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Kohti syksyä
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Yhteyden voima
Kirkkopäivien, herätysliikkeiden kesäjuhlien, suviseurojen ja riparien parasta antia olivat jälleen kerran ihmiset. Kohtaamisissa tuttujen ja tuntemattomien kesken
tapahtui monia ihmeitä. Ei nyt ihan Jeesuksen tekemien ihmeiden veroisia, mutta meille tavallisille kuolevaisille riittävän suuria.
Vaikeat asiat kääntyivät mahdollisuuksiksi. Ylivoimaisen
raskas ratkaisu jäi kypsymään, ehkä odottamaan uusia
kohtaamisia ja arjen ihmeitä.
Seurakuntien syksy on tulvillaan tekemisen ja rauhoittumisen paikkoja.
Nyt kannattaa valita omat hiljaiset ja musiikin täyttämät
kirkkohetkensä, merkata kalenteriin oma keskustelu- ja
toimintapiirinsä.
Myös uuden oppimiseen tarjotaan seurakunnissa runsaasti mahdollisuuksia. Nuorille aikuisille on tarjolla
Saapaskoulutusta ja kohtaamispaikkoja. Aikuisille on
ryhmiä, retkiä ja tilaisuuksia. Lapsille ja kouluikäisille
löytyy iso kirjo kerhotoimintaa.
Tervetuloa! -toivotus ei ole turha korulause. Se tulee tapahtumia valmistelevien työntekijöiden sydämestä. He
odottavat.
Ulla Spännäri

Seurakunta, kaikki seurakunnat, ovat
avoimia kohtauspaikkoja, joista lähdetään
liikkeelle voimaantuneina, uutta uskoa ja
oppia saaneina.
Siispä: ylös, ulos ja
voimanlähteille.
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
osviitta.lehti@evl.fi

✗ Kansikuvassa

Kotkan seurakunnan kanttori Jenny Joas Kotkan kirkossa. Kuvaaja Ulla-Maija von Hertzen.

Osviitta aloittaa pilapiirrosten sarjan. Kotimaa-yhtiöiden tarjoamat kevennykset on laatinut työpari Tapani Kylätasku ja Mikko Hormio. Pilapiirroksia julkaisevat
myös muut seurakuntalehdet. Valikoima on laaja, joten
muutamaksi vuodeksi näitä
riittää…
Lehtemme uutta pilapiirrosta tekevät Mikko Hormio ja Taneli
Kylätasku. He ovat laatineet viikoittaisia pilapiirroksia vuodesta
2006 lähtien.
Taneli Kylätasku on kaksikon
piirtäjä, joka kuvittaa yhteisen
ideoinnin tulokset.
Kirkolliset, hengelliset ja henkisyyteen liittyvät teemat kuu-

luvat vakio-ohjelmistoon, mutta
niiden lisäksi pilakuva on tarttunut milloin vakavaan yhteiskunnalliseen aiheeseen, milloin johonkin tavallisen arjen kommellukseen. Monilla vitseillä ei ole
tarkkaa kohdetta, vaan hauskaa
pidetään absurdeistakin aiheista. Ja niitähän riittää jokaisen elämässä!
Lajityypiltään piirrokset liikkuvat kantaaottavan pilapiirroksen ja vallattomasti nauruhermoja kutittelevan sarjakuvastripin
välillä. Vakiohahmoja kaksikko
käyttää vähän, joten jokaista piirrosta voi lukea omana tarinana.
Kylätasku on siviiliammatiltaan Kotimaa-lehden toimittaja,
Hormio on Kotimaa-yhtiöiden
viestintäpalvelujen johtaja.

Iltojen pimentyessä
"Ilta pimenee, valonliekkimme, tietä
valaisee, vaeltamaamme." Tämä laulu tulee usein mieleeni elokuun iltojen hämärtyessä ja siirryttäessä
syksyn pimeyteen. Siihen liittyy
monia muistoja nuoruuden nuotioilloista. Joskus keskikoulussa
kirjoitin aineen tuon laulun pohjalta. Vuodatin siinä aika avoimesti nuoren pojan sydämentuntoja sekä uskosta että myös hieman
maallisemmistakin sydämen asioista. Aine miellytti vanhaa opettajaamme ja hän heltyi antamaan
siitä täyden kympin. Mutta sen lisäksi hän päätti lukea aineen ääneen koko luokalle. Olin kirjoittanut jotain tytön kauniista kasvoista käpynuotion punaisen hiilloksen valossa. Siksi odotin pelolla,
mitä kaverit sanoisivat. Mutta kävikin niin, että avoimuus herätti ihastusta. Tämä muisto palautui vahvana mieleeni kesällä kun
kuulin yllättäen, että se oli jäänyt
joidenkin luokkatovereideni mieleen.
Sydän ja mieli herkistyy usein
nuotion tai kynttilän valossa. Innolla odotan taas perinteistä La-

pinvaellusta, jolloin istutaan erämaan pimenevässä illassa nuotiolla jakamassa päivän tapahtumia. Siellä tuntemattomatkin ovat
tuttuja. Yhteinen kokemus yhdistää – samoin se, että istutaan saman nuotion ääressä. Jaetaan sen
valo ja lämpö.
Joitakin syksy ja pimeät illat ahdistavat – minulle ne ovat suuri
nautinto. Mökin saunalle olen rakentanut lasitetun kuistin. Sinne sytyttelen syysiltoina kymmeniä tuikkuja. Pienetkin tuikut valaisevat kun niitä on paljon. Tai
miten ihana onkaan sytyttää kodin parvekkeelle kynttilöitä, kaivaa pakasteesta kesän herkkuja
ja nauttia elämästä. Hetkeksi voi
sulkea ympäriltään pois kaiken
– arkisen elämän kivut ja vaikeat kysymykset. Nostaa katseensa kynttilästä taivaan tähtiin, jotka saavat valonsa Jumalan armon
auringosta.
Kastejuhlassa meillä on tapana antaa kastettavalle ja hänen
perheelleen kastekynttilä, joka
muistuttaa Jeesuksesta, joka sanoo: "Minä olen maailman valo. Jo-

ka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo." Pimeässä pienikin valo näkyy ja valaisee. Jeesus sanoo olevansa maailman valo – ei siis mikään pieni
tuikku. Tätä valoa kirkko on kutsuttu julistamaan.
Meillä Kotkan seurakunnassa
aloitetaan seurakuntailtojen sarja, jota on tarkoitus jatkaa ainakin
pari vuotta. Sen teemaksi on siivilöitynyt Elämä yllättää. Haluamme yhdessä jakaa kokemuksia siitä, miten elämä on yllättänyt. Joskus pysähdyttänyt, joskus taas
on löytynyt tie eteenpäin. Elämänkirjo on hyvin moninainen.
Näitä kokemuksia haluamme yhdessä jakaa – olla kuin opetuslapset nuotiolla yhdessä Jeesuksen kanssa.
Seurakuntiemme syksy tarjoaa
monenlaisia tilaisuuksia ja niihin
kaikkiin sisältyy Jeesuksen lupaus: "Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen
heidän keskellänsä."

Hannu Marttila
Kotkan seurakunnan
kirkkoherra

Hymyillen

12.-18.10.2009
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- Tunnen usein
selvästi, miten iso ja upea
soitin urut
ovat ja miten
pieni itse olen,
Jenny Joas
miettii Kotkan
kirkon urkujen
äärellä.

Palveluoperaatio Saapas
kutsuu koulutukseen
Saappaan etsivä työ on suunnitelmallista nuorten oleskelupaikoilla tapahtuvaa partiointia ja
päivystystoimintaa.
Kotkan Saapas päivystää muutamina perjantai-iltoina ympäri
vuoden sekä uutena vuotena, vappuna, koulun päättärien aikaan ja Meripäivillä.
Palveluoperaatio Saapas kutsuu nuoria aikuisia koulutukseen ja sen myötä Saappaan toimintaan. Lisätietoja antaa seurakuntien erityisnuorisoyöntekijä Tuula Uusitalo.
Palveluoperaatio Saapas on ev.-lut. seurakuntien ensisijaisesti
alle 18-vuotiaisiin, erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin
kohdennettua auttamis- ja sielunhoitotyötä, jota toteutetaan aikuisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Saappaan päivystäjät ovat täysi-ikäisiä, Saappaan vapaaehtoiskoulutuksessa tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia.
Saapasryhmä toimii vapaaehtoisuuden, luottamuksellisuuden ja avoimuuden periaatteilla. Se pyrkii antamaan kulloinkin tarkoituksenmukaisimman avun.
Saappaan koulutuksessa tarjotaan perusvalmiudet nuorten
kohtaamiseen, sielunhoitoon, nuorisohuollon tuntemukseen,
päihdepolitiikkaan ja ensiaputaitoihin.
Koulutus alkaa lokakuussa ja siihen voi ilmoittautua kaikki ne, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta ja sitä vanhemmat.
Hakijat haastatellaan. Koulutus muodostuu kolmesta koulutusleiriviikonlopusta, muutamasta kaupunkikoulutuskerrasta. Lisäksi koulutukseen kuuluu harjoittelua päivystyksissä.

Kiinnostuitko?

Koulutukseen haku on käynnissä ja päättyy 2.10.2009.
Ota yhteyttä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyöstä vastaavaan Tuula Uusitaloon tuula.uusitalo(at)evl.
fi tai p. 044 752 9501.

Pirjo Rönkkö

Elämä yllättää
-sarja alkoi
Kotkan seurakunnan järjestämä tapahtumasarja Elämä yllättää kutsuu uutta väkeä seurakunnan toimintaan. Ensimmäisessä tapahtumaillassa 6.9. tähtivieraana esiintyi kotkalaislähtöinen muusikko-toimittaja Kari Pyrhönen. Lisää vieraita on luvassa. Kaikissa illoissa on
mukana Kansan Raamattuseuran Ilkka Puhakka, joka tuo illan aiheeseen liittyvän näkökulman.
Kotkan seurakunnalla on
illoissa vaihteleva puhe- ja
musiikkiosuus. Lapsille on
tarjolla oma monipuolinen
ohjelmansa, ja ilta päättyy
kahvitarjoiluun ja rukouspalveluun. Seuraava Elämä
yllättää -ilta on 18.10. klo 17
Kotkan seurakuntakeksessa.
Tapahtumaa toteuttamassa on yli 40 vapaaehtoista
sekä seurakunnan työntekijöitä. Tule ja ylläty!

Kari Pyrhönen

Kuin taivas aukenisi
Kanttori Jenny Joas kehottaa kaikkia nauttimaan urkumusiikista.
Ensimmäisellä kerralla
kannattaa tulla parvelle,
niin näkee myös kanttorin työskentelyn.

- Kun urkuja soitetaan koko niiden voimalla, on kuin taivas aukenisi, ja kun musiikki on hiljaista ja herkkää, se tyynnyttää mielen ja rauhoittaa vaikka miettimään omia asioitaan. Urut ovat
kuin pieni sinfoniaorkesteri, sillä
niistä löytyy paljon erilaisten soittimien ääniä, esimerkiksi trumpetin, huilun ja pasuunan äänikerrat, miettii Kotkan seurakunnan
kanttori Jenny Joas.
Hän rohkaisee kaikkia ihmisiä
tulemaan kirkkoon urkumusiikkia kuuntelemaan.
- Ensimmäisellä kerralla kannattaa mennä parvelle, josta voi
samalla katsoa urkuria, kun hän
soittaa käsillään ja jaloillaan ja vetelee välillä rekistöintitappeja, joiden avuilla voi ottaa vaikka trumpetin esille.
Erityisen paljon mahdollisuuksia hienon musiikin kokemiseen
tarjoaa Kotkan Urkuviikko 23.-29.
marraskuuta. Ohjelma on tasokas

ja monipuolinen, ja yhtenä esiintyjänä on Kotkan kansainvälisen
urkukilpailun voittaja, hollantilainen Matthias Havinga.
Kotkan kirkon barokkityyliset
urut ovat niin upeat, että tänne
on helppo saada eturivin soittajia, Jenny kertoo.

Jo lapsena
pää täynnä musiikkia

Urkumusiikki sanana luo monen mieleen mahtipontisen kuvan. Mahtavaa urkujen soitto onkin, mutta siitä löytyy myös paljon herkkiä, hiljaisia, maalailevia,
tunnelmallisia sävyjä.
- Soittajalle urut luovat yhtä vähintään yhtä hienoja kokemuksia
kuin kuulijalle. Kaikissa uruissa on hieman erilainen kosketus,
ja Kotkan kirkon barokkityyliset
urut ovat vielä erityisen persoonallinen ja hieno soitin. Niiden
kautta ikään kuin kuuluu kaikua
historiasta.
Jenny Joas, 29, on Pyhtäältä kotoisin. Kirkko tuli tutuksi jo lapsikuoroaikoina, ja ensi kerran
hän soitti urkuja rippikouluikäisenä Pyhtään kauniissa, keskiaikaisessa kivikirkossa.
- Kanttorin sijaista oli vaikea
saada, ja kirkkoherra Matti Virmakoski pyysi minua soittamaan
messuun. Siitä lähtien sitten tein
sijaisuuksia.
Pianoa Jenny on soittanut viisi-

vuotiaasta lähtien. - Sanoin lapsena, että minulla on pää musiikkia
ja sen oli päästävä ulos.
Jenny opiskeli Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikkia ja sai ensimmäisen vakinaisen työpaikkansa Kotkasta.
Jenny Joas pitää itse eniten perinteisestä kirkkomusiikista kuten Bachin ja Buxtehuden teoksista.
- Ne laittavat aivotkin tekemään työtä. Musiikissa voi olla
paljon teemoja, ja on aina hienoa,
kun löytää kappaleen läpi kulkevan punaisen langan.
Uudempi urkumusiikki on
usein tunteikasta ja kuvailevampaa, ja esimerkiksi Olivier Messiaenin teoksissa voi kuulla linnunlaulua tai kokea enkelien tuiketta.
Virsistä Jennylle ovat erityisen läheisiä körttivirret, vaikkapa Koska valaisee kointähtönen
tai Herraa hyvää kiittäkää körttityyliin sovitettuna.
Jokainen jumalanpalvelus on
myös urkukonsertti. Messun loppusoiton urkuri valitsee itse. – Se
voi olla perinteisesti Bachia tai sitten improvisointia, ja joskus teen
nuorten hengellisestä laulusta
kappaleen, aina messun aiheen
mukaan, Jenny Joas kertoo.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

”Valohämyä ja mysteerejä”
Kouvolan kaupungista kotoisin oleva Kuusankosken Kamarilaulajat konsertoi sunnuntaina
4.10. kello 18 Langinkosken kirkossa. Kuoroa johtaa Taina-Maa-

ria Rautasuo. Kirkkaasta ja puhtaasta soinnistaan tunnetun sekakuoron laulajista suurin osa on eri
puolilta Kymenlaaksoa.
Viime vuonna 15 vuotta täyt-

täneen kuoron konsertissa kuullaan sekä koti- että ulkomaista sekakuoromusiikkia eri aikakausilta mm. säveltäjiltä Bartling, Chydenius, Poulenc sekä Busto. Lokakuisena sunnuntai-iltana kuulija voi pysähtyä illan hämärtyessä pohtimaan sanojen ja sävelten
kautta ihmiselämän niin maallisia kuin hengellisiäkin mysteerejä.
Kamarilaulajat julkaisi viime
vuonna esikoislevynsä ”Valohämyä”, joka keskittyy suomalaiseen sekakuoromusiikkiin. Cd:
llä olevia lauluja kuullaan myös
konsertissa, jonka Kamarilaulajat
järjestää yhteistyössä Langinkosken seurakunnan kanssa.
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”Kirkon tehtävä ei ole olla museo”
Vexi Savijoki

Pekka Simojoki kaipaa muutosta jumalanpalvelusmusiikkiin

Postinro ja -toimipaikka

Puhelin (myös suunta)
Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Nimi

Tarjous on voimassa 30.9.2009 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Osoitetietoja voidaan
käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI
SRK
Lahjatilauksen saaja

Puhelin (myös suunta)

Allekirjoitus

Tarjous on voimassa vain syyskuun ajan!
Etujesi arvo yht. 45 €!

