsuu

Hiljaisuuden retriitit antavat nykypäivän
kiireiselle ihmiselle hetken aikaa keskittyä
kuuntelemaan itseään ja paneutua elämän
tärkeisiin kysymyksiin. Monelle retriitit
ovat antaneet uuden alun itseensä tutustumisessa. Hiljaisuuden talo on avoinna Helilän seurakuntatalossa Kymin kirkonmäellä hiljaisella viikolla.

Seurakunnissa tapahtuu
— tule mukaan!

Virkistystä Tuomasmessuissa
ja Lähteellä-illoissa

Urkumusiikkia

Jokainen jumalanpalvelus on myös urkukonsertti. Kotkan Urkuviikolla ja lukuisissa konserteissa ympäri vuoden voi kokea
koko sen kirjon, mitä korkeatasoinen perinteinen ja uudempi urkumusiikki ihmiselle antaa.

Tuomasmessut tavoittavat aivan uusia ihmisiä. Musiikki, esirukoukset ja ihmisten
tarinat auttavat hiljentymään ja vastaanottamaan rauhaa ja tutkistelemaan oman uskon aitoutta. Suuren suosion saaneet Lähteellä-illat tarjoavat kauniin hetken musiikin ja ajatusten merkeissä Ruonalan kirkolla.

Lapsia ja vanhempia

Lapsikerhot ovat pikkuihmisille tärkeitä
toisten kohtaamisen ja yhdessä leikkimisen ja oppimisen paikkoja. Perhekerhoissa
vanhemmatkin tapaavat toisiaan ja voivat
vaihtaa ajatuksiaan.

Rukousta ja keskustelua

Rukousryhmät, keskustelu- ja raamattupiirit antavat uusia mahdollisuuksia syventyä
uskon keskeisiin kysymyksiin niin hiljaa
omassa sisimmässä, kuin yhteydessä toisiin, vastauksia etsiviin ihmisiin.

Lauletaan kuorossa

Kirkkokuoro on monelle paikka, joka suo
mahdollisuuden rakkaaseen harrastukseen,
uusiin haasteisiin, laulamisen iloon ja yhdessäoloon. Langinkosken seurakunnassa
toimii Lapsikuoro 7–12-vuotiaille tytöille
ja pojille. Koskigospelissa lauletaan iloisel-

voi myös pyytää kotikäynnille. Diakoniatyössä järjestetään myös leiri-, retki- ja kerhotoimintaa sekä monenlaisia tapahtumia.
Kesken kauppareissunkin voi pysähtyä
keskustelemaan elämän tärkeistä asioista.
Langinkosken seurakunnan Papin pöytä
kutsuu ihmisiä kahvikupposen äärelle Automarket Prismassa.

Teksti Ulla-Maija von Hertzen
Piirroskuvat Toni Brantberg

Nuorille toimintaa

la mielellä rytmikästä hengellistä musiikkia, gospelia. Lauluyhtye Seksti laulaa hengellistä musiikkia aina negroista kantaatteihin. Aurinkokuoro on kehitysvammaisten
oma kuoro, jossa laulajia on liki kolmekymmentä. Eläkeikäisten lauluryhmä harjoittelee torstaisin Langinkosken kirkolla, ja Singerit on Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n kuoro. Kirkkokuoro toimii yhdessä
Kotkan kirkkokuoron kanssa.
Kymin seurakunnan Lapsikuoro Silmut
on iloinen ja reipas lasten ja varhaisnuorten
kuoro. Bändipajassa toimiva nuorten bändi
on osallistunut nuorten messuihin ja jammaillut mm. ravintola Duetossa Kotkan
jazzmuusikoiden kanssa. Lauluryhmä Kymi Contento on syntynyt entisten gospelkuorolaisten aloitteesta. Kymin Kirkkokuorossa on tällä hetkellä noin 25 laulajaa ja lisää laulajia mahtuu mukaan. Uusia kuoroja seurakunnissa perustetaan tarpeen ja innostuksen mukaan.

Nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden kasvaa
suhteessa Jumalaan, itseensä ja toisiin ihmisiin yhdessä nuoren seurakunnan kanssa. Nuorisotyön kokoontumispaikkana toimii Karhulassa nuorisotila Boksi iltapäiväkahviloineen ja nuorteniltoineen. Kotkansaarella Arkkuun voi tulla koulun jälkeen
vaikkapa tekemään läksyt, pelaamaan ilmakiekkoa, kahville, teelle tai mehulle tai keskustelemaan nuorisotyönohjaajan kanssa.

Luodaan kaunista

Lehtisensaaressa on jo pitkään järjestetty kesäisin naisten leirejä, joilla on värjätty lankoja, huovutettu, tehty käsillä monia
kauniita tekstiilitöitä ja nautittu luovasta
yhdessäolosta.

Apua vaikeuksiin

Jokaisen elämässä voi tulla vaikeita tilanteita, jolloin omat keinot eivät enää riitä. Monelle elämässään vaikeuksiin joutuneelle diakoniatyö on suuren avun paikka. Se
tarjoaa hengellistä, henkistä ja taloudellista
tukea työttömyyden, sairauden, surun tai
mielenterveysongelmien kohdatessa. Diakonin luo voi mennä vastaanotolle, ja hänet

Lisää tietoa
uudistuneilta
kotisivuilta:
www.kotkanseurakunnat.fi
Avaussivulta löytyvät muun
muassa seurakuntayhtymän tiedot, yhteiset työalat, yhteystiedot, hautaustoimi, hallinto ja
monet muut palvelut, kuten Osviitan sähköinen versio ja muut
ajankohtaiset viestit.
Etusivulta pääsee luonnollisesti
myös seurakuntien kotisivuille,
joiden suorat osoitteet ovat:
www.kotkanseurakunnat.fi/
kotkan seurakunta
www.kotkanseurakunnat.fi/
kymin seurakunta
www.kotkanseurakunnat.fi/
langinkosken seurakunta
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Nuoret Picassot
maalasivat pääsiäistä

O

n se ihmeellinen juttu kun Jeesus nousi kuolleista, Nea Hirn mietti Langinkosken varhaisnuorten kuviskerhossa.
Vierailu luovien kykyjen keitaalle oli elämys Osviitan toimittaja-Ulla-Maijalle ja päätoimittaja-Tuulalle. Aiheita uusiin uutisiin
syntyi roppakaupalla.

Mikä on pääsiäisessä parasta?

– Virpominen! Suklaa, kuuluvat lasten vastaukset.
– Se kun enkeli työnsi kiven haudan suulta ja Jeesus nou-

si kuolleista. On se ihmeellinen juttu, Nea Hirn sanoo mietiskellen ja tekee piirustuksensa kivestä entistä suuremman.
Langinkosken seurakunnan varhaisnuorten kuviskerhossa piirrosten aiheena on pääsiäinen. Moni muukin piirtää enkelin kiveä vierittämässä.
Kuviskerho kokoontuu Mussalon seurakuntakodissa
kerran viikossa. Laura Rairama, 15, Sanni Nakari, 15, ja
Jatta Päivänen, 16, ovat vetäneet sitä kahden kuukauden
ajan.
– Lastenhoitoala voisi kiinnostaa, Laura miettii.
Kerholaisia on lähes kymmenen, ja kaikki keskittyvät
rauhallisesti piirtämiseen. Työt ovat niin hienoja, että niistä kyllä kannattaisi koota näyttely!

Nea, Sohvi, Ida, Saimi ja Essi tekivät upeita pääsiäiskuvia.

Junnujen kanssa

Kuviskerhon ”vierailevat tähdet”, toimintaa pyörittävät
Langinkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajat Janne
Blomberg ja Antti Marttila seuraavat nuorten taiteilijoiden työtä kiinnostuneina.
He aloittivat työnsä viime vuoden loppupuolella.
– Tykkään puuhailla junnujen kanssa, Antti tuumaa.
– Nuoret uskaltavat olla mitä ovat, Janne sanoo.
Kääntöpuolena on miesten mielestä se, että joskus nuoret saavat olla liiankin vapaasti mitä ovat.
– Monet nuoret kaipaavat vanhemmiltaan aikuisuutta
ja myös rajoja.
Varhaisnuoret ja nuoret lähtevät mukaan toimintaan ja
pysyvät siinä, kun ryhmän henki on hyvä, he tuntevat tu-

Nuutti keskittyy.

levansa hyväksytyiksi ja on vielä kivaa tekemistäkin.
Miten nuoret nuorisotyönohjaajat sitten lataavat itse
omia akkujaan?
– Nukkumalla, Janne nauraa. – Ja pelaamalla salibandyä
ja jalkapalloa ja lenkkeilemällä.
– Minulla on kaksi pientä lasta ja asun Helsingissä. Milloinhan olisin viimeksi jotakin harrastanut, Antti pohdiskelee.

M i n u n
Pääsiäismunien maalaus‑
ta? Kirkkomusiikkia? Pää‑
siäistipuja, jopa ihan elä‑
viä? Pysähtymistä pääsiäi‑
sen sanoman äärelle?
Mitä pääsiäinen merkitsee
Langinkosken seurakun‑
nan diakonissa Elina Vir‑
mavirta-Kivistölle, seura‑
kuntayhtymän oppilaitos‑
pastori Jari Savinaiselle ja
Kotkan seurakunnan nuo‑
risotyönohjaaja Johanna
Nymanille?

pä

Diakonissa Elina Virmakoski-Kivistö

Musiikkia, mutta myös surua

M

inä vietän pääsiäistä oman perheeni ja vanhempieni kanssa. Pääsiäisenä meillä syödään monesti
lammasta, mutta ei aina. Ehdoton pääsiäisherkku on äitini tekemä pasha! Lisäksi syödään mämmiä.
– Lapsille on tärkeää, että pääsiäisaamuna saa monta suklaamunaa ja niiden
sisältä löytyvien lelujen kokoaminen yhdessä on yksi pääsiäisen ohjelmanumero. Ollessani lapsi vietimme pääsiäistä
usein niin, että serkkutyttömme Tampereelta olivat meillä. Kävimme pääsiäisyön ortodoksisessa messussa ja piilotimme toisillemme suklaamunia ympäri kotiamme.
– Minun pääsiäisaikaani on jo vuosien ajan kuulunut Bachin Passioiden laulaminen Kotkan Kantaattikuorossa. Tänä vuonna on vuorossa Johannes-passio. Toista vuotta olen mukana tekemässä Via Crucis ‑pääsiäisnäytelmää lauluyhtyeemme Sekstin kanssa.
– Musiikin kautta saan jo paljon ennen pääsiäistä eläytyä pääsiäisen sanomaan, Jeesuksen kärsimyksiin ja ylösnousemuksen riemuun. Musiikin tekeminen on minulle vahvasti oman hengellisen elämän hoitamista.
– Pääsiäisaika on minulle myös suuren surun ja ikävän aikaa. Kahdeksan

vuotta sitten siskoni kuoli ihan yllättäen
kaksi viikkoa pääsiäisen jälkeen. Saimme viettää yhteisen, lämminhenkisen
pääsiäisen ja sitten yhtäkkiä elämältä tipahti pohja pois.
– Pääsiäisenä korostuu erityisesti se,
että sisareni ei ole sitä kanssamme viettämässä. Toki lupaus iankaikkisesta elä-

mästä lohduttaa, mutta suru ja suuren
menetyksen aiheuttama tuska ovat aina
pääsiäisenä hyvin vahvasti läsnä.
– Pääsiäisessä on tärkeää myös se, että silloin on tavallista viikonloppua useampi vapaapäivä ja on aikaa viettää aikaa omien lasten kanssa.

