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Diakonia vastaa hätään

Jenni-Justiina Niemi

Saatteeksi

Kohti yhteisvastuuta

Raha on yksi, vaan ei ainoa keino auttaa. Seurakuntien
diakoniatyössä ihmisen kohtaaminen on avainasia.
Diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoinen auttaja on lähellä
autettavaa. Olipa kyseessä kavereistaan harhautunut
tai itseltään eksyksissä harhaileva nuori tai viilenevään
taloonsa yksin jäänyt vanhus, jokaiselle erityisryhmälle ja yksilölle pyritään löytämään tukea. Hädänalaista
ei jätetä.

Vapaaehtoistyö, pienet ruokahetket ja aineellinen apu
kulkevat diakoniatyössä
käsi kädessä niin kansainvälisessä työssä, ulkomaanavussa kuin kotiseurakunnan diakoniassa. Uskollinen ystävä, kirkon työntekijä tai kuka tahansa tukeen
ja empatiaan kykenevä ihminen on kullan arvoinen.
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

✗ Kansikuvassa

Tuula Mäkitalo

Bangladeshilainen 14-vuotias Afroza
Khatun pesee perheensä pyykit Brahmaputra-joen rannassa. Kuvaaja UllaMaija von Hertzen.

Martti Porthan poimi muutamia rikkoutuneita jalkion osia urkukaapin lattialta. Uusien osien tekeminen on käynnistynyt urkutehtaalla. Sirot osat, kuten
koko urkurakentaminen on vaativaa käsityötä.

Rakastakaa heitä kuin itseänne
"Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää
sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he
olisivat heimolaisianne. Ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette
itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." (3. Mooseksen kirja, luku
19, jakeet 33-34).
Raamattu kehottaa ottamaan
muualta tulleet hyvin vastaan.
Vuoden 2009 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on
heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien työllistyminen. Suomessa maahanmuuttajien osuus on pienin Euroopan maista. Suhtautuminen maahanmuuttajiin aiheuttaa usein ennakkoluuloja ja ristiriitaisia tunteita. Syynä siihen on
erilainen kulttuuritausta ja kieli.
Maahanmuuttajat koetaan uhkana, varsinkin heikon työllisyyden
ja talouden aikana.
Hyvänkin koulutuksen saaneen on vaikea työllistyä Suomessa korkeiden kielitaitovaatimusten vuoksi. Kielen opiskelu ja
sen hallinta tulisi olla entistä tärkeämpi osa kotoutumisprosessia.

yhteydessä.
Maahanmuuttajien ja pakolaisten kohtelu osoittaa sen, miten kristittyinä välitämme niistä, jotka ovat olleet pakotettuja
jättämään kotiseutunsa.
Jeesuksen lähimmäisen rakastamista koskeva käsky kohdistuu nimenomaan muukalaisiin.
Miten me kristittyinä olemme
tätä käskyä toteuttamassa?

Kaarlo Pöllänen
Langinkosken seurakunnan
diakoniapastori

Kukaan ei saa tuntea itseään eristetyksi. Jokaisen maahanmuuttajan tulisi päästä käyttämään ja parantamaan kielitaitoaan. Emme
saa kasvattaa erilaisuuden muuria. Tässä asiassa vastuu jakautuu
meille kaikille, työnantajalle, naapureille, seurakunnalle.
Langinkosken seurakunnan
maahanmuuttajatyössä yksi oleellinen ja toimiva ratkaisu on ollut
suomen kielen opetuksen järjestäminen muun seurakuntatyön

K-M Salonen

Ulla Spännäri

Seurakuntien työntekijä törmää yhä useammin myös
edellä olevan esimerkin kaltaiseen, käsittämättömästi piinaavaan yksinäisyyden tunteeseen ja hätään. Niin
usein, ettei mikään palkkatyö näytä riittävän sen poistamiseen. Tarvitaan yhteistä heräämistä. Entistä kipeämmin ja erilaisista syistä tarvitaan rinnalla kulkijaa,
joka kestää senkin, että ystävän yksinäisyyden tunne
siitä huolimatta jatkuu.

Lähes puolet bangladeshilaisista elää alle 70 sentillä päivässä. Tulvat ja hirmumyrskyt koettelevat ihmisiä ja viljelyksiä.

Kotkan kirkon urkujen korjaus käynnistyi
Urkurakentaja Martti Porthan tutustui korjaustyöhön Kotkan kirkossa. Huolellinen analyysi ei
onneksi ole paljastanut uusia vaurioita. Joulun
aikaan humalaisen toilailuista aiheutuneet tuhot
ovat olleet iso järkytys musiikin ammattilaisille.
Paljon on tullut murhemielistä palautetta myös
muilta tahoilta.
Urkujen korjaus on tarkoitus tehdä ripeästi.
Kaikkine 2700 pillille tehtävine virityksineen
työ valmistunee Martti Porthanin arvion mukaan viimeistään helmikuun alkupuolella.
- Olisi myös kiinnostavaa selvittää, mikä on
aiheuttanut suojaisessa paikassa olevan pillien alustaa suojaavan nahkapinnoitteen rikkoutumisen; onko jotain nestettä valutettu pitkin
pillejä ylhäältä. Pillien sointi on nyt mennyttä. Kaikki tihutyön vauriot on korjattava ennalleen.

Tuula Mäkitalo

”Yksin vailla ystävää – pelko pois”. Vanhus kulkee käsikynkkää vanhainkodin salissa ja toistaa lausetta, jossa ei näytä olevan mitään järkeä. Hän on turvallisesti hoitopaikassa rinnallaan samanikäinen ystävä, mikään ei heitä uhkaa. Silti pari marssii reippaassa tahdissa edestakaisin, naisista toinen ei puhu mitään, toinen hokee tasaisin välein samaa: Yksin vailla ystävää –
pelko pois!
Yksinäisyyden kokemusta ei tässä tositarinassa poistanut rinnalla kulkeva toinen vanhus: Olen yksin, vaikka
ympärillä kaikki näyttää olevan hyvin.

Mystisiä reikiä
on syöpynyt urkupillien alla
olevan kennoston nahkaan,
joka muodostaa eräänlaisen
pohjan jokaiselle tietyn pillisarjan urkupillille.
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Via Crucis - Riemuvoitto lähestyy! Oletko mukana?

K

opetuslapsia, Simon Kyreneläinen, ylipappeja, roomalaisia sotilaita. Lisäksi tarvitaan lisää rumpuryhmän ja puhekuoron jäseniä,
esiintyvää kansanjoukkoa ja muita toteuttajia.
Tammikuun alussa aloitti rytmiklubi kokoontumisensa. Siinä
tutustutaan tapahtuman rytmiikkaa ja kohtauksien puhekuoroosuuksiin. Pirkko Talsi on ollut
syksystä asti mukana. Hän on aikaisempina vuosina osallistunut
Helsingin Via Crucis -tapahtumaan. Hän odottaa tapahtumalta paljon, koska koulutus on uutta
ja erilaista. - Harjoitusten jälkeen
olo oli menevä, rytmi jäi sisään,
kertoo harjoituksiin osallistunut
Nina Malinen, joka on ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa tapahtumassa. Hän oli innostunut ensimmäisistä harjoituksista. - Soittaminen rytmipoljennos-

Heikki Harvola

otkan kaupungin keskustassa esitetään pääsiäisajan tapahtumista
kertova Via Crucis RIEMUVOITTO -näytelmä lauantai-iltana 11. päivä huhtikuuta. Vaikka harjoitukset käynnistyivät jo syksyllä, esittäjiksi ja
avustajiksi tarvitaan lisää aiheesta kiinnostuneita.
– Joitakin rooleja ja useita muita tehtäviä on vielä auki, kertoo
pastori Heikki Harvola. Mukaan
lähtijöiltä ei vaadita ennakkokokemusta näyttelemisestä. Sitoutuminen harjoituksiin ja itse esitykseen on tärkeintä. Via Crucis Riemuvoitto -näytelmän harjoitukset
käynnistyivät jo syksyllä.
Helmikuun alussa Via Crucis
Riemuvoitto -näytelmään valitaan
vapaamuotoisten hakemusten perusteella esittäjät seuraaviin rooleihin: Jeesus, Juudas, Pietari ja

sa on hauskaa. Perinteiseen näytelmään en välttämättä olisi lähtenyt mukaan, Nina hehkuttaa.
Harjoituksiin voivat tulla kaikki halukkaat, nuoret ja aikuiset,
sillä osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta rummuista eikä esiintymisestä.

Rytmiklubi kutsuu

Via Crucis Riemuvoitto -rytmiklubi harjoittelee helmikuussa keskiviikkoina 4.2., 11.2., 25.2. klo 1819 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Muut harjoituspäivät ovat 11.3.
25.3. ja 8.4.
Riemuvoitto -näytelmän uusi käsikirjoitus on Petri Pietiläisen kynästä. Siinä on hyödynnetty neljän evankeliumin kuvauksia pääsiäisen tapahtumista. Tapahtuman musiikin on säveltänyt
Marko Puro. Työryhmässä ovat
lisäksi kanttorit Jenny Joas, Jarmo Kaijansinkko, Tarja Silvennoinen ja Seksti-lauluryhmä. Tapahtuman tuottaja ja rytmiikan
kouluttaja on Harri Setälä. Työryhmän puheenjohtaja ja yhteyshenkilö on pastori Heikki Harvola. Tapahtuman päätuottaja ja
kustantaja on Kotka-Kymin seurakuntayhtymä.
Osallistu tapahtuman toteuttamiseen! Olet mukana eläytymässä Jeesuksen maallisen elämän viimeisiin vaiheisiin öisessä Kotkan kaupungissa. Lisätietoa harjoituksista www.riemuvoitto.fi ja Heikki Harvola puh.
044 752 9467.

Harjoitukset Kotkan seurakuntakeskuksessa innostivat mukaan lähteneitä rytmiklubilaisia.

Pyhä jysäys II

Perjantaina 30.1. ja lauantaina 31.1. on Kotkan seurakuntakeskuksessa ainutlaatuinen kahden päivän harjoitusjakso, jossa tutustumme Via Crucis Riemuvoitto -tapahtuman kohtauksiin,
musiikkiin ja rytmiikkaan. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta rummuista, kuorosta tai esiintymisestä. Perjantaina 30.1. kello 18-21 harjoitukset ja kahvi ja jysäys jatkuu lauantaina 31.1. noin kello 9-16 Kotkan seurakuntakeskuksessa sisältäen ateriat.
Kouluttajana Harri Setälä. Tietoa ja ilmoittautumiset www.riemuvoitto.fi ja H. Harvola p.044 752 9467. Tehtäviä löytyy jokaiselle! Tervetuloa mukaan!

Piispa Seppo Häkkinen:

”Olen kehityskelpoinen!”
– Nyt tarvitaan evankeliumista avautuvaa elämänuskoa ja toivoa, joiden välittäminen on kirkon tehtävä, toteaa Mikkelin hiippakunnan piispaksi Kynttilänpäivänä
helmikuussa vihittävä
Seppo Häkkinen.
Seppo Häkkinen aikoo asettua
Mikkeliin ”kaikessa rauhassa, kuten savolaisille sopii”. Asunnon
etsiminen on vielä edessä. Muutto tapahtuu vasta kesällä tai syksyllä, kun kuopus lähtee kotoa.
Perheeseen kuuluvat lastentarhanopettajavaimo Maria sekä
lapset Heini, 25, Maiju, 24, Laura, 21, ja Eero, 18.
– Sekä Heinillä että Maijulla on
viime vuonna syntynyt lapsi, joten olemme vaimoni kanssa Alinan ja Joonan mummo ja pappa.
Muutamme Mikkeliin kahden,
tosin mukanamme tulee kyllä uskollinen, vanha Molli-collie, Seppo Häkkinen selvittää.
Sisätöiden vastapainoksi mies
harrastaa ruumiillista työtä: ha-

lonhakkuu on lempipuuhaa.
– Partiotoiminta ja retkeily on
mukavaa, nuotiolla jaksaisin istua vaikka kuinka pitkään. Luen
myös mielelläni.
– Pidän ohjenuoranani piispa
Kalevi Toiviaisen neuvoa: Papilla pitää olla koko ajan työn alla
kaksi kirjaa: toinen kaunokirjallisuutta ja toinen teologiaa. Luin
juuri Liza Marklundin dekkarin
Paikka auringossa ja luettavana
on parhaillaan Pekka Niirasen
kirjoittama Martti Simojoen elämäkerta.