Postinro ja -toimipaikka

2 värivaihtoehtoa:
pinkki ja lime

Lähiosoite

Toimi nopeasti!

Kyllä, kiitos!
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Nimi

Jokaisessa lehdessä on lisäksi kiinnostava
kirjeenvaihtopalsta, ristikko ja esirukouspalsta,
jonne voi lähettää rukouspyyntöjä.

Tilaaja/maksaja

Taloudellisesti epävakaina aikoina Askel
auttaa löytämään kestäviä arvoja. Kerromme
rohkaisten, miten vaikeuksista voi selvitä.

Tilaus on määräaikainen ja loppuu automaattisesti jakson loputtua. Tilaus alkaa seuraavasta
mahdollisesta numerosta. Voit jatkaa helposti tilaustasi ottamalla yhteyttä tilaajapalveluumme.

Askel kertoo uskosta, toivosta ja rakkaudesta.
Se on lukijoidensa rakastama aikakauslehti,
joka luetaan kannesta kanteen.

lime

(norm. 62 €/12 kk)

pinkki

20 €

Valitse huivin väri

2x

Teksti Juhana Unkuri

ASKEL
MAKSAA
POSTIMAKSUN

VAIN

Lisäksi saan tilaajalahjaksi aidon italialaisen huivin (arvo 23 €).

Askel-lehti on sellainen. Askel on Suomen suurin
ja monipuolisin kristillinen aikakauslehti.

12 kk

TILAUSKUPONKI

joka antaa sinulle voimia arkeen,
paljon ajateltavaa, sivistystä,
lohdutusta ja iloa?

ERIKOISTARJOUS

Tilaan Askel-lehden ITSELLENI TAI LAHJAKSI erikoistarjouksena
VAIN 2 x 20 €/12 kk (yht. 40 €). Säästän 22 € (norm. 62 €)!

Etsitkö elämääsi ystävää,

na-Mari Kaskinen ovat tehneet
yhdessä satoja lauluja sekä useita messuja ja musikaaleja. Ensimmäinen kuuluisuutta saanut
yhteistuotanto oli Afrikkalainen
gospelmessu. Sen kantaesitys oli
Kotkassa vuonna 1981 järjestetyillä Lähetysjuhlilla.
Lähetystyöntekijäperheessä varttunut Simojoki vietti pääosan lapsuudestaan Afrikassa.
Suomeen palattuaan hän ihmet-

Leikkaa irti katkoviivaa pitkin ja postita. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Gospellegenda Pekka Simojoki toimii nykyään muusikon työn ohella myös kirkolliskokousedustajana. Ensimmäisen kauden edustajan eräs
lempiaihe on jumalanpalveluselämä ja erityisesti sen musiikki. Kotka on ollut Simojoen muusikonuralla merkittävä paikka.
- Tänä päivänä monet ovat
hyvin huolissaan kirkossakäyntilukujen alhaisuudesta. En ihmettele lukuja yhtään. Messut ovat valitettavan
usein kuin virastomeiningillä toteutettuja virallisia toimituksia. Mutta kuka ihminen
kaipaa virallisia toimituksia,
Pekka Simojoki kyselee.
Muusikko Pekka Simojoki haluaisi tehdä messusta yhteisen kansanjuhlan.
- Luvut saadaan nousuun,
kun messusta tehdään yhteisaada enemmän uutta. Perinteessinaisen muutoksen tulevan alnen kansanjuhla. Siinä messua
sä on paljon hyvää, mutta välillä
haaltapäin.
ollaan toteuttamassa yhdessä ja
sen painolasti on hirvittävän ras- Minulla on positiivinen tuntunnelmassa on läheisyyttä ja
kas. Monesti teemme sen virheen,
ne, että kentällä tavallisten seuralämpöä, hän visioi.
että otamme luterilaisesta perinkuntalaisten keskuudessa on palSimojoki toteaa, että 2000-luteestä muodot ja kaavat, kun pijon liikehdintää. Sieltä nousee uuvun messujen musiikki on 1500täisi ottaa sisältö.
sia messuja, uusia ideoita ja uutta
luvulta.
Simojoen mielestä ilmapiiri on
luovuutta.
- Eihän kirkon tehtävä ole olla
kuitenkin vapautumassa. KirkolYli odotusten mennyt
museo. En tarkoita, että musiikki
liskokouksessakin messumusiiiltahartaus
pitäisi täysin vaihtaa. Mutta vankista on käyty hyviä keskusteluhan rinnalle pitäisi välttämättä
ja. Simojoki uskoo kuitenkin varPekka Simojoki ja sanoittaja An-

teli kotimaisen jumalanpalveluselämän vaisuutta Afrikkaan
verrattuna.
- Keskustelin monet kerrat
aiheesta Suomen Lähetysseuran nuorisopastorin Pertti Poutasen kanssa. Eräänä päivänä
hän tuli luokseni ja sanoi: ´tarvitsisimme iltahartauden Lähetysjuhlille, teepä afrikkalainen messu, se mistä aina olet
puhunut´. Soitin heti AnnaMarille ja sanoin, että olimme
saaneet elämämme ensimmäisen tilaustyön.
Afrikkalainen gospelmessu
syntyi nopeasti. Simojoki oletti ennakkoon, että siitä saattaisi
jäädä muutama laulu elämään.
Mutta messusta tulikin valtaisa menestys. Seuraavan parin
vuoden ajan Simojoki kiersi
Ruacana-yhtyeen kanssa esittämässä messua eri puolilla
Suomea.
- Ensiesitys pidettiin Kotkan
seurakuntasalissa, johon oli kokoontunut pari-kolmesataa ihmistä. Messun jälkeen ihmiset
olivat innoissaan. Jotkut sanoivat
messun olleen heidän elämänsä
suuria unohtumattomia juttuja. Iltahartauden voi sanoa menneen
yli odotusten. Tuosta minä muistan Kotkan aina.
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Kuvat kertovat

Kevät toi, syksy vei…
Tuula Mäkitalo

Ulla Spännäri

Kotkan seurakuntakeskuksen asuntoosan korjaus on
valmistumassa syksyn aikana. Sisäpiha palaa normaalikäyttöön ja koko asunto-osa
saa asukkaansa. Kymenlaakson perheasian
neuvottelukeskus on muuttanut jo aiemmin
valmistuneeseen A-portaan
kolmanteen kerrokseen.
Tuula Mäkitalo

Kesätöissä. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun markkinoinviestinnän opiskelija Essi Lonka oli tiedotustoimistossa työharjoittelijana ja kesätöissä. Tämän Osviitan jutuissa näkyy Essin kädenjälki rippikoulutyöstä kertovalla keskiaukeamalla ja Helena Kähärän (oik.) haastattelussa. Kuvassa Essi on lähdössä
Helena Kähärän työhuoneesta kirjoitushommiin.
Tuula Mäkitalo

Kotkan sankarihautausmaan
muistomerkki
puhdistettiin perusteellisesti. Kuvanveistäjä Emil
Filénin taideteoksen ”Sankarien
lepo” ehostustyön suoritti Vikmanin Kiviliike.

Ulla Spännäri

Langinkosken
seurakunnan
toimistorakennuksen remontTuula Mäkitalo
ti alkoi putkitöistä. Koko kirkonmäki avattiin ja
putkistot uusittiin. Sen jälkeen
edettiin sisätöihin, joiden aikana toimistopavelut hoidettiin
kirkkotuvasta.
Kesän kuluessa seurakuntatoimisto on uudistettu ja koko
talo on saanut
uutta puhtia palveluun.

Tuula Mäkitalo

Lähettivieras. Kymin
seurakunnan nimikkolähetti Heidi Majuri vieraili elokuisena keskiviikkona lähetyskahviossa Karhulan seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Luokanopettaja ja
kauppatieteen maisteri Heidi Majuri on
työskennellyt vuodesta 2004 alkaen Etiopian Hossainassa
muun muassa kuurojen koulun opettajana sekä etiopialaisten kummilasten yhdyshenkilönä.

Kukkaloistoa.
Kotkan sankarihautojen punakukkainen kesäbegonia oli parhaimmillaan heinä-elokuussa.
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Työpaikkadiakoni Jaana Rannikko haluaa
tukea ihmisiä tukemaan toinen toistaan

Elämää on laman jälkeenkin
- Elämää on laman jälkeenkin. Tärkeä tehtäväni uudessa työssäni irtisanottujen, lomautettujen ja yrittäjien parissa on tukea ihmisiä tukemaan toisiaan, miettii syyskuun alussa aloittava Kotka-Kymin seurakuntayhtymän työpaikkadiakoni Jaana Rannikko.
- Ihmiselle työttömäksi jääminen
on tiukka paikka niin talouden
kuin itsetunnonkin kannalta.
Kun ei ole työpaikkaa ja työkavereita, tulee mieleen, mikä minun
paikkani elämässä oikein on.
Taloudellisissa kriiseissä korostuu oman perheen ja läheisten arvo, ja parisuhde joutuu varmasti koetukselle.
Jaana Rannikolla on iso työmaa edessään. – Ensin täytyy
miettiä, mihin työssäni keskityn. Haluan antaa ihmisille nimenomaan toivoa, sillä kriisi voi
olla aina uusi mahdollisuus.
- Niin isoa tai pientä asiaa ei ole,
josta ei voisi kanssani keskustella.
Kaikki asiat ovat tärkeitä.

Kannattaa kysyä,
miten sinä voit

Kun kaveri on vaikeuksissa, häntä
ei usein uskalleta lähestyä.
- Toivon, että ihmiset oppivat
kysymään toisiltaan, mitä sinulle kuuluu, miten sinä voit. Yksinkertaiset kysymykset ovat parhaita, vaikkapa se, mikä tilanteessa
on kaikista vaikeinta. Useimmat
ihmiset odottavat, että saavat pu-

man, että muut tunteet ja taustat
nousevat pintaan.

Johdatus toi
takaisin Kotkaan

On mukava tulla uuteen työhön ja Kotkaan. Tämä on minun kaupunkini, Jaana Rannikko miettii.

hua, ja vain pieni osa ei halua, että heiltä kysytään.
Joskus voi pelottaa sekin, että
jos lähestyy vaikeassa tilanteessa olevaa kaveria, pitäisi osata
myös ratkaista hänen ongelmansa. – Niin se ei ole. Mieluummin
voi vaikka tehdä yhdessä jotakin,
olla vain läsnä.
Jaana Rannikko puhuu työttömyydestä myös oman kokemuksensa perusteella. – Jäin työttömäksi, kun tulin edellisen laman
jälkeen Sambiasta. Olin siellä kehitysyhteistyön puitteissa naistyössä. Monet ystäväni miettivät

Eläköön arki
Tänään ei tapahtunut mitään erikoista. Sinä heräsit ennen minua
- siksi tee ja kahvi oli noustessani jo keitetty. Minä petaan sängyn. Näin se on aina ollut, vaikkei sitä ole koskaan sovittu. Se,
joka herää ensiksi tekee aamupalan - se, joka viipyy sängyssä pitempään petaa sen. Ensimmäinen kuppi teetä, sitten kahvia, sanomalehden silmäilyä. Puuroa.
Niin päivä alkaa lähes
aina.
Aamulla ei saa olla
kiirettä - töihinkin on hyvä
mennä hyvissä ajoin. Mieli ehtii mukaan. Työpäivän sisältö vaihtelee - sillä ihmisten kysymykset ovat niin moninaiset.

silloin, mitä he sanoisivat minulle työttömyydestäni.

