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Elävästi hengellinen
Usko toivo rakkaus on Helsingin luterilaisten seurakuntien viime vuoden lopulla käynnistämä iso kampanja. Tosin keskustelu on juuttunut ainakin julkisuudessa muutamaan piirroskuvaan ja kysymykseen Mitähän
Jeesus tekisi? Hyvä niinkin: uskosta puhutaan, vaikka
kampanjan keinoja epäilläänkin.
Kirkko ei tyydy apeana katsomaan tilastolukuja,
joissa jumalanpalvelusten osallistujamäärät eivät täytä tavoitteita tai väkeä eroaa kirkosta enemmän kuin
siihen liittyy. – Kastettujen määrä tosin usein unohtuu.
Likimain yhdeksän pienokaista kymmenestä, monella
paikkakunnalla lähes jokainen, liitetään kasteessa kotiseurakuntaan. Se on merkittävä määrä uusia haasteita kirkon työlle.
Tämän vuoden aikana pääkaupungissa ovat esillä toivo ja rakkaus. Innolla odotan, mitä kampanjalla niistä
aiheista nousee esiin. Edellinen kampanja nosti esille
armon. Pohdinnan arvoinen aihe ajassamme sekin.
Myös Kotkassa seurakunnat aikovat nostaa esiin
uuden teeman: Henkeä ja elämää.
Aikaisemmat teemavuodet ovat sisältäneet muun
muassa kasvua ja kasvatusta, kodin arvoja, yhteistä
vastuuta ja jaksamista. Kaikkiin on liittynyt monia pieniä tilaisuuksia ja muutama luento tai isompi teematapahtuma. Kodin vuoden vetonauloina olivat huoneentaulunäyttelyt ja oma kodikas osasto asuntomessuilla. Jaksamisen teemavuosi päättyi uupuneiden tuomasmessuun.
Henkeä ja elämää -teemavuodet 2008 ja 2009 saavat sisältönsä tästä ajasta. Kohta selviää, mitä
nuo vuodet seurakunnissamme merkitsevät. Aihevalinta viestii luottamusta:
Henki tekee eläväksi.
Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo(at)evl.fi

Kiitos lahjoituksista!
Vuoden 2007 yhteisvastuukeräyksen tulos Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnissa muodostui lukuisten tapahtumien, keräystempausten, konserttien, kolehtien ja monenlaisen talkootyön
tuloksena. Näin olemme osa suurta auttamisen ketjua, jonka etäiset
säikeet ulottuvat lähelle ja kauas,
kaikkialle maailmaan. Yhteisvastuun sydän muistuttaa ja kutsuu
mukaan.

✗ Kansikuva

•Kotkan seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tulos vuonna 2007 oli 4 566,08 euroa.
•Kymin seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tulos
vuonna 2007 oli 11 370,18 euroa.
•Langinkosken seurakunnan
yhteisvastuukeräyksen tulos
vuonna 2007 oli 15 482,91 euroa.

Kansikuvan Juha Salo on yksi monista kehitysvammaisista, jotka tahtovat palkalliseen työsuhteeseen.

Kotkan seurakunnilla
on kirkon riemuvuodesta 2000 lähtien ollut
oma yhteinen vuosiaihe tunnuskuvineen. Koti, kasvu, hyvät uutiset,
yhteisen vastuun ja
jaksamisen aika ovat
avanneet kirkon näkökulmia elämään. Vuosien 2008-2009 teemaksi on tulossa Henkeä
ja elämää.

Jelppiskotilaiset ovat Johannalle työn ja sydämen asia. Johanna Lamminen takarivissä keskellä.

Kohti yhteisvastuuta

Siunausta ja voimia
Lähestymme helmikuun
ensimmäistä sunnuntaita ja Yhteisvastuukeräyksen avausta. Yhteisvastuukeräys on tärkeä keräys jossa meistä kukin
voi auttaa konkreettisella tavalla.
Viime kevään keräyksen jälkeen
huokaisin syvään ja mietin, mistä löytyy uusia voimia ja uutta innostusta yhteisvastuukeräyksen
toteuttamiseen taas ensi vuonna.
Olin jo aivan unohtanut keväiset huokailuni, kun auringonpaisteisena kesäkuisena aamupäivänä
istuin kotini terassilla viettäen
mukavaa kesälomapäivää ja
availin päivän postia. Kehitysvammaisten tukiliitosta oli tullut
kirje, jossa oli iloisesti ja innostuneesti kirjoitettu “Hyviä uutisia! Vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan tuen kohteena on kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen. Keräyksen teemana on työ ja osallisuus.
Ottakaa yhteyttä oman seurakuntanne diakoniatyöntekijään ja ilmoittautukaa mukaan keräykseen.”
Tieto mykisti minut hetkeksi aivan täysin. Voiko tämä olla mahdollista?
Olen usein työssäni kokenut si-

unausta, pieniä ihmeitä. Sitä, kun
väsymys valtaa ja voimat tuntuvat loppuneen, niin jostakin odottamatta tulee uusia voimia ja uutta innostusta. Useimmiten ne tulevat jonkun ihmisen sanoista, katseesta tai kosketuksesta. Nyt ne
tulivat kirjeen muodossa.
Aloin heti kiivaasti mietiskellä yhteisvastuukeräyksen toteuttamista ja mitä kaikkea hienoa keräysrahoilla voisi saada aikaan. Miten tärkeältä keräys nyt
tuntuikaan, kun koin sen koskettavan hyvin tuntemaani ryhmää
ja kun keräyskohde tuli erityisen
lähelle sydäntäni.
Kehitysvammaisten ihmisten
työllistyminen. Oman, ihan
oikean työpaikan saaminen mahdollisimman monelle heistä.
Miten upea asia se olisikaan
monille tuntemilleni kehitysvammaisille ihmisille, ystävilleni. Ihan oma työpaikka tietäisi
helpotusta taloudelliseen tilanteeseen. Oma työpaikka ja oma
palkka toisivat elämänlaatua ja
vahvistaisivat itsetuntoa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja
arvokas. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus työhön ja omaan toimeentuloon.
3.2.2008 alkava yhteisvastuukeräys haastaa kaikki mukaan
auttamaan ja rakentamaan yhteiskuntaa, jossa meillä jokaisella, myös kehitysvammaisilla, oli-

si mahdollisuus työllistyä, osallistua ja olla osa suomalaista yhteiskuntaa.
“Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni
on, että lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille
kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” (Joh
15:16-17)

Johanna Lamminen, diakoni
Kotkan seurakunta
Kotkan Kehitysvammaisten
Tuki ry:n puheenjohtaja

Tulossa
2008-2009
Henkeä ja elämää

Osviitta

Henkilöstöuutisia
Seurakuntatyön ansiomerkki
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
21 työntekijälle
Seurakuntatyön ansiomerkit ovat
tunnustus pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa; kultainen ansiomerkki vähintään 30
vuoden, hopeinen 20 vuoden,
pronssinen 10 vuoden palvelusta.
Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun
kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen
asettama ansiomerkkitoimikunta,
joka oli myöntänyt merkit KotkaKymin seurakuntayhtymän palveluksessa oleville 21 työntekijälle.
Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki: erityisammattimies
Matti Honkanen, toimistonhoitaja Raija Holtari ja kiinteistönhoitaja Jouko Rönkä.
Seurakuntatyön hopeinen ansiomerkki: kirjanpitäjä Erja Toivonen, toimistonhoitaja Tiina
Manner, toimistonhoitaja Anne-

Marjut Leisti, suntio Matti Kosonen, vahtimestari Leila Posti,
kiinteistönhoitaja Arto Stark, siivooja Hannele Laaksonen, erityisammattimies Reino Toikka,
hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, keittiöapulainen
Terttu Aurala, lastenohjaaja Anna-Maija Suvilehto, seurakuntasihteeri Päivi Ihatsu, nuorisotyönohjaaja Kari Ihatsu, erityistyön diakoni Jari Penttilä, toimistosihteeri Tuula Torkkeli, toimistosihteeri Päivi Härkönen, lastenohjaaja Ulla Sakki ja kappalainen/ vs. kirkkoherra Kirsi Hämäläinen.
Merkit jaettiin Kotkassa 9.1. järjestetyssä seurakuntayhtymän
työkauden avauksessa. Edellinen
yhteinen ”merkkisade” järjestettiin kahdeksan vuotta sitten kirkon riemuvuoden 2000 kunniaksi. Ansiomerkkejä on luovutettu
myös työntekijöiden merkkipäivinä ja seurakuntajuhlissa.
Tuula Mäkitalo

Kymin seurantasihteeri Päivi Ihatsu sai hopeisen ansiomerkin yli 20 vuoden
työstä. Merkin ja kunniakirjan luovuttivat Juha Raatikainen ja Leena Harjunpää.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstössä on tapahtunut tai
tulossa muutoksia. Osviitta kertoo tuoreet ja
vähän vanhemmatkin
henkilöstöuutiset.
Seurakuntayhtymän toimistopäällikkö Marja Keränen on siirtynyt muualle joulukuussa. Toimistopäällikön virkaan KotkaKymin seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa on hakenut määräaikaan 7.1. mennessä 18 henkilöä.
Toimistopäällikön virkaan ovat
hakeneet kauppatiet. maisteri, toimistonhoitaja Annemari Salminen, Kotka, tradenomi, tiiminvetäjä Marika Kuittinen, Hamina,
projektikoordinaattori Veli-Matti Rytkö, Kotka, kirjanpitäjä Anne
Suur-Uski, Kotka, myyntipäällikkö Jari-Pekka Gummerus, Lapinjärvi, merkonomi, toimistonhoitaja Eila Soikkeli, Helsinki, metsätalousinsinööri, tiedottaja, työterveys- ja työsuojelukoordinaattori Maritta Arvilommi, Hamina,
tradenomi, asiakaspalvelupäällikkö Tiina Yrjönen, Kotka, metsätalousinsinööri, myyntisihteeri Tiina Nikkinen, Kotka, myyntineuvottelija Kaarina Noponen, Kotka, insinööri Markku Kumpukoski, Kotka, teol.kand., pastori
Matti Astola, Virolahti, tiedottaja Marketta Maaranen, Kotka, fil.
kand. Arto Halonen, Kerava, yo
merkonomi, vastaava isännöitsijä
Seppo Huttunen, Kouvola, tekninen asiantuntija Sirpa Pitkänen,
Kausala, merkonomi, kirjanpitäjä Anne-Maj Blomqvist, Kotka,
tuotantotalouden insinööri Anna
Lehtinen, Kotka.
Lisäksi saapui neljä hakemusta myöhässä. Viran täytöstä päättää seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkoneuvosto.



Kotkan seurakunta Kotkan kirkkoherran virkaan
Pertti Tenhovaaran saatua omasta pyynnöstään eron Kotkan seuhakeneet
rakunnan kirkkoherran virasta 1.1.2008 alkaen, on kappalaipähkinänkuoressa
nen Kirsi Hämäläinen omasta
virastaan vapautettuna määrätty
Kotkan seurakunnan kirkkoherran viran väliaikaiseksi hoitajaksi
1.1.-31.7.2008, enintään siihen asti, kunnes virka täytetään.
Kirkkoherran virkaan hakeneet
esitellään lehdessämme lyhyesti.
Yksi viidestä hakijasta on perunut
hakemuksensa, joten esiteltäviä
on tässä vaiheessa neljä. Ehdokkaiden haastattelut julkaistaan lähempänä vaalia, tuomiokapitulin
päätettyä vaalisijoista ja vaalinäytteiden antamisesta.
Seurakuntapastori Tero Massa
on määrätty Kotkan seurakunnan
I kappalaisen viransijaiseksi ja Liisa Hopeavuori seurakuntapastorin virkaan 1.1.-31.7.2008, kumpikin enintään siihen asti kunnes viran vakinainen hoitaja palaa virkaansa.
Musiikin maisteri Jenny Joas
on saanut valtakirjan Kotkan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään II kanttorin virkaan 1.1.2008 alkaen.

Kymin seurakunta
Janne Kuusitunturi on saanut virkamääräyksen II seurakuntapastorin virkaan 1.1.2008-31.7.2009.
Tiina Huhtasella on virkamääräys I seurakuntapastorin viransijaiseksi 13.1.-27.8.2008.
Kasvatusasiaintoimiston toimistonhoitaja Irma Torniainen
jää eläkkeelle 1.3.2008 alkaen.
Rovasti Varpu Sintonen on jäänyt vuosilomalle. Hän jää eläkkeelle V kappalaisen virasta huhtikuussa. Varpun läksiäisiä vietetään sunnuntaina 30.3.
Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 16.1. diakonian virkaan Kaija Kauppisen.