Pienessä seurassa
paljastuu tarinaniskijä

Seppo Häkkisellä ei ole erityistä herätysliiketaustaa. – Olen ”kansankirkon uskollinen poika” – kuten minua on luonnehdittu – tai ”kansankirkon peruspappi”.

Kotimaa-lehti arvioi keväällä 2008
kirkkoneuvoksia värittömiksi henkilöiksi, jotka hoitavat hyvin hommansa. Syksyllä lehti totesi Häkkisen olevan ”sanalla sanoen harmaa”.
– Olen siis kehityskelpoinen,
kun puolessa vuodessa värittömästä on tullut harmaa!, Seppo Häkkinen vitsailee imagonsa
kustannuksella.
– En ole mikään räiskyvä tyyppi, mutta pienessä seurassa tai
nuotion äärellä paljastuu tarinaniskijä ja jutunkertoja, vanha partiolainen paljastaa.

Kirkkohallituksen nokkamiehiin kuulunutta kirkkoneuvosta
on pidetty esimiehenä tasapuolisena ja oikeudenmukaisena. Arvioissa korostuvat myös yhteistyökyky, luotettavuus ja vastuuntunto.
– Olen rauhallinen, harkitseva ja jämpti, joskus liiankin pikkutarkka, tunnollinen töissäni ja
tehtävissäni.
Asiakeskeiselle johtajalle ”kirkon perustehtävässä pysyminen
on tärkeää”.
– Kirkon tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa ei ole ulkonaisesti
vahva asema, vaan sisäinen eheys, joka on seurausta hengellisestä ja teologisesta voimasta. Kirkon identiteetti nousee Jumalan
sanasta. Sana luo uutta elämää ja
uudistaa kirkon. Kirkon uudistuminen onkin aina merkinnyt palaamista Jumalan sanaan, joka on
tullut eläväksi.
– Erityisen huolestunut olen siitä, että luottamus Jumalan sanaan
on kirkossamme heikentynyt. Kirkon sisäinen kiistely syö uskottavuutta. Myös kirkosta eroaminen
on ilmiönä seurauksiltaan vakava, näkee tuleva piispamme.

Janne Villa
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Kirkon tiedonvälityspalkinto
lastenpsykiatri Jari Sinkkoselle
Vuoden 2008 Kirkon tiedonvälityspalkinto on myönnetty lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kirjailija Jari Sinkkoselle. Palkinnon
luovutti arkkipiispa Jukka Paarma.
Palkitsemisperusteluissa arkkipiispa kiitti Jari Sinkkosta siitä,
että hän on aktiivisella toiminnallaan osoittanut, miten viihteellisyydestä ja kaupallisuudesta usein syytetyssä valtavirtamediassa on edelleen tilaa ja mahdollisuuksia keskustella yhteiskunnan arvoista, kuten lasten

ILMOITUSMY Y N T I
Vappu Kuusiniemi
040 486 6726

asemasta suomalaisessa tietoyhteiskunnassa.
Sinkkonen on julkisuudessa
korostanut isä-suhteen merkitystä. Hän on kirjoissaan ja lukuisissa lehtiartikkeleissaan tuonut
näkyvästi esille lasten ja varsinkin poikien mieheksi kasvamisen
haasteita. Hän on johdonmukaisesti tukenut vanhemmuutta jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja vanhemman vastuuta
lapsen kehityksessä aikuiseksi.
Lisäksi Sinkkonen on osallistunut julkiseen kriisikeskusteluun
perhetragedioiden ja koulusurmien yhteydessä. Sinkkonen on esimerkillään kannustanut asiantuntijoita sekä kansalaisia osallistumaan mediakeskusteluun ja siten muovaamaan mediakulttuuria inhimillisyyttä ja pehmeitä arvoja korostavaan suuntaan.
Kirkkohallitus myöntää vuosittaisen tunnustuspalkinnon kristillisen tiedon, sanoman tai kristinuskon mukaisten elämänarvojen välittämisestä viestinnän eri
keinoilla. Tiedonvälityspalkinto on jaettu vuodesta 1975. Se on
suuruudeltaan 5000 euroa.

- Moninaisesti, nykyaikaisesti ja elämänmakuisesti tätä päivää elävät seurakuntaväen ihmiset Mikkelin hiippakunnassa
ovat olleet piispan tehtävässä suuri lahja. Piispa Voitto Huotarin lähtömessuun Mikkelin tuomiokirkossa osallistui 1100
henkeä. Kuvassa piispan rinnalla puoliso Irene.

Piispa Voitto Huotari lähtösaarnassaan:

Tarvitaan sekä tiedon että
uskon kurkistusaukot elämään

P

iispa Voitto Huotari piti lähtösaarnansa Mikkelin tuomiokirkossa loppiaisena 6. tammikuuta. Suosittua
piispaa oli saattamassa eläkkeelle täpötäysi kirkko eli 1100 ihmistä. Mukana olivat myös edustajat
kaikista hiippakunnan seurakunnista. Piispa jää eläkkeelle helmikuun alusta. Tulevaisuudensuunnitelmiaan hän valotti vain sen
verran, ettei ei aio kirjoittaa muistelmia.
Luottamushenkilöiden puheenvuoron lähtöjuhlassa pitänyt Kaisa Rönkä Kotkasta kiitti piispaa
maallikkouden ja sen merkityksen esilläpitämisestä sekä vapaaehtoisten aseman kehittämisestä.
Voitto Huotarilla on takana 500
tuomiokapitulin istuntoa. Hän
on vihkinyt 16 vuoden aikana
203 pappia. Erityisen mieluisia
hänelle ovat olleet kouluvierailut. ”Nuoret pohtivat hyvin monipuolisesti, syvällisesti, ennakkoluulottomasti ja elämänkatsomuksensa aineksia itselleen etsien uskon ja etiikan perusasioita.
Miten saisimme samanlaista uskon ja elämän pohdiskelua seurakuntiin?” piispa kyseli lähtöjuhlapuheessaan Mikkelin seurakuntakeskuksessa.
Seurakuntien määrä on Voitto
Huotarin aikana pudonnut Mikkelin hiippakunnassa 68:sta 51:
een. ”Seurakuntien rakenteiden
muutos on viime vuosina ollut
laajakantoisempaa ja nopeampaa
kuin koskaan kirkkomme historian aikana, ja muutos jatkuu kiihtyvään tahtiin. Rakenteet ovat
seurakuntaelämän kivijalka ja
kivijalan muoto ratkaisee, millaisen rakennuksen – siis hengellisen elämän – sille voi rakentaa.”
Lähtölahjaksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ja hiippakunnan seurakunnat antoivat arkkitehti Ilmari Launiksen

1912 tekemien piirustusten mukaan tehdyt uniikkituolit. Piispan ja piispattaren tuolit on tehnyt puutyöliike Divaanin puuseppä Markku Torniainen ja verhoustyön Verhoomo Timo Leskinen. Tuolit luovutti piispalle ja
piispattarelle lääninrovasti Erkki Lemetyinen yhdessä hiippakunnan muiden lääninrovastien
kanssa. Launis suunnitteli tuolit
alun perin Savonlinnan tuomiokapituliin mutta niitä ei kuitenkaan toteutettu.
Toisena lahjana piispa Voitto
Huotari ja piispatar Irene Huotari
saivat oman kantaatin, joka kuultiin kantaesityksenä lähtöjuhlassa lauluyhtye Fermaatin esittämänä. Kantaatin on säveltänyt kanttori Esa Pyöriä ja sanoittanut Anna-Mari Kaskinen.

Tiede ei valaise elämän
merkitystä ja päämäärää

Alkanut tähtitieteen vuosi kirvoitti piispaa pohdiskelemaan lähtösaarnassaan tiedon ja uskon kytkentää.
”Luonnontiede kuvaa sitä maailmaa, joka on meidän havaintojemme ulottuvilla. Mutta sen tunteminen ei vastaa kysymykseeni,
miten tämä kaikki on mahdollista ja kuka on tämän takana. Se ei
auta minua ymmärtämään itseäni, elämäni merkitystä, tehtävää
ja päämäärää. Vain tämän maailmankuvan varassa olen yksiulotteinen ihminen. Käsitys elämästä kapeutuu. Tuskin tiedän muuta tarkoitusta kuin tuottaa ja kuluttaa. Uhkana on yksinäisyys tai
uuvuttava levottomuus.”
”Tarvitsen sekä arkisen tiedon
että uskon, nämä molemmat kurkistusaukot elämään. Jos usko
alistetaan vain tieteen tähtikiikareiden, koeputkien ja laskentakaavojen ehtoihin, se ei silloin saa
avata siihen sisältyviä näköaloja
elämän moninaisuuteen. Sellainen usko ei vahvista toivoani ei-

kä lisää rakkauttani. Uskon kieltä ovat kertomukset, vertauskuvat ja jumalanpalveluksen kaltaiset tapahtumat. Ne tuovat ihmisen osan ja oman elämän jumalalliseen valaistukseen. Jos luonnontiede puolestaan ei saa vastata sille kuuluviin kysymyksiin
omilla vain havaintoihin ja järjen
käyttöön perustuvilla ehdoillaan
vaan se yritetään alistaa uskonnon ehtoihin, siitä tulee pelkkää
sekasotkua.”
”Jumala on antanut meille ihmisille vaikean ja samalla mielenkiintoisen tehtävän etsiä näillä molemmilla tavoilla totuutta,
tavoitella käsittämistä, ymmärtämistä. Tarvitsen näitä molempia
ja vielä muitakin kuten vaikkapa
taiteen avaamia kurkistusaukkoja elämään ja maailmaan.”
”En kykene yhdistämään uskon
ja tieteen näkökulmia saumattomasti, ja siihen vajaavaisuuteen
on pakko tyytyä. Mutta vain erilaisista näkökulmista katsellen
elämä tuo sisäisen tyydytyksen,
se on moniulotteinen ja rikas,”
piispa painotti.

Köyhille tarvitaan
nyt asianajajia

Talouden taantuessa laskun maksavat monesti jo muutenkin köyhimmät ja heikoimmat. ”Nyt tarvitaan sanansaattajia niille, joiden
asia on unohdettu. Tarvitaan asianajajia niille, jotka hiljaa vailla
huomiota maksavat hintaa muiden hyvinvoinnista tai joiden sisäisten ristiriitojen paineessa on
vaikea pärjätä muiden rinnalla.
Silloin kun kirkko puhuu köyhien puolesta, sillä on myös liittolainen useimpien suomalaisten sisimmässä,” piispa Voitto Huotari sanoi.

Teksti ja kuva:
Aarre Kunnas
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Pikapuoliin Bang-On Halmeen kaupassa saa istahtaa lounaalle tai ostaa kotiin vietäviä lämpimiä herkkuja. Alisia Grönberg (vasemmalla) auttaa Bang-Onia kaupassa.

Työ, perhe ja ystävät tekevät onnelliseksi
Tärkeimmät asiat elämässä ovat ihan samat
niin maahanmuuttajalle kuin muillekin suomalaisille.
- Työ, perhe ja ystävät, ne ovat tärkeimmät asiat elämässä, miettii
kotkalainen Bang-On Halme.
Hän tuli neljä vuotta sitten
Thaimaasta Kotkaan ja tuntee
nyt olonsa onnelliseksi. Bang-On
ei ole jäänyt ihmettelemään, mitä Suomessa tekisi ja miten täällä
viihtyisi, vaan hän on ottanut elämänsä omiin käsiinsä.