Ulkopuoliselle
on helpompi puhua

Jaana Rannikko on Kotkan tyttöjä.
Hän kirjoitti Langinkosken lukiosta vuonna 1978 ja palaa nyt ensi kertaa sen jälkeen kotikaupunkiinsa.
Väliin on mahtunut mm. opiskelu sairaanhoitajaksi ja diakonissaksi, kolmen vuoden työ Bangladeshin maaseudulla vastaamassa
perusterveydenhuollon rakentamisesta, perinteinen diakonissan

työ ja viimeisten kuuden vuoden
ajan työ Merimieskirkon laivakuraattorina.
- Olen seilannut Suomen lipun
alla olevilla laivoilla miehistön
tukena. Usein miehet ovat ensitapaamisella sanoneet, että eivät
he osaa puhua vaikeista asioista. Kun olen jututtanut heitä, he
ovat hämmästyneenä todenneet,
ettei puhuminen niin hankalaa
olekaan.
Usein onkin helpompi jutella
asioistaan ulkopuoliselle ihmiselle kuin esimerkiksi puolisolle.
Silloin voi keskustella asioista il-

- Diakonissan työ on minulle selvästi kutsumusammatti. Minulla
on kuuntelemisen lahja, osaan tulla ihmistä lähelle ja haluan käyttää tätä lahjaani ihmisten hyväksi. Koen, että Jumala toimii kauttani, Jaana Rannikko sanoo.
Auttaminen ei kuitenkaan ole
yksisuuntaista. – Saan tästä työstä
paljon, opin ihmisiltä, voin käyttää kaikkea elämänkokemustani
ja tunnen voivani olla avuksi.
Kotkaan tulonsa hän näkee selkeänä johdatuksena. – Olen ajatellut muutaman vuoden, että palaisin mielelläni Kotkaan, ja sitten
tuli tämä työ. Johdatusta on usein
vaikea hetkessä nähdä. Sen huomaa monesti vasta jälkeenpäin.
Viime aikoina Jaana Rannikko on miettinyt paljon Raamatun
lausetta, joka opastaa ihmistä kiittämään joka tilassa.
– Vaikka monet asiat tuntuvat
olevan tällä hetkellä huonosti,
on syytä muistaa, että paljon on
hyvinkin, ja siitä tulee kiittää. Jo
se, että meillä on elämä, on suuri mahdollisuus ja kiittämisen arvoinen asia.

Kumppanuudella
taantumaa vastaan

Jaana Rannikon pesti työpaikkadiakonina kestää ensi vuoden loppuun asti. Projekti liittyy Kumppanuudella taantumaa vastaan,
jossa ovat myös mukana mm. Kotkan kaupunki, SAK, Kymen Yrittäjät, Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto sekä sosiaalitoimi.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Umpisolmussa
Töiden jälkeen kotiin. Vähän voileipää tai muuta pientä syömistä.
Hetken huokaisu. Illan askareet
ja tekemiset vaihtelevat. Monena kesäiltana kävimme uimassa jollakin Kotkan rannoista. Nautimme iltapalaksi salaattia. Jonkin aikaa istun tietokoneen
äärellä hoitamassa
pankkiasioita tai jotain
muuta. Hetken
jaksan nuokkua
TV:n äärellä, mutta
sänky vetää kovasti puoleensa ja uni
tulee nopeasti.
Ei mitään erikoista, ei mitään
ihmeellistä. Päivän

varrelle mahtuu lisäksi joitakin tekstiviestejä, puheluja tai sähköposteja tutuilta. Tämä on arkea. Mutta samalla tämä on sitä, mikä elämässä
on parasta.
34 yhteistä vuotta on takana. Toivottavasti monia vuosia vielä edessä. Lapset ovat syntyneet ja kasvaneet ja lähteneet elämään omaa
elämäänsä. Kuinka olemme selvinneet näin pitkälle yhdessä? Ei siihen
varmasti mitään ihmeellisiä niksejä
ole tarvittu. Yhtä kuitenkin pidän tärkeänä: olemme osanneet iloita arjesta. Tavallinen on parasta.
Viikossa on kuusi arkipäivää ja
yksi pyhä. Näin päin - ei päinvastoin.
Kun arki on arkea, on juhlakin juhlaa!
Seppo Apajalahti
Perheneuvoja

Metallimessu
lauantaina 24.10.
klo 18 Kotkan kirkossa.
Metallimessu on
metallimusiikin
säestyksellä pidettävä,
virsiin painottuva
luterilainen messu,
joka järjestettiin
ensimmäistä kertaa
Helsingissä
vuonna 2006.
Metallimessu tarjoaa
uudenlaisen
avan kokea
jumalanpalvelus.
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Asiantuntevaa apua edullisesti

Kotkan Perunkirjoitustoimisto

Kansainvälinen työ

Erkko Vuorensola

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Keskuskatu 5 (katutaso), 48100 Kotka
puh. 225 0770, 040 532 5480

Kotkan
Urkuviikko
24.-29.11.
Kotkan kirkossa
Perinteisellä
urkuviikolla kuullaan
kotimaisia ja ulkomaisia
taiteilijoita.
Varaa aikaa
musiikkinautinnolle!

Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263



• Kansainvälinen naisten kerho Alasalissa, os. Karhulantie 31
joka toinen viikko alkaen ke 9.9. klo 11-13.
• Inkeriläisten kerhot Ruonalan kirkolla, Mäkeläntie 2 joka toinen viikko alkaen ti 8.9. klo 14-16. Karhulan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa kerran kuukaudessa alkaen ti 29.9. klo 14-15.30 Karhuvuoressa Haltijan kerhohuoneella, Haltijantie 1 kerran kuukaudessa alkaen
ti 15.9. klo 14-15.30.
• Monikulttuurinen wanhan ajan ompeluseura Kotka-kodilla,
Itäkatu 8 kerran kuukaudessa alkaen ma 14.9. klo 15-16.30.
• Katolinen messu Hovinsaaren seurakuntatalolla, Ruununmaankatu 3 kerran kuukaudessa alkaen su 13.9. klo 16.
• Sudanilaisten raamattupiiri Langinkosken kirkolla klo 17 perjantaisin
18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 27.11.
Tervetuloa!
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Parisuhdeviikonloppu
Iloa ja odotuksia
syksyllä Ristiniemen kurssikeskuksessa

Mitä jos lähtisitte kahdestaan parin päivän paussille seurakuntien kurssikeskukseen? Luvassa on keskustelua, kuuntelua, parisuhteen huoltoa, ulkoilua ja hyvää ruokaa.
• Iloa ja odotuksia – viikonloppu vain meille kahdelle Ristiniemen kurssikeskuksessa alkaa perjantaina 2.10.2009 klo 18 ja päättyy sunnuntaina
4.10. klo 14.30.
• Hinta 50 euroa/pariskunta.
• Ilmoittautumiset Langinkosken seurakuntatoimistoon viimeistään
22.9. p. (05) 225 5300.
• Tiedusteluihin vastaavat Tero Hietanen p. 040 586 0997 ja
Maarit Alhosaari-Joenperä p. 050 526 2499.
Järj. Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus ja
Kotkan ev.lut. seurakunnat

KOTIAPU SEIJA
* siivoukset
* kauppa-apu

✆ 041 447 1967

Perhekerhot
syksyllä 2009
Oletko päivät kotona pienen lapsen kanssa? Kaipaatko seuraa ja virkistystä? Tule perhekerhoon! Kerhossa
ollaan yhdessä, jutellaan ja juodaan kahvia sekä puuhaillaan lasten kanssa. Kerhot kokoontuvat joka viikko.
Tule silloin kun voit, siksi aikaa kun voit.
Ryhmät kokoontuvat seuraavasti:
Kotka syksy 2009
Ti klo 10-12
Seurakuntakeskus F-rappu
1.9.-5.12.
Ke klo 9.30-11.30 Tiutisen koulun kerhohuone 2.9.-9.12.
To klo 9.30-11
Hovinsaaren srk-talo, kahvio 3.9.-18.12.

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

Langinkoski syksy 2009
Ma klo 9.30-11.30 Aittakorven seurakuntatalo
Ti klo 9.30-11.30
Mussalon seurakuntakoti
Ke klo 9.30-11.30 Langinkosken kirkko
To klo 9.30-11.30
Ruonalan kirkko		

31.8.-7.12.
1.9.-8.12.
2.9.-9.12.
3.9.-10.12.

Kotkan ja Langinkosken seurakuntien leikki- ja päiväkerhot 3-5-vuoitaille
lapsille ovat alkaneet. Kerhoissa on vapaita paikkoja, samoin Ruonalan kirkon koululaisten iltapäiväkerhossa. Kerhot ovat ilmaisia.
Lisätietoja lapsityönohjaaja Helena Laine p. 041 462 6216.
Järj. Kotkan ja Langinkosken lapsityö

- markkinoiden laajin raamattuvalikoima Pipliaseura

LASITERASSILLA

UUSI TESTAMENTTI JA PSALMIT
Trendikkäät retrokannet.

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA

LASITERASSIT

UUSI TESTAMENTTI THE BOOK
Aikakausilehden ulkoasu,
korkealuokkaiset valokuvat.

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

SUOMI-ENGLANTI
RAAMATTU
Reunahakemisto, kultasyrjät.
Nahkajäljitelmäkannet, 5 väriä.

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

Suomen Pipliaseura
www.bible.fi

| PL 54 |

MANGAEVANKELIUMI
Aito japanilainen sarjakuva
Jeesuksen elämästä.
00241 HELSINKI | puh 010 838 6520

saatavana myös kirjakaupoista

Essi Lonka

Riparilainen

Essi Lonka
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miettii elämää eikä
turhaan stressaa
ulkoläksyistä

R

ippikoulussa nuoret oppivat uutta elämästä ja
kristinuskosta, harjoittelevat ryhmätyötaitoja ja tietenkin pitävät
hauskaa. Eva Virtaselle
ja Ville Peltoselle ripari on ollut kokonaisuudessaan positiivinen kokemus.
- Tuleville rippikoululaisille voisi sanoa, että leirille on hyvä muistaa ottaa mukaan kaikki perustavarat, kuten
Raamattu. Mitään ei tarvitse pelätä, eikä ulkoläksyistä kannata ottaa stressiä,
opettelet ne ja siinä se, parivaljakko ohjeistaa.
Käynnissä on kolmas rippileiripäivä
Kotkan Ristiniemen kurssikeskuksessa
kesäkuun lopulla. Kaikki 29 leiriläistä
ovat jo asettuneet taloksi ja tunnelma
on vapautunut.
- Hauskaa on ollut. Etukäteen odotimme saavamme uusia ystäviä ja odotukset ovat täyttyneet, 14-vuotiaat rip-

Rippikoulu on
löytöretki uskoon
ja elämään
- Rippikoulu on kastekoulu, jossa annetaan
opetusta kristillisestä uskosta, johon nuori on
kastettu, jotta hän voi kasvaa siinä uskossa sekä elää seurakuntayhteydessä ja rukouksessa,
Kotkan seurakunnan rippikoulupappi Karoliina Nikula valaisee.
Rippikoulu kestää puoli vuotta. Kotkan seurakunnassa rippikouluun kuuluu leirin ja konfirmaation lisäksi avajaisjumalanpalvelus, parin päivän tutustumisleiri helmi-maaliskuussa
ja seurakuntaan tutustumisjakso. Tutustumisleirin tarkoituksena on näyttää, mistä rippileirissä on kyse ja madaltaa kynnystä lähteä varsinaiselle leirille. Tutustumisjaksolla rippikoululaiset keräävät riparipassiin suoritusmerkintöjä, joita tulee messuista, nuorten toiminnasta, vapaavalintaisesta seurakunnan tilaisuudesta ja mediatehtävistä, kuten riparivisasta.
Rippikoulussa on oiva mahdollisuus kysyä
asioista uskoon ja elämään liittyen. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja epäilyksiä saa esittää.
- Toivon, että jokainen riparilainen voisi tulla
aidosti ja henkilökohtaisesti kohdatuksi, ja että
mahdollisimman moni nuori jäisi mukaan seurakunnan toimintaan, Nikula sanoo.
Rippikoulu ja konfirmaatio oikeuttavat toimimaan kummina, osallistumaan itsenäisesti ehtoolliselle sekä 18-vuotiaana asettumaan
seurakuntavaaliehdokkaaksi. Rippikoulun
käyneellä on myös mahdollisuus kirkkohäihin. Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa saavat
ensi kertaa myös 16-vuotiaat seurakuntalaiset
äänestää.

Essi Lonka

Rippikoulupappi Karoliina Nikula toivoo, että nuoret
hyödyntäisivät rippikoulun antaman mahdollisuuden
tutkiskella uskon ja elämän kysymyksiä, ja sitä kautta
kasvaisivat omassa uskossaan.

pikoululaiset Eva Virtanen ja Ville Peltonen toteavat.
Nuoret tunnustavat, että aluksi rippikouluun ja -leirille lähtö ei huvittanut
ja heitä epäilytti, että pääsevätkö rippikoulua edes läpi. Alkujännitystä aiheuttivat mokaamisen pelko ja se, että uskon
asioista puhuminen ei luonnistu. Nyt
jännitys on laantunut, koska puhua saa
vapaasti, kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseen ja kaikki hyväksytään sellaisina kuin ovat.
- Ei tämä olekaan niin paha juttu, Ville pohtii.
- Yllättävän hyvin täällä tulee toimeen kaikkien kanssa, Eva sanoo.
Raamatun kertomukset kolahtavat
nuoriin
Ville ja Eva ovat rippikoulun aikana
saaneet vahvistusta omille mielipiteilleen ja uskolleen, sekä oppineet työskentelemään ryhmässä ja käyttämään
Raamattua. Sen sisältö on yllättänyt.

- Jutut kuulostavat siltä
kuin ne olisi kirjoitettu ihan
viime aikoina. Raamatussa on yllättävän paljon hyviä
kertomuksia esimerkiksi hyväntekijöistä, joista ei koulukirjoissa kerrota.
Leirillä on käsitelty muun
muassa omaa Jumalasuhdetta, oikean ja väärän rajoja sekä kymmenen käskyn vaikutusta nykyihmisen elämään.
Aiheet ovat antaneet paljon
ajateltavaa. Hartaudet ja jumalanpalvelukset antavat tilaisuuden rauhoittua muun
leiritoiminnan keskellä.
- Riparilla on hyvä mahdollisuus löytää itsensä ja se
mihin uskoo, ja selvittää asioita oman pään sisällä, Eva
muotoilee.
Ystävysten mielestä vapaa-aikaa ennen nukkumaanmenoa saisi olla leirillä enemmän. He
kaipaavat myös ryhmä- Isoset Emma Man
toimintaa ulkona.
parilaiset Eva Virta
- Laulamista on liikaa,
Ville sanoo suoraan.
Parasta koko rippikoulussa on
rippileiri ja leirillä vapaa-aika ja
”hyvä kelit”. Seurakuntaan tutustumisjakson tehtävät eivät saa
Evan ja Villen suosiota ja saunominen keskellä päivää on herättänyt
ihmetystä. Tärkeintä on suoriutua
rippikoulusta kunnialla, saada uusia ystäviä ja kehittää ryhmätyöskentelytaitoja.