– Odota

Oppila

Ylö

O
– Musiikin kautta saan eläytyä pääsiäisen sanomaan, Elina Virmakoski-Kivistö miettii.

p
k
h
hyvin
– Ki
minull
ollut m
aamun
joulua
– Ke
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Antti Marttila (vasemmalla) ja Janne Blomberg kävivät tutustumassa kuviskerhoon. Ohjaajat Sanna Nakari, Laura Rairama ja Jatta Päivänen saavat ryhmän toimimaan hyvin. Heidän pitelemänsä kuvat eivät kuitenkaan ole kuviskerhon tuotantoa… Pöydässä taidettaan esittelevät Nea Hirn, Sohvi Oljakka, Ida Alastalo, Saimi Nakari ja Essi Karhu. Takana seisovat Nuutti ja Niilo Nissinen ja Ella Niemi.

ä s i ä i s e n i
Nuorisotyönohjaaja Johanna Nyman

Mietin mikä elämässä on tärkeää

L

apsuudessani ei pääsiäistä vietetty.
Muistan kuitenkin, että sain kerran
kolme elävää pääsiäistipua. Ne juoksentelivat kerrostalokotimme lattialla ja
hoidin niitä, ja muutaman viikon päästä
ne vietiin takaisin kanalaan.
– Ajattelin, että koska en saanut koiraa,
minulle annettiin väliaikaisesti nämä tiput.
– Yleensä minulla on pääsiäisenä vapaata, ja lähden sukulaisten luo Enontekiöön. En hiihdä, mutta ajelemme pää-

siäishangilla serkkujen kanssa moottorikelkalla ja käymme pilkillä. Se on sellaista rauhoittumisen aikaa.
– Ennen pääsiäistä vietän henkistä
paastoa, en ravintoon liittyvää. Mietin,
mikä elämässä on tärkeää.
– Puolisoni äidin luona saamme herkutella pashalla. Jos joku osaisi tehdä oikein
hyvää lammasta, söisin sitä pääsiäisenä
mielelläni.

Tekstit ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

an erityisesti pääsiäisaamua, Jari Savinainen kertoo.

aitospastori Jari Savinainen

ösnousemussanoma on aina uusi

ppilaitospastorina minulla on viikonloput ja pyhät vapaita. Muutenhan papeille joulu ja pääsiäinen ovat
kiireistä aikaa.
iirastorstain ehtoollisen vietto on
le aina iso ja tärkeä asia. Joskus olen
myös pääsiäisyön, joskus pääsiäisn palveluksessa. Pääsiäistä, kuten
akin, vietän aina fiiliksen mukaan.
eskeisin asia minulle on pääsiäisen

ylösnousemussanoma. Se liittyy myös
kevääseen ja valoon, ja odotan erityisesti
pääsiäisaamua.
– En maalaa lasten kanssa pääsiäismunia, koska olen niin huono askartelemaan… mutta ostan heille materiaalit ja
he saavat maalata.
– Pääsiäisherkkuani on mämmi, kerman kanssa nautittuna. Ilman sitä ei pääsiäinen tunnu pääsiäiseltä…

Johanna Nyman viettää
ennen pääsiäistä henkistä paastoa.
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Varjossa ja valossa

Raamattu pääosassa

T

ehtaan varjossa, sataman valossa – ekumeeninen raamattutapahtuma toteutetaan monen tahon yhteistyönä Kotkassa
21.–23.5.2010.
Järjestelyvastuun kantavat Suomen
Pipliaseura ja Kotkan seudun seurakunnat. – Ohjelmaa on kaikenikäisille ympäri kaupunkia, kertoo päätoimikunnan puheenjohtajana
toimiva Kotkan ev.lut. seurakunnan kirkkoherra
Hannu Marttila.
Tapahtumaan ovat tulossa ovat muiden muassa Burundin Pipliaseuran pääsihteeri Marjorie Niyungeko ja Afrikan pipliaseurojen hiv/aids-työn
päällikkö Immanuel Kofi Agamah Keniasta.
Marjorie Niyungeko ja Kofi Agamah ovat mukana Kotkan tapahtumassa mm. perjantaina 21.5.
kello 18 Anna samarialaisen koskettaa ‑konsertissa Kotkan kirkossa, lauantaina 22.5. kello 10 tapahtuman avajaisissa Kotkan kirkossa, sekä lauantaina 22.5. kello 12.30 Ihmisenä arvokas ‑tilaisuudessa Pelastusarmeijassa.
Ulkomaiset vieraat tulevat Kotkan tapahtumaan
Suomen Pipliaseuran kutsumina, Laupias samarialainen ‑asennekasvatusohjelman yhteistyökumppaneina.

Värikästä menoa kaiken ikäisille

Raamattutapahtumaan on tulossa runsas joukko
kotimaisia esiintyjiä ja esiintyjäryhmiä. Kotkan kirkon nuorisokonsertissa perjantaina esiintyy Jippu.
Lauantaina on runsaasti ohjelmaa kouluikäisille. ”Metsän eläimet” laulattavat lapsia Kotkan torilla. Helluntaikirkossa on Mukulamessu ja Pelastusarmeijan toimitiloissa pikkulasten perhekirkko. Kotkan vapaakirkossa esiintyy Nukketeatteri
Rooma, joka esittää ohjelmaa Raamatun kertomusten pohjalta.
Nuoret aikuiset ja nuoret kutsutaan lauantaina
22.5. kello 12–16 Kirkkokatu 22:ssa sijaitsevaan työpajoihin Nuorisotalo Greippiin.

Messu Junnun tyyliin

Tuula Mäkitalo

Paikallista väriä ohjelmaan antavat Motoristikirkko
lauantaina 22.5. kello 14 Sapokan vesipuistossa yhteistyössä Gospel Ridersien kanssa sekä Junnu Vainion laulujen sanoituksiin perustuva messu lauantai-iltana 22.5. kello 19 Kotkan kirkossa. Kotkan ortodoksisessa kirkossa on Vigilia kello 18.

Laupias samarialainen ‑ohjelmasta
2000

-luvun alussa Afrikan alueen pipliaseurojen piirissä
heräsi tarve toimia yhä pahenevan hiv/
aids-pandemian jarruttamiseksi. Afrikan maissa kirkot ovat merkittäviä vaikuttajia asuinyhteisöissä ja yksittäisten
ihmisten elämässä.
Laupias samarialainen ‑asennekasvatusohjelma käynnistettiin tuolloin
pipliaseurojen toimesta torjumaan hiv/
aids-sairaiden syrjintää ja leimaamista
kirkoissa. Pilottimaina toimivat Uganda ja Kamerun, mutta hanke laajeni
nopeasti näiden naapurimaihin. Tällä
hetkellä Laupias samarialainen ‑ohjelma on käynnissä noin 25 Saharan eteläpuolisessa Afrikan maassa. Ohjelmaa
koordinoi Afrikan pipliaseurojen hiv/
aids-työn toimisto Kenian Nairobissa.
Koulutustyöpajoissa yhdistyy asiallisen hiv/aids-tiedon jakaminen ja
asennekasvatus raamatunkertomuksia, draamaa ja pienryhmäkeskusteluja apuna käyttäen. Asennekasvatuksen
tarkoituksena on poistaa sairastuneiden leimaamista ja syrjintää kirkoissa,
asuinyhteisöissä ja perheissä. Hankkeeseen liittyy myös neuvonta ja hivpositiivisten vertaistukiryhmiin ohjaaminen ja sellaisten perustaminen.
Suomen Pipliaseura tukee Laupias
samarialainen ‑hanketta Norsunluurannikolla, Burundissa ja Malawissa.
Hankkeiden tukeminen on mahdollista Suomen Ulkoministeriön myöntämän kehitysyhteistyörahoituksen turvin.
Hiv/aids Saharan eteläpuoleisessa
Afrikassa: alueella elää 22,4 miljoonaa
hiv-tartunnan saanutta ihmistä. Hiukan yli 5 prosenttia alueen aikuisista
on hiv-positiivisia. Noin 91 prosenttia
maailman uusista lasten hiv-tartunnoista tapahtuu alueella. Yli puolet alueen hiv-positiivisista on naisia.

Juristista Pipliaseuran
pääsihteeriksi

Motoristikirkko toukokuussa 2008 Sapokan
vesipuistossa.

– Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kertoo kirkkoherra Marttila.
– Väkeä kutsutaan ihan tosissaan ja myös vähän
kuin pilke silmänurkassa Ison Kirjan vietäväksi.
Karhulan monikulttuuriselle pipliatorille kutsutaan lauantaina Raamattu kainalossa tai kassissa.
Siellä esiintyy sudanilaisten lasten kuoro.
Lauantain tapahtumia on aamusta alkaen mm.
Karhulan torilla, Pelastusarmeijan tiloissa ja Kotkan
helluntaikirkossa. Nuorille on lauantai-iltana tarjolla Café Piplia Kotkan seurakuntakeskuksessa kello
20 alkaen, esiintyjinä afrikkalainen rumpuryhmä ja
stand up ‑koomikko Mikko Vaismaa.
Tapahtuman päätösjuhlassa sunnuntaina puhuu
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.
Lisätietoa tapahtumasta löytyy Internet-sivuilta
www.raamattutapahtuma.fi
www.bible.fi

Marjorie Niyungeko toimi aiemmin 10
vuotta juristina Burundin oikeusministeriössä. Vuonna 1995 hän koki kutsumuksekseen siirtyä palvelemaan maataan Burundin Pipliaseuran pääsihteerinä.
– Maassamme on järjestetty useita
hiv ja aids-valistuskampanjoita hallituksen toimesta. Vasta kristillisiin arvoihin pohjautuva Laupias samarialainen ‑hanke havahdutti kirkot aids-työhön. Aiemmin kirkot kielsivät aids-ongelman keskuudessaan.
– Aloitimme hankkeen pienimuotoisesti viisi vuotta sitten. Burundin Pipliaseuran vahvuutena hankkeen käynnistämisessä oli hyvä yhteistyö kaikkien kirkkojen kanssa. Sairauden olemassaolo pystyttiin lopulta myöntämään myös kirkkojen piirissä.
– Burundissa hiv ei tartu vain seksin
kautta, vaan hyvin yleinen tartuntatapa ovat sairaaloissa käytettävät neulat,

Marjorie Niyungeko

sillä samaa neulaa saatetaan käyttää
viidestä kahdeksalle potilaalle ilman
desinfiointia tai neulan vaihtoa.
– Annamme ihmisille, mitä meillä on: tietoa, koulutusta ja toivoa elämään. Näemme jo Laupias samarialainen ‑hankkeen hedelmiä. Koulutuksissa mukana olleet ihmiset ovat perustaneet omia tukiryhmiään ja ihmisissä on virinnyt suuri auttamishalu. Laupias samarialainen ‑ryhmät ovat antaneet kätensä ja sydämensä työhön. Kylissä he ovat hiv-valistuksen ohella
raivanneet sodassa tuhoutuneita peltoja viljelyskuntoon, järjestäneet ruokajakeluja sairaaloihin, vieneet vaatteita köyhimmille ja joissakin kylissä on pantu alulle viljelysosuuskun-

nan perustaminen. Laupias samarialainen ‑hanke on yhdistänyt kirkot toimimaan yhdessä.