Bang-On teki ratkaisunsa ja
päätti puolisentoista vuotta sitten
perustaa oman aasialaisen ruuan
kaupan. Mainion avun aloittava
yrittäjä sai Kotkassa Gutzeitintiellä toimivasta monikulttuurisesta
toimintakeskus Myllystä.
- Sain sieltä hyvän tilan kauppaani varten, ja siinä oli niin halpa vuokrakin, että oli helppoa
aloittaa, Bang-On kertoo.
Lähes vuoden ajan pikku herkkukauppa ihastutti Myllyssä kävijöitä. Pieneen tilaan mahtui uskomaton määrä aasialaisia herkkuja, nuudeleita, kastikkeita, chilituotteita ja kaikenlaista mielenkiintoista.

Olen onnellinen
Suomessa

Haitaritalon pikku
herkkukauppa

- Nyt minä olen hyvin onnellinen
täällä Suomessa, Bang-On hymyilee.
- Ajattelin, että perustan kaupan tai ravintolan tai rupean ehkä myymään kauneudenhoitotuotteita. Thaimaassa ollessani
möin torilla vaatteita.

Nelisen kuukautta sitten Bang-On
muutti Myllystä omilleen ja avasi
Thai-tuote -kauppansa isommissa tiloissa “Haitaritalossa” Kotkankatu 14:ssä.
Kauppa kaikkine herkkuineen
saa asiakkaan tuntemaan, että
hän on todellisessa aasialaisen

Samir Tara leipoo myös suussa sulavat pullat.

ruuan paratiisissa. On tuttuja chilikastikkeita, soijakastikkeita, erikoisempia kookos-, chili- ja seesamiöljyjä, katkarapuja maustekastikkeessa, kuivattuja liljankukkia,
hedelmäsäilykkeitä…
Kylmiössä on pieniä, sormenpään kokoisia vihreitä ja keltaisia
vähän isompia munakoisoja. On
kalan kanssa maistuvaa sitruunaruohoa ja muita tuoreita yrttejä,
kiinalaisia lihapullia ja kevätrullia.
Bang-On Halme on pieni, sympaattinen ja hymyilevä nainen.
Hän kertoo mielellään asiakkaalle, miten erilaisia tuotteita käytetään. Joskus suomen kieli tuottaa
vähän ongelmia, mutta asiat kyllä selviävät.

Ystäviä
tavataan usein

Bang-On Halme on kotoisin Thaimaasta valtavan Mekong-virran
varrelta. Hän tapasi miehensä kotimaassaan, ja rakkaus sai hänet
muuttamaan Suomeen.
Muutkin asiat kuin työ ovat
Bang-Onin elämässä hyvin. Myös
hänen 12-vuotias tyttärensä asuu
äidin luona Kotkassa.
- Tytöllä on paljon kavereita
ja hän viihtyy hyvin Suomessa.
Meillä on aina kotona hänen ystäviään, joskus neljä, viisikin, äiti kertoo.
Perheystäviä on paljon, ja BangOnilla on Kotkassa paljon thaimaalaisiakin ystäviä. Ystävykset
tapaavat useammin kuin suomalaiset yleensä.
- Joka viikko on jonkun syntymäpäivät tai nimipäivät, ja silloin
ollaan yhdessä ja syödään.
Jos ei ole mitään erityisiä juhlan aiheita, joku soittaa ja sanoo,
että meillä olisi hyvää ruokaa, tul-

kaahan ystävät tänne. Ja taas ollaan yhdessä!
Tärkeänä lähtökohtana maahanmuuttajalle on kuitenkin tuo
työ.
- Thaimaalaiset haluavat tehdä työtä emmekä me valita työstä. Jos työtä ei löydy, ihminen on
surullinen ja istuu vain kotona,
Bang-On pohtii.

Samir kokkaa
kotkalaisten sydämiin

Kosovosta kotoisin oleva Samir
Tara tietää, että tie kotkalaisten
sydämiin käy hyvän ruuan kautta. Oman äidin hyvät ohjeet ovat
nyt tarpeen, kun kolmen lapsen
isä hankkii toimeentulonsa ruokaa laittamalla.
Samirin hyviä ruokia saa mais-

tella lounasaikaan kello 11-14
Myllyssä, Gutzeitintie 14:ssä. Joka päivä on tarjolla yhtä tai kahta
ruokaa. Valikoima ei siis ole iso,
mutta kävijät tietävät, että Samirin ruoka on todella hyvää.
- Suomalaiset pitävät erityisesti moussakasta, täytetyistä paprikoista ja liha-tomaattipadasta, Samir kertoo.
Työssään Samir Tara tapaa paljon suomalaisia ja eri maista tulleita ihmisiä.
- Suomalaisten kanssa on helppoa ystävystyä, hän miettii.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Yhteisvastuu 2009 tukee
maahanmuuttajien työllistymistä
Yhteisvastuukeräys 2009 edistää maahanmuuttajien pääsyä
avoimille työmarkkinoille. Suomessa asuu 132 000 maahanmuuttajaa. Ulkomaalaissyntyisten suhteellinen määrä väestöstä,
noin 2,3 prosenttia, on Suomessa pienempi kuin missään muussa Euroopan maassa.
Ulkomaalaistaustaisen on vaikea saada työtä. Maahanmuuttajien työttömyysaste on noin kolminkertainen kantaväestöön verrattuna.
Vaikka maahanmuuttajalla olisi ammattikoulutus ja paljon työkokemusta,
työllistyminen Suomessa voi kariutua
muun muassa työnantajien korkeisiin
kielitaitovaatimuksiin, ennakkoluuloihin ja syrjiviin asenteisiin.
Suomen yhdenvertaisuuslaki kieltää
syrjinnän. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan kaikilla on oikeus työhön,
yhtäläisiin työehtoihin ja kohtuulliseen palkkaan.
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Bangladeshin äidit uskovat

Bangladeshin naiset on pidetty pitkää kodin seinien sisäpuolella. Nyt on heidän
aikansa astua maailmaan ja työelämään.

Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäjohtaja Marianne Heikkilä heltyi kyyneliin tavatessaan synnytyssairaalassa Shilpi Ranin ja hänen k

Pienikin apu muuttaa naisen
- Meidän sisällämme asuu nyt luottamus ja usko parempaan tulevaisuuteen. Työ on tiemme parempaan
toimeentuloon, bangladeshilainen
19-vuotias äiti Anjana kertoi. Hän
istui 25 muun äidin kanssa Bangladeshin Jaktapurissa toimivan äitien
ryhmän kokouksessa.

Naisilla oli yllään värikkäät sarit,
ja parhaisiinsa puetut lapset istuivat heidän sylissään. Ryhmän kokoontumiset ovat heille kaikille tärkeä tapahtuma.
Muut naiset olivat Anjanan kanssa samaa mieltä tulevaisuudesta.
- Luottamus tulevaan perustuu

siihen, että tekemällä työtä voimme auttaa perhettä ja kylää parempaan toimeentuloon. Pienluottojen
avulla pääsemme työn alkuun, ja
samalla meidän naisten itseluottamus nousee.
Ilman apua tämä ei onnistu. Pienluottoja he saavat Kirkon Ulkomaanavun tukeman RDRS:n (RangpurDinajpur Rural Service) kautta. Ensimmäinen luotto saattaa olla vain
20 euron suuruinen, mutta se on
tärkeä alku.
Ensimmäisellä pienluotolla ostetaan usein kanoja, siemeniä tai ompelutarvikkeita.
Apua tulee myös Suomesta. Vuoden 2009 Yhteisvastuukeräyksen
kansainvälisen avustustoiminnan
kohde on Bangladesh, jossa tuetaan
köyhimpien ihmisten toimeentuloa
ja työllisyyttä.

Perheisiin toivotaan
kahta lasta
Lastenkin ateriana on usein vain riisiä ja kenties jotakin vihannesta. Köyhyys ja
ruuan hinnan kallistuminen näkyvät lasten terveydessä.

Anjana (toinen vasemmalta) uskoo muiden ryhmän äitien tavoin Bangladeshin parempaan tulevaisuuteen.

Anjana pitää hellästi sylissään pientä tytärtään. Hän saapuu äitien ryhmän kokoukseen kerran viikossa.
Tapaamisen aikana köyhistä olois-

Osviitta



parempaan tulevaisuuteen
Yhteisvastuutapahtumat 2009
Muutamia yhteisvastuutapahtumia on jo
tiedossa ja lisää luvassa kevään aika. Kannattaa seurata kirkollisia ilmoituksia. Valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen keräysaika 1.2.- 30.4.
Kotkan seurakunta
•Su 1.2. klo 10 yhteisvastuukeräyksen avausmessu Kotkan kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvit sekä yv-tuotemyyntiä ja keräyslistojen jakoa srk-keskuksessa yhteistyössä seurakunnan rippikoulutyön kanssa.
•Su 8.2. klo 18 Tuomasmessu Kotkan
srk-keskuksessa. Kolehti yhteisvastuulle.
•Su 8.3. klo 18 Tuomasmessu Hovinsaaren srk-talolla. Kolehti yhteisvastuulle.
•Pe 6.3. Nuorten lipaskeräystempaus
•La 7.3. Aikuisten lipaskeräystempaus.
Tule mukaan listakerääjäksi tai jakamaan
pankkisiirtoja, vaikka oman talosi!
Kymin seurakunta
•Su 1.2. klo 10 Messun jälkeen Yhteisvastuukeräyksen avaus ja kirkkokahvit Helilän seurakuntatalossa.
•Ke 4.2. klo 18 ”Vanhojen nuorten
viisuilta” Helilän srk-talossa, Tule mukaan laulamaan. Kahvitarjoilu, YV-tuotteita myynnissä.
Voit ilmoittautua lipas- ja listakerääjäksi.
Langinkosken seurakunta

kahdeksan tunnin ikäisen tyttärensä.

oman elämänsä rakentajaksi
ta tulevat naiset saavat tietoa terveydestä, puhtaudesta ja ehkäisystä.
Äitien ryhmä on osa avustusjärjestö RDRS:n toimintaa.
Tieto ehkäisystä on varsin tärkeää: kun näiden naisten äidit halusivat viisi, kuusi lasta, nykypäivän
nuoret äidit toivovat lapsiluvun jäävän kahteen.
Tämä on merkittävä muutos 144
000 neliökilometrin Bangladeshissa, jossa väkiluvun arvioidaan olevan lähes 150 miljoonaa.
Kun lapsimäärä jää kahteen, naisilla on myös enemmän mahdollisuuksia tehdä työtä kodin ulkopuolella. Vasta viime aikoina Bangladeshin naiset ovat saaneet laajentaa elämänpiiriään kodin ulkopuolelle.

Kaksi vaatekertaa
on jo rikkautta

Taloudellista turvallisuutta, itseluottamusta ja itsenäistymistä tarvitaan
myös monien perinteisten käyttäytymismallien muuttamisessa.
Bangladeshissa miehet ovat aina
halunneet mennä naimisiin nuor-

ten tyttöjen kanssa. Kylissä miehillä on jopa 8-vuotiaita vaimoja. Lapsivaimoille raskaus on usein rankka kokemus, eikä heitä aina haluta
viedä tarvittaessa lääkäriinkään.
Yhä edelleen maaseudun kylissä vanhemmat määräävät nuorten
avioliitoista. Monet miehet pitävät edelleen moniavioisuutta aivan
normaalina mallina.
Äitien ryhmässä keskustellaan
kaikista näistä asioista. Mutta siellä jutellaan myös kauniista vaatteista: naiset ovat pukeutuneet kauniisiin, värikkäisiin sareihin.
Sari näyttää juhlavaatteelta, mutta päällä oleva asu on monen naisen ainoa. He, joilla on kaksi vaatekertaa, tuntevat itsensä rikkaiksi
- ja heidän ei tarvitse pyykkipäivänä piileksiä.
Äidit tietenkin pohtivat myös lastensa tulevaisuutta. Kun kysytään,
mitä he lapsilleen toivotavat, heillä
kaikilla on sama vastaus:
- Toivomme, että he saavat tarpeeksi ruokaa ja hyvän koulutuksen, ja koulutuksen myötä paremman tulevaisuuden.