Vähän kuin isosisko tai -veli

Ville Peltonen ja Eva Virtanen ovat miettineet riparilla asioita, joita harvemmin tulee mietiskeltyä arkielämän tiimellyksessä, kuten mihin uskoo ja kuinka paljon. - On vaikeaa ymmärtää, miten suuri Jumala on ja miten monia näkökulmia on olemassa esimerkiksi kuoleman jälkeisestä elämästä.

Isoset tarjoavat leiriläisille heidän
oman ikäistään seuraa, kuuntelevat heitä ja vastaavat kysymyksiin
sekä rohkaisevat jokaista olemaan
oma itsensä.
- Isostoiminnasta saa hyvän mielen ja kokemuksia. Se on myös palkitsevaa ja opettaa läsnäoloa, isoset Robert ”Kyösti” Kyöstilä, 17, ja
Emma Mankonen, 15, sanovat.
Ajanvietto leiriläisten kanssa
on kivointa, samoin työskentelyt
ja esimerkiksi iltaohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen. Haastetta tuovat tottelemattomat leiriläiset, joita on harvassa. Myös oman
roolin muistaminen ja sen mukaan
käyttäytyminen on välillä haastavaa.
- On muistettava, ettei itse ole leiriläinen, vaan on oltava esimerkkinä muille, isoset painottavat.
Kesätyöläinen on kuin kala vedessä
Johanna Kyheröinen on kesä-
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nkonen ja Robert Kyöstilä kannustavat tulevia rippikoululaisia lähtemään rohkeasti ja avoimin mielin riparille. Kun asenne on kohdallaan, on varmasti hauskaa. - Meillä on ollut hauskaa. Isosilla on hyvää huumoria, rianen ja Ville Peltonen vakuuttavat.

Johanna von Hertzen

työntekijänä Ristiniemen rippileirillä.
Hän pitää oppitunteja ja hartauksia sekä hoitaa yleisiä työtehtäviä. Diakissa
sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Kyheröinen on aina ollut mukana seurakunnan toiminnassa.
- Olen ensimmäistä kertaa omaa alaa
vastaavassa työssä ja tykännyt tosi paljon. Kivointa on nuorten kanssa oleminen ja tekeminen.
Kyheröinen pitää myös siitä, että hänellä on melko vapaat kädet töidensä
suhteen. Mitään ylitsepääsemättömiä
esteitä hän ei ole kesäpestissään kohdannut ja on aina saanut apua sitä tarvitessaan.
- Oli haastavaa suunnitella oppitun-

tia, jonka aiheena oli kuolema ja kärsimys, koska piti tarkkaan miettiä, mitä
sanon, etten lietso surun tunteita ja tee
tunnista liian synkkää.

Tukena aikuistumisen
taipaleella

Nuorisotyönohjaaja toimii rippikouluikäisten nuorten ja varhaisnuorten parissa ja järjestää heille mielekästä tekemistä, jotta mahdollisimman moni löytäisi paikkansa seurakunnan toiminnassa.
- Tällaista tekemistä on meillä esimerkiksi nuorten Café, After School toiminta sekä erilaiset leirit, retket ja
tapahtumat, Kotkan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Johanna Nyman valottaa.
Myös isoskoulutus ja
nettityö kuuluvat nuorisotyönohjaajan työnkuvaan.
Nuorisotyönohjaaja on
turvallinen aikuinen, johon nuori voi tukeutua
elämän iloissa ja suruissa sekä aikuiseksi kasvamisen tiellä.
- Haluan, että nuoret
tuntevat olevansa arvokkaita Jumalan ihmeitä ja
että heistä pidetään huolta, Nyman summaa.

Kesätyöläinen Johanna Kyheröinen ja nuorisotyönohjaaja Johanna Nyman ovat rippileirillä nuoria varten. He ovat turvallisia aikuisia, joihin voi tukeutua asiassa kuin asiassa.

Teksti Essi Lonka

Ruoanlaitto vaatii luovuutta
Ristiniemen kurssikeskuksen keittiöhenkipaljon. Kaikille on kuitenkin pystyttävä
lökunta valmistaa rippileirin kaikki ruoat
valmistamaan samannäköinen ja samanaamiaisesta iltapalaan leipineen ja leivontyyppinen annos, oli allergia mikä tahannaisineen.
sa. Tällöin täytyy pistää luovuutta peliin.
Ruokaa tehdään 30 ja 50 litran padois- On aika haasteellista, jos esimerkiksi
sa. Esimerkiksi normaalikokoisen rippipitää tehdä maidoton, munaton ja vehnäleiriryhmän ruokkivaan makaronilaatikjauhoton pannukakku. Esimerkiksi maikoon tarvitaan kymmenisen kiloa makadon olemme korvanneet vissyllä, Knuutronia ja noin kahdeksan kiloa ruskistettila kertoo.
tua jauhelihaa.
Pitsa ja hampurilaiset ovat nuorten
kestosuosikkeja. Myös lihapullat ja lasagne tekevät aina hyvin kauppansa. Yleensäkään
nuoret eivät Ristiniemen ruoan
suhteen nirsoile.
- Nuoret ovat olleet tosi tyytyväisiä ruokaan. Hyvä ja kannustava palaute innostaa aina
vain parempaan suoritukseen,
kurssikeskuksen emäntä Riitta Knuuttila iloitsee.
Ruoan terveellisyys otetaan
aina huomioon. Leiriläiset saavat viikon aikana syödäkseen
niin lihaa, kalaa kuin broileriakin. Salaatteja on aina monipuolisesti tarjolla. Suolaa ja rasvaa käytetään sopivasti.
Keittiön suurin työllistäjä Helena Blomin, Riitta Knuuttilan ja Tuija Pakarisen takana
ovat erilaiset allergiat, joita on näkyvissä suurissa uuneissa valmistuvat maittavat ruoat
niin rippileiriläisille kuin muillekin Ristiniemessä vieraileville.
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Tuhopolton jälkeen uudelleen
rakennetussa Pyhän Olavin kirkossa kuvat puhuttelevat. Kuvien takana ovat taiteilijat Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen.
Taidemaalari, taidegraafikko ja valokuvataiteilija
Kuutti Johannes
Lavonen on syntyjään kotkalainen
(1960). Lavosella on ollut useita
näyttelyjä kotikaupungissa. Lavosen vanhemmat
olivat kuvataiteilija Ahti Lavonen
ja tekstiilitaiteilija Maija Lavonen.
Kuutti Lavonen
on saanut muun
muassa MTV 3:n
kulttuuripalkinnon
v. 1998 ja Suomen taideyhdistyksen kunniamaininnan v. 2003.

Pyhän Olavin kirkko
heräsi loistoon

Neljä kesää suljettuna
ollut Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Sastamalassa avautui yleisölle elokuun puolessavälissä
2009. Kuutti Lavosen
ja Osmo Rauhalan 101
kirkkomaalausta hiljentävät kirkkovieraan. Keskiaikainen arkkitehtuuri
ja moderni maalaustaide
lyövät kättä ennennäkemättömällä tavalla.
Kuutti Lavonen on tehnyt lehterin paneeleihin 29 kuvaa muun
muassa evankelistoista ja Jeesuksen kärsimystiestä. Loput kuvat
ovat Osmo Rauhalan, joka on kuvittanut maailman synnyn, paratiisiin ja syntiinlankeemuksen alttarille ja sen ympärille.

maalaukset kirkkoon. Reunaehtoja oli muutama. Ensinnäkin töiden tuli tavoitella alkuperäisten
maalausten henkeä. Toisekseen
niiden tuli olla esittäviä.
- Asetelma oli outo. Yleensä 500
vuotta vanhoissa kirjossa häärivät konservaattorit ja restauroijat,
eivät modernin taiteen edustajat,
Osmo Rauhala kommentoi

Yhteinen
urakka

Osmo Rauhala (oik.) ja Kuutti Lavonen tarkastelevat yhteistyön tuloksia.

Tuhopoltosta
uusi nousu

Pyhän Olavin kirkko kunnostettiin talkoilla vuonna 1997, mutta
pian sen jälkeen kirkko joutui tuhopolton kohteeksi. Paikallinen
väki päätti, että kirkko rakennetaan uudestaan. Ja niin myös tapahtui, kirkko valmistui 2003,
mutta suljettiin kirkkomaalaus-

Yksityiskohta Lavosen lehterikaiteeseen tekemästä kuvasarjasta.

projektin vuoksi yleisöltä kesällä 2005.
Pyhän Olavin kirkon tuhopoltto nosti kirkon koko kansan tutuksi. Rakennushankkeita on mediassa seurattu tarkkaan vuosian
varrella. Kirkolla oli ja on kansallista arvoa. Se sijaitsee perinnemaisemassa muutaman kilometrin päässä Sastamalan (entisen
Vammalan) keskustasta Tampereelle päin.
Seurakunta päätti pyytää
maamme eturivin taiteilijoilta

Kirkon korjaaminen on tullut
kaikkineen maksamaan noin 1,2
miljoonaa euroa, josta kirkkomaalausten osuus on noin 200 000 euroa.
Seurakunnan omaa rahaa Pyhän Olavin kirkon uudelleenrakentamiseen ei käytännössä ole
mennyt muuta kuin työntekijöiden ajoittainen työpanos. Suurimmat rahoittajat ovat olleet kirkkohallitus ja Suomen kulttuurirahasto. Yksittäisistä lahjoituksista
suurin on Otavan ja Mauri Kunnaksen 1997 heti tuhopolton jälkeen tekemän Koiramäen joulukirkko -kuvakirjan tuotto noin
180 000 euroa.
Lisäksi tulee merkittävä talkoolaisten panostus.

Teksti ja kuvat
Olli Seppälä

Osviitta

Seurakuntavaalit vuonna 2010
Tuula Mäkitalo

Ensi vuoden isänpäivänä 16-vuotiaat
pääsevät ensi kertaa äänestämään

13.30 Hovinsaaren srk-talolla. Kokoontumiset alk. ke 2.9.

• Langinkosken ja Kotkan seurakuntien yhteinen
Liikuntarajoitteisten kerho = Toivon kerho
kokoontuu Toivonsalissa Langinkoskella pe 25.9., ti 20.10.
sekä ti 17.11. klo 11.30-13.30. Invataksikuljetus, meno-paluun hinta 2 euroa.

• Näkövammaisten kerho Hovinsaaren srk-talolla

kerran kuussa ma klo 12-13.30. Invataksikuljetus, menopaluun hinta 2 euroa. Aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin kirkollisissa ilmoituksissa.

• Inkeriläisten kerho kokoontuu Ruonalan kirkolla

8.9. alk. ti klo 14-16. Kuljetus 2 x kuukaudessa. Syyskuun
kuljetukset 8.9. sekä 22.9.

• Wanhan ajan ompeluseura Kotka-kodilla ma 14.9,

ma 2.11. Lähtö Kotkan srk-keskuksesta
klo 10. Paluulähtö Ristiniemestä
klo 15. Hinta 12 euroa. Ilm. pe
23.10. mennessä srk-toimistoon
p. 225 9300.

Tarjous on voimassa 30.9.2009 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Osoitetietoja voidaan
käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

SRK

Allekirjoitus

MAKSAA
POSTI-

KOTIMAA

MAKSUN

Lahjatilauksen saaja

Puhelin (myös suunta)

Toimi nopeasti!

Tarjous on voimassa vain syyskuun ajan!
Edut yhteensä 59 €!

Sähköpostiosoite

Säästät 21,50 €

Postinro ja -toimipaikka

27,50 €

Puhelin (myös suunta)

VAIN

Postinro ja -toimipaikka

Nyt 5 kk

Lähiosoite

saat kerran viikossa valtakunnallista
tietoa, raportteja kirkon ja yhteiskunnan
ytimestä. Löydät hyvin kerrottuja
juttuja ja tarinoita sekä ratkaisumalleja
ajan haasteisiin.
Nyt edulliseen
tarjoushintaan
27,50 €/5 kk.

Nimi

Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen,

Tilaus on määräaikainen ja loppuu automaattisesti jakson loputtua. Tilaus alkaa seuraavasta
mahdollisesta numerosta. Voit jatkaa helposti tilaustasi ottamalla yhteyttä tilaajapalveluumme.

Kotimaa uskoo journalismiin. Se kertoo epäkohdista ja herättää keskustelua, mutta tuo esille
myös kaikkea hyvää, mitä seurakunnista löytyy.

Lisäksi saan tilaajalahjaksi Suola aikakauskirjan (arvo 8,50 €)
sekä kätevän sääaseman (arvo 29,00 €).

Kotimaa on luottanut yli 100 vuotta tehtäväänsä
kristillisyhteiskunnallisena lehtenä Suomessa.
Se on entistä selkeämmin kirkon ja sen jäsenen
puolella. Kotimaa uskoo kirkkoon, jossa on
erilaisia liekkejä, mutta valo on yksi.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

• Kotka-kodissa jatkuvat
laulu- ja ehtoollishetket
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 10.30.

TILAUSKUPONKI

että tiedon välitys on yksipuolista, tai että se on pinnallista
ja kaukana tavallisen seurakuntalaisen arvomaailmasta?

(arvo 29,00 €)

• Eläkeikäisten retki Ristiniemeen

(Lähde: Kirkon yhteiset evl.fi
-palvelun sivut 2009)

Tuntuuko sinusta,

. Suola aikakauskirja
(arvo 8,50 €)
. Sääasema

set srk-keskuksessa to 24.9. klo 11.30. Kerhossa tarjolla
lounas hintaan 5 euroa. Ilm. ke 16.9. mennessä srk-toimistoon p. 225 9300 (ilmoita ruokavaliot).

Äänestä, edusta, tee aloite!