Kofi Agamah

Afrikan pipliaseurojen hiv/aids-työn
päällikkö Immanuel Kofi Agamah on
syntyjään ghanalainen ja toiminut vuoteen 2006 asti Ghanan Pipliaseuran palveluksessa useissa eri tehtävissä. Vuonna 2006 hän aloitti Afrikan alueen pipliaseurojen hiv/aids-työn päällikkönä
Nairobissa. Nairobin toimistosta käsin
koordinoidaan yhä useampiin Afrikan
maihin laajenevaa Laupias samarialainen ‑ohjelmaa. Kofi Agamahin tehtävänä on auttaa paikallisia pipliaseuroja
käynnistämään Laupias samarialainen
koulutukset ja rakentamaan yhteistyöverkostoa.

Teksti Satu Toukkari,
Suomen Pipliaseura
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Umpisolmussa
Solmuja ja
umpisolmuja

Intialaisen Lucy D´Sousan suunnittelema nälkäliina ”Raamatun naisia – tiennäyttäjiä Jumalan valtakuntaan”.

Paastonajan nälkäliinat

K

un kävijä astuu Langinkosken kirkon ulko-ovesta sisään, hän näkee eteisaulan seinällä, puusohvan yläpuolella, kaksi
kookasta taulua.
Kun niitä tarkemmin tutkii, huomaa taulujen esittävän Raamatun
tapahtumia. Jos uteliaalle kertoo,
että taulut ovat oikeastaan nälkäliinoja, hän varmaan hämmästyy, että mitä ne semmoiset ovat.

Paastoliinojen historiaa

Nälkäliinoja ruvettiin käyttämään
katolisissa kirkoissa vuoden 1000
tienoilla paaston aikana. Alkujaan
kyseessä oli valkoinen pellavaliina, jolla alttari verhottiin. Pian valittiin muita, paastoon sopivampia
värejä kuten violetti, musta ja ruskea. Liinaa kutsuttiin paastoliinaksi, paastovaatteeksi tai nälkäliinaksi. Sitä käytettiin pääsiäistä edeltävän pitkän paaston ja adventtipaaston aikana sekä erillisinä katumusja paastopäivinä.
Liinalla verhottiin alttari, alttarikrusifiksi tai pyhäinkuva. Paastoliinaan alettiin ommella tai painaa raamatullisia kuvia, joitten teh-

tävä oli opettaa seurakuntalaisille
Raamatun sisältöä. Kuvissa haluttiin korostaa erityisesti lähimmäisenrakkautta.
Luther suhtautui nälkäliinoihin
kielteisesti, joten niitä oli vain harvoin luterilaisissa kirkoissa. Katolinen kirkkokin vähensi niiden käyttöä, kunnes ne 1900-luvulla yleistyivät uudelleen. Paastoliinoja ruvettiin käyttämään myös seurakuntasaleissa, sairaaloissa ja kodeissa,
joissa ne laitetaan usein seinälle.
Liinat yleistyivät myös anglikaanisissa kirkoissa.

Langinkosken nälkäliinat

Langinkosken seurakunnan kolme nälkäliinaa ovat seinällä ympäri
vuoden. Ne ostettiin edellisen kirkkoherran, rovasti Raimo Vänskän
toimesta Saksasta. Nälkäliinojen
valmistaja on Saksan katolisen kirkon suuri kehitysapujärjestö Misereor. Järjestö tekee yhden vuosiliinan
kerrallaan ja tilaa sitä varten kuvan
joltakin kehitysmaan taiteilijalta.
Kirkon eteistaulujen liinoista toinen vuoden 1990 nälkäliina. Sen
suunnittelija on Lucy D`Sousa Intiasta. Liinan nimi on ”Raamatun nai-

Eettinen valinta:

sia – tiennäyttäjiä Jumalan valtakuntaan” ja siinä on seitsemän värikästä kuva-aihetta.
Toinen taulu sisältää runsaasti yksityiskohtia sinisellä pohjalla. Sen on suunnitellut Rene Tchebetchou Kamerunista vuonna 1988.
Liinan nimi on ”Isä meidän ‑rukous”
ja se kuvittaa rukouksen sisältämät
pyynnöt kamerunilaiseen ympäristöön sijoitettuna.
Aittakorven seurakuntatalon salin suuren nälkäliinan leveys on 276
senttiä ja korkeus 190. Vuoden 1982
liinan suunnittelija on Jaques Chery
Haitista. Taulun nimi on ”Raamatun
maailma” ja siinä on yhdeksän aihetta
Raamatusta. Liinan alaosan väkivaltaiset tapahtumat on sijoitettu nykyaikaan, keskellä on Jeesuksen sovitus ristillä ja yläosa kuvaa paratiisia.
Nämä paastovaatteet edustavat
historiallista perinnettä, joka ehti
kadota luterilaisesta kirkosta. Toisaalta ne näyttävät mielenkiintoisella tavalla kehitysmaiden taiteilijoiden tulkintoja Raamatun kertomuksista.

Teksti Marja Meura
Kuva Tuula Mäkitalo

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

Kevään lähestyminen herättää minussa kaikkia veneilyyn liittyviä ajatuksia. Eräs tavoite on
opetella uusia solmuja. Tänä keväänä tein uuden löydön: kalastajan solmun. Solmulla liitetään kaksi yhtä paksua köyttä toisiinsa. Solmun tekee mielenkiintoiseksi se, että varsinainen solmu kiedotaan kuin itsensä ympäri ja toinen köysistä on vapaa. Kun molempien köysien osalta tehdään niin kiristettynä solmu pitää
– mutta on myös helposti avattavissa.
Hyvällä solmulla on kolme ominaisuutta. Se
on helppo solmia. Opettelemisen jälkeen sen
tekee aina samalla tavalla – tarvittaessa vaikka kiireessä. Toiseksi solmu pitää. Siihen voi
luottaa. Kolmanneksi hyvä solmu on rasituksenkin jälkeen helppo avata ilman puukkoa.
Solmuja tarvitaan.
Umpisolmulta puuttuu yleensä yksi tai useampi hyvän solmun ominaisuuksista. Umpisolmu tehdään yleensä sattumanvaraisesti. Se joko pitää tai ei pidä. Yleensä sitä ei tahdo saada
millään auki – eikä varsinkaan, jos solmu on
joutunut kovan rasituksen kohteeksi.
Eräs hyvää parisuhdetta kuvaava sana on
sitoutuminen. Sana on vaikeasti kuvattava. Sitoutumiseen kuuluu monia puolia: luottamusta, rakkautta, uskollisuutta, elämän jakamista, yhteenkuuluvuutta, vapaaehtoisuutta ja varmasti paljon muutakin. Kaksi toisiinsa sitoutunutta ihmistä katselevat elämää samaan suuntaan. Heidän suhteensa on hyvä solmu. Solmu, joka pitää. Solmu, joka ei kuitenkaan kurista niin, ettei sitä välillä saisi auki. Hyvässä suhteessa on etäisyyttä ja läheisyyttä. Se on kuin
oikein sidottu kalastajan solmu.
Perheneuvojan vastaanotolla tapaa toisinaan pareja, joissa sitoutuminen on muuttunut
sitomiseksi. Vapaus on muuttunut valvomiseksi. Luottamus epäluottamukseksi. Elämän jakaminen on muuttunut kaupankäynniksi: jos sinä
saat, on minunkin saatava. Jos minä en saa, et
saa sinäkään. Elämästä tulee yhtä mittaamista. Hyvästä – kaksi yhteen liittävästä solmusta
– on tullut umpisolmu. Solmu, joka ahdistaa ja
kiristää. Elämisen tilaa syntyy vain väkipakolla
– solmu ei tunnu aukeavan kuin puukolla, särkemällä.
Solmun kimppuun kannattaa käydä ennen
kuin se on liian kireällä. Jos keskustelut tuntuvat toistuvan aina samanlaisina – ahdistavina, kannattaa pyytää apua ulkopuolelta. Monen asiakkaan kokemus perheneuvonnasta
on, että siellä käydyt keskustelut ovat toisenlaisia. Kun keskustelulle on varattu tila ja aika –
ja pelisäännöt pakottavat kuuntelemaan, alkaa
usein solmu löystyä. Umpisolmusta voi tulla hyvä ja käyttökelpoinen solmu.
Umpisolmuja auottaessa on muistettava, että solmut eivät aukea kiristämällä vaan löysäämällä.
Seppo Apajalahti
Perheneuvoja
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Pääsiäisajan tilaisuudet Kristinuskon
synnytystuskat
• Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain messu
Kotkan kirkossa, Hannu Marttila, Jukka Hänninen, Jenny Joas.
• Ma 29.3. klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari-Joenperä, Jenny Joas.
• Ti 30.3. klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa,
Jukka Hänninen, Jenny Joas.
• Ke 31.3. klo 9.30 ja 10.20 Lasten pääsiäiskirkot Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen,
Jenny Joas.
• Ke 31.3. klo 18 Ahtikirkko Kotkan kirkossa, Enna Järnstedt-Rantaruikka, Irina Lampén.
• To 1.4. klo 18 Kiirastorstain messu Kotkan kirkossa, Kirsi Hämäläinen, Hannu Marttila, Irina Lampén.

• To 1.4. klo 20 Johannes-passio Kotkan kirkossa.
• Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa, Hannu
Marttila, Irina Lampén, kirkkokuoro.
• Pe 2.4. klo 21 Via Crucis – Riemuvoitto
‑tapahtuma Kotkan kirkossa.
• Su 4.4. klo 10 Pääsiäisaamun messu Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari-Joenperä, Kirsi
Hämäläinen, Jenny Joas.
• Ma 5.4. klo 10 II Pääsiäispäivän messu
Kotkan kirkossa, Jukka Hänninen, Enna Järnstedt-Rantaruikka, Irina Lampén.

• La 27.3. klo 10–13 Lasten pääsiäisvaellus
Boksilla, Karhulantie 31. Vaellukset 30 min
välein. Lapsikuoro Silmut. Pihalla on tavattavissa Hembölen eläimiä, kahvio.
• Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain messu
Kymin kirkossa, Antti Kilpi, Nina Eskoli, Marjo
Kiljunen, Heikki Harvola, Sinikka Vesala, Kristiina Majuri, nokkahuilu.
• Su 28.3. klo 16 Konsertti Kymin kirkossa,
Kotkan musiikkiopiston jousiorkesterin konsertti. Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
• 28.3.–2.4. klo 11–19 Hiljaisuuden talo
Kymin kirkonmäellä (Helilän seurakuntatalo)
avoinna päivittäin palmusunnuntaista 28.3.
pitkäperjantaihin 2.4. klo 11–19. Viikolla
hartaus klo 12. Tule levähtämään hetkeksi
tai vaikka koko päiväksi Kymin kirkonmäelle.
• Ma 29.3. klo 18 Kirkkoilta Kymin kirkossa,
Antti Kilpi, Karhulan Työväen Mieslaulajat.
• Ti 30.3. klo 18 Nuorten messu Kymin kirkossa, Marjaana Suurnäkki.
• Ke 31.3. klo 12.30 Hiljaisen viikon konsertti Kymin kirkossa, Mikko Hauhia.
• Ke 31.3. klo 19 Kirkkoilta Kymin kirkossa,
Nina Eskoli, Mikko Hauhia, Kuusankosken Kamarilaulajat.