•Su 1.2. klo 10 Messu, yhteisvastuukeräyksen avaus ja YV-kerääjien
siunaaminen Langinkosken kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas, YV-keräyksen esittely ja keräyslistojen jako.
•La 4.4. klo 11-13 Pääsiäismyyjäiset
Aittakorven seurakuntatalossa.

OSALLISTU – AUTA
Yhteisvastuukeräystilit ja
seurakuntien viitenumerot

Yhteisvastuukeräykseen pankin
kautta osallistuvia pyydetään
laittamaan sen seurakunnan
viite, jonka kautta haluavat tukensa osoittaa. Myös ilman viitettä olevat Yhteisvastuukeräykseen 2009 osoitetut lahjoitukset menevät perille.

Kun nuori nainen saa työn, hänen elämänsä on turvattu. Onnellisia ovat
he, jotka pääsevät töihin avustusjärjestö RDRS:n silkkikutomoihin. Palkka on silloin riittävä ja työajasta pidetään kiinni.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Nordea 208918-6775
OP-Pohjola 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Kotkan seurakunnan viite 304227
Kymin seurakunnan viite 304256
Langinkosken seurakunnan viite 304269

KIITOS!
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Mikä ihmeen kirkkoväärti?
Langinkosken seurakunnassa on
jo vuosia ollut kirkkoväärtitoimintaa. Rovasti Ritva Armila tiedusteli v. 2002 joiltakin luottamushenkilöiltä, kiinnostaisiko heitä toimia messussa kirkkoväärtinä eli
kirkonisäntänä tai kirkonemäntänä. Muutama meistä innostui heti, ja nyt lähes kaikki luottamushenkilöt toimivat vuorollaan kirkkoväärtinä.

Kirkkoväärtin
tehtävät

Vanhan ajan
kirkkoväärtit

Kirkkoväärtin toimi on vanhaa
perua, heitä toimi seurakunnissa
jo keskiajalla. Mainintoja löytyy
ainakin 1300-luvun asiakirjoista.
Kirkkoväärteiksi valittiin yksi tai

Tuula Mäkitalo

Messun alussa kirkkoväärti toivottaa seurakuntalaiset tervetulleeksi ja kertoo, ketkä toteuttavat
messun. Sen jälkeen jokainen voi
halutessaan omalla tavallaan kertoa, millaisia aiheita pyhään liittyy, tietoja kolehdista, kirkkokahveista, kirjastosta tai Toivonsalin

taidenäyttelyistä. Kirkkoväärti
toimii myös tekstinlukijana.
Muutamissa muissakin seurakunnissa on kirkkoväärtejä. Jotkut keräävät kolehdin ja avustavat rukouksissa. Jossakin kirkkoväärtejä oikein koulutetaan tehtäväänsä. Kirkkoväärti joutuu puhumaan, joten sujuva ja kuuluva äänenkäyttö on hyvin tärkeää. - Tällainen on nykyisen kirkkoväärtin toimenkuva, mutta mitä tekikään hänen kollegansa satoja vuosia sitten?

Kirkkoväärtit ovat palvelleet messuun osallistuvia erilaisissa tehtävissä Langinkosken kirkossa vuodesta 2002. Kuva on kirkkoherra Jukka Lopperin virkaanasettamisjuhlasta 2006, etualalla kirkkovaltuuston jäsen Veijo Kilpeläinen.

Henkilöstöuutisia

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ylläpitämän Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan tuli toisella hakukerralla
kahdentoista tehtävästä kiinnostuneen paperit. Hakijoiden haastattelut ovat käynnissä.
Vs. perheneuvojana on toiminut sairaalasielunhoitaja Elina
Vuoristo.
Maarit Koskensalo-Tiainen
on nimetty valtakunnalliseen kirkon maahanmuuttajatyön työryhmään Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
edustajaksi.
Seurakuntayhtymän ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö vaihtuu.
Tehtävää hoitanut Jaana Valke-

ajärvi on muuttanut muualle ja
hoitaa työt etätyönä. Virka täytetään vakinaisesti kevään aikana.
Hakuaika päättyi 16.1.2009.

Uusi yhtymän johtajan
virka perustetaan

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on
perustanut uuden yhtymän työalojen johtajan viran 1.4.2009 alkaen.
Virkaan valittava pappi tulee
johtamaan yhtymän keskusrekisteriä, seurakuntien yhteistoimintaa ja seitsemää yhteistä työalaa.
Hän avustaa tarvittaessa myös
yhteistä kirkkoneuvostoa johtavan kirkkoherran seurakunnassa
papillisissa tehtävissä.

Mennen tullen

kaksi pitäjän johtavaa talollista,
joskus säätyläisiäkin. Kirkkoväärtin piti nauttia yleistä arvonantoa
ja luottamusta. Myös luku- ja kirjoitustaito laskettiin eduksi. Väärtit olivat kirkon isäntiä ja luonnollisesti miehiä.
Kirkkoväärti hoiti seurakunnan taloutta sekä piti kirjaa tuloista ja menoista. Hän huolehti
viini-, köyhäin- ja kirkonkassasta yhdessä kirkkoherran kanssa.
Kirkon omaisuutta kuten rahoja,
arvoesineitä ja asiakirjoja säilytettiin arkussa, jonka kolmen lukon
avaimet olivat vain kirkkoherralla ja kirkkoväärtillä.
Toinen kirkkoväärtin työ oli
vastata seurakunnan maaomaisuudesta ja hautausmaasta. Kirkkoväärtit olivat siten maallikkojohtajia, jotka käyttivät puhevaltaa myös tuomiokapitulissa ja käräjillä. Kun papit ja pitäjänmiehet
riitelivät, sovittelijana toimi kirkkoväärti. Kun piikkiöläiset halusivat erottaa papin v. 1658, kirkkoväärti piilotti ehtoollisviinit ja
öylätit, kunnes erottamisaikeista
luovuttiin.
Kirkkoväärtin apuna maallikkovaltaa käyttivät kuudennusmiehet, jotka valittiin eri puolilta
pitäjää. He valvoivat omissa kylissä siveellistä elämää sekä kirkollisten velvollisuuksien täyttämistä. Näille tärkeille maallikoille kuului maksuton hautasija kirkossa.

Mies(yli)alivaltaa
Mies ei saa itkeä, mutta kun mies itkee, sitten revitään lööppejä, paitsi jos tavismies itkee kapakassa
sitä, että vaimo jätti, sitten itku on vain naisellista.
Kun mies jää kotiin hoitamaan sairaita lapsia, se on
vieläkin ihmettelyn aihe. Mies on edelleen johdossa juoksukilpailussa ihmisen määritelmäksi. Vai onko? Koska samalla joistakin tuntuu, että miestä pitää suojella: perustavat miesliikkeitä, jätkäsakkeja,
miestenlehtikin tuntuu muuttavan määritelmänsä
trimmauslehdeksi. Tuunaa mies uuteen kuosiin.
Miehen paikka maailmassa tuntuu olevan uhattuna tai keskustelussa kuin jonkin katoamassa olevan
vaarallisen pedon viimeinen viidakkonurkka tai pikkunilviäisen elinpiiri ruopattavassa lahdenmudassa.
Opettajiksi ei riitä miehiä, yliopistosta tulee tohtoreina pelkkiä naisia, eikä kohta miehistä ole edes papeiksi. Mies on todellisessa nurkassa. Vai onko? Onhan maailmassa sotia, huumekauppaa, väkivaltaa,
raiskauksia jne, niissähän tarvitaan vanhaa kunnon
miehen mallia, sitä raakaa ja vahvaa sankaria, joka
jaksaa juosta vihollisten perässä, kun naissotilas jo
uupuu. Toiminta on miehen mitta edelleen; ja mikäs
sen parempi kuin toiminta elokuvassa. Ottele, taistele ja voita. Voima on se joka jyrää. Naispresidentti voi uudenvuodenpuheessaan kritisoida väkivallankulttuuria, mutta sinne mies on ajettu, koska siellä
ollaan aina oltu, miespetona.

Marja Meura

Jos mies mielletään pedoksi, hänet pitää kesyttää
tai rajoittaa käyttäytymismalleja, ettei hän pääse
ammuskelemaan koulussa tai hakkaamaan vaimoaan. Miehellä on ollut pitkään valta yli naisten, lasten ja eläinten. Nyt tuntuu vain, että aika on, ainakin
puheissa ja osassa maailmaa, ajanut miehen ohitse. Olemmeko tarpeeksi sivistyneitä olemaan pelkkiä ihmisiä? Ei suinkaan, sillä yhteiskunta on vain
hetkellisesti pehmennyt; nyt miestä venytetään kaikkiin mahdollisiin kulmiin, joihin hänen yhdensuuntaiset aivonsa eivät tunnu taipuvan.

Yhtymän keskusrekisterin johdossa vuoden 2008 toukokuun
alusta toiminut toimistopäällikkö Seppo Huttunen siirtyy yhtymässä järjestelyjen alla oleviin
johtotehtäviin.

Kymin seurakunta

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori
Marjaana Suurnäkin hoitamaan
I seurakuntapastorin viransijaisuutta 1.1.-1.9.2009.

Kovat arvot vallitsevat edelleen, kun tiukka paikka
tulee. Sen kertoo mielikuvamaailma. Elämme edelleen historian ja mielikuvien maailmoissa. Muutaman vuosituhannen kehitystä ei käännetä helposti.

Langinkosken seurakunta

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt director
cantus -arvonimen Langinkosken
seurakunnan kanttorille, musiikin
maisteri Tarja Silvennoiselle.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon korkeimmassa päätöksentekoelimessä kirkolliskokouksessa
neljättä nelivuotiskautta Mikkelin hiippakunnan maallikkoedustajana toimiva Kotkan kaupungin
lasten ja nuorten palveluiden johtaja Kaisa Rönkä on saanut opetusneuvoksen arvon.
Teologian maisteri Rönkä on

toiminut useita kausia seurakuntien luottamustehtävissä muun
muassa Kotkan seurakunnan
kirkkovaltuuston ja Kotkan ev.lut.
seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana sekä päätöksenteossa vuonna 2005
täydelliseen yhteistalouteen siirtyneen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kehittämisessä eri ta-

soilla.
Kaisa Rönkä toimii kirkolliskokouksen varapuheenjohtajana.
Kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimii arkkipiispa. Rönkä on
toiminut myös kirkkohallituksen
jäsenenä ja kirkon yhteisissä toimi- ja valiokunnissa. Mikkelin
hiippakunnasta kirkolliskokoukseen on valittu 10 edustajaa.

Ulla Sp

ä n nar i

Avuksi hautajaisjärjestelyihin -vihkonen
opastaa ja auttaa siunaustilaisuuden ja hautajaisten valmisteluun
liittyvissä järjestelyissä. Vihkosta saa seurakuntien virastoista ja
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisteristä os. Mariankatu 14.
Kirjanen on suunniteltu laajan

valmistelun pohjalta. Työryhmässä vihkosen tekstistä ja toteutuksesta vastasivat Maarit Alhosaari-Joenperä, Raimo Heikkinen,
Tuula Mäkitalo, Ari Alvari ja
Erkko Vuorensola. Teksti tulee
myös seurakuntien kotisivuille
www.kotkanseurakunnat.f

Ulla-Maija von Hertzen

Kaisa Röngästä opetusneuvos

Rooman ja barbaarien suhteesta kertova televisiosarja on paljastanut minulle kiintoisan pikkuseikan:
Kristillinen maailma muotoutui kovin patriarkaalisen kovaksi roomalaisen maailman takia. Roomalaiset halveksivat naisia ja lapsia, kun taas esimerkiksi keltit suhtautuivat heihin paljon sivistyneemmin.
Pietari taisi roomalaisena ylimyksenä ujuttaa länsimaiseen maailmaan ja uskoon ylimääräistä roomalaista raakuutta. Roomalaisessa yhteiskunnassa
naiset ja lapset olivat alistetussa asemassa, ei-vieläihmisiä, joten ei-toivotut lapset voitiin heittää susille
ja tappaminen oli
arkipäivää ja juhlaa.
Jos miehen paikka jää tähän, ei lisäväkivaltaa voida estää. Itkekäämme yhdessä.