Jokaisella seurakunnan jäsenellä

TILAAJALAHJAKSI

• Eläkeikäisten torstaikerho aloittaa kokoontumi-

Lähiosoite

Seurakuntalaiset voivat
tehdä aloitteita
luottamuselimille

12.10, 16.11. klo 15-16.30. Tervetuloa myös lähitalojen
asukkaat!

Nimi

on oikeus tehdä aloite. Se tehdään
kirjallisena kirkkoneuvostolle ja
toimitetaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto
käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.
Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä jopa kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esim. Seurakuntalaisen aloitekirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto- kirkolliskokous.

Tilaaja/maksaja

tavaaleissa neljä vuotta kestävälle kaudelle.
Seurakuntavaalit pidetään joka
neljäs vuosi marraskuussa. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuuston
ja seurakuntaneuvoston jäsenet.
Seuraavat vaalit pidetään marraskuussa 2010. Äänestää voivat
kaikki seurakunnan 16 vuotta
täyttäneet jäsenet. Ehdolle asettuvan tulee täysi-ikäisyyden lisäksi olla konfirmoitu.
Vaaleissa asetetaan ehdokaslistoja, joilla täytyy olla vähintään
10 kannattajaa.

Tilaan Kotimaa-lehden ITSELLENI TAI LAHJAKSI erikoistarjouksena
VAIN 27,50 €/5 kk. Säästän 21,50 € (norm. 49 €)!

Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita, jotka ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa
ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa, kirkkoneuvostoissa, seurakuntaneuvostoissa ja johtokunnissa.
Parhaimmillaan seurakunnan
luottamushenkilöissä on monenikäisiä ja eri elämänalueilla vaikuttavia henkilöitä, jotka tuovat
oman panoksensa ja näkemyksensä seurakunnan toimintaan. Luottamushenkilöt valitaan seurakun-

• Hovinsaaren hopeakerho kokoontuu ke klo 12-

Leikkaa irti katkoviivaa pitkin ja postita. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Luottamushenkilötoiminta osallistumista ja vastuuta

Kotkan diakoniatyön syksy

Kyllä, kiitos!

Seurakuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan
seurakunnan arkiseen toimintaan niin tapahtumien ja toiminnan osanottajina kuin vapaaehtoistyössä, myös vetäjinä ja järjestäjinä.
Seurakunnan toimintaan
ja päätöksentekoon voi vaikuttaa myös yleisellä tasolla ottamalla osaa kirkkoherran vaaliin tai seurakuntavaaleihin. Seurakuntalaiset voivat tehdä myös
erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.
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Solistina Mikael Konttinen
Sunnuntaina 20.9.
klo: 18:00
Kymin kirkossa
Kymin seurakunta

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän uuteen projektityöntekijän
tehtävään on tulossa sähköinsinööri Jorma Törttö. Vuorotteluvapaalle 1.10.2009-30.9.2010 on jäämässä työnjohtaja Simo Rönkä,
jota tuuraa osassa tehtäviä Kai
Järnstedt.

Kotkan seurakunta

Pastori Kirsi Hämäläiselle myönnettiin osittaista (40 %) virkavapautta Kotkan seurakunnan I kappalaisen virasta 1.9.-31.12.2009. Sijaisena toimii pastori Liisa Hopeavuori. Seurakuntapastori Karoliina Nikulan virkavapaan aikana tehtäviä hoitaa vs. seurakuntapastori Enna Järnstedt-Rantaruikka 1.9.2009-31.5.2010. Diakoni Johanna Lammisen virkavapaan ajan töitä tekee vs. diakoniksi valittu Marita Pilvistö-Viljanen 3.8.2009 - 31.7.2010.

Kymin seurakunta

Tuula Mäkitalo

Marjo Kiljusen sijaisena varhaisnuorisotyössä on Maarit Maatraiva ajalla 1.9.2009-11.12.2010.
Lastenohjaajan toimeen on valittu Anne Rongas 3.8.2009 alkaen. Päiväkerhotyön oppisopimuskoulutuksessa on aloittanut aloitti Sari Rekilä samoin 3.8. alkaen.
Heidi Pekonmäki toimii lastenohjaajien sijaisena. Lastenohjaaja
Teija Huuhon vuorotteluvapaan
sijaisena ajalla 20.8.2009-31.5.2010
toimii Päivi Laine.
Tuomiokapitulin
päätöksiä 24.8.2009: Pastori Marjaana
Suurnäkki määrättiin Kymin
seurakunnan vs. IV kappalaiseksi ajalle 17.10.2009-31.8.2010. Pastori Johanna Tanskalle myönnettiin virkavapautta Kymin seurakunnan IV kappalaisen virasta

Keskusrekisterin ja yhteisten työalojen johtaja Matti Kontkanen tulokahveilla 1. syyskuuta.

Kastemekko kuvastaa aikaansa

V

auvan kastemekon kuuluu olla
juhlavan pitkä ja
valkea, näinhän
me olemme tottuneet ajattelemaan.
Kun tutustuu kastepuvun historiaan, huomaa, että käytäntö on vaihdellut melkoisesti. Kastemekko on
seurannut kunkin aikakauden naisten muotia ja toisaalta se on viestinyt myös perheen varallisuudesta.
Kastepuvun perinne palautuu
aina kristinuskon varhaisvaiheisiin. Silloin aikuiskaste oli tavallisin kasteen muoto. Kastettava riisui toimituksen aikana vanhan
pukunsa, ja kasteen jälkeen hänet
puettiin valkeaan vaatteeseen, jota
pidettiin päällä viikon ajan. Näin
kasteessa vertauskuvallisesti vanha ihminen poistuu ja uusi ihminen puetaan ylle. Uudessa testamentissa on useita viittauksia, miten kasteessa saadaan lahjaksi Kristuksen vanhurskaus. Kaste kutsuu
vaeltamaan valkeudessa.
Puvun tuli olla valkea, koska uskottiin, että taivaassa pukeudutaan
valkeisiin vaatteisiin. Kirkollisessa
symboliikassa valkoinen on viattomuuden, puhtauden, synnittömyyden ja ilon väri. Tästä varhaiskristillisestä kastekaavusta kehittyi
valkea alba, kirkollinen perusvaate. Kastepuku on tavallaan ensimmäinen alba.
Vauvojen kirjavat kastevaatteet
Kristinuskon yleistyttyä lapsikaste syrjäytti aikuiskasteen. Katolisen kirkon alkuaikoina kastettu
lapsi kiedottiin valkoiseen vaippaliinaan. Varhaiskeskiajalta lähtien
lapselle alettiin antaa nimi kastetoimituksen yhteydessä. Otettiinhan lapsi kasteessa seurakunnan
jäseneksi. Läntisessä kirkossa tapa
yleistyi 1500-luvulla.
Lapset kastettiin yleensä kirkossa. Näin tehtiin myös uskonpuhdistuksen jälkeen. Kylmässä Pohjolassa ilmasto aiheutti ongelmia. Lapsi
haluttiin kastaa mahdollisimman
pian, mutta kirkot olivat usein liian
koleita. Niinpä lapsia kastettiin mieluummin
lämmitetyissä sakaristoissa ja pappiloissa. Jos
matka kirkolle oli kovin pitkä, lapsi saatettiin
kastaa myös kinkereillä. Varakkaat kutsuivat

Ulla Spännäri

hienoihin kukallisiin silkki- tai taftimekkoihin, valkea väri oli jäänyt
pois käytöstä. Mitä pitempi kastepuvun helma oli, sitä rikkaampi
perhe. Asiaan kuului myös koristeellinen myssy.

Valkea ristikolttu yleistyy

papin kotiin vauvaa kastamaan.
Tavallisella kansalla ei ollut erityisiä kastepukuja, vaan vauva käärittiin riepuihin ja
kapaloihin. Kylmällä säällä oli pääasia pitää
lapsi lämpimänä. Säätyläiset pukivat lapsensa

Naisten muoti määräsi myös kastepuvun ulkonäön. Valkeaa kastemekkoa alettiin käyttää 1700- luvun
lopulla, sillä silloin uusklassinen
muoti suosi valkeita naisten pukuja antiikin Kreikan mallin mukaan.
Säätyläispiireissä valkoiset kastepuvut yleistyivät 1800-luvun aikana. Lapsen sukupuoli ilmaistiin
vaaleanpunaisilla tai vaaleansinisillä ruusukkeilla ja nauhoilla. Vähävaraiset saattoivat kietoa vauvan
esimerkiksi pöytäliinaan tai kihlasilkkiin eli huiviin.
Vasta 1900-luvun alusta valkeaa
kastemekkoa käyttivät kaikki kansankerrokset. Juhla-asua koristettiin pitsein ja röyhelöin. Kun valkoinen kastemekko oli saatu perheeseen, se kulki perintönä sukupolvelta toiselle. Joskus kastettavien lasten nimet ommeltiin mekon
helmaan. Sodan jälkeen 1950-luvulla kastemekko tehtiin usein äidin hääpuvun kankaasta tai hunnusta.
Nykyisin erilaisia kastepukuja
voidaan ostaa valmiina tai vuokrata, mutta monet käyttävät mielellään perheessä säilyneitä ristiäispukuja. Nykyisin ei enää koeta tärkeäksi esitellä prameita kastemekkoja vaan suositaan yksinkertaisuutta. Jotkut seurakunnat lainaavat kastemekkoja. Kun kastetaan
nuoria tai aikuisia, käytetään valkeaa albaa.
Kaste on lapsen ensimmäinen
juhla, jossa hän on keskipisteenä.
Kaste on myös Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Siksi on suotavaa,
että alkukirkon ajoilta periytyvä
valkea kastepuku säilyy vertauskuvana Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Teksti Marja Meura

Seurakunnat lainaavat kastepukuja
Kastemekon ostaminen tai vuokraaminenkin voi olla yllättävän kallista nuorelle perheelle, joten kannattaa muistaa, että
Kotkan seurakunnat tarjoavat kastemekkoja lainaksi. Käytännöt tosin vaihtelevat
seurakunnittain.
- Kotkan seurakunnassa on kolme kastemekkoa, ja niitä lainataan myös kotona pidettäviin kastetilaisuuksiin, kertoo
asiasta vastaava työntekijä, vahtimestari
Maria Saikka. Vanhemmat eivät yleensä
tiedä, että kastemekon voi lainata, niinpä
Maria Saikka esitteleekin heti tätä mahdollisuutta vanhemmille.
- Kymin seurakunnassa on kirkossa
yksi kastemekko, jota lainataan kirkossa

tapahtuvia kasteita varten. Muita mekkoja on kuusi kappaletta ja niitä lainataan myös koteihin, selvittää toimistosihteeri Maarit Grims. - Mekon vuokra on
vain 3,35 euroa ja summa menee lähetystyön hyväksi, sillä lähetyspiirien naiset ovat lahjoittaneet mekkoja ja he myös
huoltavat niitä.
- Langinkosken seurakunnassa on yksi kastemekko, jota lainataan vain seurakunnan tiloissa tapahtuviin kastetilaisuuksiin, seurakuntasihteeri AnneMaarit Helle kertoo.

Teksti Marja Meura

Ulla Spännäri

POP-MESSU
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Seurakunta- kasvun paikka

Pikkuhiljaa seurakunnasta on tullut tärkeä
osa Helena Kähärän elämää. Hän tulee työläiskodista, jossa hengellisyys ei ollut erityisessä
asemassa.

Kesällä Helena Kähärällä oli työn alla kummityttönsä ja tämän sulhasen hääpuvut. Biologipariskunnan häissä nähtiin hääparin ammattiin viittaavaa luonnonmukaista teemaa. Morsiamen puvun mekko-osa on pellavaa ja valkoinen liivi on osaksi huovutettu ja osaksi kangasta.

Helena on muiden naisten kanssa osallistunut kaikenlaiseen toimintaan, jossa naisporukkaa on
tarvittu. Matonkuteiden leikkaaminen, Äiti Teresa -peittojen valmistus ja eteenpäin lähettäminen, eri tilaisuuksien kahvituksista huolehtiminen ja arpajaisten
järjestäminen ovat tuttua puuhaa
naisten piirille. Arpajaisten tuotoilla he maksavat Etiopiassa asuvan kirkon naistyöntekijän vuo-

Essi Lonka

- Elämä on johdattanut minut seurakuntaan. En ole kokenut mitään
suurta ihmettä tai etsinyt seurakuntaa, tieni vain kulkeutui sinne ja se on tuntunut luontevalta.
En tiedä, onko seurakunta löytänyt minut, vai minä seurakunnan,
Helena Kähärä miettii.
Helenan suhde seurakuntaan
syventyi omien lasten kautta. Lasten päiväkerho- ja rippikouluajat
toivat uusia tuttavia ja lisäsivät siteitä seurakuntaan.
- Eihän seurakuntaelämässä
ole paljon eroa muuhun elämään.
Esimerkiksi toisista huolehtiminen on elämässä muutenkin tärkeää.
64-vuotiaalle artesaanille tekstiilit ja käsityöt ovat luonnollinen osa seurakuntaelämää. Hän
on aina ollut tekemisissä tekstiilien kanssa.
- Kävin nuorena ompelupuolen ammattikoulussa, mutta päädyin libristiksi kirjakauppaan ja
sieltä optikkoliikkeeseen kehysmyyjäksi.
Optikkoliikkeestä Helenan tie
vei 50-vuotiaana artesaanikouluun Haminan ammattiopiston
aikuiskoulutusryhmään. Jonkin
ajan kuluttua valmistumisen jälkeen hän pääsi töihin Kotkan
opistolle, jossa hän edelleen työskentelee kudonnanohjaajana.
Seurakunnan naisten piirissä

Tuula Mäkitalo

Elämä johdatti seurakuntaan

sipalkan.
Piirin naiset ovat myös nauhoittaneet virsikirjoja kirkossa. Mutta
mitä ihmettä virsikirjojen nauhoitus tarkoittaa?