Seurakuntien luottamushenkilöt ja papit valitsevat edustajansa
kirkolliskokoukseen ja Mikkelin hiippakuntavaltuustoon
Helmikuun 11. päivänä ratkaistaan, ketkä edustavat toukokuun
1. päivänä 2008 alkavalla nelivuotiskaudella evankelis-luterilaisia
seurakuntia kirkon ylimmässä
päättävässä elimessä kirkolliskokouksessa ja kunkin hiippakunnan alueella erikseen valittavassa
hiippakuntavaltuustossa. Kummassakin on maallikkojäseniä ja
kiintiön mukainen määrä pappisedustajia.
Osviitta julkaisee Mikkelin hiippakunnan edustajiksi Kotkan rovastikunnasta tarjolla olevien ehdokkaiden nimet. Äänioikeutetut
voivat kuitenkin äänestää ketä tahansa ehdokaslistoilla olevaa. Esimerkiksi Kotkasta oleva äänivaltainen voi äänestää vaikka Mikkelin seurakunnasta ehdolla olevaa
tai päinvastoin.
Kirkolliskokouksen
vaalin
11.2.2008 maallikkoehdokkaita
on Mikkelin hiippakunnan kuuden eri valitsijayhdistyksen listoilla 35. Pappisehdokkaita on neljällä listalla yhteensä 19.

Ehdokkaista on Kotkan rovastikunnan seurakunnista viisi maallikkoa ja yksi pappi. Mikkelin
hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen 7 maallikko- ja 3 pappisedustajaa.

Kirkolliskokousedustajaksi
ehdolla
Maallikkoedustajien listalla I Elävä seurakunta on ehdolla kehittämispäällikkö Markku Ruokonen, Hamina-Vehkalahden seurakunnasta.
Listalla III Tulkaa kaikki ovat
ehdolla vapaa toimittaja Marja Meura ja insinööri Jari Mielonen, molemmat Langinkosken
seurakunnasta.
Listalla V Yhteistyön kirkko
on ehdolla vt. toimialajohtaja Kaisa Rönkä Kotkan seurakunnasta.
Listalla VI Kaikkien kirkko –
sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista on
kokki Riku Pirinen Pyhtään seurakunnasta.

Kirkolliskokouksen
pappisedustajien vaalissa on ehdokkaana listalla IV Uutta verta Kymin seurakunnan pastori Marjo
Kiljunen Kotkasta. Pappisedustajien valintaan osallistuvat hiippakunnan papit.

Hiippakuntavaltuustoon
ehdolla
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin kuudella listalla on 64 ehdokasta. Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa on yhteensä kymmenen ehdokasta neljällä eri listalla.
Mikkelin hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa
ovat ehdolla listalla III Tulkaa
kaikki kanttori Jenny Joas Kotkan seurakunnasta, erityisluokanopettaja Pirkko Kampman Kymin seurakunnasta, insinööri Jari Mielonen Langinkosken seurakunnasta ja kuvataiteen lehtori
Martti Pentti Langinkosken seurakunnasta.

Listalla IV Ihmisten kanssa
elävä kirkko ovat ehdolla erityistyövoimaneuvoja Maarit Mattila
Kotkasta ja diakonissa Anna-Stina Tulokas Hamina-Vehkalahden
seurakunnasta. Listalla V Yhteistyön kirkko ovat ehdolla ent. ylikonstaapeli Seppo Eerola Kymin
seurakunnasta ja sairaanhoitaja Eeva Rautamaa Hamina-Vehkalahden seurakunnasta. Listalla VI Elävä seurakunta lähetyssihteeri Marja-Liisa Liikkanen
Virolahden ja kehittämispäällikkö Markku Ruokonen HaminaVehkalahden seurakunnasta.
Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa ovat Kotkan rovastikunnan alueelta ehdokkaina kirkkoherra Hannu Marttila
Ruotsinpyhtäältä ja pastori Päivi
Harsia Kotkasta.
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Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille saapui määräaikana
Kotkan seurakunnan virkaan viiden hakijan paperit. Yksi heistä on
vetäytynyt kisasta, joten seuraavassa neljän hakijan lyhyt opintojen ja työuran esittely.
Jukka Pekka Hänninen
s. 1952, Kotkan seurakunnan II
kappalainen vuodesta 1990- edelleen
•Teologian maisteri 1980,
Helsinki.
•Papiksi vihkiminen 1980,
Helsinki
•Pastoraalitutkinto 1984, Mikkeli
•Seurakuntatyön johtamisen
tutkinto 2002, Mikkeli
•Kanta-Espoon seurakunnan ylimääräinen apulainen 1980-1986
ja III kappalainen 1986-1990
Hannu Kaleva Marttila
s. 1957, Ruotsinpyhtään seurakunnan kirkkoherra vuodesta
1992- edelleen
•Teologian maisteri 1982,
Helsinki
•Papiksi vihkiminen 1982,
Mikkeli
•Pastoraalitutkinto 1985, Mikkeli
•Kotkan seurakunnan virallinen
apulainen 1982-1985
•Kotkan seurakunnan I
kappalainen 1985-1992
•Kotkan seurakunnan
vs. kirkkoherra 1990-1991
Timo Markus Paukkala
s. 1952, Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra vuodesta 1989edelleen
•Teologian maisteri 1975,
Helsinki
•Papiksi vihkiminen 1975,
Mikkeli
•Pastoraalitutkinto 1979,
Helsinki
•Sulkavan seurakunnan vt.
kappalainen 1977
•Kallion seurakunnan virallinen
apulainen 1977-1980
•Toivakan seurakunnan kirkkoherra 1980-1989
Seppo Ragnvald Sattilainen,
s. 1956, Rauman seurakunnan
III kappalainen vuodesta 1991edelleen
•Teologian maisteri 1983,
Helsinki
•Teologian tohtori 2001, Helsinki
•Papiksi vihkiminen 1983,
Tampere
•Pastoraalitutkinto 1987, Turku
•Ylempi pastoraalitutkinto 1999,
Turku
•Kalevan seurakunnan virallinen apulainen 1983-1985
•Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan III virallinen apulainen 1985-1987
•Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan vs. I kappalainen
1987-1991

Osviitta



Palataanko vanhustenhuollossa huutolaisaikaan?
- Yleisesti ottaen suomalaiset seniorit ovat virkeitä ja aktiivisia, mutta
heikoimmassa asemassa
olevien vanhusten tilanne on huonontunut rajusti. Vanhustenhuolto koki 1990-luvulla ”raken-
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nemuutoksen”, jonka aikana palveluiden tarjonta romahti, varoittaa
vanhustyötä tutkinut Ari
Marjovuo.

- Suomessa on siirrytty laitoshoidosta avohoitoon, kuten hienosti sanotaan. Valtakunnan virallinen oppi ei ole ajatuksena huono, mutta kun samaan aikaan lakkautetaan laitoksia ja avopalveluita, lopputulos on surkea. Kun
avohoito hoidetaan kurjasti, kaikki ovat kohta laitosten ovella, varoittaa vanhusten ryhmäterapiaa

tutkinut ja kehittänyt psykoterapeutti Ari Marjovuo.
Hän on toimittanut yhdessä
Kaisu Pitkälän ja Pirkko Routasalon kanssa tutkimusraportin
Ikääntyneiden yksinäisyys (Vanhustyön keskusliitto). Ari Marjovuolla on kokemusta vanhustyöstä yli 15 vuoden ajalta.
Hän huomauttaa sarkastisesti, että samaan aikaan kun elintasomme on korkeampi kuin koskaan, vanhuksista ei ole varaa
huolehtia kunnolla.
- Yksilökeskeisyyden henkeen kuuluu, että jokainen vastaa
omasta elämästään. Mutta vanhus
ei voi pärjätä yksin, kun tulee sairauksia ja vaikeuksia. On julmaa
ajatella niin.
Vanhustyötä tekevien tempoa
kiristetään kaiken aikaa. Työntekijöillä olisi kykyä ja halua auttaa ja
kuunnella vanhuksia, mutta heillä ei ole aikaa.
- Kilpailuttamisessa valitaan
palveluntarjoaja, joka esittää edullisimman hoitoratkaisun. Välillä tulee mieleen, että palaammeko me huutolaisaikaan: Joka eniten tarjoaa – eli vähiten – saa vanhuksen hoidettavakseen... Täytyisi tietää, mitä halpojen hoitoratkaisujen takana on, luoda palvelukriteerit ja varmistaa, että tekijät välittävät ensinnä vanhuksista
eivätkä rahasta.
- Vanhusten tilanne on kuitenkin parempi kuin entisaikaan. Ei
menneisyys ole romanttinen, vanhuksia kohdeltiin usein huonosti.
1980-luvulla tilanne oli parhaimmillaan. Ilmapiiri on koventunut,
mutta Suomessa on yhä kaikki
edellytykset hoitaa vanhusten asiat hyvin, jos halutaan, muistuttaa
Ari Marjovuo.

Yksinäisyys tappaa kodissa
ja puutarhassa
Ari Marjovuon mielestä on kuvaavaa, että kun vanhusten psykiatristen laitoshoitopaikkojen määrä
oli vuonna 1990 vielä 2907, vuonna 2001 se oli 373! Vanhuspsykiatrian piirissä kyetään hoitamaan
vain jäävuoren huippu. Seniorit
popsivat yhä enemmän masennuslääkkeitä, mutta yksinäisyyttä pillerit eivät poista.
Jatkuvasta, ahdistavasta yksinäisyydestä kärsii 40 000 vanhusta. Ahdinkoon
liittyy usein sairastamista, taloudellisia ongelmia ja kokemus
täydellisestä hylätyksi tulemisesta.
- Yksinäisyyteen liittyy käsi kädessä masennus. Yhdessä ne ovat vanhusten itsemurhien pääsyy. Joka toinen päivä
vanhus tekee itsemurhan. Yksinäisyys lisää
voimakkaasti
myös dementiaan sairastumi-

- Hiljaa kärsivät ja vaatimattomat vanhukset ovat tottuneet niukkaan elämään ja siihen, ettei saa valittaa. Heidän ongelmansa on helppo pitää pois
mielestä, sillä he eivät nouse barrikadeille, näkee Ari Marjovuo.

- Aistien ja voimien heikentymisestä
huolimatta vanhuksenkin olisi päästävä sanan ja sakramenttien äärelle.
Tätä tulisi tukea kyydityksillä, vapaaehtoisilla saattajilla ja kotiehtoollisilla, ehdottaa Pirjo Kantola.

sen riskiä. Dementian hoito on
hirvittävän kallista – tai sitten kadut ovat kohta täynnä harhailevia
vanhuksia.
- Nyt on korkein aika vähentää
vanhusten yksinäisyyttä. Laman
aikana leikattiin lasten psykiatrisista hoitokuluista. Se on varoittava esimerkki siitä, miten lyhyen
tähtäimen säästöt lankeavat myöhemmin maksettaviksi, Ari Marjovuo kritisoi.

Kaipuu uuteen
yhteisöllisyyteen
Diakoniapappi Pirjo Kantola on
mukana kirkkohallituksen työryhmässä, jossa valmistellaan kirkon uutta vanhustyön strategiaa.
Diakoniatyö sisälsi takavuosina

paljon vanhustyötä. Lama käänsi
painopisteen työttömien ja syrjäytyneiden tukemiseen. Nyt ollaan
taas tilanteessa, jossa vanhusten
ongelmat ovat päivänpolttavia.
- Strategian tärkeä tavoite on
vanhuksen hengellisen elämän
vahvistaminen. Uskon ja armon
kokemiseen sekä elämän rajallisuuteen liittyvien kysymysten käsittely on osa hyvää vanhustyötä.
Työssäni pidän tärkeänä myös sitä, että ihmiset saavat käydä läpi
elämäänsä hyväksytyksi tulemisen ja sovinnon kannalta, linjaa
Pirjo Kantola.
Hän painottaa, että vanhusten
tulee saada kokea seurakunnallista yhteyttä. Siksi pitäisi etsiä
kohtaamisen paikkoja niille, joille kynnys messuun osallistumiseen on korkea. Seurakunta voisi olla tärkeä yhteisö yksinäiselle
seniorille.
- Peräänkuulutan uutta yhteisöllisyyttä. Olisi ihanaa, jos seurakunnissa syntyisi verkostoja,
joiden kautta vanhuksille löytyisi
ystäviä. Seurakunta tarjoaisi turvallisuutta yhteistyökumppanina, jonka kautta vapaaehtoiset ja
vanhukset voisivat kohdata. Mukaan voisi haastaa aktiivisia ja hyväkuntoisia vanhuksia, joille täytyisi uskaltaa tarjota heidän taitojaan vastaavia tehtäviä.
- Työntekijät voivat myös solmia
yhteyksiä ja luoda mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen. Syntyneissä porukoissa voidaan vaikka
pelata bridgeä, mennä kimppakävelylle tai juoda kahvia. Olennaista on, että ihmisten välille syntyy
vuorovaikutus.
- Pingispöytää ei välttämättä
kukaan käytä, mutta kun sanotaan, että sinulle hankitaan kaveri, pelaajia on pian pilvin pimein.
Usein seurakuntatyö on liiaksi sitä, että keskellä on työntekijä, joka
ammentaa itsestään muille, Pirjo
Kantala sanoo.
Hänestä seurakunnan työntekijöiden ei tarvitse tuottaa kaikkia
palveluita, vaan heidän kannattaa
tukea mahdollisimman paljon ihmisten omaa toimintaa.
- Se on aikuiseen uskoon kasvamista, että seurakuntalainen auttaa toisia. Viestin Jumalan rakkaudesta voi tuoda joku muukin kuin
seurakunnan työntekijä.