Petri Pietiläinen
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Esko Jämsä

Fantasiakulttuuri luo tilaa
kristinuskon sanomalle
Esko Miettisen Velhon
konnollisia pohdintouskontunnustus-kirjasja; osa ehkä tiedostasa pohditaan Raamatun ja
mattaan.
fantasiakulttuurin suhdetMiettinen korostaa,
ta. Miettisen mukaan fanettä Raamatun erityistasiakulttuuri haastaa hylaatuisuus tulee esiin
vällä tavalla myös luteriJumalan avulla.
laista kirkkoa.
- Ihmiselle RaaFantasiakirjallisuus on
mattu voi olla tietysyksi tämän ajan keskeisisti pelkkä viisauskirtä kulttuuri-ilmiöistä. Erija. Mutta Jumalan ja
tyisen suosittuja ovat olPyhän Hengen työn
leet Harry Potter ja Taru
kautta se voi olla palSormusten herrasta, joisjon enemmän.
ta on tehty kirjojen lisäkKristillisen sanosi elokuvia. Toimittaja, teoman monet muologi Esko Miettinen uskoo,
että yksi syy fantasiakultdot
tuurin suosioon on protesti nykyajan tieteellistä ja
Miettinen muistuttaa,
järkiperäistä maailmanettä ulkoapäin tulevat
kuvaa vastaan.
vaikutteet eivät saa
- Kysymys on jonkinlaimuuttaa kirkon sanosesta tunteiden kapinasta.
man ydintä.
Ihmisessä on muutakin
- Kirkon on kuikuin laskelmoivaa järketenkin luettava ajan
vyyttä, jolla pyritään hyömerkkejä ja ammendyllisiin ja taloudellisiin
nettava kristillisestä
päämääriin. Ihmisessä on Esko Miettisen kirja Velhon uskotunnustus valottaa kristinusperinteestä käsin selkon ja fantasiakulttuurin yhteyksiä.
myös tunteiden, mielikulaista, mikä kunakin
vituksen ja salaperäisyyaikana tuntuu olevan
den alue.
muassa luomista, lankeemusta ja
ihmisiä lähellä.
Fantasiakirjoissa, -elokuvissa ja
tuonpuoleisuutta. Pelastaja-teeMiettinen uskoo esimerkiksi
tv-sarjoissa on käsitelty muun
ma on yleinen. Viimeksi mainittu
hiljaisuuden retriittien, kynttilävoi Miettisen mukaan parhaimkirkkojen, Kauneimpien joulumillaan auttaa ihmistä ymmärtälaulujen ja tuomasmessujen tunmään Kristuksen työn eri puolia.
nelman sopivan nykyajan henMonesti fantasiassa korostuu eetkeen.
tinen ihanteellisuus.
- Ja voisi esittää vähän rohkeEntä jos fantasiakulttuurin
ammankin kysymyksen: tulisiko
harrastajalla ei ole uskonnollista
kirkon keksiä jotakin ihan uuttaustaa? Onko vaarana, että Raata? Jotain sellaista, missä kristilmattu on hänelle vain yksi fantalinen sanoma esitettäisiin nykysiatarina muiden joukossa?
ajan uusromanttiseen aikakau- Näinkin voi käydä. Jos usteen sopivasti - ehkä jopa fantakonnollinen tausta puuttuu,
siakulttuurin keinoin. Esimerkikvuorovaikutustilannetta ei vältsi isoskoulutuksessa sille voisi oltämättä synny. Sanoisin silla oma nurkkauksensa, yhtensä
ti niin, että fantasiaharrastajat
osana kokonaisuutta.
ovat kirkolle mahdollisuus. He
ovat monesti avoimia uskonJuhana Unkuri
nollisille asioille ja ylimaalliKirjan kansikuva
selle. Fantasiakulttuurin kohkustantajan
dalla monet käyvät läpi usmarkkinointiyksikkö



Seurakunnan ydintoiminta kutsuu

”Viihdymme
raamatun parissa”

R

aija, Kirsi Taina, Anja,
Satu, Mervi, Rita, Telle, Ritva, Eeva-Liisa,
Tuulikki… Kolmentoista keski-iän nurkilla olevan naisen poppoo kiirehtii joka toinen viikko maanantai-iltaisin yhteiseen kokoontumiseen. Joku tulee jo aiemmin saadakseen hiljentyä ennen piirin alkua, toinen saapuu tavoilleen uskollisena akateemisen vartin myöhässä. Kaikki eivät aina pääse paikalle, mutta aina on hyvä joukko
koolla.
- Moni meistä on kokoontunut
jo useamman vuoden ajan, mutta iso osa porukasta on niitä, jotka osallistuivat pari vuotta sitten järjestettyyn alfa-kurssiin,
ihastuivat ja jäivät mukaan, kertoo Mirja Pryke, yksi uskollisimmista osallistujista ja piirin uuttera vetäjä.
- Piirimme alkaa perisuomalaiseen tapaan rennosti kahvin ja
teen merkeissä. Mieli ja kieli siinä kirvottuvat ja saamme jakaa
keskenämme kuulumiset, ilot ja
surut.
- Syksystä lähtien olemme tutkineet Filippiläiskirjettä. Tämä on
elämää -kirjan pohjalta. Emme tosin ole edenneet huimaa vahtia,
sillä ajatuksia ja asioita on noussut luetun pohjalta mieleen ja
niistä sitten olemme toisillemme
kertoneet. Hiljaisia hetkiä ei ole
tarvinnut pelätä, sillä kokemuksia ja näkökantoja asioista nousee
vilkkaaseen tahtiin: ”saisinko minä sanoa…”, ”minun on ihan pakko nyt kertoa…”, ja useasti erilaiset kommentit saavat meidät ratkeamaan virkistävään nauruun.
- Istumme siis raamatun äärellä ”jotta edistyisimme uskossa ja
saisimme siitä iloita” kuten Paavali kirjeessään toteaa.
Filippiläiskirjeen teemana on
tutkia tavoitteita, joita voisimme
myös omaan elämäämme etsiä:

uusi sydän, uusi tarkoitus, uusi asenne. Näitä olemme tähän
mennessä miettineet. Ne tuovat
eteemme haasteita, joita kristittyinä voimme arkielämäämme
sovittaa. Paavali kertoo kirjeessään filippiläisille elämänsä tarkoituksen olevan Kristus, hänen
tehtävänsä on kertoa ilosanomaa
Jeesuksesta ihmisille. Tämän kirjeen äärellä olemme myös me piiriläiset kyselleet: mikä on juuri
minun elämäni tarkoitus.
- Yhdessä olemme voineet iloita uusista löydöistä, kasvusta Jeesuksen tuntemisessa ja sitä kautta olemme saaneet tutustua myös
omaan itseemme. Viihdymme
raamatun parissa vakuuttavat
kaikki kuin yhdestä suusta.
Tuskin olisimme viitsineet viikko toisena jälkeen tulla yhteen,
jollemme olisi Sanan tutkimisesta
mitään saaneet. Yhteys, josta viimeksikin kokoontuessamme puhuimme, on se tärkeä linkki joka
meitä rohkaisee.
Elämässä on karikoita. jolloin
voimme toisiamme rohkaista ja
lohduttaa ja yhdessä rukouksessa
kantaa asioita taivaallisen Isämme eteen.

Kotkan seurakunnan
raamattu-, rukousja miestenpiirit
Kotkan seurakunnassa kokoontuu kolme raamattupiiriä
parittomilla viikoilla klo 18.
Miestenpiiri on nuorten kokoustila Arkussa maanantaisin
kello 18, naistenpiirit maanantaina ja tiistaina kello 18, molemmat Kotkan seurakuntakeskuksen kokoushuoneissa.
Rukouspiiri on koolla kello 18 parillisilla viikoilla maanantaisin nuorten kokoustila
Arkussa.

Rakkauden lahja – kirja puolustaa lasten kasvurauhaa

Seurakunta lahjoittaa kirjan
kaikille kasteperheille
Suomen luterilaisen kirkon piispojen sosiaalieettinen kannanotto
”Rakkauden lahja” on
puheenvuoro perheestä,
avioliitosta ja seksuaalisuudesta.
Puheenvuorossaan piispat korostavat, että rakkaus, seksuaalisuus,
avioliitto ja lapset ovat Jumalan
hyviä lahjoja. Kotkassa kirjan saavat kaikki kasteperheet.
”Lasten hyvän elämän turvaaminen on yksi kirjan keskeinen teema. Vanha resepti on, et-

tä lapsi tarvitsee sekä rakkautta
että rajoja. Keskeinen käsite kírjassa on kasvurauha. Lapsi tarvitsee ei ainoastaan hyviä kehittäviä virikkeitä, vaan myös suojaa vääriltä virikkeiltä. Tässä asiassa tahdomme vedota paitsi vanhempiin, myös mediaan ja yhteiskunnan poliittisiin päättäjiin. Ne
tarvitsevat rohkeutta rajoittaa sellaisten vaikutteiden saamista, jotka vaurioittavat tai ohjaavat väärään suuntaan”, sanoi arkkipiispa
Jukka Paarma kirjan julkistamistilaisuudessa viime syksynä.
Suomalaiset kodit ovat erilaisia,
mutta perhe-elämää koskevat perustoiveet ovat yllättävän samanlaisia. Läheisiltä odotetaan rakkautta, perheen antamaa turval-

lisuutta arvostetaan ja lapsille halutaan hyvä kasvuympäristö. Miten päästään eteenpäin, kun arki
ja toiveet törmäävät, kirjassa kysytään. siinä vakuutetaan myös,
että tavallinen elämä riittää. Kirjan on suomeksi ja ruotsiksi julkaissut Kirjapaja
Rakkauden lahja -kirjan taustalla on Tampereen hiippakunnan
hiippakuntakokouksen vuonna
2001 esittämä toivomus. Piispojen aiempi, vuonna 1999 julkaistu yhteiskunnallinen puheenvuoro ”Kohti yhteistä hyvää” käsitteli
hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta. Edellinen perhettä ja seksuaalisuutta käsittelevä piispojen
puheenvuoro ”Kasvamaan yhdessä” julkaistiin vuonna 1984.

Suomen Lähetysseura 150-vuotta
Lähetysseuran 150-vuotisjuhlavuoden viettoa Kotkan seurakunnissa ja rovastikunnassa:
Kevään tasauspäivän vietosta viikoilla 12-13 kerrotaan seurakuntien kirkollisissa ilmoituksissa. Keväällä toteutetaan Kauneimmat lähetyslaulut Langinkoskella.
Tervetuloa Höyteriin viettämään yhteistä lähetyspäivää viikolla 21. Lounas, ohjelma, kahvit, mahdollisuus saunaan ja ulkoiluun sekä illanvietto kaiken
ikäisille.
Kesäkuussa 5.-7.6. valtakunnalliset lähetysjuhlat Tampereella, jonne tehdään rovastikunnallinen juhlamatka. Tarkemmat tiedot saat oman seurakunnan lähetyssihteeriltä, Langinkosken seurakunnasta tietoa hotellimajoituksesta ym.