Virsi 509:
1. He rra, el äm ää ni
va lv o, ett en ha rh aa
va el ta is i tä äl lä n
oh i ih m ist en.
2. He rra, au ta ai na,
ett en ket ää n pa in a,
ett en to ist en ta ak ka a
su urem m aksi te e.
3. Vi erel lä ni ku lje,
as ke le en i oh ja a,
ett en vä ist y, m il lo in
ku ts ut au tta m aa n.
4. Sydä ntän i oh ja a,
an na m in un, He rr
arm ossas i ka svaa, a,
ol la ih m in en.

Ikonit ja ikionimaalaus ovat Helenalle tärkeitä voiman ja ilon lähteitä.

- Se on kirjanmerkkinauhojen
kiinnittämistä virsikirjoihin, Helena valaisee.
Langinkosken ja Kotkan seurakunnan naistenpiiriläiset ovat
yhdessä myös suunnitelleet ja toteuttaneet seurakuntien tiloihin
erilaisia tekstiilejä, kuten poppanaliinat Ristiniemen kurssikeskukseen ja morsiushuoneen tekstiilin Kotkan kirkkoon. Helena itse on tehnyt huovutetut tekstiilit
Ruonalan kirkkoon. Hän on myös
Langinkosken seurakunnan taidetoimikunnan jäsen.
- On mukavaa, että olen saanut

tehdä asioita seurakunnan parissa ja antaa oman panokseni sille.
Oivalsin vähän aikaa sitten, että
virsi 509 kuvaa erittäin hyvin sitä, miten itse koen uskon ja seurakunnan.
Helena saa seurakunnasta
voimaa ja luottamusta elämän
jatkumiseen. Seurakunta on
auttanut myös elämän vaikeiden
asioiden ylitsepääsemisessä.
- En voi sanoa, että olen elä-

nyt vaikeaa elämää, mutta negatiivisiakin asioita on tapahtunut,
niin kuin kaikille. Vastoinkäymisistä huolimatta tielleni on sattunut mukavia ja hyviä ihmisiä, joiden kanssa olen saanut taivalta
taittaa.

Teksti
Essi Lonka

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain neuvottelukeskus

Kaivokatu 17 A 3.kerros, 48100 Kotka
Ajanvaraus ma-pe klo 9-12 p. (05) 730 1100.
• Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perheelämän ongelmiin ja muihin elämän kriiseihin.
• Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Svenska församlingsverksamhet i Kotka

- Träskbacka besöker

Direktor Bror Träskbacka framhåller, att varje luthersk församling är
skyldig att tillhandahålla alla kyrkliga handlingar på finska och svenska,
i vissa kommuner i norden även på samiska.Träskbacka tror att inställningen till svenskan i princip är positiv, problemet är att få i de finska
församlingarna behärskar svenska. Direktor Träskbacka vill besöka de
svenska språköarna.
Söndagen den 13 sept. predikar han i mässan i Kymi kyrka kl 13.
Alla svenskar i Kymmenedalen är hjärtligt välkomna till mässan.
Höstens mässor är följande:
• Kotka kyrka den 4 oktober kl 13,
predikan pastor Kirsi Hämäläinen
• 29 nov. kl 13 i Langinkoski kyrka,
predikan pastor Kaarlo Pöllänen och
• Julbönen i Kymi kyrka kl 15,
predikan pastor Tuomi Larvi.
Mer information:
Carita Korhonen, tel (05) 228 2110, gsm 0440 554782.

Osviitta
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Onko elämässä mitään mieltä? Onko minun elämälläni
tarkoitusta? Mistä kristillisessä uskossa on kyse?
Näitä kysymyksiä ja myös vastauksia pohditaan ensi
syksynä Ruonalan kirkolla

Alfakurssilla

maanantaisin 21.9. klo 18 alkaen.
Viimeinen kokoontuminen ma 7.12.
• Kurssilla on 10 kokoontumiskertaa sekä yksi yhden päivän
mittainen viikonloppuun ajoittuva kokoontuminen.
• Kurssi-illat koostuvat yhteisestä iltapalasta,
luennosta ja keskustelusta ryhmässä. Miksipä et ilmoittautuisi ja tulisi mukaan?
• Ilm. Langinkosken seurakuntatoimistoon p.
(05) 225 5300 ma 14.9. mennessä. Lisätietoja Tero Hietanen p. 040 586 0997.
Järj. Langinkosken seurakunta

Lähellä ihmistä

– eheytymisseminaari

Aittakorven seurakuntatalolla 18.-20.9.2009
• Kouluttajana Perheniemen opiston rehtori,
pastori Petri Välimäki
• Seminaarissa käsitellään mm. masennukseen, suruun ja pelkoihin liittyviä kysymyksiä sekä haavoittuneen tunne-elämän tervehtymistä.
• Seminaariaikataulut: pe 18.9. klo 18-21.15, la 19.9. klo 13-18.15
ja su 20.9. klo 13-17.15. Jokaisena päivänä kahvitarjoilu. Voit
tulla myös vain osaksi aikaa!
• Ilm. Langinkosken seurakuntatoimistoon 11.9. mennessä
p. (05) 225 5300. Lisätietoja pastori Riitta Huovilalta p.
044 383 8503, riitta.huovila@evl.fi
Järj. L anginkosken seurakunta

Ilta lähteellä

Sanan äärellä klo 18 Ruonalan kirkossa
17.9. Kiitollisuus
· Kaarlo Pöllänen, Harri Hernesmaa
· mus. Sointu Railo, Anne-Maj Seppä
· juonto Marjo Posti
1.10.Usko
15.10. Rakkaus
29.10. Lähetystyö
12.11. Anteeksianto
26.11. Kristityn vastuu
Tervetuloa!

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

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 11.10. klo
10 Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä.
Messun jälkeen kirkkokahvit
srk-keskuksessa. – Sö 4.10. kl
13-14 Svensk Mässa i Kotka
kyrka.
Viikkomessut
tiistaisin 1.9.-17.11. klo 18 Kotkan kirkossa.
Aikuistyö
Kotkan srk-keskuksen kerhohuoneissa: "Tämä on elämää" kerhot ma ja ti klo 18, alk. 7. ja
8.9. Vetäjinä: ma Mirja Pryke ja
ti Jaana Vanninen. - Luovan toiminnan piiri ke klo 18, alk. 9.9.
Naisten jumppa ti klo 18 ja
naisten lentopalloa klo 19 srkkeskuksen jumppasalissa, alk.
1.9. – Kaikille soveltuva rukouspiiri parillisen viikon ma
klo 18 nuorten tila Arkussa, alk.
14.9. Vetäjänä Satu Timonen. Miesten piiri ma klo 18 parittomin viikoin alk. 7.9. nuortentila
Arkussa. 1. kokoontumisen aiheena 1. Kor. 16. - Su 15.11. klo
14 Koulutustilaisuus aikamme
uskonnollisuudesta Kotkan srkkeskuksessa. Pekka Y. Hiltunen
luennoi. - Su 15.11. klo 18 Tuomasmessu Kotkan srk-keskuksessa.
Lähetystyö
Lähetyspiiri kokoontuu ke klo
12.30-14 srk-keskuksen yläker-

ran takkahuoneessa, alk. 16.9.
Tervetuloa mukaan, entiset ja
uudet piiriläiset! - Ohraleipämessu viikkomessun paikalla
22.9. klo 18 Kotkan kirkossa.
Kolehti lähetystyön hyväksi Tasauspäivä-keräykseen. Tule nauttimaan itse leivottua leipää ehtoollisella ja tasaamaan hyvinvoinnistamme maailman vähäosaisille! - Perinteiset adventtimyyjäiset la 28.11. klo 10-12
srk-keskuksessa. Tarjolla riisipuuroa, leivonnaisia, käsitöitä. Tervetuloa myyjäisiin myös talkoolaiseksi, tied. etukäteen p. 050
526 2499 pastori Maarit Alhosaari-Joenperä.
Nuorisotyö
Viikkotoiminnat Arkussa ke 2.9.
alk.: After School ti klo 1417.50 ja Café ke klo 18-21
(avoimet ovet klo 18-20, ohjelma ja hartaus klo 20 alk.) Peli-ilta joka toinen to klo 19
srk-keskuksen liikuntasalissa. Päivämäärät löytyvät kotisivuilta
www.kotkanseurakunnat.fi/kotka/nuorisotyo - Mesejeesi: Tule
keskustelemaan ja kertomaan
kuulumisiasi nuorisotyönohjaajalle. Meseajat löytyvät nuorisotyön nettisivuilta.
Muuta: Metallimessu la 24.10.
klo 18 Kotkan kirkossa. www.
metallimessu.com - Oulugospel
30.10.-1.11., http://www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.
Lisätietoja Mari Mäki-Virtanen p.
041 462 6222. Ilm. Tarja Pakkaselle 28.9.-9.10. p. 225 9021. Nuorten Kirkkoyö 21.-22.11.
Lisätied. Johanna Nyman p. 041
462 6218. Ilm. Tarja Pakkaselle
26.1. -6.11. p. 225 9021.
Huom.18-23 vuotta täyttänyt
nuori: Nuorten aikuisten-ilta
su 25.10. Ristiniemessä. Ilm. Johannalle 5.-18.10. p. 041 462
6218 ja Nuorten aikuisten-ilta
su 29.11. Ristiniemessä. Ilm. Jo-

hannalle 9.-22.11. p. 041 462
6218.
Nuortenmessut syksyllä 2009:
Nuortenmessu Joka kuukauden
ensimmäinen ti klo 18 Kotkan
kirkossa. Ensimmäinen messu ti
1.9. klo 18 kirkossa, minkä jälkeen kahvit Kotkan srk-keskuksessa.
Varhaisnuorisotyö
Syysleirit Ristiniemessä 2009: 810-vuotiaille tytöille ja pojille
9.-11.10. Ilm. 1.-26.9. välisenä
aikana. - 11-14-vuotiaille tytöille ja pojille.6.-8.11. Ilm.
28.9.-23.10. välisenä aikana.
Ilm. kasvatusasiaintoimistoon
Tarja Pakkaselle p. 225 9021 tai
sähköposti tarja.pakkanen@evl.fi
Leirin hinta 17 e. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Tied.
leireistä Mari Mäki-Virtanen
p.041 462 6222, mari.maki-virtanen@evl.fi tai Sinikka Lopperi
p.041 462 6212, sinikka.lopperi@evl.fi - Kouluikäisten tyttöjen ja poikien syystapahtuma
la 24.10. alk. klo 14 Kotkan srkkeskuksessa, Mariankatu 14.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Ke 9.9. klo 19
Rukousilta, mukana Pirkko Jalovaara, Kymi-Contento. - Mässa
i Kymi kyrka den 13. september
kl 13. Direktor Bror Träskbacka
predikar vid mässan och kh Juha
Tanska är liturg. - Su 20.9. klo
10 merisunnuntai. - Su 11.10.
klo 10 Lähetyksen kirkkopyhä,
saarna lähetystyöntekijä Terttu
Poutanen. - La 31.10. klo 10 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko. Iltapäivällä myös Laajakosken ja
Metsäkulman kappeleissa.

Kotiseurakunta –

Järj. L anginkosken seurakunta

Langinkosken kirkolla

Konsertteja

klo 10 Lähetystyön saarnapyhä, messussa saarnaa rovasti
Raimo Vänskä. Messun jälkeen lähetyshetki ja nimikkolähetti
Nina Härmän terveiset Mongoliasta.

Su 4.10. klo 18
Kuusankosken Kamarilaulajien Kirkkokonsertti,
Ohjelma 10/6 €.

Lähetyspäivä 11.10.

Tuula Mäkitalo

Tervetuloa! 		

Aamurukouspiiri
keskiviikkoisin klo 6.30 Karhulan
srk-keskuksen kappelissa.
Näkökulmia Sanaan
-ajatukset
vaihtopöydälle kokoontuu alasalissa (Karhulantie 31) to klo
18.30-20.30 alkaen 3.9.
Hiljaisuuden illat
Ke klo 19-20.15 Kymin kirkossa
23.9. alkaen parittomina viikkoina. Lepoa ja virkistymistä rukouksen, musiikin ja raamatuntekstien äärellä. Iltatee sakastissa.
Siioninvirsiseurat
Karhulan srk-keskuksen kahviossa joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30 kahvit ja klo
15 seurat (20.9., 18.10. ja
15.11.). Kahvirahalla tuetaan
SLS:n Kiinan Ti Anissa tehtävää
huumetyötä. Lisätietoja Anja
Länsmans p. 044 326 6326.
Pestuumarkkinat
La 3.10. Karhulan seurakuntakeskuksessa.
Lähetystyö
Lähetyspiirit ja vastuuhenkilöt:
Askartelu- ja käsityöpiiri Helilän srk-talolla, joka toinen ma
klo 17 alkaen 14.9. Lisätietoja
Seija Kukkonen p. 050 301
5212. - Helilän piiri Karhulan
srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa 15.9. alk. joka toinen ti
klo 18. Lisätietoja Kyllikki Kokko
p. 040 752 7716. - Keskipäivän
piiri Karhulan srk-keskuksen
neuvotteluh. joka toinen ke klo
13, alk. 16.5. Lisätietoja AnnaLiisa Valkonen p. 040 551 0318.
- Metsäkulman piiri Sunilan
srk-talossa joka toinen ti klo 18,
alk. 8.9. - Lähetysillat 8.9.,
20.10. ja 17.11. Virsi- ja rukousillat 6.10., 3.11. ja 1.12.
Lisätietoja Seija Jokitalo p.
040 741 9587. - Hurukselan ja
Marinkylän piirien kokoontumisista ilmoitetaan kirkollisissa.