• To 1.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen
Kymin kirkossa, Marjaana Suurnäkki, Maarit
Maatraiva, Antti Kilpi ja Juha Tanska, Mikko
Hauhia, Kymin kirkkokuoro.
• Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa, Marjo Kiljunen, Nina Eskoli, Sinikka Vesala, Fontanelle.
• Pe 2.4. klo 11 Pitkäperjantain vaellus.
Lähtö Kotkan kirkon pääportailta klo 11.
Vaellus hiljaisuuden taloon ja Kymin kirkkoon, jossa klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
hartaus, Juha Tanska, Mikko Hauhia.
• La 3.4. klo 23 Pääsiäisyön messu Kymin
kirkossa, Nina Eskoli, Juha Tanska, Mikko
Hauhia, Kvartetti.
• Su 4.4. klo 8 Pääsiäispäivän messu Sunilan seurakuntatalossa, Heikki Harvola, Maarit
Maatraiva, Sinikka Vesala.
• Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu Kymin kirkossa, Heikki Harvola, Marjaana Suurnäkki, Maarit Maatraiva, Mikko Hauhia, Kymin kirkkokuoro.
• Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän messu
Kymin kirkossa, Juha Tanska, Nina Eskoli, Sinikka Vesala.

• Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain messu
Langinkosken kirkossa, Anne Läheniemi, Tero
Hietanen, Niina Venäläinen.
Messun lopussa kirkkoon kannetaan risti.
Ristille saa naulata rukousaiheita, kiitosaiheita, synnintunnustusta koko pääsiäisviikon ajan.
• Ma 29.3. klo 18 Hiljaisen viikon ilta –
Raamattunäytelmä Markuksen evankeliumi Langinkosken kirkossa, Tornion
kaupunginteatteri, väliajalla kahvitarjoilu, vapaa pääsy.
• Ti 30.3. klo 18 Hiljaisen viikon ilta –
Kärsimysajan virret Langinkosken kirkossa, Tarja Silvennoinen, Tero Hietanen.
• Ke 31.3. klo 18 Hiljaisen viikon ilta –
Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä Langinkosken kirkossa, Anne Läheniemi, Riitta
Huovila, Tarja Silvennoinen.

• To 1.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa, Jukka Lopperi, Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen.
• To 1.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Ruonalan kirkossa, Tero Hietanen,
Kaarlo Pöllänen, Niina Venäläinen.
• Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa,
Kaarlo Pöllänen, Jukka Lopperi, Niina Venäläinen, Toivonlaulajat.
• Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu Langinkosken kirkossa, Tero Hietanen, Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen, Koskigospel.
• Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän ja päivärippikoulun konfirmaatiomessu Langinkosken kirkossa, Riitta Huovila, Jukka Lopperi, Rita Halme, Tarja Silvennoinen.

Pitkäperjantaina
2.4.2010 kello 21
Kotkan kirkossa

Kirkko syntyi sen uskon varassa,
että Kristus nousi kuolleista ja
vaikuttaa edelleen keskuudes‑
samme, kertoo professori Lars
Aejmelaeus.

”A

kien” tyynnyttelyn lisäksi piti alkaa vahvistaa uskossaan väsähtäneitä.
Sanoma Kristuksesta haluttiin varmistaa
myös kirjalliseen muotoon. Ensimmäisenä ehätti Paavali kirjeineen 50-luvun alussa. Evankeliumeita alettiin kirjoittaa 70-luvulta lähtien.

Ristiriitojen kanssa

on elettävä
amuisen hämärän ja usvan läpi
vene lähestyi Galileanjärven ranEvankeliumit ovat kertomuksia Jeesuksen
toiminnasta ja opetuksista. Kirjoittajien kritaa. Seitsemän kalastajaa oli palaamassa koko yön kestäneeltä
teerinä ei ollut historiallinen tarkkuus, vaan
tuloksettomalta pyyntiyritykseltä. He olivat
se miten kertomukset välittivät evankeliuelämässään pettyneitä miehiä”, aloittaa ekmia eteenpäin. Uuden testamentin ensisisegetiikan professori Lars Aej
jaisena tarkoituksena on Lars
melaeus massiivisen teoksensa
Aejmelaeuksen mukaan synKristinuskon synty.
nyttää uskoa Vapahtajaan.
Hän maalaa kuvan kovia koAlkuseurakunta ei ollut
keneista opetuslapsista, jotka
vain yhteen hiileen puhaltaolivat nähneet suurten toiveiva joukko. Alusta lähtien oli
densa valuvan hiekkaan Mestakiistoja siitä, kuka on lähimrinsa mestaamisen myötä.
pänä totuutta.
Pietari oli pettynyt itseensäEsimerkiksi uskon ja tekokin. Hän ei ollut kestänyt koejen suhteista sekä kristityltä
tusta. Se, mihin hän oli kiinnitvaadittavasta etiikasta on aitänyt koko elämänsä, oli sortuna ollut erimielisyyksiä. Innut.
nokkaat ”äsken kääntyneet”
”Kun väsynyt mies kohotti
ovat syyttäneet ”laitostunutkatseensa, hän oli erottavinaan Artikkeli pohjautuu Lars
ta” kirkkoa hengen palon
puutteesta. Valtakirkon veljärven rannalla hahmon, jossa Aejmelaeuksen kirjaan
oli jotakin tuttua. Pietarin sy- Kristinuskon synty. Uuden toiksi väitetyt edustajat taas
dän alkoi sykkiä voimakkaasti. testamentin ajanhistorian ovat kohotelleet olkapäitään:
Hämmästykseen sekoittui yh- ja teologian esittelevä teos parin sukupolven päästä teion kattava esitys kristinustä aikaa kauhua ja riemua. Olidänkin joukkonne on käänkon alkuvaiheista.
ko tämä mahdollista? Saattoiko
teissään hidas perinneliike…
hän uskoa aistejaan? Oliko tuo
Ristiriitojen kanssa on opithahmo todellakin Mestari?”
tava elämään. Vain harvat
Aejmelaeus panee Pietarin suuhun sakristityt ovat saaneet kokea jo maan päällä
rikkumatonta rauhaa ja harmoniaa.
moja kysymyksiä, jotka askarruttavat yhä
lukemattomia ihmisiä: Jos Kristus elää, miVieläkö kirkossa
tä se merkitsee minulle?
Ylösnousemus kristinuskon
alkuräjähdyksenä

Kristinusko lähti liikkeelle pienen joukon
käänteentekevistä kokemuksista. Maahan
lyötyjen, kotikonnuilleen häntä koipien välissä palanneiden opetuslasten täydellisen
tappion tunnelma vaihtui kaikkien yllätykseksi rohkeuteen ja uskoon, jonka voima on
kantanut meidän aikoihimme asti.
Jeesus-liike levisi räjähdysmäisesti Välimeren ympäristössä. Ensimmäiset kristityt
saivat kokea vainoja ja kärsimyksiä, mutta
mikään ei voinut pidätellä heitä viemästä
sanomaansa eteenpäin.
Väitteet ”juutalaisten kuninkaan” kuolemasta olivat heistä niin vahvasti liioiteltuja, että he olivat valmiit puolustamaan näkemystään henkensä kaupalla. Kristittyjä
vainotaan toki tänäkin päivänä eri puolilla
maailmaa, mikä Suomessa helposti unohtuu.

Jeesuksen paluun pitkittyminen
porvarillisti kristittyjä

Ensimmäisen sukupolven kristityt uskoivat, että Jeesus palaisi jo heidän elinaikanaan. Alkukristittyjen ajattelun ja elämänmuodon oli sopeuduttava siihen, että kirkko toimisi tässä maailmassa ehkä pitkänkin
aikaa. Tämä muutti perspektiiviä pari piirua Jeesuksen pikaista paluuta eli paruusiaa pidemmälle.
Lars Aejmelaeus käyttää kehityksestä ilmausta ”porvarillistuminen”. Arjen ja perhe-elämän haasteisiin jouduttiin vastaamaan toisella tavalla kuin silloin, kun luultiin elettävän kirjaimellisesti kuin viimeistä päivää. Hiljainen ja rauhallinen kotielämä nousi arvoonsa aktiivisen evankelioimisen rinnalle.
Seurakuntaelämä järjestäytyi ja virkoja
perustettiin. Yli-innokkaiden ”hurmahen-

on virtaa?

Kirkosta ja kristityistä on kautta kirkkohistorian ollut helppoa osoittaa suuria inhimillisiä heikkouksia. Kirkko on kerta toisensa
jälkeen kangistunut kaavoihinsa ja tehnyt
pahoja virheitä. Mutta se on myös uusiutunut ja korjannut kurssiaan.
Onko kristinuskossa vielä samanlaista
voimaa ja dynamiikkaa kuin silloin, kun
Ylösnousseen Kristuksen kohdanneet ihmiset lähtivät levittämään sanomaansa?
Kristinuskolla on yllättävän monelle suomalaiselle paljonkin merkitystä. Puhumattakaan yhteiskuntamme henkisestä arvopohjasta.
Tieteellisen tiedon ja kriittisen ”liberaalin” raamatuntutkimuksen kuviteltiin vetävän kristinuskolta maton alta, mutta toisin
kävi. Nerokkaimmatkin tutkijat ovat uskon
totuusarvoa punnitessaan samassa asemassa kuin kuka tahansa kirkossakävijä.
Mitkään tutkimustulokset eivät pysty todistamaan, onko Kristus todella Ylösnoussut ja elävä, kuten hänen seuraajansa väittävät. Vastauksen etsijät voivat saada asiasta selvää vain noudattamalla Jeesuksen kehotusta ”seuraa minua!” – jättäytymällä Jumalan lupausten varaan.
Siinä mielessä nykyihminen on samassa
asemassa kuin alkukristityt.
Vanhojen hyvien aikojen haikailijat voivat katsoa ympärilleen: Muutaman hämmentyneen opetuslapsen joukosta on kasvanut toimintamuotojaan ja vauhtiaan
kuin sika juoksuaan parantanut kirkko,
jonka kaikilla kolkilla kasvetaan uskoon,
että Ylösnoussut on keskuudessamme. Ja
yritetään elää ihmisiksi.
Kristinuskon synnytystuskat ovat olleet
kovat Betlehemin pahnoilta lähtien, mutta
pääsiäisjuhlaan on yhä hyvät syynsä.

Janne Villa
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Ehtoolliselle voi
tulla perheenä
Kirkko kannustaa vanhempia tuo‑
maan lapsiaan ehtoolliselle. Kirkon
nykynäkemyksen mukaan lapset
ovat ehtoollisen kunniavieraita.

Helilän seurakuntatalo muuttuu Hiljaisuuden taloksi.

Hiljaisuudesta tulee voimaa
Rovasti Varpu Sintonen läh‑
ti hiljaisuuden iltaan tutkaile‑
maan omia ja toisten tuntoja.