Ennakkotietoa syksyn 2009 tapahtumista: Elokuussa viikolla 35 Kotkassa heprealaisten laulujen ilta ja israelilainen iltapala,
mukana mm. Kymi Contento. Su 13.9. Rovastikunnallinen linjaautomatka Mikkeliin hiippakunnan juhlavuosimessuun ja tapahtumaan. Matkajärjestelyistä vastaa Kymi. - Syksyn tasauspäivän
viettoa seurakunnittain viikoilla
39 tai 40. - Lokakuussa valoesitys Kengät Langinkoskella. - Su
11.10. SLS:n saarnasunnuntai – lähetystyöntekijä saarnaa messuissa. Kotkan ja Kymin seurakunnilla yhteinen messu Kymin kirkossa, saarnaa Terttu Poutanen.- To
5.11. klo 9-13 rovastikunnan yhteiset myyjäiset Kymenlaakson keskussairaalassa ala-aulassa, lisätietoja Kymistä ja Langinkoskelta
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Seurakuntien tapahtumia
tai, parillisilla viikoilla klo 18 (ma
2.2.) nuortentila Arkussa. - Merimieskirkkopiiri ke klo 12.30
Kotkan srk-keskuksen kahviossa.
- Naisten luovan toiminnan
piiri joka ke klo 18 Kotkan srkkeskuksen kokoushuone 3. Naisten jumppaa ti klo 18 ja
klo 19 lentopalloa Kotkan srkkeskuksen salissa, käynti F-rappu.
Naisten leiri 13.-15.3. Ristiniemessä. - Hiljaisuuden retriitti 20.-22.3. Höyterissä, tied.
Jukka Hänninen p. 041 462
6221.- Kaikille soveltuva reipas
luontoleiri 16.-17.5., tied. Kirsi
Hämäläinen p. 041 502 2711.Pääsiäislauantain 11.4. tapahtuma Via Crucis – riemuvoitto
Kotkan keskustassa illalla. Väkeä
tarvitaan esiintymään, kuoroon
ja järjestelytehtäviin. Tied. Heikki Harvola p. 044 752 9467.
Diakoniatyö
Eläkeikäisten retkipäivät keväällä ke 11.3. Ristiniemeen ja to
30.4. Höyteriin, hinta 12 euroa/
retki. Tarkemmin kirkollisissa
ilmoituksissa.Su 15.2. klo 12 Kuurojen kirkkopyhä Hovinsaaren srk-talolla.
Ehtoolliskirkon toimittaa kuurojen pappi Seppo Laukkanen.
Tervetuloa!Näkövammaisten kerho ma
26.1. klo 12-13.30, ma 23.2.
klo 12-13.30, ma 30.3. klo 1213.30 ja ma 27.4. klo 12-13.30
Hovinsaaren srk-talossa sekä

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

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain
neuvottelukeskus
Kauppakatu 3 A 2.kerros
(torin varrella), 48100
Kotka
Ajanvaraus ma-pe
klo 9-12, p. (05) 730 1100

Päivystysajat
su-to klo 18-01
sekä pe-la 18-03.
Ruotsinkielinen päivystys
joka ilta klo 20-24.

• Keskusteluapu on
luottamuksellista ja
maksutonta.

Diakoniatyölle uudet toimitilat helmikuussa

Kotkan seurakunnan diakoniatyö on muuttanut uusiin toimitiloihin Kotkan seurakuntakeskuksen sisäpihalle. Diakoniatoimisto löytyy nyt katutasosta, entisen Kahvila-Bulevardin tiloista, jotka on remontoitu nykyaikaisesti ja työturvallisuusseikat huomioiden diakoniatyöhön sopiviksi.
Uusi diakoniatoimisto avautuu virallisesti helmikuussa. Ensimmäinen avoin avustusvastaanotto pidetään uusissa tiloissa osoitteessa Mariankatu 14, käynti sisäpihalta, torstaina 5.2.2009 kello 13-15.

Laskiaiskahvio

ti 24.2. klo 11-13 lähetyksen hyväksi
Kotkan srk-keskuksessa.
Tervetuloa nauttimaan hernekeittoa,
kahvia ja laskiaispullaa!
Pullia ja hernekeittoa voi ostaa
myös mukaan (omaan astiaan).
Pullia voi tilata keskustan työpaikoille viim. pe 20.2.
p. 050 577 5799. Toimitukset ti 24.2. klo 11 alkaen.

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 1.2. klo 10
Rippikoululaisten kirkkopyhä.
- Su 15.2. klo 16 Vauvakirkko.
- Su 22.2. klo 10 Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, vieraana Valde Palola. - Ke 25.2. klo
18 Tuhkakeskiviikon messu Su 8.3. klo 13 Svensk mässa i
Kotka kyrkan. - Su 15.3. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta, Seppo Juntunen. - Ti 17.3. klo 18
Nuortenmessu. - Ti 24.3. klo
18 Ohraleipämessu.
Viikkomessu tiistaisin klo 18
Kotkan kirkossa.
Aikuistyö
Miestenpiiri parittomilla viikoilla ma klo 18 Kotkan srk-keskuksen nuorten tila Arkussa, seuraava ma 9.2. - Kaksi naisten
keskusteluryhmää "Tämä on
elämää" ma ja ti klo 18 parittomilla viikoilla Kotkan srk-keskuksen kokoushuone 4, seuraavat
ma 9. ja ti 10.2. - Kaikille avoin
rukouspiiri joka toinen maanan-

su 15.3. klo 18 Kotkan kirkossa
Parantava sana ja rukous, pastori Seppo Juntunen
Rukouspalvelua! Tervetuloa!

Piiri kokoontuu kerran viikossa
torstai-iltaisin klo 18 alkaen 5.3.
Karhulan seurakuntakeskuksessa
(neuvotteluhuone).
Vetäjänä toimii seurakunnan
työntekijä.

Järj. Kotkan seurakunta

Kumiankat, musiikkia,
lounas.
Parisuhteen palikat
-ohjelman esittely Kirsi Hämäläinen www.
parisuhteenpalikat.fi

Laulu- ja ehtoollishetket

seurakuntien lapsityö

Tuom asmessut
Kotkan seurakunnassa
• Su 8.2. klo 18
Kotkan srk-keskuksessa
• Su 8.3. klo 18
Hovinsaaren srk-talossa
• Ma 13.4. klo 18
Kotkan srk-keskuksessa,
yhteiskristillinen
Kymin seurakunnassa
• Su 15.2. ja 15.3. klo 18
Kymin kirkossa
• Su 5.4. klo 18
Pyhtään kirkossa
• Su 26.4. klo 18
Marian kirkossa

Tuomasmessun
lauluharjoitukset:
• pe 6.2. Karhulantie 31
alasalissa
• ke 11.2. Karhulan
srk-keskuksen salissa
Karhulantie 33
• ke 6.3. alasali
• ke 11.3. srk-sali
• pe 27.3. alasali
• ke 1.4. srk-sali
• ke 22.4. srk-sali.

•
•
•
•

ke 25.2. klo 10.30 ehtoollishetki
ke 25.3. klo 10.30 lauluhetki
ke 8.4. klo 10.30 ehtoollishetki
ke 13.5. klo 10.30 lauluhetki

Tervetuloa omaiset ja lähinaapurit!

Vauvakirkko
Su 15.2. klo 16
Kotkan srk-keskus

Kastettujen lasten perheille, kummeille ja
isovanhemmille pieni
kirkkohetki.

Tervetuloa!

• Kansainvälinen naisten kerho kokoontuu Alasalissa os.Karhulantie 31, joka
toinen keskiviikko alkaen 21.1. klo 11 13. Anne Hovi ja Maarit Koskensalo-Tiainen.
• Katolisen kirkon messu Hovinsaaren
seurakuntatalolla, Ruununmaankatu 3, joka kuukauden toinen sunnuntai 8.2. (ei
maaliskuussa), 12.4., 10.5. alkaen klo 16 Isä Stanislav Kouvolasta.
• Sudanilaisten raamattupiiri klo 17 Langinkosken kirkolla pe 13.2., pe 27.2., pe 13.3., pe 24.4. ja pe 8.5.
• Vanhusten virikepiiri Karhula-Kodissa, Sudenkatu 6,
kerran kuussa, alkaen 14.1. klo 14-15.30. Tarkoitettu talon
asukkaille ja ikääntyneille maahanmuuttajille, mukana
Anne Hovi, Maarit Koskensalo-Tiainen ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry.

Hiljenny
Kymin
kirkossa

Hiljaisuuden illat
Kymin kirkko on avoinna hiljentymiseen
parillisen viikon keskiviikkoina kello 19 alkaen:
Taize-lauluja, raamatuntekstejä, hiljaisuutta,
rukoushetki päivän päättyessä.
Lepoa – syvyyttä – rauhaa – oivalluksia
– teejatkot - hyvää seuraa!
Hiljaisuuden messu ke 4.3. kello 19.
Olet lämpimästi tervetullut!

Järj. Kotkan seurakunnan lapsityö

Tuomasmessu - matalan kynnyksen jumalanpalvelus

Kansainvälisen työn kevät

Järj. Kymin seurakunta

Järj. Kotkan seurakunta

Kotka-kodissa

Järj. Kotkan ja L anginkosken

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Su 8.2. klo 10
Talvitoimintaleirin konfirmaatio. – Su 22.3. klo 10 Talvirippikoulun konfirmaatio.
Hiljaisuuden illat keskiviikkoisin
klo 19, parilliset viikot. Tule levähtämään rukouksen, raamatuntekstien ja musiikin hiljaisuudessa, iltateetä sakastissa.
Lähetyspiirit
Askartelu- ja käsityöpiiri Helilän srk-talolla 12.1. alkaen joka
toinen ma klo 17. - Helilän lähetyspiiri joka toinen ti klo 18
alkaen 12.1. Helilän srk talossa
yhteisenä askartelupiirin kanssa,

Uusi raamattupiiri

Sanan ja rukouksen ilta

lapsiperheille ja pariskunnille
su 22.3. alkaen klo 12 Aittakorven srk-talolla

hanna Nymanilta p. 041 462
6218.
Varhaisnuorille
Varhaisnuorten talvileirit Ristiniemessä, 8-10-v. tytöille ja pojille 24.-26.2. ja 11-14-v. tytöille
ja pojille 27.-1.3. ilm. 12.1.-6.2.
Tarja Pakkaselle (05) 225 9021
tai tarja.pakkanen@evl.fi tied.
Mari Mäki-Virtanen p. 041 462
6222 tai Sinikka Lopperi p. 041
462 6212, leirimaksu 17 e. Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille.