Langinkosken kirkossa

klo 17 Kengät-esitys liittyen
SLS:n 150-v. juhlavuoteen.
Näyttelijä Antti Sevanto esittää monologin maailmanmatkaajasta, joka kenkien avulla
kertoo koskettavia tarinoita
maailmalta. Ääni- ja valodramaturgina Saija Raskulla. Esityksen jälkeen musiikkihetki
ja iltakahvit.
Järj. L anginkosken seurakunta

Naisten iltapäivä

La 10.10. klo14 kahvitarjoilu 13.30 alkaen
Langinkosken kirkolla, Toivonsalissa
Elämäni Jumalakuvat
Vieraana Riitta Lemmetyinen
Iltapäivässä kysytään, millainen Jumalani on. Onko hän rakastava vai
ahdistava, turvallinen vai luotaan
työntävä? Elämyksiä Raamatusta
menetelmä auttaa oivaltamaan uusia asioita Jumalasta ja Raamatusta.
Havaintomateriaali yllättää ja tarjoaa
elämyksen niin silmille, korville kuin
sydämellekin.
Riitta Lemmetyinen on kotoisin Kotkasta ja toimii kouluttajana Akasia-säätiössä. Säätiö tekee yhteistyötä seurakuntien ja
järjestöjen kanssa ympäri Suomea.
Kahvitarjoilun järjestää Suomen Sairaanhoitajain Kristillisen
Seuran Kotkan osasto. Tilaisuudessa on kirjapöytä.
Tervetuloa naisten yhteiseen iltapäivään!
Järj. L anginkosken seurakunta

Su 18.10. klo 17
Urkukonsertti, Disa Piispa-Harvola konsertoi.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Isänpäivän
kauneimmat
lastenlaulut
Su 8.11. klo 16
Langinkosken kirkossa

Lapsikuoro Kipinät ja
kanttori Tarja Silvennoinen
Päiväkerholaisten lauluesitys
Vapaa pääsy.

Järj. L anginkosken seurakunta

Sanan ja rukouksen illat

Aittakorven seurakuntatalossa

Osviitta

su 4.10. klo 18
Langinkosken kirkossa

• 27.9. klo 17 Raamattutunti, Pentti Smeds ja
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, Terhi ja Pentti Smeds,
Marketta ja Hannu Tuomala
• 25.10. klo 18 Rukousilta, Seppo Juntunen
Illoissa mahdollisuus sielunhoitoon ja esirukouspyyntöjen
jättämiseen. Ylistysryhmä – Kirjapöytä - Kahvitarjoilu lähetystyön hyväksi

Järj. L anginkosken seurakunta

10. vuosikerta
Toimitus: Tuula Mäkitalo ja Ulla
Spännäri os. Mariankatu 14 C,
2. krs, 48100 KOTKA. Puhelimet
(05) 225 9250 tai 225 9251,
sähköpostiosoite osviitta.lehti@evl.fi
Tiedotustyön toimikunta 20092010: Reino Korhonen (pj.),
Seppo Karjalainen, Juha Tanska
(virkavapaalla 31.8.2009 saakka),
vs. Hannu Marttila, Marja Meura,
Ulla-Maija von Hertzen ja Tuula
Mäkitalo
Taitto ja kuvankäsittely:

Järj. L anginkosken seurakunta

Kustantaja:
Helsinki
Ilmoitusmyynti: Vappu Kuusiniemi
p. 014 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka,
jakelumuistutukset
p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta jaetaan koteihin
ke 25.11.2009.
Aineistot Osviitan toimitukseen
viimeistään pe 6.11.2009.

”Valohämyä ja
mysteerejä”
Kuusankosken
Kamarilaulajien konsertti,
joht. Taina-Maaria Rantasuo
Ohjelma 10/6 euroa
Järj. L anginkosken seurakunta

Seurakuntalehti Osviitta on
luettavissa verkkopalvelusta
www.kotkanseurakunnat.fi
Kotisivuillamme
www.kotkanseurakunnat.fi
on lisää ajankohtaista tietoa KotkaKymin seurakuntayhtymän ja Kotkan
ev.lut. seurakuntien toiminnasta ja
palveluista.

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta
Kaksi rukoussolua kokoontuu
kodeissa säännöllisesti. Lisätietoa lähetystoimistosta. - Kotiseurat Marinkylässä, Pertti
Skytällä, Rinkarinkuja 28, ke
23.9. klo 18, liittyen SLS:n tasauspäivään.- Kaikille avoin kasvun
paikka, tuomme toivoa arkeen ja
annamme tilaa pyhälle.
Matka hiippakunnalliseen
kirkon lähetystyön 150-vuotisjuhlaan
Su 13.9. Mikkelin maaseurakunnan kirkossa, klo 10 piispanmessu. Juhlille järjestetään rovastikunnallinen matka, tarkemmin
kirkollisissa.
Kirkon lähetystyö 150 vuotta
Messu 11.10. klo 10 Kymin kirkossa, saarna lähetystyöntekijä
Terttu Poutanen, tekstinlukija ja
esirukous lähetystyöntekijä Terttu Kokkonen. Mukana lähetysväkeä Kotkasta. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetyskuulumisia Helilän srk-talossa, Nina
Eskoli ja Anne Hovi.
SLS:n tasauspäivää vietetään
ke 16.9. klo 9 Ohraleipämessu,
aamuehtoollinen Kymin kirkossa, aamiainen Helilän srk-talossa. - Ti 22.9.klo 18 Ohraleipämessu, iltaehtoollinen Sunilan
srk-talossa ja sen jälkeen iltapala. - Ke 23.9. klo 18 kotiseurat
Marinkylässä Pertti Skytällä Rinkarinkuja 28, keskustelua ja rukousta.
Sanan ja sakramentin ilta
Su 1.11. klo 16 Kymin kirkossa
ja sen jälkeen kirkkokahvit Helilän srk-talossa yhteistyössä Kymenlaakson Kansanlähetyksen
kanssa.
Lähetysmyyjäiset KOKSilla
To 5.11. klo 9-13 Kotkan rovastikunnan lähetysväen yhteiset
myyjäiset Kymenlaakson keskussairaalan ala-aulassa.
Mikkelin hiippakunnan
Lähetysseminaari
La 14.11. klo 9.-15 Lappeenrannassa, Sammonlahden kirkossa.
Rovastikunnallinen matka tehdään linja-autolla, lisää kirkollisissa. Lähetyssihteeri Anne Hovi

p. 044 725 9291 ja pastori Nina
Eskoli p. 044 752 9528.
Diakoniatyö
Kerhot kokoontuvat: Liikuntarajoitteisten, näkövammaisten
ja diakoniapiirin yhteinen kerho kokoontuu ma klo 13-14.30
Karhulan srk-keskuksen kahviossa 7.9., 19.10. ja 16.11. Tiedustelut diakonissa Kaija Kauppinen
p. 044 752 9525 tai diakoni
Hanna Kokkomäki p. 044 725
9160. - Sunilan kerho ma klo
11.30-13 Sunilan srk-talossa
14.9., 12.10., 9.11. - Hurukselan kerho ti klo 13-14.30 Soihtulan seuratalossa 15.9., 13.10.,
10.11. - Tavastilan kerho to klo
13-14.30 Leena ja Pertti Vilkillä,
Vilkinkulma 12 to 17.9., 15.10.,
19.11. - Jäppilän kerho to klo
13-14.30 Jäppilän VPK:n talolla
24.9., 22.10., 26.11. - SPR:n
kerho Maanantaiset kuukauden 1. ma klo 13-15 Karhulan
srk-keskuksessa.
Diakonian päivystys maanantaisin klo 10.30-11.30 Sunilan
srk-talossa.
Martan pirtti ti klo 10 alk. alasalissa, Karhulantie 31.
Nuorille
Viikkotoimintaa Boksilla, Karhulantie 31: iltapäiväkahvila ti
klo 14-16.30, nuorten ilta to
klo 18-21, ohjelma klo 19 alkaen. –Retket ja leirit. - Nuorten
messu kirkossa klo 18 ti 6.10.,
3.11., ja 15.12.
Varhaisnuorille
Kerhoja 7-14 v. eri puolilla seurakuntaa ja leirit Höyterissä.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 13.9.
klo 10 Messu, kirkkokahvien
jälkeen kehitysvammaisten
jatkoriparipäivä. - Su 20.9. klo
10 Työkauden avausmessu. Su 27.9. klo 10 Messu, messun

jälkeen lounas Tasauskeräyksen
hyväksi. - Su 11.10. klo 10 Messu, vieraana lähetti Nina Härmä.
- Su 18.10. klo 10 Messu, Kansanlähetyksen kirkkopyhä. - La
31.10. klo 18 Pyhäinpäivän
kynttiläkirkko. - Su 8.11. klo
10 Messu, isänpäivä.
Aikuistyö
Ma 7.9. alk. klo 14.30 Naisten
jumppa ja klo 15.15 jumppa
(sekaryhmä) Aittakorven srk-talossa. - Ti 15.9. klo 18 Miesten
ja naisten raamattupiirit Aittakorven srk-talossa (joka toinen
tiistai parillisilla viikoilla). Avoin miesten piiri Ruonalan
kirkolla klo 19 pe 25.9., 9.10.,
23.10., 6.11., 20.11. Su 27.9. klo 17 Raamattutunti
ja klo 18 Sanan ja rukouksen
ilta Aittakorven srk-talossa, vieraana Terhi ja Pentti Smeds sekä
Hannu ja Marketta Tuomala Suomen Raamattuopistosta. - Su
4.10. klo 13-17 Miestenpäivä
Simeon-salissa Haminassa, mukana mm. Joel Hallikainen.
Diakoniatyö
Ti 1.9. alkaen klo 12 Vähävaraisten ruokailut tiistaisin ja
torstaisin Aittakorven srk-talossa, hinta 1,50 euroa. - Ke 16.9.
Vanhemman väen keskiviikkokerhot alkavat Langinkosken
kirkolla, Aittakorven seurakuntatalossa ja Ruonalan kirkolla.
Ruokailu klo 12 ja kerho klo 13,
ruokailun hinta 3,50 euroa. - Pe
25.9. klo 11.30 Toivon kerho
(ent. liikuntavammaisten kerho)
alkaa Langinkosken kirkolla. Ma 28.9. Näkövammaisten
retkipäivä Höyteriin, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205. - Ke 30.9. Vanhemman
väen retkipäivä Ristiniemeen,
hinta 8 euroa. - Su 11.10. klo
10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä Kotkan kirkossa. - La
21.11. klo 11-13 Marrasmessut Aittakorven srk-talossa.
Lähetystyö
Ma 14.9. klo 14 Lähetyspiirit
alk. Langinkosken kirkolla ja Aittakorven srk-talossa. - Ke 16.9.
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klo 13-19 Lipaskeräys Tasauskeräyksen hyväksi Automarket
Prismassa. - Ti 22.9. klo 18 Salotien lähetyspiiri alk. Vitikaisilla, Salotie 7 (joka toinen tiistai
parittomilla viikoilla). - Ke 23.9.
klo 17.30-19 Lähetyksen syystori Aittakorven srk-talossa. - Su
27.9. Messun jälkeen lounas ja
kahvit Tasauskeräyksen hyväksi
Langinkosken kirkolla. Myynnissä tasausleipää. - Ma 5.10. klo
14 Lähetystilaisuus Langinkosken kirkolla, vieraana SLS:n Taiwanin lähetti Hilkka Harvela. Su 11.10. klo 10 Messun jälkeen
kirkkokahveilla vierailee lähetti
Nina Härmä. - Su 11.10. klo 17
Kengät-esitys Langinkosken
kirkolla, liittyy SLS:n 150 v. juhlavuoteen.
Su 18.10. klo 10 Messun jälkeen
kirkkokahveilla vierailee Jorma
Susi Kansanlähetyksestä. - Su
21.11. klo 11-13 Marrasmessut Aittakorven srk-talossa.
Nuorisotyö
Nuorten messut ja olkkarit
Ruonalan kirkolla klo 18 tiistaisin
1.9. (messu, olkkari, isosilmoittautuminen), 15.9. (olkkari),
29.9. (messu, olkkari), 13.10.
(olkkari), 27.10. (messu, olkkari), 10.11. (olkkari), 24.11.
(messu, olkkari), 8.12. (olkkari).
- Retki Maata näkyvissä -festareille 13.-15.11., hinta 80 euroa sis. kuljetus, majoitus, festariliput. Ilm. 12.-16.10. Tarja Pakkanen p. 225 9021. - Adventtileiri 11.-13.12. Ristiniemessä,
hinta 25 euroa. Ilm. Tarja Pakkanen p. 225 9021. - Nuorten toiminnasta tied. Rita Halme p.
044 752 9486.
Muita tapahtumia
To 10.9. klo 18 Suruilta läheisensä menettäneille Langinkosken kirkolla, hartaus, keskustelua, musiikkia, kahvitarjoilu.

Kuorotoiminta
syksyllä 2009

Vaipoissa kirkkoon

• Keskiviikkoisin klo 17-18
Lapsikuoro Timantti Aittakorven seurakuntatalossa.
• Keskiviikkoisin klo 18.30
Koskigospel Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
• Torstaisin klo 12-13 Eläkeikäisten lauluryhmä
Langinkosken kirkon kuorotilassa.

Ruonalan kirkossa os. Mäkeläntie 2,
Mussalon- ja Heponiementien risteys

Järj. L anginkosken seurakunta

Vauvakirkko
su 20.9. klo 16

Perhepäivä

Kirkkohetkessä leikitään ja lauletaan tuttuja lauluja, joista vauvakin nauttii koko olemuksellaan. Vauvakirkko
kestää noin puoli tuntia. Päätteeksi juodaan yhdessä kirkkokahvit ja mehut.

klo 11.30 Lasten konsertti
MTV 3:n SUB juniorin juontaja Pekka Laukkarinen
DUO

Vauvakirkossa ovat mukana kanttori Tarja Silvennoinen, lapsityön pappi Riitta Huovila ja lastenohjaajat Leena Ronkainen ja
Niina Venäläinen-Morfin. Vauvat ja sisarukset vanhempineen,
isovanhempineen, ja kummeineen ovat tervetulleita viettämän yhteistä juhlahetkeä. Vauvalle oma helistin mukaan. Vapaa
pääsy.

klo 12.15 alkaen lounas ja
muuta toimintaa
Tervetuloa koko perhe vauvasta vaariin. Vapaa pääsy.
Järj. L anginkosken seurakunta

Juhlakonsertti
Kymin kirkossa
Kymin kirkkokuoro
100 vuotta

Lasten enkelikirkko
Mikkelinpäivänä 4.10. klo 16
Ruonalan kirkossa

Enkelilauluja ja -toimintaa kaiken ikäisille.
Lasten lauluryhmä esiintyy.
Kahvi- ja mehutarjoilu.
Vapaa pääsy.
Järj. L anginkosken seurakunta

Gabriel Faure
Requiem

Pyhäinpäivänä 31.10. klo 18
Kymin seurakunnan
projektikuoro
Leena Arffman, sopraano
Riku Pelo, baritoni
Helminauhasinfonikot
Johtaa Jarmo Kaijansinkko
Ohjelma 5 euroa.
Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Järj. L anginkosken seurakunta

Lamauttaako lama?