S

aavuin hiljaisuuden iltaan
Kymin kirkkoon juuri ennen
kuin pappi alkoi juontaa tilaisuutta. Hän selosti illan kulun. Ensin lauletaan, sillä kertaa Pekka Simojoen ja Jaakko
Löytyn lauluja, usein Taizé-lauluja. Laulujen välillä hän lukee Raamattua ja mietiskelytekstejä. Hiljaisuus alkaa mietiskelylauseella Raamatusta ja päättyy samalla lauseella. Ilta päättyy iltarukoukseen,
kompletorioon.
Hiljaisuuden aikana kuulostelin. En
kuullut kuin omien korvieni huminan,
en rykäyksiä, en rapistelua, en niistämistä. Kirkossa vallitsi täydellinen hiljaisuus. Vajosin siihen niin, että oikein hätkähdin, kun pappi luki uudelleen mietiskelylauseen. En osaa arvioida, kuinka
kauan hiljaisuus kesti, aika tuntui lyhyeltä. Pappi kertoi myöhemmin, että hiljaisuus oli kestänyt varttitunnin.
Tilaisuuden päätyttyä menimme sakastiin iltateelle.

Miltä muista tuntui?

Kyselin kuudelta papin, suntion ja itseni
lisäksi iltaan osallistuneelta, miksi he olivat tulleet hiljaisuuden iltaan.
– Asun Kotkansaarella ja olen käynyt
jokaisessa illassa alusta saakka, säällä kun säällä, sanoi yksi. – Siitä näkee,
kuinka tärkeä tämä minulle on.
Todella, varsinkin kun hänellä ei ole
omaa autoa, vaan hän kulkee bussilla.
– Onhan sitä kotonakin hiljaa yksikseen, mutta ei se ole samaa, tuumi eräs
osallistujista. – Ei ollenkaan samaa, vahvistivat muut. Vaikka ollaankin hiljaa,
on kuitenkin yhteisyyden tunne. Rytmi
on myös tärkeää. Hiljaisuus, laulut, lukukappaleet ja rukous vaihtelevat. Ehkä sekin, että hiljaisuuden kestosta huolehtii joku muu. Itse saa vain olla hiljaa.
Kyselin, miltä hiljaa oleminen tuntuu
muista, kun itse kuulin vain korvieni
huminan. Muut nauroivat. Kyllä hekin
ovat ihmetelleet, miten paljon ääntä ih-

misen sisällä on. Keskittyminen on vaikeaa, myönsivät vähemmän hiljaisuutta
harjoittaneet. Mutta harjoituksella oppii,
niin että siihen voi vajota jopa bussipysäkillä, kertoi pitemmän aikaa hiljaisuutta harjoittanut. Hyvä keino on hengittää
syvään ja kuunnella omaa hengitystään.
Samalla huomaa jännitykset kehossaan
ja voi rentouttaa hartioitaan.
Mutta miksi haluaa vajota hiljaisuuteen, joka niin monelle on aivan kauhistus? ”Hiljaisuus antaa voimaa!” huudahti yksi, ja muut nyökyttivät pontevasti myöntäen.
Kysyin kokemuksia hiljaisuuden retriiteistä. Kaikki eivät olleet niissä olleet,
mutta niiden kokemukset, joille retriitin
olivat tuttuja, olivat hyvin myönteisiä.
Yhteisyyden tunne oli hiljaa ollen valtava. – Aluksi pelkäsin, saanko suuvärkin pidettyä kiinni, mutta hyvin onnis-

Mahdollisuuksia
hiljaisuuden
harjoittamiseen
• Hiljaisuuden talo. Helilän seurakuntatalo Kymin kirkon takana muuttuu
Hiljaisuuden taloksi palmusunnuntaina 28.3. ja on avoinna kello 11–19 pitkäperjantaihin saakka. Talossa voi poiketa tai viipyä pitemmän aikaa aistien tunnelmaa tai hiljentyen tutkimaan pääsiäisen sanomaa. Voi myös lukea, piirtää,
kirjoittaa, kutoa tai nukkua. Tänä vuonna on kahvi-/teetarjoilu, ei keittoa.
• Kirkkovaellukset. Pitkäperjantaina
vaelletaan Kotkan kirkosta Kymiin kirkkojen kautta.
• Hiljaisuuden illat. Joka toinen keskiviikko (parilliset viikot) kello 19 Kymin
kirkossa.
• Seurakuntien retriitit. Hiljaisuuden viljelyyn erikoistuneet retriitit
kutsuvat osallistujia yli seurakuntarajojen. Kotkan seurakunnissa seuraavat
retriitit ovat syksyllä.
• Hiljaisuuden ystävät ry. Yhdistys
järjestää ohjaajakoulutusta ja retriittitoimintaa, joista saa tietoa heidän kotisivuiltaan ja julkaisemastaan lehdestä.

tui, vakuutti yksi retriitteihin osallistuneista.

Parempaa lepoa kuin loma

Armi Oksanen on hiljaisuuden illan uskollisia kävijöitä, vaikka hän tänä talvena
ei ole päässyt mukaan. Kysyin häneltä,
miksi hän haluaa harjoittaa hiljaisuutta.
– Hiljaisuuden harrastaminen alkoi
minun kohdallani jo vuonna 1991. Olin
työasioista hyvin väsynyt. Retriitin ohjaaja sanoi, että ei sinun tarvitse tehdä
mitään, saat vain levätä. Siitä lähtien retriitit ovat olleet enemmän kuin loma. Ne
ovat täydellistä lepoa, henkistä, hengellistä ja ruumiillista. Kun työssä on tekemisissä ihmisten kanssa, retriitissä ei
tarvitse edes kertoa nimeään, on lupa
olla itsensä sisällä Jumalan edessä.
Hiljaisuuden illat ovat myös Armi Oksaselle tärkeitä. Vaikka hiljentyä voi kotonakin, se ei ole sama. Kysyin, mitä
Armi ajattelee hiljaisuusjakson aikana.
– Se vaihtelee. Joskus sitä vain plopsahtaa hiljaisuuteen, joskus tuijottaa jotakin
kohtaa alttaritaulusta.

Kirkkovaellukset ovat hienointa

Kristiina Nikkola on ollut joka vuosi
rakentamassa Hiljaisuuden taloa seurakuntatalolle. Rakentamisvaiheessa hän
on ottanut tehtäväkseen silittää kaikki isot kankaat, joita talossa käytetään.
Mikä saa hänet mukaan vapaaehtoisena niin paljon aikaa ja vaivaa vaativaan
projektiin?
– On kauhean hauskaa tehdä työtä yhdessä ja saada kaunista aikaan. Hiljaisuuden talo on sopiva tapa viettää hiljaista viikkoa.
Mikä erityisesti antaa sinulle elämyksiä hiljaisuuden talossa? – Jos löytää hyvän kirjan tai on hyvä hartaus. Ja on aivan ihanaa, että siellä voi nukahtaa. Erityisesti pidän pitkäperjantain kirkkovaelluksesta ja siinä perillepääsystä, kertoi
Kristiina elämyksistään.
Mikä hiljaisuuden harjoittamisen
muoto on sinusta hienoin? – Kesäinen
kirkkovaellus Pyhtäältä Haminaan.
Vaellamme osan matkasta hiljaisuudessa.

Varpu Sintonen

Viime syksynä tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun kastetut lapset palasivat Suomessa ehtoollispöytään muiden kastettujen kanssa. Sitä
ennen ehtoolliselle saivat osallistua vain rippikoulun käyneet konfirmoidut kirkon jäsenet.
Ensimmäiset tuhat vuotta kristikunnassa
ehtoolliselle saivat osallistua kaikki kastetut
ikään katsomatta. Vähitellen läntisessä kristikunnassa alkoi syntyä rajoituksia ehtoolliseen
osallistumiselle.
Nykyään tilanne on kirkossamme siis aivan
toinen. Lapsi voi osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan konfirmoidun kirkon jäsenen kanssa. Ehtoollista jakava
pappi tapaa kysyä lapsen ehtoolliselle tuovalta henkilöltä, siunataanko lapsi vai jaetaanko
hänelle myös ehtoollista.
– Lasten ehtoollisasiassa ollaan menty selkeä askel eteenpäin. Ehtoolliselle rohkaistaan
osallistumaan perheenä. Uusimmassa jumalanpalveluksen oppaassa todetaan, että lapsi on messussa kunniavieras, toteaa työalasihteeri Timo-Matti Haapiainen Kirkkohallituksesta.
Haapiaisen mukaan ehtoollinen on välillä
nähty niin suurena asiana, että ihminen voi
tavoittaa sen vasta aikuisena, jos silloinkaan.
– Jokainen vuosikymmen toimii tietysti
oman ihmisnäkemyksensä mukaan. Jos lapsi nähdään ehtoollisen kunniavieraana, päästään samalla aidommin kiinni kristinuskon
perussanomaan. Tällainen ehtoollisnäkemys
sopii muutenkin tämän päivän tyyliin. Tuntuu että perheyhteyttä halutaan korostaa nyt
aiempaa enemmän.”
Haapiainen uskoo, että lapsen aseman löytymisen kautta voi löytyä monia muitakin arvokkaita näkökulmia.
– Jos jumalanpalvelus nähdään suorituksena, jota lapsi voi häiritä, silloin asioita on mennyt pieleen. Vastaavasti yhteiskunta hukkaa
paljon ihmisyydestä, jos lapsi nähdään esimerkiksi taloudellisena kustannuksena.
Haapiainen muistuttaa jo peruskristillisen
kielenkäytön linkittyvän lapseuteen; Raamatussa puhutaan esimerkiksi opetuslapsista ja
Jumalan lapsista.
– Lapsen asema korostuu Raamatussa muutenkin. Sitä voi olla kirkossa vaikea ymmärtää, jos ympärillä ei ole lapsia. Mutta jos jokaisesta messusta tulisi lapselle sopivampi tilaisuus, se olisi samalla aikuiselle parempi tilaisuus. Ja kun ehtoollinen on luonteva ja keskeinen osa elämää jo lapsena, se on sitä todennäköisesti aikuisenakin.

Heikki Harvola toivoo
enemmän lapsia messuihin

– Hyvin pienikin lapsi ymmärtää, että ehtoollinen on jotain erityistä. Jo se riittää syyksi ottaa hänet mukaan ehtoolliselle. Muuten lapsi saattaa miettiä kirkon penkillä: ’miksi minä
en pääse mukaan?’, Kymin seurakunnan vs. II
kappalainen Heikki Harvola pohtii.
Harvolan mukaan nuorimmat Kymin seurakunnassa ehtoollisella käyneet lapset ovat
olleet vain muutaman vuoden ikäisiä pienokaisia.
– Meillä on mahdollista tarjota lapselle alkoholiton viini. Näin lapsi saa leivän ja viinin kuten kaikki muutkin. Lapsi on tervetullut myös
siunattavaksi.
Harvola toivoo, että messuissa olisi enemmän lapsia.
– Lasten osallistuminen ehtoolliselle pakottaisi meitä järjestäjiäkin miettimään messun
toteutusta uudella tavalla.

Juhana Unkuri
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Onko
mikään
enää
pyhää?

Seurakuntien tapahtumia
Miksi olen tällainen?
Ja SINÄ tuollainen?