Kotiseurakunta –

Järj. Kotkan seurakunta

Perhepäivä

kiirastorstain ehtoollishetki to
9.4. klo 10 Sunilan srk-talossa. Pe 15.5. Näkövammaisten leiripäivä Ristiniemessä. Tapahtumiin invataksikuljetus.Liikuntavammaisten kerho ti
27.1. klo 11.30-13.30, pe 13.2.
klo 11.30-13.30 ja pe 13.3. klo
11.30-13.30 ja pe 17.4. klo
11.30-13.30 Langinkosken
kirkolla sekä kiirastorstain
ehtoollishetki to 9.4. klo 10
Sunilan srk-talolla.La 4.4. Retkipäivä yhden
huoltajan perheille Ristiniemeen, lähtö Kotkan srk-keskus
klo 10. Ristiniemestä lähtö klo
18.15. Ilm. pe 20.3. mennessä
Anne Suomalainen p. 041 462
6215 tai Johanna Lamminen p.
041 540 3011.
Nuorisotyö
Viikkotoiminta: ti klo 14-18 After school ja ke klo 18-21 Cafe
Arkussa.
Peli-illat to 5.2., 5.3., 26.3. klo
19-20 Kotkan srk-keskuksen liikuntasalissa.
Nuortenmessut: Su 1.2. klo 10
Rippikoulumessu Kotkan
kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit Kotkan srk-keskuksessa. Ti 17.3. klo 18 Nuortenmessu
Kotkan kirkossa.
Tapahtumia: To 6.3. Nuorten
yhteisvastuu-lipaskeräystempaus. - La 7.3. kiitosmatka lipaskeräykseen osallistuneille nuorille. - Su 8.3. klo 14.30 Tule ja
tuunaa virsikirja, lisätietoja Jo-
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Järj. Kymin seurakunta

Seuraava Osviitta jaetaan koteihin
ke 1.4.2009. Aineistot Osviittaan
toimitukselle viimeistään 13.3.2009.
Seurakuntalehti Osviitta
on luettavissa verkkopalvelusta
www.kotkanseurakunnat.fi
Kotisivuillamme www.kotkanseurakunnat.fi on lisää ajankohtaista
tietoa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Kotkan ev.lut. seurakuntien toiminnasta ja palveluista.

www.kotkanseurakunnat.fi
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Suomen Lähetysseuran

jatkuu 27.1. Karhulan srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa. Keskipäivän lähetyspiiri, Karhulan srk-keskuksen neuvotteluh., joka toinen ke, seur. 4.2.
klo 13. - Metsäkulman lähetys- ja rukouspiiri kokoontuu
Sunilan srk-talon alakerrassa
tammi-maaliskuun klo 1112.30, 10.2., 24.2., 10.3. ja
24.3. ja huhtikuusta toukokuuhun klo 18-19.30, 7.4., 21.4.,
5.5. ja 26.5. - Hurukselan ja
Marinkylän piirit toimivat epäsäännöllisesti ja kokoontumiset
ilmoitetaan kirkollisissa. - Rukoussolut jatkavat toimintaansa kokoontuen kodeissa. Uusien
perustamisessa opastetaan, ota
rohkeasti yhteyttä lähetystoimistoon.
Diakonian kerhot
Sunilan kerho klo 11.30-13 ma
16.2., 16.3. ja 20.4. Sunilan srktalolla. - Tavastilan kerho klo
13-14.30 to 19.2., 19.3. ja
16.4. Leena ja Pertti Vilkillä, Vilkinkulma 12. - Jäppilän kerho
klo 13-14.30 to 29.1., 26.2.,
26.3. ja 23.4. Jäppilän VPK:n talolla. - Hurukselan kerho klo
13-14.30 ti 10.2., 10.3. ja 14.4.
seuratalo Soihtulassa. - Diakoniapiiri klo 12-13.30 ti 17.2.,
17.3. ja 21.4. Martan pirtissä. Liikuntavammaiset klo 1213.30 ma 16.2., 23.3. ja 20.4.
Karhulan srk-keskuksessa. - Näkövammaiset klo 12-13.30 ma
23.2., 30.3. ja 27.4. Karhulan
srk-keskuksessa. - SPR:n kerho
maanantaiset kuukauden 1. ma

klo 13-15 Karhulan srk-keskuksessa.
Lapsille
Kymin kirkossa: Helmikirkko
klo 10.30 pe 30.1., 20.2. ja
27.3. Päätteeksi lounas Helilän
srk-talossa. - Vauvakirkko vauvoille perheineen su 8.2. iltapäivällä.
Koko suvun pyhäkoulu klo
11.15 Helilän srk-talossa 15.2. ja
15.3. - Päiväkerhot, perhekerhot ja musapyhikset. - Varhaisnuorten kerhot 7-14-vuotiaille eri puolilla seurakuntaa, leirit Höyterissä.
Nuorille
Nuorten messu ti 10.2., 10.3.,
7.4. Kymin kirkossa klo 18. Retket, leirit, isoskurssit, viikkotoiminta Boksilla, kts. kotisivuilta www.kotkanseurakunnat.fi/kymi
Aikuisille
Raamattupiiri ma klo 18 alasalissa. - Aamurukouspiiri ke klo
6.30 Karhulan srk-keskuksen
kappelissa. - Raamattu- ja rukouspiiri to klo 18.30 alasalissa
joka toinen viikko, parillisina
viikkoina.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 1.2.
klo 10 Messu, yhteisvastuuke-

räyksen avaus ja YV-kerääjien siunaaminen. Messun jälkeen keittolounas, YV-keräyksen
esittely ja keräyslistojen jako. Su 8.2. klo 10 Kynttilänpäivän
messu. - Su 22.2. klo 10 Laskiaissunnuntain messu. - Su
8.3. klo 10 Messu, Metsolan
Aikamiespoikien ja Tyttöjen
kirkkopyhä. - Su 15.3. klo 10
Messu, saarna Kari Eskelinen
Sanansaattajista. Messun jälkeen
lähetystilaisuus Toivonsalissa. Su 22.3. klo 10 Talven päivärippikoulun konfirmaatiomessu, Marian ilmestyspäivä.
Kyläkirkot
Kyläkirkko klo 12 su 15.2. ja
22.3. Haltijan kerhohuoneessa,
Haltijantie 1. - Kyläkirkko su
1.3. klo 12 Ruonalan kirkossa.
Aikuistyö
La 31.1. klo 14 Naisten iltapäivä Langinkosken kirkon Toivonsalissa. - Su 22.2. klo 18 Sanan
ja rukouksen ilta Aittakorven
srk-tatalossa. - Su 29.3. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven srk-talossa. - Avoin
miesten piiri klo 19 Ruonalan
kirkon kahviossa kevätkaudella
seuraavasti: pe 6.2., pe 20.2.,
pe 6.3., pe 20.3., pe 3.4. ja pe
17.4.
Diakoniatyö
Kuurojen kirkkopyhä su 15.2.
klo 12 Hovinsaaren srk-talossa.
Mukana kuurojenpappi Seppo
Laukkanen. - Vanhemman väen leiri 16.-19.3. Ristiniemessä.
Leirin hinta 50 e. Ilm. seurakuntatoimistoon ma 2.3. p. (05)

225 5313. Lisätietoja Anna-Stina Tulokkaalta, p. 041 462
6205.
Lähetystyö
Lähetystyön ystävänpäiväjuhla ma 9.2. klo 14 Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. - Lähetysluento su 8.3. klo 15 Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Aiheena Viidesläisyys ja lähetys, Pekka
Jokiranta. - Messu su 15.3. klo
10 Langinkosken kirkossa, lähetystilaisuus Toivonsalissa.
Lapsityö
Aittakorven srk-talossa: Perheiden ulkoilutapahtuma la 7.2. Perhetapahtuma su 22.3. klo
11.30.
Nuoret
Nuorten messu ti 17.2. ja
17.3. klo 18 Ruonalan kirkossa.
Varhaisnuorisotyö
Leirit Ristiniemessä: Talvileiri
21.-23.2. vuosina 94-97 syntyneille, hinta 18 e, ilm. arkisin
19.1.-5.2. välisenä aikana. - Kevätleiri 21.-22.3. vuosina 98-01
syntyneille, hinta 12 e, ilm. arkisin 19.1.-5.3. välisenä aikana. Toimintaleiri 25.-26.4. leirin
teemana on: "Minä, sinä, me",
joka sisältää asiaa seurustelukysymyksistä. Leiri on tarkoitettu
vv. 1994-1996 syntyneille, hinta
12 euroa, ilm. arkisin 19.1.-3.4.
välisenä aikana. – Kaikki ilmoittautumiset kasvatusasiaintoimistoon p. (05) 225 9021 arkisin
klo 8-12 tai 13-16.

Markku Mattila

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Naisten
Siioninvirsiseurat iltapäivässä
Joka kolmas sunnuntai 15.2., 15.3., 19.4., 17.5.
Karhulan seurakuntakeskuksessa.
Klo 14.30 kahvi ja klo 15 seurat.
Kolehti Suomen Lähetysseuran kautta
Ti Anin huumeklinikan toimintaan Kiinassa.

Järj. Kymin seurakunta

Sanan ja

Maija Nyman ja
salaiset kansiot

Lauantaina 31.1. kello 14
Langinkosken kirkon Toivonsalissa

Aittakorven seurakuntatalossa
Kuukauden viimeinen su klo 18

• Ti 17.3. klo 18 ohraleipämessu (iltaehtoollinen)
Sunilan seurakuntatalolla ja iltapala sen jälkeen.
• Ke 18.3. klo 9 ohraleipämessu (aamuehtoollinen)
Kymin kirkossa ja aamiainen sen jälkeen Helilän
seurakuntatalossa.
Järj. Kymin seurakunta

Perheiden ulkoilutapahtuma
La 7.2. klo 10-12 Aittakorven seurakuntatalo
Ohjelmassa mm. Hembölen kotieläimiä,
aasi- ja poniratsastusta, rastitehtäviä,
lumihartaus
Makkaraa, mehua, kahvia ja munkkeja
lähetystyön hyväksi.
Tervetuloa
Järj. Langinkosken seurakunta

Kesämatka
Lutherin jalanjäljillä 8.-17.6.2009
Langinkosken seurakunta tekee yhteistyössä Jyrkilä Oy:n kanssa matkan Lutherin häiden muistelujuhliin.
Martti Luther mullisti maailman,
mutta eli elämänsä varsin pienellä
alueella Keski-Saksassa. Lutherilaisuuden juuriin voi tutustua vierailemalla Lutherin synnyintalossa Eislebenissä, syömällä keskiaikaisen aterian hänen opiskelukaupungissaan Erfurtissa, ostamalla Uuden testamentin Wartburgissä.
Matkan hinta: 920 €/hlö/2hh ja 1170 €/hlö/1hh
Hintaan sisältyy: Bussimatkat ja retket kohteissa, laivamatkat Turku – Tukholma, Trelleborg – Travemynde, paluumatka täysihoidolla Travemynde – Helsinki, hotelliyöpymiset
kolmen ja neljän tähden hotelleissa, puolihoito hotelleissa,
mahdolliset sisäänpääsymaksut eivät sisälly hintaa.
Lisätiedot ja tiedustelut pastori Kaarlo Pöllänen p. 044 752
9469 ja diakonissa Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.

Vieraana toimittaja, kirjailija Maija Nyman.
Musiikkia Henry Jansén
Kirjamyynti. Kahvitarjoilu kello 13.30 alkaen.

Matkan järj. Langinkosken seurakunta

Järj. Langinkosken seurakunta

Musiikkia

rukouksen illat

tasauspäivän viettoa 17. ja 18.3.

Ruonalan kirkolla
tapahtuu torstaisin klo 18

Kymin seurakunnassa

Silmut -lapsikuoro 7-12 v. harjoittelee keskiviikkoisin
klo 17 alkaen Karhulan srk-keskuksen
salissa.

Lähteellä -illat (parilliset viikot)
Mitä on suurten sanojen takana? Puheenvuoroja, musiikkia ja
yhdessäoloa ihmiselämän suurten asioiden äärellä.
Iltojen juonto: Marjo Posti, Petri Sällilä, Risto Laaksonen
Musiikki: Mariia Lemmetyinen ja vierailijat
Mukana joka illassa myös pastori Langinkosken seurakunnasta
Seppo Palviainen

Su 22.2.
Sana lehden päätoimittaja,
rovasti Hannu Nyman
KRS
pastori Tero Hietanen

Yhteislauluhetket
Karhulan seurakuntakeskuksessa
klo 14 torstaisin 29.1., 26.2., 26.3.

5. 3.

19.2.

19.3.

Järj. Kymin seurakunta
Hannu Nyman

2.4.

Musiikkia Langinkosken kirkossa
Kantaattikonsertti
su 8.2. klo 18 esiintyjinä mm.
Laura Jokipii, lauluyhtye Seksti.
Marianpäivän konsertti su 22.3. klo 18
Leena-Kaisa Kivioja, laulu.

Su 26.4.
Evankelista
Pekka Maaranen
Parikanniemisäätiö ja
pastori Kaarlo Pöllänen
Illoissa rukouspalvelua
ja mahdollisuus
sielunhoitoon.

5.2.