Keskustelusarja Hotelli Karhussa 8.10.-5.11. kello 19
• To 8.10. Miten kohtaan kriisin – omani ja toisen? Avunsaanti
kriisissä. Keskusteluun virittää psykiatri Kristiina Nikkola.
• Ke 21.10. Onko koti linna vain linnoitus? Voiko väkivallalta
suojautua? Keskustelun virittäjänä rikoskomisario Tuomas
Pöyhönen.
• To 5.11. Solmuiset suhteet - erilaiset perhe- ja yhdessäolon
muodot. Keskustelun virittäjänä perheneuvoja Virpi
Koivistoinen.
Puheenjohtajana toimii Risto Hamari.
Järj. Kymin seurakunnan aikuistyö

Hiljaisuuden retriit ti
23.-25.10. Ristiniemessä
Retriitin teemana on ”Kotiinpaluu”.

Kuva Ulla Spännari

Kuoroista lisätietoja antaa
kanttori Tarja Silvennoinen
p. 041 462 6203.
Harjoitukset ovat alkaneet.
Tervetuloa mukaan
laulamaan uudet ja
entiset laulajat!

Lauantaina 24.10. klo 18 Kotkan kirkossa

Tuom asmessut

Kymin kirkossa
Su 4.10. ja 22.11. klo 18.
Lauluharjoitukset klo 18.3020: pe 25.9. Karhulan srk-salissa, sekä ke 30.9., pe 13.11. ja
ke 18.11. alasalissa.

Kotkan
seurakuntakeskuksessa
Su 15.11. klo 18.
Järj. Kotkan ja Kymin seurakunta

Tuomasmessu - matalan kynnyksen jumalanpalvelus

Kotkan musiikkityön syksy
Kotkan kirkkokuoro

etsii uusia laulajia kaikkiin
stemmoihin. Harjoittelemme ke klo 18-20 Kotkan srk-keskuksessa. Harjoituskausi käynnistyy ke 9.9. Lisätietoja saat Irina
Lampénilta p. 041 462 6224. Tule rohkeasti mukaan!

Viihtyisät yhteislauluhetket

keskipäivän aikaan keskiviikkoisin alkavat ke 9.9. klo 12 Kotkan srk-keskuksen salissa.
Järj. Kotkan seurakunnan musiikkityö

Kymin lapsityön syksy
Perhekerhot kutsuvat aikuista ja lapsia leikkimään, laulamaan ja askartelemaan toisten samassa elämäntilanteessa
elävien kanssa. Kerhot kokoontuvat:
• Helilän seurakuntatalossa kirkon vieressä, ti klo 12.30-15 ja
to klo 9-11.
• Laajakoskella, Laajakoskentie 273, ke klo 9-11.
• Ristinkalliolla, Pahkakatu 4, ke klo 9-11.
• Sunilan seurakuntatalolla, Valliniemenk 20, ke klo 9-11.
• Tavastilan koululla, Tavastilantie 227, to klo 9-11.
Vauvakerho
Helilän seurakuntatalossa (alle 1 v. lapset aikuisen kanssa)
ti klo 9-11.

– kanssasi juhlassa ja arjessa

su 22.11. Aittakorven
seurakuntatalossa

Metallimessu

Tied. ja ilm. 3.9. lähtien pastori Kirsi
Hämäläiselle p. 041 502 2711.
Etusija Kotkan seurakunnan jäsenillä.
Hinta 35 € (ulkopuoliset 70 €).
Järj. Kotkan seurakunta

Päiväkerhot ovat alkaneet 17.8. Muutamiin päiväkerhoihin
mahtuu vielä. Lisätietoja, Anne Silomaa, p. 044 752 9031.
Pyhäkoulut ja helmikirkot
• Taaperokirkko su 13.9. klo 14 Sunilan srk-talossa.
• Koko suvun pyhäkoulu su 20.9., 18.10. ja 15.11. klo 11.15 Helilän srk-talossa.
• Helmikirkko su 25.9. ja 30.10. klo 10.30 Kymin kirkossa, jonka
jälkeen lounas Helilän srk-talossa.
• Perhemessu su 4.10. klo 10 Kymin kirkossa.
• Pyhäkoulu su 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. klo 12 alk. Sunilan
srk-talossa.
Lisätietoja Kirsi Tuominen, p. 044 725 9132.

Järj. Kymin seurakunnan lapsityö

Kymin seurakunnassa
toimivat musiikkiryhmät 2009
Lapsikuoro Silmut,
harjoitukset keskiviikkoisin
7-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoitukset keskiviikkoisin 26.8. alkaen kello 17-18
Karhulantie 33 srk-keskuksen
salissa. Tervetuloa uudet ja
entiset kuorolaiset. Lisätietoja
Sinikka Vesala 044 725 9122.
Bändipaja
avoinna keskiviikkoisin
Nuorten bändi ke 26.8. alkaen kello 16.30-17.30 Boksilla,
Karhulantie 31. Lisätietoja
kanttori Jarmo Kaijansinkko
044 752 9502.
Kymin kirkkokuoro
harjoitukset torstaisin
Ensimmäinen harjoitus torstaina 27.8 kello 18-20. Lisätietoja kanttorit Jarmo Kaijansinkko, Sinikka Vesala.
Projektikuoro
Harjoitukset periodiluontoisesti. Lisätietoja kanttori Jarmo Kaijansinkolta.
Nokkahuiluyhtye
Fontanelle
Lisätietoja antaa kanttori Sinikka Vesala.

Lisäksi seurakunnan
musiikkityötä palvelevat:
Kymi Contento
To klo 18-20 Helilän seurakuntatalo. Lisätietoja Marjo
Tamminen p. 050 524 8542
www.kymicontento.fi
Karhulan Mieslaulu
Ti klo 18-21 Helilän seurakuntatalo. Ensimmäinen harjoitus 25.8. Lisätietoja Jarmo
Kaijansinkko
Karhulan Työväen
mieskuoro
Harjoitukset keskiviikkoisin.
Lisätietoja Mikko Hauhia.
Tuomas -yhteisö
Yhteislaulua virren sävelin
torstaisin
Yhteislaulua kuun alussa 3.9.
alkaen to klo 14 Karhulan srkkeskuksen salissa.
Uutta Kymissä!
POP-MESSU
Su 20.9. klo 18 Kymin kirkossa.
Solistivieraana Mikael Konttinen. Pop-bändi kapellimestarinaan Jarmo Kaijansinkko.
Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Osviitta
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Ihminen kohdataan toisena ihmisenä
Suomen Merimieskirkon kesäjuhlia vietettiin Kotkassa.
- Kun laivat seisovat nykyään satamassa vain
päivän verran, niin merenkulkijoilta ei juuri liikene aikaa poiketa merimieskirkossa, kertoi
Suomen Merimieskirkon
Rauman yksikön satamakuraattori Eija Tuorila
Kotkassa vietetyillä Suomen Merimieskirkon kesäpäivillä elokuussa.
Raumalla kuten tätä nykyä myös
muissa Suomen satamissa valtaosa laivojen miehistöistä on ulkomaalaisia, venäläisiä, filippiinejä
ja puolalaisia.
Miehistöissä on edustettuna
myös eri uskontojen kirjo, mutta
sille ei Suomen Merimieskirkossa
laiteta lainkaan painoa, vaan linja
on korostetun ekumeeninen.
- Ihminen kohdataan toisena ihmisenä. Perhe ja koti-ikävä ovat päällimmäiset asiat, joista keskustellaan. Vaikka tietotekniikka on mullistanut yhteydenpidon kautta maailman, niin yhä
ihminen kaipaa aitoa ja välittävää
kuuntelijaa.

Suomalaisempi
kuin suomalaiset itse

Suomen Merimieskirkolla on noin
250 000 kohtaamista vuosittain.
Kotimaan ohella toiminnan pääpaino on Euroopassa. Merenkul-

Rauman Merimieskirkon satamakuraattori Eija Tuorila huristi kotikaupungistaan Kotkaan Merimieskirkon uudella punaisella autolla.

kijoiden osuus Merimieskirkon
edustajien tapaamista ihmisistä
on tätä nykyä ainoastaan noin viidennes.
- Tehtäväkentän selkeästi suurimman lohkon muodostavat ulkomailla asuvat suomalaiset. Vakituisesti ulkomailla asuvia suomalaisia on tilastoitu 300 000,
mutta todellinen määrä on huomattavasti suurempi ja se on yhä

kasvussa. Muuttovirta on vuolaampi Suomesta poispäin kuin
toiseen suuntaan, kertoi Suomen
Merimieskirkon pääsihteeri Sakari Lehmuskallio.
Kasvava joukko Merimieskirkon ”siipien suojassa” ovat raskaspyöräliikenteen kuljettajat eli
rekkamiehet.
- Kaikkien Merimieskirkon
kanssa asioivien keskuudessa toteutetun kyselyn mukaan Merimieskirkkoon suhtaudutaan todella myönteisesti. Ihmiset mieltävät, että Merimieskirkko pitää heidät kiinni suomalaisessa
yhteiskunnassa. Ulkomailla me
olemme suomalaisempia kuin
suomalaiset itse.

Merenkulkijoiden
määrä kasvussa

- Suomen Merimieskirkon täytyy pysyä vastakin mukana merenkulkijoiden arjessa, totesi Suomen Merimieskirkon pääsihteeri Sakari Lehmuskallio Kotkassa
vietetyillä Suomen Merimieskirkon kesäjuhlilla.

Vaikka suomalaisten merenkulkijoiden määrä on viime vuosina laskenut, niin maailmanlaajuisesti mereltä tienaa elantonsa
yhä useampi ihminen. Suomalaisia merenkyntäjiä on tätä nykyä
reilut 11 000, kun koko maailman
luvuksi arvioidaan 1,3 miljoonaa
ja noin viisi miljoona ihmistä saa

kaikkiaan toimentulonsa merenkulusta.
Merimieskirkon kohtaamiset
ovat kuitenkin vähentyneet, mikä ei suinkaan merkitse sitä, että tarve olisi vähentynyt. Pikemminkin päinvastoin.
- Näen tulevaisuuden suurimpana haasteena sen, että miten
meillä riittää aikaa ja voimavaroja kaikkiin kohtaamisen, totesi
Suomen Merimieskirkon Rotterdamin johtaja Jarmo Karjalainen.
- Me tarvitsemme ihmisiä kirkolle ja aivan erityisesti me tarvitsemme ihmisiä menemään sinne,
missä meitä kaivataan.
Suomen Merimieskirkon eri yksiköt toimivat muutaman palkatun työntekijän ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.
- Varsinkin kriisitapauksissa
suomalainen on ulkomailla todella yksin. Sama pätee myös ulkomaalaisiin Suomessa.

Matalan profiilin
toimintaa

Suomen Merimieskirkon kesäjuhlien yhteydessä pidettiin lauantaina 8.8. myös Merimieskirkon vaa-

useita, opettajien johdolla toimivia kuoroja. Kuorot avustivat mm. rahoittamalla urkujen saantia Kymin kirkkoon. Kun ensimmäinen kanttori, director cantus et musices Jaakko Merisalo aloitti Kymissä, alkoi
myös Kymin kirkkokuoron historia vuonna
1909. Kuoron toiminta vakiintui ja rekisteröityi vuonna 1927. Tampereen laulujuhlilla Kymin kirkkokuoro mainittiin kuorona,
jonka sävelpuhtaus, äänenmuodostus ja kyky tulkita musiikkia on merkille pantava.
Kuoron johtajina on toiminut useita, monella tavalla ansioituneita kirkkomuusikoita. Tällä hetkellä kuoron taiteellisena johtajana toimii MUM Jarmo Kaijansinkko ja
varajohtajana MUM Sinikka Vesala.

Teksti ja kuvat
Ville Vanhala

J-P Enroos

Kymin kirkkokuoro 100 vuotta kuorolaulua
Kymin kirkkokuoro täyttää tänä vuonna 100
vuotta. Kuoro juhlii merkkipäiviään juhlakonsertilla pyhäinpäivänä la 31.10.2009 klo
18 Kymin kirkossa. Konserttia varten on
koottu projektikuoro kotkalaisista kuorolaisista. Kuoro esittää Gabriel Fauren Requiemin solisteinaan Leena Arffman ja Riku Pelo. Orkesterina on Helminauha sinfonikot, jota luotsaa ensimmäistä kertaa Kymin seurakunnan kanttori Jarmo Kaijansinkko. Lisäksi kirkkokuoro järjestää kaikille laulusta kiinnostuneille avoimen seminaarin torstaina 19.11. klo 18 Karhulan seurakuntakeskuksen salissa musiikin vaikutuksesta mieleen ja aivoihin teemalla.
Runsas 100 vuotta sitten lauloi Kymissä

likokous. Lisäksi Kotkaan saapuneet vieraat poikkesivat lähimmässä Merimieskirkossa Haminassa.
Sunnuntaina 9.8. oli ohjelmassa
varsinainen pääjuhla Kotkan seurakuntakeskuksessa.
- Suomen Merimieskirkko ei
näy yhteiskunnassamme kovin
suurena. Me toimimme matalalla profiililla, mutta olennaista on
se, että tällainen toiminta on olemassa, pääsihteeri Lehmuskallio
tähdensi.
Unohtaa ei sovi myöskään sitä,
että Merimieskirkko kohtaa kokonaisia perheitä.
Ulkomaille muuttaneiden perheiden lapsille ja nuorille on osoittautunut todella tärkeäksi tavata
ikätovereitaan, jotka ovat vastaavanlaisessa elämäntilanteessa.
- Merimieskirkon järjestämillä
leireillä he pääsevät vaihtamaan
kokemuksiaan ja saavat sillä tavalla tukea toisiltaan.

Kymin kirkkokuoron harjoitus 29.1.2009.