Luentosarja Langinkosken kirkon Toivonsalissa,
Langinkoskentie 1.
Onko nykyihmiselle mikään pyhää? Moni asia
on meille itse kullekin tärkeä ja arvokas, mutta entä onko jokin asia pyhä?
Pyhän käsitteeseen liitämme ajatuksen jostakin ihmistä ja elämää suuremmasta, mutta onko mitään sellaista olemassa?
Saako mikään olla ihmistä
isompaa?

Iloinen
itsetuntemusviikonloppu
naisille
ja miehille

21.4. klo 18 Minun
pyhä, sinun pyhä?

Enneagrammi itse
tuntemustyökaluna
Perusteet ja kertaaminen pe
16.4. klo 17.30–20.30

Mitä tapahtuu kun erilaiset käsitykset pyhästä kohtaavat?

Luennoitsija: uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä
Hiltunen

28.4. klo 18 Pyhä elämä, pyhä kuolema?
Onko elämä pyhää? Onko ihmisellä oikeus päättää
milloin oman elämän on
aika päättyä?

Toivonsalissa
Langinkosken kirkolla

Tasapainottumisen askelilla ja miten tulla toimeen
eri tyylien kanssa
Syvennämme aihetta
la 17.4. klo 10–16
Kouluttajana lastentarhanopettaja, terapeutti, työnohjaaja Seija Taivainen
Hinta (sisältää tarjoilun)
pe 15 euroa, la 30 euroa,
molemmat päivät 35 euroa
huom. alennus.
Ilm. ma 12.4. mennessä Langinkosken seurakuntatoimistoon p. (05) 225 5300.
Iloa ja elämänvoimaa itsetuntemuksesta! Tervetuloa!
Järj. Langinkosken
seurakunta

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

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 9.5. klo 10
Äitienpäivän messu. – To
13.5. klo 10 Helatorstain jumalanpalvelus Kristillisen työväen yhdistyksen kirkkopyhä.
Messun jälkeen kirkkokahvit
Kotkan srk-keskuksessa. – Su
23.5. klo 10 Ekumeenisen
raamattutapahtuman juhlamessu Kotkan kirkossa. Saarna piispa Seppo Häkkinen. – Su
30.5. klo 10 Messu HerättäjäYhdistyksen kirkkopyhä Kotkan
kirkossa. Messun jälkeen kirk-

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu, puhetta ja keskustelua pyhästä musiikkivälipaloin höystettynä. Nyt on aika pohtia pyhää! Tule mukaan!
Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.kotkanseurakunnat.fi/Langinkosken seurakunta/Toiminta/
Aikuiset

Perinteinen ja suosittu

Vappubrunssi
Lauantaina 1.5.

Helilän
seurakuntatalossa
(Kymin kirkon vieressä)
Kattaukset klo 11.30 ja
13.30. Maukasta kotiruokaa iloisessa seurassa.
Myynnissä myös simaa,
leivonnaisia ja arpoja.
Tervetuloa tukemaan nimikkolähettiemme työtä.
Järj. Kymin seurakunta

Boksilla

Palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina 27.3. kello 10–13 vaellamme matkaoppaan seurassa Boksilla (os. Karhulantie 31) ylös
Jerusalemiin ja Jeesuksen
elämän viimeisten tapahtumien kautta Pääsiäisriemuun. Vaellukset alkavat n.
30 minuutin välein.
Mukana on lapsikuoro Silmut ja pihalla tavattavissa
Hembölen eläimiä. Pääsiäisvaelluksessa saamallaan
lipulla lapset, painoraja 50
kiloa, pääsevät ratsastamaan ponilla tai aasilla.
Kahvio Karhulan seurakuntakeskuksen alakerrassa.
Järj. Kymin seurakunta

Sielunhoidon

yö

Kotkan kirkko
avoinna
– pappi paikalla
perjantaista 7.5.
kello 20 alkaen
8.5. lauantaiaamuun
kello 8:aan.
Tule hiljentymään
tai keskustelemaan.
Pappi tavattavissa koko yön.
Musiikkia, rukousta,
hiljaisuutta.
Järj. Kotkan seurakunta

Alfakurssin ohjaajakoulutusta la 8.5. noin klo 10–17
Kotkan srk-keskuksessa, nuortentila Arkussa. Syksyllä käynnistyy alfakurssi, jossa on helppo
tutustua kristinuskon perusjuttuihin matalalla kynnyksellä.
Viikkotoiminta: After school
ti klo 14–18 Arkussa (ei 30.3.)
– Cafe ke klo 18–21 Arkussa (ei
31.3. eikä 26.5.) ja Peli-illat to
22.4. – 6.5. klo 19–20 Kotkan
srk-keskuksen liikuntasalissa.
Mesejeesi ma 12.4., 3.5. ja
24.5. klo 15–17 (meseosoite:
johanna.nyman@evl.fi)
Nuorten messut ti 6.4. klo 18
Kotkan kirkossa ja su 18.4. klo
18 Kotkan srk-keskuksessa.
Tapahtumat: Nuorten Yhteisvastuu lipaskeräystempaus
pe 16.4. klo 14–18 alkaen. Jos

haluat lipaskerääjäksi, tule nuortentila Arkkuun keräysaikana. –
Kirkon nuorisopäivät Heinolassa 23.4.–25.4. Lisätietoja ilmoittautumisesta ilmestyy nuorisotyön internet-sivuille www.
kotkanseurakunnat.fi/Kotkan
seurakunta/Toiminta/Nuoret –
Elämä yllättää ‑ilta su 16.5.
klo 17 Kotkan srk-keskuksessa.
Aiheena: ”Me saamme kasvaa”.
– Pipliaseuran nuorten tapahtuma 22.5. klo 12–16.30
Nuorisotalo Greipissä, Kirkkokatu 22.

Musiikkityö

Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti su 11.4. klo 14
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräykselle. Kahvitarjoilu.

24.5. klo 15–16.30 Kotka-kodilla. – Kiirastorstain ehtoollishetki liikunta- ja näkövammaisille 1.4. klo 10.30 Sunilan srktalolla. Messun jälkeen on tarjolla kirkkokahvit. Invataksikuljetus. Ilmoittautuminen oman
työalan työntekijälle perjantaihin 19.3. mennessä. – Rovastikunnallinen näkövammaisten leiripäivä Ristiniemessä
perjantaina 28.5. Hinta 15 euroa. Invataksikuljetus. Ilmoittautuminen tiistaihin 18.5. mennessä omalle diakoniatyöntekijälle. – Eläkeikäisten retki
Ristiniemeen ti 2.6. Lähtö Kotkan srk-keskukselta klo 10. Paluulähtö Ristiniemestä klo 15.
Retken hinta 12 euroa. Ilm. ti
18.5. mennessä p. 225 9300.

Diakoniatyö

Näkövammaisten kerho ma
22.3. ja 26.4. klo 12–13.30. Hovinsaaren srk-talolla. Invataksikuljetus. Hinta 2 euroa. – Wanhan ajan monikulttuurinen
ompeluseura ma 12.4. ja

Kotiseurakunta

”Jeesus Christus
uhrix meille”
Herkuttelijoiden
perinteinen
lauantaina 1.5.
klo 9.30–12.30
Kotkan seurakuntakeskuksessa
os. Mariankatu 14.

Luennoitsija: Sairaalapastori, kouluttaja Sirkku Eho

Aikuistyö

Nuorisotyö

Vappukahvio

Pääsiäisvaellus

kokahvit Kotkan srk-keskuksessa.

Tarjolla simaa, kahvia, voileipiä, munkkeja ja muita
leivonnaisia sekä arpoja.
Keväisiä yhteislauluja ja
musiikkiesityksiä.
Simaa ja leivonnaisia voi
ostaa myös kotiin vietäväksi.
Kahvion tuotto lähetystyön hyväksi.
Järj. Kotkan seurakunta

Kuusankosken
Kamarilaulajat
keskiviikkona 31.3.
klo 19 Kymin kirkossa
Hiljaisen viikon lauluja ja
raamatun tekstejä.
Tilaisuuden johtaa ja juontaa kuoronjohtaja TainaMaaria Rautasuo.
Vapaa pääsy.
Järj. Kymin seurakunta

Viikkomessu
tiistaisin
Kotkan kirkossa

Kevätmyyjäiset

pe 26.3. klo 12–14
Kotka-kodilla os. Itäkatu 8.
Myytävänä Yv-tuotteita.

su 5.4. klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Kolehti.

Lavrenchukin
musiikkiperheen
konsertti su 11.4. klo 14

Kotkan seurakuntakeskuksessa. Ohjelma 5 euroa
yv:lle. Kahvitarjoilu.

Järj. Kotkan seurakunta

Konsertti yhteisvastuukeräyksen hyväksi su 25.4. klo
19 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Esiintyjinä Jouko
Koivukoski ja Esa Ylönen.

Palmusunnuntaina 28.3. klo 16
Ruonalan kirkossa
(Mäkeläntie 2, Mussalon- ja
Heponiementien risteys)
Mukana Lapsikuoro Timantti
johtajanaan Niina Venäläinen ja lapsityön pappi Riitta Huovila.
Tilaisuudessa lapsilla mahdollisuus esittää lauluja!
Tervetuloa vauvasta vaariin laulamaan pääsiäisajan lauluja
Järj. Langinkosken seurakunta

11. vuosikerta
Julkaisija: Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä
Päätoimittaja: Tuula Mäkitalo
tuula.makitalo@evl.fi
Toimitus: Tuula Mäkitalo ja Ulla
Spännäri. , os. Mariankatu 14 C, 2.
krs, 48100 KOTKA. Puhelimet (05)
225 9250 tai 225 9251, email:
osviitta.lehti@evl.fi
Tiedotustyön toimikunta 2009–
2010: Reino Korhonen (pj.), Seppo
Karjalainen, Marja Meura, Ulla-Maija
von Hertzen, Matti Kontkanen ja Tuula
Mäkitalo

Aikuisten
lipaskeräystempaus
yhteisvastuun
hyväksi perjantaina 16.4.

klo 9 alkaen. Kokoontuminen seurakunnan diakoniatoimistossa, käynti Mariankatu 14 sisäpihalta.

Taitto ja kuvankäsittely:
Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa, Helsinki
Ilmoitusmyynti: Vappu Kuusiniemi
p. 014 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka,
akelumuistutukset p. (05) 226 6300.
Seuraava Osviitta jaetaan koteihin
ke 26.5.2010. Aineistot Osviitan
toimitukseen viimeistään pe 7.5.2010.

Kipin kapin
kurssikeskus

Höyteriin!
Ti 13.4. klo 11–15
diakonian
kerhojen retki

Retkipäivään järjestetään kuljetus. Ilm. ma 29.3.
mennessä Karhulan srktoimistoon
p. (05) 225 9000.

Eläkeläisten retkipäivä tiistaina 11.5.

Yhteiskristillinen
Tuomasmessu

Hyvä mahdollisuus
hiljentyä hetkeksi
arki-iltana kello 18.