16.4.
Ulla Spännäri

Su 29.3.
Evankelista
Arto Härkönen KRS
kirkkoherra Jukka Lopperi

Kaikki innolla mukaan.
Kuoronjohtajana kanttori Sinikka Vesala.
Tiedustelut p. 044 725 9122.

Järj. Langinkosken seurakunta
Arto Härkönen

Kahvi- ja teetarjoilu.
Järj.
Langinkosken seurakunta

Pekka Maaranen

Musiikkia kaiken ikäisille
Kauneimmat lastenlaulut
Ruonalan kirkossa su 8.3. klo 16
• Laulamme ja kuuntelemme Ruonalan kirkossa eri
sukupolvien omia ja yhteisiä lauluja. Kaikenikäiset
ovat tervetulleita yksin ja yhdessä.
• Tilaisuus kestää alle tunnin, joten sinne voi tulla pientenkin lasten kanssa. Vapaa pääsy.
• Kolehti Yhteisvastuukeräykseen.
Järj. Langinkosken seurakunta

Teema: Armo, Risto Laaksonen, Kaarlo Pöllänen,
Niina Savonen (laulu)
Teema: Rakkaus Riitta Huovila,
Aleksi Rajala (musiikki)
Teema: Rauha Kaarlo Pöllänen,
Petra Koso (laulu)
Teema: Toivo! Toive- ja yhteislauluilta,
Kaarlo Pöllänen
Teema: Kärsimys Riitta Huovila,
Anni ja Antti Vanhala,
Jari-Pekka Mielonen (laulu)
Teema: Kiitollisuus Kaarlo Pöllänen,
Koskigospel-kuoro.

Sisälle sanaan -illat (parittomat viikot)
”Tämä on elämää!” – Uutta syvyyttä elämään Paavalin Filippiläiskirjeestä. Kirjoista suurimman äärellä etsimme keinoja ymmärtää, uskoa ja iloita!
Luennot pastori Tero Hietanen
29.1.
Täyttä elämää kiven sisässä.
Mikä on Filippiläiskirje?
12.2.
Uusi tarkoitus (Fil 1.)
26.2.
Uusi asenne (Fil 2:1-11)
12.3.
Uudet vastuut (Fil 2:12-30)
26.3.
Uusi turvallisuus (Fil 3.),
luento kirkkoherra Jukka Lopperi
9.4.
Uudet voimavarat (Fil 4.). Illan päätteeksi
kiirastorstain ehtoollishartaus klo 19.
Tervetuloa!

Osviitta
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Diakoniatyön lähtökohtana lähimmäisvastuu
Diakonia on kristilliseen
uskoon ja rakkauteen
perustuvaa palvelua, joka on erottamaton osa
kirkon elämää.

Auttamisen alkujuurilla

Kirkon diakoniatyön alkujuuret
voidaan löytää Vanhan testamentin luomiskertomuksesta. Siinä
korostetaan, että ihmisen on tarkoitus elää yhdessä toisten ihmisten kanssa tasa-arvoisina. Kaikki
luodut ovat Jumalan kuvia ilman
arvojärjestystä.
Vanhan testamentin lait kehottavat pitämään huolta erityisesti
orvoista, leskistä, muukalaisista,
vangeista ja orjista. Perheellä ja
suvulla on vastuu huolehtia heikoimmista. Jotkut profeetat kuten
Amos, Miika ja Jesaja saarnaavat
voimakkaasti yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden sekä köyhien ja sorrettujen puolesta.
Jeesuksen opetus liittyy juutalaiseen perintöön. Hänkin korostaa, että yhdessä elämisen perusta on lähimmäisenrakkaus. Jeesus ottaa myös viholliset lähimmäisten joukkoon. Eri vertauksin
hän opettaa, että jokaisen tehtävä on auttaa hätää kärsiviä. ” Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”

Pyyteetöntä palvelua

Alkuseurakunnassa
yhteistä
omaisuutta käytettiin myös toisten auttamiseen. Päivittäinen jumalanpalvelus sisälsi rakkauden
aterian eli ehtoollisen, jota jaettiin ruokaa tarvitseville. Ensimmäiset diakonian toimet perustettiin (diakonia tarkoittaa palvelua).
Kristittyjen tapa huolehtia toinen
toisistaan herätti lähiympäristössä
huomiota. Etenkin suurten epidemioiden aikana kristityt olivat ainoita, jotka oman henkensä kaupalla hoitivat sairaita.
Kun kristinuskosta tuli Rooman valtakunnassa valtionuskonto 300-luvulla, valtiovalta määräsi köyhistä ja sairaista huolehtimisen kirkon tehtäväksi. Kirkko al-

Tuula Mäkitalo

Se on toisaalta vakiintunut työmuoto, mutta sen sisältöä arvioidaan aina uudelleen yhteiskunnan kehityksen mukaan.

Diakonian historiaa.
Ryhmäkuvassa Helsingin diakonissalaitokselta 28.5.1955 valmistuneet diakonissat ja laitoksen johtoa. Oikeanpuoleisessa kuvassa Raija Seppälä (nyk. Virtanen) valmistumispäivänään kepsipuvussa Ritva-siskonsa kanssa. Mustan leveähelmaisen puvun ohella diakonissan asukokonaisuuteen
kuuluivat viittamainen kepsi, virkamyssy, valkoinen kaulus ja valmistujaispäivän rusetti. – Vielä 1950-luvulla diakonissoissa oli monenlaisia hoitotarvikkeita laukussaan. Kuvat Raija Virtasen albumista ja Kotkan seurakunnan diakoniatyön näyttelystä.

koi palkata pappeja ja diakoniatyöntekijöitä sekä perusti diakonialaitoksia. Luostarien syntymisen myötä niille siirrettiin sairaiden ja köyhien hoito, orpo- ja vanhainkodit sekä opetus.
Luostarien lisäksi erilaiset
maallikkoveljeskunnat auttoivat
hädänalaisia. Uskonpuhdistuksessa Luther korosti kirkon ja yhteiskunnan yhteistyötä Vasta pietismin aikana alettiin ymmärtää
uudelleen diakonian merkitys
kirkon työssä. Pietistit arvostelivat kirkkoa köyhien ja sairaiden
unohtamisesta ja korostivat laupeudentyötä.

Vaivaistyöstä diakoniaan

Suomessakin kirkko hoiti sairaita
vuosisatojen ajan. Kirkko perusti ensimmäiset sairaalat eli hospitaalit 1300-luvulla. Yhteiskunnan
järjestämä sairaanhoito alkoi kehittyä 1700-luvulla. Köyhäinhoidosta vastasivat sukulaiset, mutta kirkko järjesti hoitoa niille, joilla ei ollut omaisia. Seurakunnan
ja kunnan hallinto erotettiin lailla 1865, ja sen jälkeen yhteiskun-

ta otti päävastuun köyhistä ja sairaista.
Saksasta saatujen vaikutteiden
mukaan rikas aatelisrouva Aurora Karamzin perusti Suomen ensimmäisen diakonissalaitoksen
Helsinkiin 1867. Se alkoi kouluttaa kirkon sairaanhoitajia eli diakonissoja. 1900-luvun alussa diakonissojen tekemä hoitotyö yleistyä seurakunnissa. Vanha ohje
opasti viranhaltijoita näin: ”diakonissan tuli, käyden talosta taloon ja mökistä mökkiin, palvella
seurakunnan köyhiä, kärsiviä ja
turvattomia jäseniä, pitkittyvästi
seurata heidän elämänsä kehitystä, hoitaa sairaita, auttaa murheellisia ja kokea lieventää hengellistä
ja ruumiillista hätää.”
Vuonna 1943 säädetyn lain mukaan jokaisessa seurakunnassa
tuli olla ainakin yksi diakoniatyöntekijän virka. Diakonissojen
eli seurakuntasisarten lisäksi laki mainitsi diakonit, joiden tehtävä oli köyhyyden lieventäminen. Toisen maailmansodan jälkeen jotkut seurakunnat käynnistivät ns. teollisuustyön, josta

myöhemmin kehittyi kirkon yhteiskunnallinen työ.

Viimeisellä luukulla

Diakoniatyö auttaa ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa
olevia ja niitä, jotka jäävät muun
avun ulottumattomiin sekä ihmisiä, jotka ovat kestämättömässä
elämäntilanteessa. Diakonia on
ikään kuin viimeinen luukku näille ihmisille.
Diakonian tehtäviä ovat mm.
taloudellinen avustaminen, ruokapankit, velkaongelmien selvittely, vammais- ja mielenterveystyö, kriminaali- ja päihdetyö, kriisiapu ja sielunhoito. Kansainvälistä diakoniaa varten perustettiin Kirkon Ulkomaanapu. Työntekijöiden kanssa toimivat myös
vapaaehtoiset esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksessä.
Diakoniaan liittyy kirkon yhteiskuntatyö, joka on hädän syiden selvittämistä ja yhteiskunnallista vaikuttamista niiden poistamiseksi. Se korostaa vastuullista
elämäntapaa ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Esillä ovat

Katariina Sienalainen (1347-1380)
Katariina syntyi Keski-Italiassa. Hänen vanhempansa olivat keskiluokkaisia. Jo aivan pienenä Katariina osoitti kiinnostusta askeettiseen elämään. Liityttyään dominikaanisääntökunnan maallikkojäseneksi hän alkoi auttaa Sienan sairaita ja köyhiä. Vähitellen hänestä tuli arvostettu hengellinen äiti ja opettaja. Nuori, oppimaton, vaatimattomista oloista
tullut nainen herätti myös epäilyksiä kirkon piirissä. Tutkimusten jälkeen Katariina sai kuitenkin dominikaaneilta virallisen siunauksen toiminnalleen.
Katariina ei osannut kirjoittaa, mutta hän sa-

Marja Meura

Seurakunnissa diakoniatyötä tekevät sekä diakonit että
diakonissat. Kyse ei ole sukupuoli- vaan koulutuserosta. Diakonit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta (Diak) sosionomeiksi,
jotka ovat erikoistuneet diakoniseen sosiaalityöhön. Diakoneina toimii naisia ja miehiä. Diakonissat ovat erikoistuneet diakoniseen hoitotyöhön, joten heillä on myös sairaanhoitokoulutusta.

Naismystikoita

neli dialogin muotoon kirjoitetun kirjan Il Dialogo.
Häneltä säilyneiden kirjeiden määrä on suurimpia keskiajalta säilyneitä. Katariinan mukaan ainut tie Jumalan luokse on rakkaus, eikä hänen mystiikassaan ollut helvetinpelolla
sijaa. Ihminen ei Katariinan mukaan voi palvella Jumalaa suoraan, vaan hänen on palveltava
ja rakastettava toisia ihmisiä.
Kirjallisuuden lisäksi Katariinan askeettinen,
mystinen elämäntapa sekä hänen yhteiskunnallinen vaikuttamisensa teki hänestä hyvin

olleet mm. työttömyys, syrjäytyminen, maaseudun ongelmat ja
ympäristökysymykset.
Jos tuloerot vielä kasvavat ja
kovat arvot kuten ahneus ja piittaamattomuus vahvistuvat, eivät
ongelmat ratkea armeliaisuudella
ja hyväntekeväisyydellä. Kyse on
oikeudenmukaisuudesta, moraalista ja poliittisesta tahdosta. Diakoniatyötä tarvitaan tulevaisuudessakin.

merkittävän. Hänen mystiikassaan hurmokset yhdistyvät käytännölliseen elämään, jyrkkä askeesi rakkauteen, hänen teologiansa on
vastakohtien teologiaa. Hänen kerrotaan myös
saaneen käsiinsä viisi stigmaa, jotka muistuttivat Kristuksen haavoista. Katariina kuoli jo 33-vuotiaana, mutta hänen opetuksilleen
ja hänen pyhimyksenelämälleen annetaan katolisessa kirkossa yhä edelleen aivan erityistä teologista arvoa. Hän on myös Italian suojeluspyhimys yhdessä Franciscus Assisilaisen
kanssa.
Johanna Tanska