Janne Villa

Osviitta



Kotisivujen käyttötutkimuksesta
virikkeitä
kehittämiseen
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän internet-sivujen, www.kotkanseurakunnat.fi, käyttäjätutkimukseen osallistui vuoden 2007
lopulla kaikkiaan 205 henkilöä,
joista 75% on Kotkan kaupungin
asukkaita ja 25% muualla asuvia.
Kolmasosa vastaajista ei ollut seurakuntien jäseniä.
Vastaajat kokivat, että verkkopalvelun sivut latautuvat nopeasti, että sivusto on yleisesti ottaen helppokäyttöinen, ja että sivusto on hyödyllinen. Käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,61 (paras arvo
5). Seurakuntayhtymän verkkosivujen kouluarvosanaksi kyselyyn
vastanneet antoivat 8,05.
Vastaajien omasanaisissa vastauksissa toivottiin mm. kuvia tapahtumista, keskustelupalstaa,
hautausmaan sijainti- ja opaskarttaa, sekä virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaamismahdollisuutta verkon välityksellä. Lisäksi
sivuille toivottiin etukäteen tietoa
siitä, ketkä papit kussakin messussa ovat vuorossa. Sivuilla kohdattiin jonkin verran vanhentunutta
tietoa, ja päivittämiseen toivottiin
kiinnitettävän enemmän huomiota. Tutkimuksen toteutti Suomen
OnlineTutkimus Oy.
Kolme neljäsosaa vastaajista (74
prosenttia) oli naisia ja yksi neljäsosa (26 prosenttia) miehiä. Kotisivuilla vierailu liittyi suurimmalla osalla vapaa-aikaan (74%)
tai työhön (21%). Kaikista vastaajista 16% ilmoitti työskentelevänsä kirkon palveluksessa. Vastaajista suurimmat ikäryhmät olivat
järjestyksessä 45-54- (21%), 16-24(20%), 25-34- (20%), 35-44-(19%),
sekä 55-64-vuotiaat (12%). Joka
viides vastaajista vieraili sivustolla ensimmäistä kertaa.
Sivuilta haettiin useimmiten
tietoa tapahtumista tai uutisista
(43%), yhteystietoja (27%), sekä
tietoa seurakunnan toiminnasta
(25%). Yli puolet vastaajista (61%)
kertoi löytäneensä etsimänsä asiat suhteellisen helposti, vain 8 sadasta oli joutunut etsimään pitempään hakemaansa tietoa. Kun vastaajilta erikseen vielä tiedusteltiin,
mikä seurakuntayhtymän sivujen
tarjonnassa heitä erityisesti kiinnosti (tai kiinnostaisi), saivat eniten mainintoja tapahtumakalenteri (70%), seurakunnan toiminnan
esittely (39%), yhteystiedot (39%),
sekä uutiset (33%). Vastaajista 58
prosenttia piti varmana sitä, että
he vierailevat seurakuntayhtymän
sivuilla tulevaisuudessakin, ja todennäköisenä uusintavierailuaan
piti 30 prosenttia vastaajista.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kotisivut
on uudistettu keväällä 2005. Teknisestä toteutuksesta vastasi Nitro FX Oy, jonka kanssa yhtymä
on jatkanut sivuston kehittämistä. Kotisivujen päivitys on hajautettu työaloille.

Talvet Sulo Hedin
yleensä vietti sukulaistensa luona ja aina hän oli yhtä tervetullut koteihin. Tässä
hän on noin 50-vuotias. (Kuva Seija Vanhalan albumista)

Sulo Hedin osoitti, miten paljon
iloa ja onnea ihminen voi, vammoistaan huolimatta, tuottaa
läheisilleen.
- Sulo oli ystävällinen,
iloinen,
seurallinen
mies, jolla oli paljon
ystäviä ja kavereita joka talossa. Häntä pyydettiin kaikkiin saaren
saunoihin saunomaan
ja hänen seurassaan
viihdyttiin.
Näin kuvaa setäänsä Sulo Hediniä kotkalainen Seija Vanhala. Sulo Hedin, Sutina
tunnettu, vietti lähes
koko elämänsä Seijan
kotisaaressa Pyhtään
Koukkusaaressa.
Erikoista
sedässä
oli, että hän oli syntynyt vaikeasti vammaisena, kädet ja jalat surkastuneina. Erilainenhan hän oli kuin muut,
mutta Koukkusaaressa
ei mietitty, miten saaren ainoaan vammaiseen tulisi suhtautua.
Sillä Suti oli Suti ja
hänestä tykättiin.

Saima Hedin oli
arjen sankaritar

keita. Hän haki tavaransa
Blyn tukkukaupasta Kotkasta, Seija Vanhala muistelee.
Sodan aikana läheisessä Öisalmessa, Ryssundin
kallion lähellä, tai ajoittain
Keihässalmessa oli sijoitettuna saksalainen sairaalalaiva. Se oli naamioitu havuilla ja oksilla. Saksalaiset
olivat Sulon ahkeria asiakkaita.
- He ostivat erityisen paljon puukkoja ja tutteja, Seija Vanhala muistelee. Tutit
tulivat sairaalan lapsipotilaille. Puukoilla kait veisteltiin.
Varhaisimpina aikoina
Sulo osoitti, että hän pystyi
tekemään käsitöitä. Hän
valmisti esimerkiksi vispilöitä. Sisua mieheltä ei todellakaan puuttunut.

Sulo viihtyi myös
kirkonkylässä
Yhdeksän viimeistä vuottaan Sulo vietti Pyhtään
kirkonkylässä kunnan rivitaloasunnossa, joka oli
suunniteltu nimenomaan
hänen tarpeitaan ajatellen.
Kodinhoitaja kävi siellä joka päivä ja vei Sulon saunomaankin.
- Minä itkin, kun kuulin,
että Sulo muuttaa saaresta
pois. Ajattelin, että hänelle tulee siellä ikävä. Mutta Sulo viihtyi uudessa kodissaan aivan erinomaisesti ja sai paljon uusia ystäviä, Seija Vanhala kertoo.
Sulo pääsi myös käymään seurakunnan retkillä Ristiniemessä, jossa hän tutustui muihin vammaisiin ihmisiin.
Nämä olivat hänelle tärkeitä tapahtumia.
Sulo pelkäsi kovasti sairaalaan
joutumista. Siksi oli hienoa, että häntä hoidettiin viimeiset ajat
Mäntyharjun palvelutalossa.

Koukkusaaren
Suti

Sulo Armas Hedin syntyi vuonna 1915. Lääkärit arvioivat, että vammainen poika eläisi
kenties kaksivuotiaaksi. Arvio heitti pahasti, sillä Suti eli 85-vuotiaaksi, vuoteen 2000
asti.
Sulo oli 12-lapsisen perheen
toiseksi vanhin lapsi. Perheen isä
Konstantin kuoli vuonna 1937 ja
Saima-äiti jäi lapsikatraineen leskeksi vähän yli 40-vuotiaana.
- Olen miettinyt, miten he oikein tulivat toimeen. Saima, minun mummoni, hoiti kotonaan
vielä äitinsä Roosankin, Seija Vanhala muistelee.
Merestä tuli kalaa ja talossa oli
lehmä ja sika. Saima Hedin on yksi niistä naisista, joilla täytyi olla
sitä arkipäivän arvokasta luovuutta, jonka avulla he saivat joka päivä lapsilleen ruuan ja vaatteet.
Suuri suru perhettä kohtasi, kun
Einar-poika kuoli sodassa 20-vuotiaana.
Saiman olisi varmaan ollut vaikea ymmärtää tämän päivän ihmisten usein niin turhia valituksia.

Lapset kuljettivat
kottikärryillä
Seija Vanhalan lapsuuden vuosiin
Koukkusaaressa Suti kuului tär-

keänä ihmisenä.
- Hän piti kovasti lapsista ja me
hänestä. Koska hän ei pystynyt
kävelemään, koppasimme hänet
puisiin kottikärryihin tai talvella
pulkkaan tai kannoimme isompina häntä kainalossa.
Talojen piha-alueet olivat onneksi tasaisia. Normaalisti Sulo
kulki kahden pahvinpalan kanssa. Hän asetti toisen eteen ja kierähti sen päälle, sitten taas toisen
eteensä.

Pyörätuolin hän sai vasta ollessaan noin 65-vuotias. Diakonissa
kävi häntä tapaamassa ja hankki
kulkuvälineen.
Tuon ajan lapsille pyörätuolista
koitui paljon riemua. He halusivat
tietysti päästä Sulon kyytiin.
- Me varoittelimme heitä, ettei
pyörätuoli vaan menisi rikki. Mutta Sulo aina sanoi, että annetaan
lasten nyt vähän ajella.
Tuttujen lasten kanssa Sulo koki suurta inhimillistä lämpöä ja läheisyyttä. Mutta hän pahoitti mielensä kovasti, kun vieraat lapset
pelkäsivät häntä.
- Kun tyttäreni Tanja syntyi, Sulo kysyi, voisiko tällainen ihminen
päästä kummiksi. Sanoin, että totta kai, ja hyvä kummi hänestä tulikin. Sulolla oli muitakin kummilapsia, Seija Vanhala kertoo.

Sulon kauppa
Koukkusaaressa

- Sulo opetti meille toisen ihmisen hyväksymistä ja huomioon ottamista. Se
oli suuri opetus, Seija Vanhala sanoo.

Sulo ei antanut vammansa estää
elämistä ja yrittämistä. Hän perusti Koukkusaareen pienen kaupan,
joka tunnettiin Sulon puotina.
- Siellä oli vain muutama hylly,
jossa oli pesuaineita, karkkia, lankaa, neuloja ja muita perustarvik-

Lohduttaja ja
kuuntelija
Mikä oli Sulo Hedinin salaisuus,
miksi hänellä oli niin paljon ystäviä?
- Se oli hänen luonteensa. Hän
oli tarpeen tullen aina lohduttamassa muita, osasi kuunnella ja
hän myös seurasi maailman asioita tarkkaan. Hän luki lehtiä ja
Raamattua ja oli hyvä keskustelija.
Joskus miehelle tuli kuitenkin
alavireinen olo ja hän saattoi kysellä, oliko hänestä mitään hyötyä
kenellekään.
- Vastasimme, että on sinusta
on niin paljon iloa ja hyötyä meille ja olet hyvin tärkeä, Seija Vanhala sanoo.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen
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Yhteisvastuukeräy
teemana työ ja osa
Suomalaiset keräsivät
Yhteisvastuulle yli
5 miljoonaa euroa

Yhteisvastuukeräys 2007 auttaa lapsia,
joiden vanhemmilla on mielenterveyden
ongelmia. Teema puhutteli sekä kerääjiä että yleisöä. Keräys tuotti 5 024 288
euroa.
”Luku jatkaa 2000-luvulla saavutettujen hienojen tulostusten sarjaa”, iloitsee
keräysjohtaja Kalle Kuusimäki”.

Yhteisvastuutapahtumat

Muutamia yhteisvastuutapahtumia on
jo tiedossa ja lisää luvassa kevään aikana. Kannattaa seurata kirkollisia ilmoituksia.

Kotkan seurakunta
Tuomasmessu
su 17.2. klo 18
Hovinsaaren seurakuntatalossa,
aiheena Yhteisvastuukeräys.
Nuorten lipaskeräys
pe 14.3. Lähtö nuorisotila Arkusta
Mariank. 14 klo 14 alkaen.
Yhteisvastuuilta
to 3.4. klo 18
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Illan ohjelmassa tietoa vuoden
2008 yhteisvastuukeräyksestä, Kehitysvammaisten Aurinkokuoro,
arpajaiset, yhteisvastuutuotteiden
myyntiä, kahvitarjoilu.