Perheiden lauluhetki

Osviitta

Kotkan
seurakunnan
Yhteisvastuutapahtumia

Retken hinta 10 euroa sisältää kuljetukset ja ruuan.
Ilmoittautumiset 26.4.
mennessä seurakuntatoimistoon p. (05) 225 9000.
Lisätietoja diakonissa Kaija Kauppiselta p. 044 7529
525.
Järj. Kymin seurakunnan
diakoniatyö

Kehitysvammaisten
leiri kesäkuussa
7.–11.6.
Leirille otetaan ensisijaisesti kotona asuvia, täysi-ikäisiä ja suhteellisen omatoimisia leiriläisiä Kymin alueelta. Leirin hinta 50 euroa.
Ilm. pe 30.4. mennessä diakoni Hanna Kokkomäelle
p. 044 725 9160.
Järj. Pyhtään seurakunta
ja Kymin seurakunta.

Seurakuntalehti Osviitta
on luettavissa näköisversiona
www.kotkanseurakunnat.fi
Kotisivuillamme www.kotkanseurakunnat.fi on lisää ajankohtaista tietoa
Kotka-Kymin seurakunta-yhtymän
ja Kotkan ev.lut. seurakuntien
toiminnasta ja palveluista.

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta
Konsertti

Toivon ja lohdun konsertti
18.4. klo 15 Kymin kirkossa.
Konsertissa esiintyy Maria Sutinen ja Kymi Contento, johtajanaan Marjo Tamminen.

Lapsityö

Yhteislaulua

Su 25.4. klo 11.15 Koko suvun
pyhäkoulu Helilän srk-talolla. –
Pe 30.4. klo 10.30 Helmikirkko Kymin kirkossa. Ruokailu Helilän srk-talolla. – Pe 21.5. klo
10.30 Helmikirkon kevätjuhla Kymin kirkossa. – Ti 25.5. klo
18 Ensimmäiselle luokalle lähtevien kouluun siunaaminen
Kymin kirkossa.
Kauneimmat lasten hengelliset laulut 25.4. klo 15 Kymin
kirkossa.

15.4. klo 14 Karhulan srk-keskuksessa, kanttori Sinikka Vesala
laulattaa.

Nuoret

21.4. klo 18 Danien Brecher, seemiläisten kielten maisteri ja judaistiikan jatko-opiskelija, luennoi Helilän srk-talossa, Kymin
kirkonmäellä. Seuraava luento
on 19.5.

Nuorten messu 30.3. ja 20.4.
klo 18 Kymin kirkossa

Diakoniatyö

To 1.4. klo 10.30 Näkö- ja liikuntavammaisten kiirastorstain ehtoolliskirkko ja
kirkkokahvit Sunilan srk-talossa. Tilaisuuteen järjestetään kuljetus. Ilm. ke 24.3.mennessä
diakoni Hanna Kokkomäki
p. 044 725 9160.

Siioninvirsiseurat
18.4. klo 15 Karhulan srk-keskuksessa. Kahvitarjoilu klo
14.30.

Rauhanyhdistyksen seurat
17.4. klo 18 Kymin kirkossa

Virsilaulu-ilta
6.4. klo 18 Sunilan srk-talossa.

Erityiskirkkopyhiä

Näkökulmia Sanaan

Raamattupiiri naisille 8.4.ja
29.4. klo 18.30 alasalissa Karhulantie 31, vetäjänä seurakunnan
pappi (omat raamatut mukaan).

Juutalaisin silmin ‑luentosarja

Hiljaisuuden ilta
7.4. ja 21.4. klo 19 Kymin kirkossa. Lepoa rukouksessa, virkistymistä musiikin ja raamatuntekstien äärellä. Illan päätteeksi
teetä sakastissa.

Langinkosken kirkossa: To 25.3.
klo 15 Saksankielinen jumalanpalvelus. – Ma 5.4. klo 10
Talven päivärippikoulun
konfirmaatiomessu. – To
13.5. klo 10 Helatorstain
messu, isosten työhön siunaaminen. – Su 23.5. klo 10 Helluntaipäivän messu.
Ruonalan kirkossa: Su 11.4. klo
16 Ruonalamessu.
Haltijan kerhohuoneessa: Su
18.4. klo 12 Kyläkirkko.

Diakoniatyö
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tavammaisten ehtoollinen
Sunilan srk-talossa.

Lähetystyö

Ma 24.5. klo 14 Lähetysväen
lettukestit Vitikaisilla, Salotie 7.

Lapsityö

Su 28.3. klo 16 Perheiden
lauluhetki Ruonalan kirkossa.
– Ma 29.3. klo 9.30 ja 10.30
Lasten pääsiäiskirkko Aittakorven seurakuntatalossa. – Ti
30.3. klo 9 Lasten pääsiäiskirkko Langinkosken kirkossa ja
klo 10.30 Ruonalan kirkossa. –
To 1.4. klo 9.30 ja 10.30 Lasten pääsiäiskirkko Mussalon
Saaripirtillä. – Su 18.4. klo 10
Mukulamessu Langinkosken
kirkossa.

Myyjäisiä
Aittakorven seurakuntatalossa: La
27.3. klo 11–13 Pääsiäismyyjäiset yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Myynnissä mm. Marttojen leivonnaisia ja yv-tuotteita,
kahvio. – Ke 5.5. klo17.30–19
Lähetyksen toukotori.

Ke 31.3. klo 12 Keskiviikkokerhojen yhteinen ehtoollinen Langinkosken kirkossa. – To
1.4. klo 10.30 Näkö- ja liikun-

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Ristintie ja Pääsiäisen aika
Langinkosken seurakunnassa

Palmusunnuntaista
pitkäperjantaihin

Hiljaisuuden
talo
kutsuu

Kymin kirkonmäen Helilän
seurakuntatalo on
Hiljaisuuden talo
su 28.3.–pe 2.4. klo 11–19.
Talossa on hartaus viikolla
päivittäin klo 12.
Tule levähtämään hetkeksi
tai vaikka koko päiväksi Kymin kirkonmäelle.
Järj. Kymin seurakunta

Sanan ja
rukouksen
illat
Aittakorven
seurakuntatalossa
Palmusunnuntaina
28.3. klo 18

Jeesus on Herra

Kari Kasurinen Pyhtäältä
Lauluvakka Anjalankoskelta, ylistysryhmä
Sunnuntaina 25.4. klo 17

Palmusunnuntain messun lopussa kirkkoon kannetaan risti. Siitä alkaa ristintie Langinkosken kirkolla. Ristille saa
tuoda aikaamme liittyviä sekä
henkilökohtaisia että yhteisiä synnintunnustuksia ja rukousaiheita koko pääsiäisviikon ajan, mutta erityisesti hiljaisen viikon iltoina.
Kirkossa on myös ristintie lyijyjalkanukeilla.
Ma 29.3. klo 18
Raamattunäytelmä
Markuksen evankeliumi!
Tornion kaupunginteatteri
Langinkosken kirkossa.
Kesto n. 2 h.
Vapaa pääsy.
Väliajalla kahvitarjoilu
Ti 30.3.klo 18
Laulamme yhdessä
kärsimysajan virsiä
Tarja Silvennoinen
ja Tero Hietanen
Ke 31.3. klo 18
Hartaushetki, Jeesuksen
seitsemän sanaa ristillä
Anne Läheniemi, Riitta Huovila
ja Tarja Silvennoinen
To 1.4. klo 18
Kiirastorstain
ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
Jukka Lopperi, Riitta Huovila ja
Tarja Silvennoinen

Häämusiikkikonsertti
toukokuussa

To 1.4. klo 18
Kiirastorstain
ehtoolliskirkko
Ruonalan kirkossa.
Tero Hietanen, Kaarlo Pöllänen
ja Niina Venäläinen
Pe 2.4. klo 10
Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus
…urut ja kirkonkellot vaikenevat… väri musta
Kaarlo Pöllänen, Jukka Lopperi, Niina Venäläinen ja Toivonlaulajat.
Su 4.4. klo 10
Pääsiäispäivän messu,
Kristus on ylösnoussut!
Tero Hietanen, Riitta Huovila ja
Tarja Silvennoinen, Koskigospel, pyhäkoulu.
Tervetuloa kulkemaan kanssamme ristintietä ylösnousemuksen iloon!
Järj. Langinkosken seurakunta

Sanan ääressä
Uutta ja vanhaa
Israelista
Kahvitarjoilu.
klo 18.15

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain
neuvottelukeskus
Kaivokatu 17 A 3.kerros,
48100 Kotka
Ajanvaraus ma–pe klo
9–12 p. (05) 730 1100
Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksissa, perhe-elämän ongelmissa ja
muissa elämän kriiseissä.
Keskuksen palvelu on
luottamuksellista ja maksutonta.
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

Kristittyjen yhteinen

Anokaa niin
teille annetaan
Vieraana Pentti Holi,
ylistysryhmä
Järj. Langinkosken
seurakunta

Kotkan, Langinkosken ja
Kymin seurakuntien kanttorit esittävät vihkitilaisuuksien musiikkia
Kotkan kirkossa torstaina 20.5.2010 kello 18.
Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Tervetuloa!

Tuomasmessu
ma 5.4. klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Kolehti ym. tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
Järj. Kotkan seurakuntien yhteistyöryhmä

”Haavoitettu” – taide tuntojen tulkkina

Elämä yllättää ‑seurakuntaillat jatkuvat
su 28.3. kello 17 Kotkan seurakuntakeskuksessa
Ilta liittyy äidin tuntoihin, lapsen kärsimykseen ja hiljaisen viikon sanomaan. Vierailijana on Vuokko Marttila. Tilaisuuden vetäjänä toimii Ilkka
Puhakka. Esirukousmahdollisuus. Tarjoilua. Tervetuloa kaikenikäiset, lapsille omaa ohjelmaa ja hoitomahdollisuus.
Kevään seuraava Elämä yllättää ‑ilta on su 16.5. klo 17.
Järj. Kotkan seurakunta

Nyt tarvitaan
vapaaehtoisia.

Sinustako
tukihenkilö?
Koulutusta halukkaille vapaaehtoisille on tulossa
kevään aikana.
Tukihenkilön tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
Matti Kontkaseen, p. 044
752 9541 tai sähköpostilla
matti.kotkanen@evl.fi
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

Markuksen evankeliumi
Langinkosken kirkossa
Tornion Kaupunginteatteri vierailee Kotkassa maanantaina 29.3.2010 kello 1820 Langinkosken kirkossa.
Esityksessä nähdään puhutteleva Markuksen evankeliumi kirkkodraamana ja
sooloteatterina. Ohjauksesta vastaa Suomen Kirkon
Sisälähetysseuran Opiston
opiskelijaryhmä. Asiantuntijoina on käytetty laajasti
kirkon työntekijöitä.
Torniolaisten Markuksen evankeliumin kymmenet historialliset henkilöt tulkitsee teatterin johtaja Pauli Mahlamäki. Esitys
on nähty eri puolilla Suomea jo yli 200 kertaa.
Heti julkisen esiintymisensä alussa Jeesus teki suuria ihmetekoja, jotka hämmästyttivät kansanjoukkoja ja Jeesuksen
seuraajia. Markus haluaa
osoittaa, että ihmeteot tapahtuivat jumalan voimasta. Ajan uskonnolliset johtajat eivät hyväksyneet Jeesuksen tekoja ja opetuksia.
Tämä johti välikohtauksiin,
jotka saivat heidät lopullisesti suunnittelemaan hänen surmaamistaan. Ensimmäinen ihminen joka
ymmärsi tämän, oli rooma-

lainen sotilas. Nähdessään
Jeesuksen kuolevan ristillä
hän sanoi: ”Tämä mies oli
todella Jumalan poika.”
Markuksen evankeliumia pidetään evankeliumeista vanhimpana.
Markus tahtoo rohkaista ihmisiä uskomaan Jeesuksen voimaan, joka pelastaa heidät. Hän tahtoo
myös muistuttaa, että uusi elämä Jeesuksen seurajana ei ole helppoa, vaan
heidän täytyy olla valmiita kärsimään Jeesuksen tavoin. Esitys kestää 2 tuntia
ja siinä on yksi väliaika. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Langinkosken seurakunta ja esitykseen on vapaa pääsy.