Yhteisvastuukeräyksen kotimaisella osiolla tuetaan tänä
vuonna kehitysvammaisten
ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille palkkatyöhön. Keräyksen avulla tuodaan kehitysvammaisteemaa
muutenkin esiin.
Tällä hetkellä runsaat 2000 kehitysvammaista suomalaista on tavallisilla työpaikoilla niin sanotussa avotyössä, josta saa keskiarvoisesti viiden euron päivittäisen työosuusrahan. Työtä tehdään
kunnan toimipisteissä, esimerkiksi päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. Arviolta
noin 200-300 on palkkatyössä.
- Puhutaan siis erittäin pienestä määrästä. Maassamme on noin 40 000 kehitysvammaista ihmistä, joista tokikaan
kaikki eivät ole työikäisiä tai työhaluisia. Mutta arviolta noin 3000 henkilöä
voisi hyvinkin työllistyä palkkatyösuhteeseen, Kehitysvammaliiton erikoissuunnittelija Marika Ahlstén kertoo.
- Pysyvä työnteko ja kunnon työpanoksen antaminen ilman palkkaa tai
työsuhteen oikeuksia ja velvollisuuksia
ei ole luonnollisestikaan oikeudenmukaista Oikeus työhön todetaan myös viime vuonna valmistuneessa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevassa
sopimuksessa.
Kotimaan osion neljä edunsaajajärjestöä ovat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Nuorten Ystävät ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV). Kehitysvammaliitto ja
Kehitysvammaisten tukiliitto toteuttavat yhteisen koulutuskampanjan. Keräyksen aikana tieto välittyy valtakunnallisen median kautta lähinnä suurelle yleisölle. Koulutuskampanjassa pyri-

tään saamaan koolle eri tahoja ja toimijoita maakunnittain.
Kampanjan kohteena ovat ensisijaisesti kuntien päättäjät; luottamustoimissa olevat ja johtavat viranhaltijat.
- Näillä on ratkaiseva rooli siinä, mitä
kuntien kehitysvammapalvelut pitävät
sisällään. Kampanja kohdistetaan myös

paikallisille työnantajille, työvoimatoimistojen edustajille ja kehitysvammaisten henkilöiden vanhemmille.

Haasteena tiedon puute
Kehitysvammaisen ihmisen työnhakua
voidaan auttaa ratkaisevasti tuetun työl-

Kirkkopalvelut seurakuntien
apuna ja tukena kulttuurityössä

Kymin seurakunta
Yhteisvastuukeräyksen avaus
su 3.2. klo 10 Kymin kirkossa

Langinkosken seurakunta
Messu,
yhteisvastuukeräyksen aloitus
su 3.2. klo 10
Langinkosken kirkossa.
Laskiaistiistain rokkatempaus
Mussalossa tiistaina 5.2.
Mussalon srk-kodilla
os. Ruukkimaanpolku 1 klo 11-13
Myynnissä hernerokkaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tapahtuma
alkaa hartaudella klo 10, jonka jälkeen on sään salliessa lapsille ohjattua leikkiä pihalla. Rokkaa myydään omiin astioihin. Myytävänä
on myös herkullisia laskiaispullia
kahvin/ mehun kera.
Lipaskeräystempaus
Automarket Prismassa Sutelassa
7.-8. maaliskuuta.
Pääsiäismyyjäiset
15.3. klo 11-13
Aittakorven seurakuntatalossa

Osana luomakuntaa.
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Kirkkopalvelujen kulttuuriyksikkö tarjoaa palvelujaan seurakuntien pienryhmille ja eri työalojen vetäjille. Tarjolla on näyttelyjä,
kirjallisia virikkeitä ja kuvien ja kuvataiteen käyttöön
opastava julkaisu Kuvastin.
- Arviolta 200-300 kehitysvammaista suomalaista on palkkatyössä ja 2000 niin sanotussa avotyössä, josta he saavat viiden
euron päivittäisen työosuusrahan, kertoo
Marika Ahlstén.

Uusi ”Osana luomakuntaa” -näyttely tarkastelee Luojan ja luomakunnan
suurta kysymystä Kirsikodin kehitysvammaisten taiteilijayhteisön silmin.
Näyttely on osa vuoden 2008 Yhteis-

vastuukeräyksen teemaa, jolla tuetaan
kehitysvammaisten työllistämistä.
Näyttely on tarkoitettu Yhteisvastuukeräyksen teemasta tiedottamiseen ja
sen käsittelyyn. Näyttely sopii erinomaisesti lapsille ja nuorille. Upeat
näyttelykuvat ja näyttelyn hinnat selviävät kotisivuilta www.secco.fi
Pyhän lähteillä -näyttely kutsuu uskontojen dialogiin. Näyttely esittelee
suuria uskontoja kuten hindulaisuutta, kiinalaisia uskontoja, buddhalaisuutta, juutalaisuutta, kristinuskoa ja
islamia. Näyttely koostuu 12 erilaisesta valokuvataulusta. Näyttelyn avulla
voidaan pohtia konkreettisia elämän
pelisääntöjä niin kouluissa kuin min-
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öhönvalmentajalla. Hän on
oka auttaa työnhakijaa työmisessä, työnantajaa sopiävien kartoittamisessa seuutenkin kehitysvammaian ja työnantajan välisenä
ä hetkellä työhönvalmennkin vain joillakin, lähinpaikkakunnilla.
ammainen ihminen pysn arvokkaan työpanoksen.
kin tarvitaan niihin kohmmasta on haittaa. Kehien ihmisten kohdalla tumonesti siihen, että saaöpaikan ovenväliin, Ahl-

a monien hänen kollegous on, ettei työnantajilla ole
mia kehitysvammaisten ihtämisessä. Kyse on lähinutteesta.
e on aika ymmärrettävää ja
Vammaisuus on kuitenkin
kettaa aika harvaa henkilöatus työllistämisestä pitää
antajille.
uukeräyksen puitteissa läa vuosi kirje monelle tuykselle. Tänä vuonna kiran, että rahan lahjoittamitys voisi miettiä, mitä työa yrityksessä on ja voisiko
mainen työntekijä olla vas-

jat hyötyvät kehitysvamen työllistymisestä, ja näin
Jotkut työnantajat näkevät
n myös sosiaalisen ja yhen vastuun kantamisena.
tekijöitä siirtyy runsaasti
uutta työvoimaa tulee aimmän. Kehitysvammaisisvammaisissa ihmisissä on
-kykyisiä reservejä.
urakunnan diakoni Johantoteaa, että työpaikan saataa kehitysvammaisen ihnlaatua ja vahvistaa itse-

lkka parantaa taloudellista

ikuisryhwww.krisuriliitto.fi
on seurakunöille tarkoitetoka esittelee, miten käytkuvataidetta seurakuntala se antaa vinkkejä mm.
mikunnan toimintaan,
ärjestämiseen sekä kirken hoitoon ja huoltoon.
lit julistavat ja juhlistappaassa esitellään lyhykstiilit ja papin jumalanu.
elämä muuttuu koostuu
ikkeleista, jotka käsitte-

tilannetta. Ja eiköhän kaikilla suomalaisilla tulisi olla oikeus osallistua yhteiskuntaan tekemällä työtä ja ansaitsemalla oma toimeentulonsa.
Lamminen kehuu kehitysvammaisia
ihmisiä työntekijöinä.
- He ovat monesti mitä parhaita työntekijöitä; luotettavia, innostuneita, ahkeria ja ylpeitä omasta työstään.

Liberia ulkomaankohteena
Kotimaan osion kahdesta muusta järjestöstä Nuorten Ystävät kehittää toiminta-alueellaan kehitysvammaisten henkilöiden tuetun työllistymisen työhönvalmennusta. FDUV jakaa tietoa ja saattaa yhteen eri toimijoita ruotsinkielisellä puolella.
Yhteisvastuutuotosta 60 prosenttia
käytetään kehitysyhteistyöhön ja avustustyöhön maailman kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta Tänä vuonna tuetaan Liberian jälleenrakennusta parantamalla köyhien toimeentuloa ja tukemalla väestön omavaraisuutta Avustustyön toteuttaa Luterilainen
maailmanliitto. Keräysvaroilla mm. järjestetään nuorille ammattikoulutusta,
koulutetaan viljelijöitä sekä jaetaan tarvittavia materiaaleja ja työkaluja.
Kymmenen prosenttia keräyksen tuotosta menee seurakunnan omaan käyttöön. Tämä osuus käytetään vuosittain
oman alueen vähävaraisten hyväksi.
Viime vuonna Yhteisvastuukeräyksen teemana oli Ehjä lapsen mieli. Kotimaassa keräysvaroilla autetaan lapsia,
joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Perun Andeilla Yhteisvastuu tukee Kirkon Ulkomaanavun sisarjärjestön käynnistämää mielenterveyshanketta.
Vuoden 2007 keräys tuotti valtakunnallisesti 5 024 288 euroa. Kotka-Kymin
kolmen seurakunnan yhteenlaskettu keräystulos oli 31 166 euroa.

Teksti Juhana Unkuri
Kuva Panu Koski

levät maahanmuuttajan arkea Suomessa. Artikkeleiden teemoina
on mm. kansainvälinen perhe,
lasten asema, koulutus ja opiskelu sekä hengelliset kysymykset.
Kirkkopalveluissa kulttuuritoimintojen yhteyshenkilönä toimii kulttuurisihteeri Tiina Gröhn.
Elämäniloinen ja värikäs taulu on
Osana luomakuntaa -näyttelystä. Se
on syntynyt Kirsikodin kehitysvammaisten taideryhmässä. Tekijä Pekka
Turunen on kuvannut paratiisin tapahtumaa, jossa Eeva ojentaa omenan
Aatamille.

Tuula Mäkitalo

yksen
allisuus



Rahankeräyslaki toi
muutoksia
seurakuntien
pankkisiirtokeräykseen
Kotkan Kehitysvammaisten Tuki ry.n Jelppiskodin tunnelmaa iltapuuropöydän
äärellä. Takarivissä vasemmalta Ismo Pakkanen, Vesa Ahvenainen, Eija Jürgens, Satu Kanervio, Jukka Miettinen, Johanna Lamminen, Satu Hännikäinen,
Milla Tuononen ja Esa Tuominen. Pöydän ääressä etualalla Bertta Laakkonen ja
takana istumassa Mia Ryynänen.

”Haluan töihin!”
Yhteisvastuukeräys kutsuu työllistämään kehitysvammaisia ja maataan
rakentavia liberialaisia.
Helmikuun 3.
päivänä käynnistyvä Yhteisvastuukeräys, kutsuu kaikki suomalaiset mukaan työllistämään
kehitysvammaisia suomalaisia ja
maataan jälleenrakentavia liberialaisia. Yhteensä noin
40 000 vapaaehtoista kerääjää lähtee
lippaineen ja listoineen liikkeelle ympäri Suomen. ”Haluan töihin” -kampanja kestää vapunpäivään saakka.
”Haluan päiväkotiapulaiseksi”, kertoo sosiaali- ja terveysalan
avustaviin tehtäviin tänä keväänä
valmistuva helsinkiläinen Juha Salo kansikuvassa.
29-vuotiaalla Salolla on Downin oireyhtymä ja hän asuu isänsä kanssa. Hän on aiemmin ollut
töissä pikaruokalassa ja työharjoittelussa vanhainkodissa. ”Työ on
tärkeää, jotta saisi palkkaa ja voisi
muuttaa omilleen. Oman asunnon
hankkiminen vaatii rahaa. Töistä
saisi myös tekemistä, ettei tarvit-

sisi tyhjän päiten olla.”
Juha Salo on yksi monista kehitysvammaisista suomalaisista,
jotka tahtovat palkalliseen työsuhteeseen. Yhteisvastuukeräys
on haastanut yli 4000 suomalaista yritysjohtajaa palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Kirkon ja seurakuntien piirissä pyritään lisäämään kehitysvammaisten työntekijöiden määrää.
Yleisö voi tänä vuonna osallistua keräykseen paitsi lahjoituksin,
myös esimerkiksi kirjoittamalla
kirjeen kunnanvaltuutetulleen.

Yhteisvastuukeräystilit ja
seurakuntien viitenumerot
Nordea 208918-6775
OKO Pankki Oyj 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Kotkan seurakunnan viite 304227
Kymin seurakunnan viite 304256
Langinkosken seurakunnan viite 304269

Uuden rahankeräyslain myötä
kaikkien keräysten, myös Yhteisvastuun, toimeenpanosäännöt ja valvonta ovat tiukentuneet. Suurin muutos seurakuntien toiminnassa on pankkisiirroilla suoritettavassa keräyksessä.
Pankkisiirtokeräystä suoritettaessa on tästä lähtien sallittua käyttää ainoastaan Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallisia pankkitilejä.
Jos seurakuntakuntasi toteuttaa pankkisiirtokeräyksen, toimi seuraavasti:
Ilmoita pankkisiirtolomakkeessa valtakunnallisen tilin
lisäksi viitteeksi seurakunnan
oma viitenumero, jolloin keräystoimistoon tulleet lahjoitukset kohdistuvat suoraan oman
seurakuntasi tulokseen.
Kuinka mahdolliset viitesiirroilla tulleet lahjoitukset sitten
kohdentuvat keräävälle seurakunnalle ja kasvattavat seurakunnan tulosta?
Tilillepanoja tulee keräystoimistoon tuhansittain ja kirjaus
tiliotteilta vie melkoisen pitkän
ajan. Lähetämme tiedot kunkin seurakunnan pankkisiirtokertymästä toukokuun puolessa välissä. Tuolloin seurakunta voi tehdä tilityksensä näiden
tietojen perusteella ja samalla
laskea sen pohjalta tuotonjaon
mukaisesti heille kuuluvan 10
prosentin oman osuuden.
Oletettavasti yksityisten lahjoittajien viitesuorituksia tulee
muutamia toukokuun jälkeenkin. Ne siirretään suoraan seurakuntien tuloksiksi elokuun
lopussa.
Jokaiseen seurakuntaan on
lähetetty sille kuuluva viitesiirtonumero. Viitenumerot
ovat entiset ja toimivat kaikissa pankkiryhmissä.
Yhteisvastuukeräykselle siirretyt varat toki menevät kohteeseen ilman viitettäkin, mutta ne
eivät siis kartuta halutun seurakunnan keräystulosta, vaan näkyvät keräyksen valtakunnallisissa tuloksissa.

Osviitta



Vaivaisukot ovat vanhoja puuveistoksia, joiden avulla aikoinaan kerättiin varoja kirkon jakamaa köyhäinapua varten. Ne edustavat
siis oman aikansa diakoniatyötä.
Vaivaisukot kuuluvat suomalaiseen kansanperinteeseen, vastaavanlaisia veistoksia ei ole muualla maailmassa. Kyseessä on oikeastaan taiteenhaara, joka sijoittuu
kansatieteen ja taidehistorian välimaastoon, ja onhan vaivaisukoilla yhtymäkohta maamme sosiaalipolitiikkaankin.
Suuri osa vaivaisukoista on säiden armoilla seistessään aikojen
saatossa lahonnut. Vuonna 1997
tehdyn kyselyn mukaan toimivia vaivaisukkoja on 107 sekä yksi akka. Parhaiten vaivaisukot
ovat säilyneet Pohjanmaalla. Jonkin verran niitä tapaa myös Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja
Satakunnassa. Muutama harva
on Itä- ja Etelä-Suomessa. Osa arvokkaista veistoksista on siirretty kirkkojen eteisiin turvaan ilkivallalta.

Lähetä leipäsi
vetten yli
Historiallinen lähtökohta vaivaisukoille löytyy keskiajalta, jolloin
katolinen kirkko pystytti ns. uhritukkeja kirkkoihin. Paavi Clemens
V kehotti vuonna 1308 keräämään
rahaa saraseeneja vastaan käytyyn uskonsotaan. Uhritukit olivat onttoja, ja niissä oli kolme lukkoa avaimineen eri henkilöitä varten. Ne oli koristettu pyhäinkuvilla. Myöhemmin uhritukit yhdistettiin anekauppaan.

Ahlaisten kirkon vaivaisukko.

Ruotsi-Suomessa uskonpuhdistus muutti uhritukkien ulkonäköä, sillä pyhäinkuvat määrättiin poistettavaksi 1500-luvulla. Käyttötarkoituskin muutettiin,
sillä enää ei kerätty rahaa kirkon
omiin tarpeisiin vaan sairastupien
ylläpitoa varten ja köyhien auttamiseksi. Uhritukeista tuli vaivaistukkeja.
1600-luvulta on säilynyt kuningatar Kristiinan esitys, jonka mukaan vaivaistukkeja oli sijoitettava kirkkojen lisäksi kaikkiin julkisiin paikkoihin. Sata vuotta myöhemmin vaivaistukkeja oli myös
teiden varsilla ja laivoissakin. Samaan aikaan muuttui tukkien ulkonäkökin uudelleen. Vaikka pyhäinkuvat oli poistettu, koristeltiin tukit uudelleen ihmishahmoisiksi, jotta ne vetoaisivat paremmin lahjoittajiin.

Autuas on joka
köyhää holhoo
Köyhäinhoito oli alkujaan sukulaisten velvollisuus. Valistusaikana 1700-luvulla pohjoismaissa ruvettiin korostamaan julkista velvollisuutta hoitaa osattomia. Kunnat ja seurakunnat sopivat, miten käytännössä toimittiin. Meillä Suomessa kerättiin köyhille varoja ristiäisissä, häissä ja hautajaisissa. Perunkirjoituksissa luovu-

Ulla Spännäri

Kaija Santaholma

Marja Meura

Vieraillessaan LänsiSuomen kirkoissa matkailija saattaa nähdä
kirkon tai kellotapulin
seinustalla puisen veistoksen, vaivaisukon, joka ojentaa anovasti kättään. Monien vieressä on
pieni taulu, joka kehottaa kulkijaa antamaan
rahaa köyhille ja vaivaisille.

Kaija Santaholma

Joka waiwaista armahtaa,
se lainaa Herralle

Suomen vanhin vaivaisukko löytyy Hauholta.

tettiin 1/8 prosenttia köyhäinhoitoon. Kylät jaettiin ruotuihin, jotka vastasivat omien ruotuvaivaistensa hoidosta. Osa autettavista
oli ns. kirkonvaivaisia.
Apua tarvitsevia oli paljon eikä kansakaan ollut varakasta, sillä Suomi oli aina mukana Ruotsi-Suomen sodissa. Venäjän vallan alettua määrättiin kaikille tuloveroa maksaville köyhäinhoitovero. Kirkko oli kuitenkin vielä
koko 1800-luvun vastuussa vähävaraisten auttamisesta. Osa avusta oli ruoka- ja vaateapua, mutta
rahojen keräämisessä vaivaisukot
olivat tärkeitä.

Iloista antajaa
Jumala rakastaa
Jo keskiajalla Suomessa rakennettiin laivoja, tärkeimmät rakennuspaikat sijaitsivat Pohjanmaalla.
Sen ajan laivoihin veistettiin keulakuvia eli kaljuunankuvia. On
arveltu, että keulakuvanveistäjiä
on pyydetty tekemään myös koristeltuja vaivaistukkeja. Aiheensa nämä kansantaiteilijat saattoivat ottaa Raamatusta, josta löytyy
mm. sokea Bartimeus ja sairas Lasarus. Malleina he käyttivät usein
kerjuulla kulkevia sotainvalideja.
Monilla vaivaisukoilla onkin puujalka ja keppi.
Vaivaisukot olivat usein miehen

Vöyrin vaivaisukko.

mittaisia, joskus lyhyt ukko laitettiin jalustalle. Kansa kutsui vaivaisukkoja myös vaivaispojiksi,
kirkonäijiksi tai puuäijiksi. Joillekin ukoille annettiin kutsumanimi
kuten Bartimeus, Samuel, Samuli,
Lasarus, Puu-Matti, Puu-Jussi tai
Hiski. Useimmat ukot ovat maalattuja ja hyvin ilmeikkään näköisiä. Raha laitetaan yleensä rinnassa olevaan reikään.
Vain yksi vaivaisakka on säilynyt ja sekin on oikeastaan tyttö, joka seisoo Soinin kellotapulin
edessä yllään sininen puku ja valkea esiliina.
Monet ukot seisovat puisen katoksen alla, jossa on myös kehotustekstitaulu. Joskus tekstit olivat pitkähköjä kuten ”Jos sinulla
paljon on niin anna runsas jos sinulla wähä on niin anna siitä wähästä hywällä mielellä”, ”Anna
Apu Sairahalle, Weljell, Köyhäll,
Waiwaselle” tai ”Älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy”.

Älä käännä pois
silmiäs tarvitsevalta
Vaivaisukkoja ryöstettiin yleisesti,
vaikka siitä saattoi seurata raipparangaistus. Ukkoihin liitettiin erilaista tarustoa ja kauhukertomuksiakin. Vimpelissä kerrottiin, mi-

ten joku yritti tanssittaa vaivaisukkoa ja halvaantui. Vanha kotimainen elokuva Vaivaisukon morsian hyödynsi tällaista perinnettä.
Sakari Topeliuksen satu Vaivaisukko kertoo Lohtajan vaivaisukon
historiasta.
Vanhin vaivaisukko on Bartimeus Hauholta. Sitä koskeva tieto on kirjattu vuonna 1713. Suurin
osa ukoista on 1800-luvulta. Joitakin uusia vaivaisukkoja on tehty. Osa ukoista on siirretty museoihin. Nykyään nämä vanhat kirkonäijät keräävät rahaa seurakuntien diakoniatyölle ja kirkon ulkomaanavulle.
Nyt yhteiskunta ja kunnat hoitavat lakisääteisesti vähävaraisten ja sairaiden taloudellisen tuen. Tosin kirkon diakoniatyö jatkuu edelleen tarpeellisena toimintana. Vaivaisukkojen merkitys tällä saralla on kuihtunut, mutta katsellessaan meitä vakavina kirkon
seinustalla ne kertovat omaa tarinaansa maamme kulttuurihistoriasta. Samalla ne muistuttavat yhteisvastuullisuuden tärkeydestä.

Marja Meura
Lähteet: Kaija Santaholma, Vaivaisukot ja Markus Leppo, Vaivaisukot
(Otsikot vaivaisukkojen kehotustauluista)

Hiljaisuus hoitaa sielua
Miten olisi, jos voisit vetäytyä keskellä tavallista arkipäivää tai pyhäpäivänä täyteen hiljaisuuteen,
paikkaan, joka hoitaa jo kauneudellaan? Voisit muistella pääsiäisviikon tapahtumia, lukea runoja,
rukouksia tai satuja, voisit kirjoitella mietteitäsi muistiin, syödä
kevyen lounaan tai vaikka ottaa
pienet unet? Voisit tulla ja mennä
oman aikataulusi mukaan?
Kaikkea tätä ja lisäksi muuta
tarjoaa Hiljaisuuden talo, joka toimii taas palmusunnuntaista pitkäperjantaihin Kymin kirkonmä-

ellä Helilän seurakuntatalossa, joka päivä klo 11-19.

Lahjoita hiljaisuutta
toisillekin
Helilän seurakuntatalon rakentaminen hiljaisuuden taloksi vaatii
talkoolaisia. Tarvitaan niitä, joilla on ideoita ja jotka haluavat sisustaa tilan kauniiksi, mutta myös
niitä, jotka ovat valmiit kantamaan tavaroita, kuljettamaan niitä, toimimaan talonvahteina ja

hoitamaan keittiötä.
Talkoolaisten suunnittelukokous on keskiviikkona 20.2. klo 18
alkaen Helilän seurakuntatalolla.
Rakentamisen aloitamme perjantaina 14.3. klo 17 ja jatkamme sitä
lauantaina.
Vaikka Kymin seurakunta
järjestää Hiljaisuuden talon, eivät
seurakuntarajat toivottavasti rajoita talkoolaisia ja kävijöitä. Kaikki ovat tervetulleita!