Pauli Mahlamäki
Jeesuksen roolissa.

Keskustelua messun sisällöstä
Langinkosken kirkkokahveilla
Keväällä 2010 käydään Langinkosken seurakunnassa
messun jälkeisillä kirkkokahveilla messukeskusteluja eri teemoista. Helmikuussa keskusteltiin ehtoollisesta, maaliskuussa on aiheena yhteinen rippi ja toukokuussa saarna.
Sunnuntain 28.3. messun
jälkeisillä kirkkokahveilla
käydään läpi yhteistä rippiä,
synnintunnusta ja synninpäästöä. Yhteinen rippihän
on jokaisen messun luovut-

tamaton osa. Mikä sen merkitys messussa on? Mitä on
yksityinen rippi? Keskustelua johdattelee messun liturgi pastori Tero Hietanen.
Sunnuntaina 2.5. kirkkokahvien yhteydessä käydään keskustelua saarnasta, kuullaan kuulijan kommentti kuullusta saarnasta
ja kuullaan saarnaajan valmistautumisesta. Saarnakeskustelua johdattelee pyhän saarnaaja kirkkoherra
Jukka Lopperi.

Suku

minussa
Karhulan seurakuntakeskuksessa, Karhulantie 33

To 8.4. klo 14-15.30

Selloduon
konsertti
Kotkassa

Palmusunnuntaina 28.3.
kello 15 Kotkan kirkossa

Selloduo

Anna-Maaria
ja Olli Varonen
Musiikkia kolmelta eri
vuosisadalta, mm. Vivaldin,
Haydnin, Järnefeltin ja
Sibeliuksen sävelmiä.
Vapaa pääsy.
Järj. Kotkan seurakunnan
musiikkityö

Välineitä sukupuutyöskentelyyn auttamistyössä oleville
To 8.4. klo 18

Suvun vahvuudet ja
haavat perintönäni
Pohdintaan ja sukupuutyöskentelyyn johdattelee perheneuvoja, psykodraamaohjaaja Pirkko Varis Lappeenrannasta. Kahvitarjoilu.
Järj. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän perhetiimi

Osviitta
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Pitkäperjantai

Siellä siintää päämäärä, Kilimanjaron huippu, niin kaukana
mutta silti saavutettavissa.

Liikkumatta seisoo luonto
kaikki odottaa
salaisuuden aukeemista,
kuoren halkeemaa.
Pimeyden verho suojaa
uutta syntymää.
Odottaja selin katsoo
seinää perimpää.
Tihentyneen hiljaisuuden
aamuhämärään.
Luoja antaa kohta uuden
kutsun elämään.
Täyttymyksen lähetessä
varjot lankeaa.
Nyt jo mullan pimeydessä
vihreys odottaa.

Sirkka Koho

Kilimanjaron huipulla
Kirkkoherra Hannu Marttila
toteutti pikkupoika-aikojensa
haaveen ja kiipesi 5 892
metrin korkeuteen.

Proteesipaja JAPRO OY

Proteesipaja Japro on
apuvälineiden erikoisliike
Kotkassa ja Lappeenrannassa.
Meillä on laaja valikoima
useiden eri valmistajien
erikoiskenkiä!
TERVETULOA
TUTUSTUMAAN!
Kotka p. (05) 2230 640
Lappeenranta p. (05) 2230 660

Siivouspalvelu
Seija
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 0400 338 109

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

P

ikkupoikana haaveilin, että joskus
kiipeän Afrikassa lumihuippuiselle
vuorelle. Nyt olen tämän unelman
toteuttanut, kertoo Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila.
Haave sai siivet selkäänsä, kun Marttila osallistui vuosituhannen vaihteessa kunnonhoidon kurssille. – Ajattelin, että olen ihan
hyväkuntoinen, mutta siellä kuntoni arvioitiin keskinkertaiseksi. Siitä lähtien olen harrastanut kohtuullisessa määrin kaikenlaista
liikuntaa.
Vuonna 2004 Marttila pyöräili Nuorgamista kotiin Ruotsinpyhtäälle, yli 1 665 kilometriä. Lapissa hän vaeltelee vuosittain.
Kun Hannu Marttila vuonna 2007 täytti 50
vuotta, hän toivoi, että vaasien ja kynttilänjalkojen sijaan onnittelijat laittaisivat tilille rahaa
Kilimanjaron matkaa varten.
Sitten tuli muutto Kotkaan ja aikaa kului.
– Tuli sellainen tunne, että jos en nyt sitä matkaa tee, en tee sitä koskaan.
Helmikuun 5. päivänä hän starttasi kahdeksi viikoksi kohti Tansaniaa.

Tähdet, otsalamput, Arushan valot

Vaellus Kilimanjarolle kulki sademetsän, vuoristometsän, jättiläiskanervametsien, kalliokielekkeiden ja toinen toistaan upeampien näköalapaikkojen kautta.
Vaeltajat kantoivat itse vain juomavetensä,
kamerat ja eväät. Jokaista matkalaista kohden
oli kaksi paikallista kantajaa, jotka toivat muut varusteet sekä teltat, tuolit ja
ruuat. Alueen ihmisille tämä on haluttua työtä.
– Kantajien pään päällä oli jopa 30
kiloa, ja he menivät vihellellen eteenpäin.
Marttila muistelee, että huippuhetkiin kuului lähtö viimeiselle nousulle.
Oli yö, Afrikan taivas tähtiä täynnä,
ja otsalamput ja alhaalla olevan Arushan kaupungin valot hohtivat pimeässä.
– Nousua oli edessä 1400 metriä.
Mielessä kävi ajatus, että pääsenköhän huipulle. Päätin, että jos kroppa
kestää, vien sen tuonne ylös.

Afrikan korkeimman vuoren huipulla, Uhuru
Peakillä. Oli pilvistä, maisemia ei paljoa näkynyt, mutta tunne oli huikea ja kamerat kovassa käytössä. Lunta ei ollut paljoakaan, sillä ilmastonmuutos oli tehnyt tehtävänsä.
Pakkasta oli 10 astetta, tuuli puhalsi, kaikkialla oli jäistä laavakiveä. – Se oli hieno kokemus, minä tein sen ja olen nyt täällä. Siinä oli
mukana itsensä voittamisen tunnetta.
Kauaa ei huipulla tunnelmoitu. Kun kuvat
oli otettu, alkoi laskeutuminen alas.
Ylös oli tultu kiertäen kaartaen, mutta alaspäin mentiin melkoisen suoraan. Laskeutuminen oli paljon rankempaa kuin nouseminen.
– Seuraavat 14 tuntia olivat tuskien taivalta.
Polvia koski, Hannu Marttila muistelee.

Oman pienuutensa siellä tunsi

Vuoritauti ei Hannu Marttilaan iskenyt. Joskus aamulla saattoi huomata, että hengästytti,
mutta se loppui, kun lähdettiin taas matkaan.
Kilometrejä reissulla kertyi noin sata.
– Oman pienuutensa siellä tunsi, mittakaavat ovat niin valtavat. Ja maailman ihmeellisyyttä tuli pohdittua.
Yöt nukuttiin teltoissa, ja herätys oli jopa
aamukuudelta. Heti aamusta lähdettiin liikkeelle ja usein vasta 18–19 maissa oltiin seuraavassa majoituspaikassa.
Kulkiessa ei voinut kovin syvällisiin ajatuksiin vaipua, sillä kaiken aikaa oli katsottava, mihin jalkansa seuraavaksi asetti. Joskus
oli pidettävä kiinni kallion seinämistä, muuten oli vaarana putoaminen korkealta.
– Matkailumainoksissa kerrotaan, että siellä kuljetaan polkuja pitkin. Mutta sitä ei kerrota, miten kivisiä ja jyrkkiä ne ovat.
Silti hyvällä peruskunnolla selvittiin, ja
mukana matkalla ollut 70-vuotias aviopari-

Itsensä voittamisen tunne

Kuudentena päivänä he olivat siellä,

Kallionkielekkeen alla nautittiin eväitä.

kin nousi komeasti huipulle, vaikka vaimolla oli tekolonkka.

Kirkkoherra on kirkkoherra…

Kirkkoherra on kirkkoherra Kilimanjarollakin. Marttilan ammatti selvisi matkalaisille.
– Yksi kaveri oli muutamaa vuotta aiemmin
yrittänyt kiivetä huipulle, mutta ei silloin onnistunut. Sanoin, että kyllä sinä nyt pääset
ylös asti, koska olen rukoillut sinun puolestasi. Niinpä me menimme yhdessä huipulle.
Matkallaan Hannu Marttila kiinnitti huomiota siihen, miten sunnuntaisin pikku kylien asukkaat kulkivat perheittäin, kauniisti
pukeutuneina kohti kirkkoa. Isällä tai äidillä
oli Raamattu mukanaan.
– Mietin, mistä tilanteesta ensimmäiset lähetystyöntekijät aikanaan työnsä aloittivat.
Nyt suurin osa tansanialaisista on kristittyjä.

Leijonanpentuja safarilla

Arushan kaupungissa hengähdettiin hetki, ja
sitten suunnattiin safarille Ngorongoron suojelualueelle.
Siellä kuljettiin jeepillä ja päästiin ihmettelemään pieniä leijonanpentuja, kirahveja, norsuja, sarvikuonoja, virtahepoja, antilooppeja, apinoita…
Alue on itse asiassa valtava kraateri. – Puiden alla istui masaipaimenia lehmineen. Tuli
mieleen, että täällä ovat asiat kohdallaan, ihmisillä on aikaa toisilleen. Ihmiset olivat iloisen ja onnellisen oloisia, mutta toisaalta köyhyys tuntui ahdistavalta.
– Tuli mieleen, että piispa Kalevi Toiviainen aikanaan sanoi, että kehitysmaissa ei koeta elämän tarkoituksettomuutta kuten meillä,
vaan eletään tässä hetkessä, ja tärkein kysymys on, mistä tänään saadaan ruokaa.

Sansibarin rantahiekoilla

Loppuaika vietettiin Sansibarissa
rentoutuen.
– En tehnyt juuri muuta kuin kävelin ja makailin rannalla, kävin
uimassa ja juttelin ihmisten kanssa.
Elämyksiä oli tullut niin paljon, että
oli aika pysähtyä sulattelemaan niitä, Hannu Marttila kertoo.
– Olen asettanut itselleni haasteita tasaiseen tahtiin, ja tämä oli yksi
niistä. Koin, että jaksan ja uskallan
– ja toteutin näin sen haaveen, joka
minulla pikkupoikana oli.

Teksti Ulla-Maija
von Hertzen
Kuvat Hannu Marttila