Osviitta



Kirkkoherran vinkkelistä 1

Jukka Lopperi:

Seurakuntalaisten toivomuksista pontta uusiutuvaan palveluun

Mitä uutta tai erityistä on luvassa Langinkosken
seurakuntatyössä tänä talvena?
- Maaliskuun alussa on Langinkosken seurakunnassa piispantarkastus, mikä sävyttää voimakkaasti kevään toimintaamme. Toivottavasti
siinä yhteydessä saamme ottaa esille meille tärkeitä asioita. Pyrimme myös alkuvuodesta saamaan valmiiksi seurakuntamme tulevaisuuden
strategian, joka hyvällä tavalla olisi ohjaamassa toimintaamme niin, että Langinkosken seurakunta voisi palvella ja mielekkäästi tavoittaa
kaikkia sen alueella asuvia.
- Iso kysymys - ei pelkästään Langinkoskella
- vaan koko kirkossa on se, kuinka pystyisimme
uudistumaan ja samalla omasta hengellisestä
lähtökohdastamme käsin voisimme mielekkäästi palvella ihmisiä.
Mikä eri toimintamuotojen työtiimejä/kirkkoherraa juuri tulevan vuoden/kevään 2008 toiminnassa innostaa?
- Kaikki työmuodot ovat tärkeitä ja kirkkoherrana tunnen huolta jokaisesta työalasta. Iloitsen
erityisesti monipuolisesta jumalanpalveluselämästämme. Ensi keväänäkin on tarjolla mukulamessua, afrikkalaista gospelmessua ja kevään
aluksi tilkkumessu. Väliin toki mahtuu aivan tutJatkuu sivulta 3

Kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaali
Maallikkoedustajien vaalissa ovat
äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen tai seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten
kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, varajäsen hänen tilalleen tulee seurakuntakuntaneuvostosta.
Sellainen pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsen, ei voi äänestää kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa, vaan ainoastaan pappisedustajien vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Kukin äänivaltainen saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.
Vaali toimitetaan maanantaina
11. päivänä helmikuuta 2008. Äänestäminen tapahtuu seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisessä kokouksessa. Vaalilippu maallikkovaalissa on väriltään valkoinen.
Maallikkoedustajaksi voidaan
valita hiippakuntaan kuuluvan
seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on suostunut ehdokkaaksi. Myös seurakunnan palveluksessa olevat,
pappeja lukuun ottamatta, voivat
olla ehdokkaina.

tuja, tavanomaisia sunnuntain messuja. Toivoisin, että ihmiset löytäisivät messut itselle hyväksi elämän rakennuspaikaksi.
- Keväällä uudistetussa Ruonalan kirkossa
on lapsityön järjestämä pääsiäistapahtuma, jossa näyttävien nukkien avulla käydään pääsiäisen tapahtumia läpi. Muutenkin toivoisin, että
lapsi-, perhe- ja nuorisotyön käyttöön uudelleen
somistettu Ruonalan kirkko löytäisi paikkansa
ja että myös nuoret löytäisivät Ruonalan kirkon
omaksi kokoontumispaikakseen.
- Diakoniatyössä on jokakeväisenä ponnistuksena Yhteisvastuu keräys, joka on osa myös
koko seurakunnan toimintaa.
- Kaiken kaikkiaan Langinkosken seurakunnan
toiminnassa on luvassa
hyvin monipuolinen toimintakausi. Toivottavasti voisimme todella löytää
myös jotain uutta, jolla tavoitamme ihmisiä. Uuden
hyvin toiminnan keksiminen ei vain ole niin yksinkertaista. Olisi mielenkiintoista aloittaa seurakuntatyö ns. puhtaalta pöydältä
– millaisellahan toiminnalla päivämme täyttyisi?

ta, on seurakunnallisen hallintokäytännön mukaan toiminnan suunnittelussa mukana ollut
myös työalan toimikunta, jossa on mukana seurakuntalaisia eri ryhmistämme. Kun seurakuntalaisia kohtaamme, esille tulee myös toiveita, joihin pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan.
- Kevään aikana meillä on tarkoitus järjestää
jälleen kerran kysely siitä, mitä ihmiset seurakunnalta toivovat. Tämä kysely liittyy paitsi messujen sisältöön myös koko muuhun toimintaan.
Tällä tavoin pyrimme jälleen kerran kartoittamaan ihmisten toiveita, toteaa Jukka Lopperi.

Tuula Mäkitalo

Seurakuntien kirkkoherrat kertovat Osviitassa
kukin vuorollaan, mikä heitä innostaa tulossa
olevalla työkaudella, mitä kirkkoherra toivoo ja
mihin seurakuntatyössä erityisesti satsataan.
Tämän vuoden ensimmäisessä Osviitassa
kysymyksiin vastaa Langinkosken seurakunnan
kirkkoherra Jukka Lopperi. Kevään aikana ovat
vuorossa Kotkan ja Kymin kirkkoherrat.

Kuinka seurakuntalaisten
toivomukset vaikuttavat
työn suunnittelussa?
- Kun työalat ovat viime
vuoden puolella suunnitelleet tämän vuoden toimin-

Kirkolliskokouksen
pappisedustajien valinta
Pappisedustajien vaali toimitetaan
11.2. rovastikunnittain erityisessä
pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle. Äänioikeutettuja ovat kirkkolain 5 luvun
5 §:ssä tarkoitetut hiippakunnan
papit. Vaalikelpoinen pappisedustajaksi on hiippakuntaan kuuluva
pappi, myös sellainen, jolla ei ole
kirkkolain 5 luvun 5 §:n nojalla äänioikeutta tässä vaalissa.

Hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaali
Hiippakuntavaltuuston jäsenet 14 maallikko- ja 7 pappisjäsentä valitaan samaan aikaan kuin uudet kirkolliskokousedustajat. Uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2008. Vaali toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä erivärisin
vaalilipuin. Maallikkovaalissa on
vihreä ja pappisvaalissa keltainen
vaalilippu.

Kotkan rovastikunnan
edustajat 2004-2008
Kotka-Kymin seurakuntayhtymästä on tällä hetkellä istuvassa
kirkolliskokouksessa kaksi edustajaa, kirkkoherra Juha Raatikainen ja vt. toimialajohtaja Kaisa
Rönkä.
Nykyisessä Mikkelin hiippakuntavaltuustossa Kotkan rovastikunnasta valittuina edustajina toimivat ylikonstaapeli Seppo Eerola, kirkkoherra Hannu Marttila ja
vapaa toimittaja Marja Meura.

- Tervetuloa toimintaan, toivottavat seurakuntien kirkkoherrat Kirsi Hämäläinen, Juha Raatikainen ja Jukka Lopperi.

Kirkon kätköistä

Lahja työväeltä

Kymin kirkon alttarille antaa oman leimansa kaksi korkeaa, kolmihaaraista
kynttilänjalkaa, materiaalina hiottu lasi.
Kynttilänjaloissa on hopeiset laatat, joissa teksti: ”Lahja Karhulan Lasitehtaan
Työväeltä 25/12.1901.” Vuonna 1901
Kymin kirkko täytti 50 vuotta. Kynttilänjalat ovat sekä syntymäpäivä- että joululahja.
Kynttilänjalat kertovat osaltaan Karhulan teollisuuden historiasta. Kymin historia 2:n mukaan lasitehdas perustettiin
vuonna 1873. Kukoistava sahateollisuus
tuotti paljon rimajätettä, jota voitiin hyödyntää lasinvalmistuksen polttoaineena.
tehdas valmisti etupäässä pulloja, sittemmin myös ikkunalasia.
Vaikka lasituotteilla oli paljon menekkiä, tehdas oli vaivalloinen ylläpidettävä
ja vaihtoi usein omistajaa. Vuosina 18951904 sen omisti F A Collin. Toimintansa
tehdas lopetti 1908.
Rurik Tammekkaan suullisen kertoman mukaan lasitehtaan työnjohto kuului
Kotkan ortodoksiseen seurakuntaan. Siten Pyhän Nikolaoksen kirkko sai enemmänkin lahjoituksia. Luterilainen työväki
halusi taas muistaa omaa seurakuntaansa.
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnassa suositaan nykyisin alttarikynttilöiden määrän vaihtelua siten, että tavallisina pyhinä palaa kaksi kynttilää, tiettyinä pyhinä neljä ja vain juhlapyhinä kuusi
kynttilää.

Seppo Palviainen

Kymin kirkon alttaripöydällä on kaksi samanlaista kynttelikköä.

Kymin seurakunnassa pidetään tärkeämpänä, että kirkossa on näkyvillä
myös menneisyys, se miten edelliset sukupolvet ovat kirkkoa kaunistaneet. Siksi kirkossa palaa joka pyhä kuusi kynttilää alttarin komeissa lasisissa kynttilänjaloissa.

Varpu Sintonen

Osviitta
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Järj. Kymin seurakunta

Kymin kirkossa
sunnuntaina 3.2. klo 13

”Toisessa kädessä Jumala ja
toisessa sinä”.
Puuhailua ja ystävyyttä,
Silmut-kuoro ja ehtoollisenvietto.
Kaiken ikäiset tervetuloa!

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

Lähteellä -illat
(parittomat viikot)
Ruonalan kirkolla klo 18

”Minä uskon!”

• 31.1. Anna-Marie
Klaavu puhe ja Petra
Koso laulu
• 14.2. Kristiina Könönen puhe ja AnneMaj Seppä laulu
• 28.2. Leena Vitikainen puhe ja KukkaMaaria Kaario laulu
• 13.3. Paavo Wahlroos puhe ja Reija

Karppinen laulu
• 27.3. Marjut Suvilaakso puhe ja Jari
Pekka Mielonen laulu
• 10.4. Leena-Kaisa
Kivioja puhe ja laulu
• 24.4. Merja Lemmetyinen puhe ja Tapio
Jokinen laulu

Erityiskirkkopyhiä ja
iltakirkkoja
Kotkan kirkossa: Su 17.2. klo 13
Ruotsinkielinen messu. - Su
24.2. klo 10 Messu (Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä). Messun
jälkeen kirkkokahvit Kotkan
srk-keskuksessa.
Viikkomessu tiistaisin klo 18
Kotkan kirkossa.

Musiikkityö

Kirkkokuoron harjoitukset
keskiviikkoisin klo 18-20 Kotkan
srk-keskuksessa. Tervetuloa
myös uudet laulajat!
Lisätiedot kanttori Irina Lampén,
p. 041 462 6224.

Aikuistyö

Seminaari

Järj. Langinkosken seurakunta

Järj. Langinkosken seurakunta

Puheenvuoroja, musiikkia ja yhdessäoloa uskon ja
elämän kysymysten äärellä. Iltojen juonto: Marjo
Posti ja Anneli Vainikka.Musiikki: Mariia Lemmetyinen. Mukana joka illassa myös pastori Langinkosken seurakunnasta.

Seurakunnassa kokoontuvat
säännöllisesti merimieskirkkopiiri, naisten luovan toiminnan
piiri, nyplääjien piiri, miesten
keskustelu- ja raamattupiiri,
työikäisten naisten raamattupiiri ja kaikille avoin rukouspiiri, naisten lentopallo, nais-

ten jumppa, sekä Cursillo ryhmä.
Luentosarja suurista tunteista, viimeinen ilta to 7.2. klo 18
Kotkan konserttitalon Duetossa.
Toimittaja ja terapeutti Salme
Blomster luennoi aiheesta ”Kateus ja itsensä hyväksyminen”.
Naisten leiri 29.2.-2.3. Höyterissä. Perinteinen käsityön, jutustelun ja levon viikonloppu.
Hinta 25 e. Ilm. perjantaisin Satu Pekkiselle, p. 044 752 9506.
Aikuistyön talven toiminnasta
lisätietoa pastori Liisa Hopeavuori p. 044 752 9517 ja vs.
khra Kirsi Hämäläinen p.
041 502 2711.

Lähetystyö
Lähetyspiiri ke klo 12.30
Kotkan srk-keskuksessa.

Diakoniatyö
Muuta: Kotkan, Kymin ja Langinkosken yhteinen näkövammaisten kerho ma 25.2. klo
12-13.30 Karhulan srk-keskuksessa. Huomioi uusi aika! Invataksikuljetus. - Kotkan ja Langinkosken liikuntavammaisten kerho pe 22.2. klo 11.3013.30 Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Nortamaan invataksikuljetus. Uusien kerholaisten ilmoittautuminen Anne Suomalaiselle p. 041 462 6215. - Kiirastorstain ehtoollishetki Kotkan, Kymin ja Langinkosken liikunta- ja näkövammaisille to
20.3. klo 10 Sunilan srk-talolla.
Ilmoittautuminen oman seurakunnan työntekijälle. Invataksikuljetus Kotkan alueella. - Inkeriläisten piiri kokoontuu joka

Kymissä keväällä 2008

Kristillisen
mietiskelyn ilta

• Ke 27.2. klo 17-20 Helilän seurakuntatalolla
(Kymin kirkon vieressä).
• Kristilliseen mietiskelyyn
johdattelee uskontokasvatussihteeri ja kouluttaja Pekka Y. Hiltunen.
• Jumalan kohtaamista
hiljaisuudessa ja Sanassa
ja hiljentymistä Hänen
edessään.

Hiljaisuuden talo

• 16.3.-21.3. auki päivittäin klo 11-19 Helilän
seurakuntatalolla.
• Päivärukous klo 12 ja
ohjelmatuokiot klo 18.
• Rukoushetki klo 19 Kymin kirkossa.

Pitkäperjantain
vaellus 21.3.

• Lähtö Kotkan kirkosta
aamujumalanpalveluksen jälkeen.
• Vaellus Kymin kirkkoon,

Etelä-Kymenlaakson
Perheasiain
neuvottelukeskus
Kaivokatu 17, 48100 Kotka
Ajanvaraus klo 9-12
p. (05) 730 1100

Vauvakirkko
su 10.2. klo 16
Kotkan srk-keskuksessa
Vauvakirkko on perheen
hetki Jumalan kasvojen
edessä. Laulut ovat helppoja. Vauvat ja pienet mahtuvat mukaan ja saavat
siunauksen.
Samalla voimme vaihtaa
kuulumisia.
Ota mukaan lapselle
helistin.
Lopussa pientä tarjoilua.
Hetki kestää n. 40 min.
Mukana pastori
Liisa Hopeavuori ja
lastenohjaajia.
Järj. Kotkan seurakunta

jossa klo 15 Jeesuksen
kuolinhetken hartaus.

Hiljaisuuden illat

• Kymin kirkossa parittoman viikon keskiviikkoina klo 19.
• Rukousta, raamatunlukua, hiljaisuutta, laulua.
Teejatkot sakastissa.

Kirkkovaellus

tulossa kesäkuussa.
Järj. Kymin seurakunta

Viikkotoiminnat Arkussa: ti klo
14-18 After School (5.2. alk.)
ja ke klo 18-21 Cafe (6.2. alk.).
Kymigospel 8.2. klo 18 alk.
Kotkan srk-keskuksen salissa.
Esiintyjinä gospelbändit Kisko ja
Poltinmerkki.
Nuorten messu ti 11.3. klo 18
Kotkan kirkossa.
Nuorten Yhteisvastuun lipaskeräys -tempaus pe 14.3. klo
14 alk. Ilmoittaudu kerääjäksi
9.3. mennessä Johanna Nymanille, p. 041 462 6218 tai Mari
Mäki-Virtaselle, p. 041 462
6222.

Varhaisnuorisotyö
Varhaisnuorten talvileirit Ristiniemessä 22.-24.2. (8-10-vuotiaille) ja 25.-27.2. (11-14-vuotiaille). Leirimaksu 15 e. Ilm. viimeistään 8.2. Sinikka Lopperi,
p. 041 462 6212 tai Mari MäkiVirtanen, p. 041 462 6222.

Kymin kirkossa: Su 3.2. klo 10
Yhteisvastuukeräyksen avaus
Sunilan seurakuntatalossa: Katolisen kirkon messu su 10.2.,
16.3., 13.4. ja 11.5. klo 16.
Messun pitää isä Stanislav Kouvolasta, Pyhän Ursulan seurakunnasta.
Nuorten messu
Ti klo 18-19 Kymin kirkossa,
19.2., 18.3. ja 15.4.
Sanan ja rukouksen ilta
Ke 2.4. klo 19 Kymin kirkossa,
Pirkko Jalovaara.

Aikuistyö
Piirejä aikuisille, tapahtumia:
Maanantain raamattupiiri joka
ma klo 18 alasalissa, Karhulantie
31. - Raamattu- ja rukouspiiri
joka toinen to 10.1. alk. klo
18.30 alasalissa, Karhulantie 31.
- Martan pirtti avoinna joka tiistai klo 10, Karhulantie 31. Ylistys- ja rukoushetki joka pe
klo 18.30 Karhulan srk-keskuksessa, Karhulantie 33.

Lähetystyö

Lähetyspiirit: Askartelu- ja käsityöpiiri, joka toinen maanantai, Helilän srk-talossa klo 17,
alk. 7.1. - Helilän lähetyspiiri,
joka toinen tiistai, Karhulan srkkeskuksessa klo 18-19.30, alk.
8.1. - Yhdistetty Keskipäiväja Kyminkartanon lähetyspiiri,

Tuomasmessut

Reijo ja Kaija Telaranta

Hiljaisuuden viljelyä

Nuorisotyö

Erityiskirkkopyhiä

Kotiseurakunta –

Elävän seurakunnan
tämän päivän haasteet
Aittakorven seurakuntatalo
su 24.2.2008 (Luhtipolku 3)
• klo 16.00 Seminaarin
avaus ja tavoitteet
• klo 16.15 Mistä tuntee
Musiikkia
elävän seurakunnan?
Koskigospel,
• klo 17.00 Elävän seuAnne-Maj-Seppä, laulu,
rakunnan arki ja toiyhteislaulua
minta
• klo 17.45 Kahvi
mukana
• klo 18.15 Sanan ja
Minna Kettunen,
rukouksen ilta
Tero Hietanen ja
”Että he yhtä olisivat”
Riitta Huovila
(Joh.17)

tiistai Ruonalan kirkolla klo 1416. Huomioi uusi aika! Seurakunnan työntekijä vierailee joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina kuljetus Kotkan srk:n
ja Kymin srk:n alueilta ja tarvittaessa Langinkosken srk:n alueelta. - Eläkeikäisten retki Lahden seudulle ke 12.3. Retkellä
on runsaasti liikkumista. Tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa.

• Keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perheelämän ongelmiin ja muihin elämän kriiseihin.
• Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Kymin seurakunnassa
• Su 17.2. klo 18 Kymin kirkossa. Iltatee messun jälkeen Helilän seurakuntata-

lossa. Lauluharjoitukset klo 18.30 alasalissa 8.2. ja neuvotteluhuoneessa
13.2.
• Su 30.3. klo 18
Kymin kirkossa. Iltatee. Helilän srktalossa. Lauluharjoitukset klo 18.30
alasalissa 14.3. ja srksalissa 26.3.
• Su 20.4. klo 18 Pyhtään
kirkossa. Lauluharjoitukset
klo 18.30 Karhulan srk-keskuksen alasalissa 11.4. ja

Sisälle
sanaan -illat
(parilliset viikot) Ruonalan kirkolla torstaisin klo 18
körö, körö, kirkkoon

Taaperokirkko
Ruonalan kirkossa
su 2.3. klo 15
os. Mäkeläntie 2

• Mehu- ja kahvitarjoilu.
• Tervetuloa helistimien
kanssa köröttelemään.
Järj. Langinkosken seurakunta

Osviitta
9. vuosikerta

Kotkan seurakunnassa
• Su 17.2. klo 18
Hovinsaaren seurakuntatalossa, aiheena Yhteisvastuukeräys.
• Su 16.3. klo 18 Kotkan
seurakuntakeskuksessa.
• Su 13.4. klo 18 Kotkan
seurakuntakeskuksessa.

Julkaisija:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Päätoimittaja:
Tuula Mäkitalo, tuula.makitalo@evl.fi
Toimitus:
Tuula Mäkitalo ja Ulla Spännäri
Seurakuntien tiedotustoimiston osoite
Mariankatu 14 C, 2. krs, 48100 KOTKA
p. (05) 225 9250 tai 225 9251
faksi (05) 225 9252,
sähköpostiosoite osviitta.lehti@evl.fi

1. Johanneksen kirje
Kirjoista suurimman äärellä
etsimme keinoja
ymmärtää, uskoa ja iloita!
Raamattuluennot:
pastori Tero Hietanen
To 7.2. Ei pimeyden häivää (1. Joh. 1)
To 21.2. Uusi käsky? (1. Joh. 2)
To 6.3. Kenenkäs lapsia sitä ollaan? (1.Joh. 3)
To 20.3. Jumala on rakkaus (1.Joh. 4)
Illan päätteeksi kiirastorstain ehtoollishartaus klo 19
To 3.4. Kuka voittaa? (1.Joh. 5)

Tiedotustyön toimikunta
2008:
Reino Korhonen (pj.), Juha Raatikainen,
Marja Meura, Ulla-Maija von Hertzen
ja Tuula Mäkitalo
Taitto ja kuvankäsittely:
Kotimaa-Yhtiöt Oy
Kustantaja:
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Helsinki
Ilmoitusmyynti:
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Helsinki
Eila Koivunen p. 020 754 2319

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka
p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin la 15.3.2008
Aineistot pääsiäisen Osviittaan
toimitukselle viimeistään 26.2.2008
Kotisivuillamme on lisää ajankohtaista tietoa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän ja Kotkan
evl.lut. seurakuntien toiminnasta
ja palveluista

www.kotkanseurakunnat.fi

Järj. Langinkosken seurakunta

Perhemessu

Osviitta

11
Käsikelloyhtye Sonuksen

Diakonian kerhot
Kerhot kokoontuvat kerran
kuussa: Sunilan kerho ma 14.1.
alk. klo 11.30-13 Sunilan srk-ta-

lossa. - Tavastilan kerho to klo
13-14.30 Tavastilan kirjaston
kerhoh. 21.2., 27.3., 24.4. Jäppilän kerho to klo 13-14.30
Jäppilän VPK:n talossa 14.2.,
13.3., 10.4. - Hurukselan kerho ti klo 13-14.30 seuratalo
Soihtulassa 12.2., 11.3., 8.4. Diakoniapiiri ti klo 12-13.30
Martan pirtissä, Karhulantie 31,
19.2., 18.3., 15.4. - Liikuntavammaiset ma klo 13-14.30
Karhulan srk-keskuksessa 18.2. Näkövammaiset ma klo 1213.30 Karhulan srk-keskuksessa
25.2., 28.4. - SPR:n kerho
maanantaiset ma klo 13-15 srkkeskuksessa kuukauden 1. ma. Jäppilän Merimieslähetyspiiri
ke klo 10-12 kokoontuu kodeissa.

kirkko Ruonalan kirkossa ja su
24.2. klo 12 Karhuvuoren kyläkirkko Haltijassa, Haltijantie 1.

Aikuistyö

Su 24.2. klo 16 Seminaari ”Elävän seurakunnan tämän päivän
haasteet” Aittakorven srk-talossa, Reijo ja Kaija Telaranta. - Su
24.2. klo 18.15 Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven srk-talossa, Reijo ja Kaija Telaranta.

Lähetystyö

Ma 11.2. klo 14 Lähetystyön
ystävänpäiväjuhla Langinkosken kirkolla, mukana Kari Eskelinen Sanansaattajista.
Lähetyspiirit maanantaisin klo
14 Aittakorven srk-talossa ja
Langinkosken kirkolla, tiistaisin
klo 18 parittomilla viikoilla Vitikaisilla, Salotie 7. Kaikki tervetuloa!

Kansainvälinen työ

Fellowship meetings su 10.2.
klo 15 guest speaker Tero Hietanen, su 2.3. klo 15 guest speaker Sean Cresswell.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 3.2.
klo 10 Messu, yhteisvastuukeräyksen aloitus. - Su 17.2. klo
10 Messu, Kansanlähetyksen
kirkkopyhä. - Su 2.3. klo 10
Messu, Metsolan Aikamiespoikien ja Metsolan Tyttöjen kirkkopyhä. - Su 9.3. klo 9 Yleinen
piispantarkastus ja klo 10 piispantarkastuksen messu.
Ruonalan kirkossa: Ke 6.2. klo
18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko.

Kyläkirkot
Su 10.2. klo 12 Ruonalan kylä-

Lapsityö

La 9.2. klo 13-15 Lapsiperheiden ulkoilutapahtuma Aittakorven srk-talolla. - Su 2.3. klo
15 Taaperokirkko Ruonalan kirkossa, musiikkia Eetu, Ella, Sointu ja Petri Railo. - 10.-20.3.
Pääsiäisvaellus raamattunukeilla ryhmille Ruonalan kirkolla,
tied. p. 225 5300.

kollisista ilmoituksista tai nuorisotyön kotisivulta www.kotkanseurakunnat.fi/langinkoski/nuorisotyö Tied. Marja-Leena Laaksonen p. 041 462 6206.

Nuoret
Nuorten kevätkauden toimintaa:
Ti klo 17.30-20 olkkari Ruonalan kirkon nuorten tilassa. - Ti
12.2., 11.3., 8.4., 6.5. klo 18
nuorten messu Ruonalan kirkossa. - To klo 17-18.15 nuorten salibandya Aittakorven srktalossa. - La klo 18-21 nuortenilta Ruonalan kirkon nuorten
tilassa.
Retki evankelisille musamessuille Helsinkiin perjantai-iltana
28.3., hinta 5 e, ilm. ja tied.
viim. 28.2. Rita Halme p.
044 752 9486 tai rita.halme@
evl.fi .
Retki Kirkon nuorisopäiville
Keravalle la 17.5., hinta 35 e,
ilm. ja tied. viim. 15.4. Rita Halme p. 044 752 9486 tai rita.halme@evl.fi .

Varhaisnuoret

Talvileiri 11-14 v. Ristiniemessä
29.2.-2.3., hinta 17 e, ilm. viim.
14.2. - Kevätleiri 8-10 v. Ristiniemessä 29.-30.3., hinta 11 e,
ilm. viim. 13.3. - Toimintaleiri
11-14 v. Ristiniemessä 2.-4.5.,
hinta 17 e. ilm. viim. 18.4. Leireille ilmoittautumiset p. 225
5300.

Pe klo 19 nuorten aikuisten illat Ruonalan kirkon nuorten tilassa, lue tarkemmat tiedot Kymen Sanomien tai Ankkurin kir-

Ottavat levyjä mukaan myyntiin.
Ohjelma 5 euroa. Vapaa pääsy.
Järj. Kymin seurakunta

Tule laulamaan!
Lapsikuoro Silmut
• ke klo 17, Karhulan srk-keskus, tied.
Sinikka Vesala p. 044 725 9122.
• Kymin kirkkokuoro
to klo 18, Karhulan srk-keskus,
tied. Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.
• Kymi Contento
kokoontuu lauluharjoituksiin torstai-iltaisin klo 18-20 Helilän
seurakuntatalolle, kuoronjohtajana Marjo Tamminen.
• Projektikuoro
toteuttaa uusinnan F.Lisztin Via Cruciksesta pääsiäisenä. Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat mukaan. Erityisesti naisääniä
kaivataan lisää! Tied. Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.

• Nuorten laulajaiset
Karhulan seurakuntasalissa klo 16.30-17.30: to 14.2.,
to 13.3. ja to 10.4.
• NSV-jamit
Duetossa ma 14.4. klo 19, tied. Jarmo Kaijansinkko
p. 044 752 9502.
• Bändipaja
tied. Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.
Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Virtaa välillämme

- nuorten aikuisten
parisuhdekurssi pidetään
jo kolmannen kerran.
Kokoonnumme torstaiiltaisin klo 17-20
Hovinsaaren seurakuntatalolla maaliskuun
27. ja huhtikuun
24. päivän välillä.

Yhteismyyjäiset

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Satu Piipari-Kokko p. 044 762 9488, Jukka Hänninen
p. 041 462 6221 ja Tero Hietanen p. 040 586 0997.

Kotkan keskussairaalan
kahviossa ti 11.3.
klo 9-13

Laskiaiskahvio
ti 5.2. klo 11-13
lähetyksen hyväksi
Kotkan seurakuntakeskuksessa.

Yhdessä rovastikunnan
toisten seurakuntien
kanssa.
Käsityö- ja arpamyyntiä.

Ruotsinkielinen
toiminta

Tervetuloa nauttimaan hernekeittoa, kahvia ja
laskiaispullaa!
• Pullia ja hernekeittoa voi ostaa myös mukaan
(omaan astiaan).
• Pullia voi tilata keskustan työpaikoille viim. pe 1.2.,
p. 050 577 5799. Toimitukset ti klo 11 alkaen.
Järj. Kotkan seurakunta
Koko perheen

ulkoilutapahtuma
Järj. Langinkosken seurakunta

Lauantaina 9.2.
Aittakorven
seurakuntatalolla

Tervetuloa!

• Yhtyeessä on tällä hetkellä 11
soittajaa. Kolme kvartetin jäsentä on soittanut alusta asti
1990. Erittäin vaativaa, sillä kelloja on sama määrä, 5 oktaavia
kuin 11 soittajallakin.
• Palkitsee myös katsojan!
• Yhtyeellä on myös levy Sonus
(6 soittajaa) 2004.

Kurssilta virikkeitä
parisuhteeseen

Onko rippikoulu jäänyt käymättä?

• Hiihtokilpailuihin ilmoittautumiset klo
13, kilpailut klo
13.30
• Hembölen kotieläimiä, myynnissä
grillimakkaraa, mehua ja kahvia lähetyksen hyväksi.
• Kisahartaus

Kymin kirkossa 10.2.2008 klo 18
Johtaa Sinikka Honkanen

Nuorisomusiikkia

Nuoret aikuiset

kanssasi juhlassa ja arjessa
Nyt sinulla on mahdollisuus käydä Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien yhteinen aikuisrippikoulu!
Ensimmäinen tapaaminen on ke 2.4.
klo 19 Karhulan seurakuntakeskuksessa, Karhulantie 33.

konsertti

2. söndagen i fastan den
17.2. kl 13 Mässa i Kotka
kyrka, förrättare pastor Jukka Hänninen. -Palmsöndagen den 16.3. kl 13 Mässa i
Kymi kyrka. -4.söndagen efter påsk den 20.4. kl 13
Mässa i Langinkoski kyrka.
Liturg och predikant pastor
Kaarlo Pöllänen. Kyrkkaffe
efter mässan. -Vårens
utfärdsmål är ännu öppet.
Se närmare i Kyrkliga meddelanden och Osviitta. Skriftskolläger på Lehtinen
4.-9.2008 och konfirmation
i Pyttis kyrka 10 augusti. Söndagskolan börjar den 3
februari kl 13 hemma hos
Sofia Rissanen. -Studiesirkeln börjar fredagen den 1
februari kl 15 i Luther-salen
under Aila Lahtinens ledning och fortsätter sedan
varannan fredag. -Kotka
svenska kyrkokommitténs
ordförande är Carita Korhonen tel 0440 554782,
2282110 och sekreterare
Jaana Honkanen tel 050
5455407.

Suomen
Pipliaseuran
lähetysilta

ke 13.2.
Helilän seurakuntatalossa

• Käsittelemme viiden teeman avulla parisuhteeseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Kokeneet ohjaajaparit johdattavat
sisälle illan aiheisiin. Iltojen aiheina ovat tunteiden tunnistaminen, rakastumisesta rakkauteen, suuttumus ja ristiriitojen ratkaiseminen, intohimo, seksuaalisuus ja hellyys sekä arkirakkaus.
• Annamme tilaa ajatuksille ja keskustelemme erilaisista tunteista,
jolloin parisuhteen tärkeisiin kysymyksiin voi löytyä vastauksia.
• Kurssimaksu 20 euroa parilta sisältää lastenhoidon ja välipalan.
• Lisätietoa ja ilmoittautumiset keskiviikkoisin ja torstaisin 21.2.
mennessä Heikki Harvola p. 044 752 9467.

• klo 17.30 tarjoilu
• klo 18 raamattutunti,
kirkkoherra Heikki Kiviluoto, yhteislaulua ja
iltahartaus
Järj. Kymin seurakunta

Ikäihmisten syntymäpäivät

Reijo Ikosen
konsertti
su 2.3. klo 18
Kotkan kirkossa

Reijo Ikonen
tenori,

Ulla-Stina Ikonen

harppu- ja
kantele -taiteilija.
Järj. Kotkan seurakunta

Kotkan seurakunta kutsuu ikäihmiset syntymäpäiville
su 9.3.2008 Kotkan kirkkoon ja seurakuntakeskukseen.

Sydämellisesti tervetuloa kaikki 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90-vuotissyntymäpäivää tammi-, helmi- tai maaliskuussa 2008 viettävät seurakuntalaiset klo 10 yhteiseen jumalanpalvelukseen Kotkan kirkkoon ja sen jälkeen yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Kotkan seurakuntakeskuksen kahvioon.
Ilmoittautumiset Satu Pekkiselle perjantaisin 22.2. mennessä, p. 044 752 9506.

Järj. Kotkan seurakunta

joka toinen keskiviikko, Karhulan
srk-keskuksesa, neuvotteluhuone klo 13-15, alk. 9.1. - Metsäkulman rukous- ja lähetyspiiri, joka tiistai, Sunilan srk-talon
alakerran kahviossa klo 18-20,
alk. 8.1. Ensimmäinen lähetysilta 15.1. - Hiljaisella viikolla 17.21.3. ei ole normaalia piiritoimintaa
Lähetysseuran Tasauspäivä
Suomen Lähetysseuran Tasauspäivän viettoa: Ke 12.3. Ohraleipämessu, aamuehtoollinen,
Kymin kirkossa klo 9 ja sen jälkeen aamiainen viereisessä Helilän srk-talossa. - Hiljaisen viikon
ti18.3. ohraleipämessu, iltaehtoollinen Sunilan srk-talossa klo
19 ja iltapala messun jälkeen.
Siioninvirsiseurat (huomaa
paikat)
Su 20.1. klo 15 Helilän srk-talo,
kirkon vieressä. - Su 3.2. klo 15
kotiseurat Anja Länsmansilla. Su 17.2. klo 15 Karhulan srkkeskus. - Su 16.3. klo 15 alasali,
Karhulantie 31. - Su 20.4. klo
15 Karhulan srk-keskus. - Su
18.5. klo 15 Karhulan srk-keskus. Kaikki tilaisuudet alkavat
kahvilla klo 14.30 ja niissä kannetaan lähetyskolehti SLS:n
kautta Kiinassa tehtävään huumeklinikkatoimintaan.
Vappubrunssi – lounas
Jo perinteeksi muodostunut lähetyksen vappubrunssi – lounas
tänäkin vuonna 1.5. Helilän srktalossa, kattaukset klo 11 ja klo
13.

Juhlaan voitte ottaa mukaanne myös yhden läheisen. Mikäli haluatte seurakunnan työntekijän onnittelukäynnille kotiinne, ottakaa yhteys diakoni Anne Suomalaiseen, p. 041 462 6215.
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Henna (vas), Sade ja Jaakko lähtevät taas iloisin
mielin Yhteisvastuu-lipaskeräykseen

Yhteisvastuukeräys
on ilo ja velvollisuus

Sade, Jenna ja Jaakko
ovat keränneet yhteisvastuulle kahtena vuonna ja lähtevät taas mukaan.

- Jos joku laittaa Yhteisvastuu-lippaaseen vain pienen rahan, hän
saattaa lähteä äkkiä pois vähän
nolona. Mutta pienistä summista koostuu iso rahamäärä, miettii
kotkalainen 17-vuotias Sade Nieminen.
Mutta on heitäkin, jotka esittelevät suurta seteliään ennen kuin
pistävät sen lippaaseen.
- Vanhemmat ihmiset usein kyselevät Yhteisvastuuasioista ihan
kiltisti, heittävät läppää ja nauravat. Nuoremmat taas antavat rahaa mutta eivät monesti sano mitään, tuumaa Jaakko Johannala,
17, Kotkasta hänkin.
Lippaan lopullinen paino riippuu myös keräyspaikasta.
- Sokkarin edessä Pasaatissa
tuli hyvin rahaa, mutta Pasaatin
ovella paljon huonommin, muistelee kotkalainen 16-vuotias Jenna Känä.

Isoskoulutuksesta
Yhteisvastuu-kerääjiksi
Sade, Jenna ja Jaakko lähtivät Yhteisvastuu-kerääjiksi isoskoulutuksen aikaan.
- Koimme, että se on velvollisuutemme.
- Meillä on seurakunnan toiminnassa yhtenäinen porukka ja on

kiva lähteä yhdessä keräämään.
Olemme olleet kaksi kertaa mukana Yhteisvastuu-keräyksessä ja
se on ollut myönteinen kokemus.
Tuntuu hienolta saada tehdä työtä
toisten hyväksi, Sade kertoo.
Nuorten mielestä sekä koti-

maan että ulkomaan kohteet ovat
tärkeitä.
- Katsoimme videolta dokumentin, joka kertoi perulaisesta
väkivaltaisesta perheenisästä. Siitä tuli sellainen olo, että on tärkeää auttaa kaukana olevia ihmisiä.

Maailman hätä on
yhden ihmisen hätää

Yhteisvastuutuotosta 60 prosenttia kanavoidaan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun maailman kriisialueilla.
Tänä vuonna kerättävillä rahoilla tuetaan muun muassa työtä
sodan lamaannuttamien liberialaisten työllistämiseksi. Työn avulla ihmiset ja yhteisöt pääsevät elämässä uuteen alkuun.
- Puhutaan usein maailman hädästä. Ei koko maailma hätää koe
tai nälkää näe. Maailman hätä on yhden ihmisen hätää kerrallaan,
ja näin auttamisen tarpeesta tulee minun, yhden ihmisen, mahdollisuuksien mittainen.
Näin mietti Mikkelin hiippakunnan piispa Voitto Huotari tutustuessaan toissa vuonna Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin Ugandassa ja Sudanissa.
Ugandassa
Yhteisvastuukeräyksen
apu suunnattiin vaikeissa
oloissa eläville, orpoja lapsenlapsiaan
huoltaville
vanhuksille.
Samalla autettiin heikoista
heikoimpia,
aidsiin kuolMeidän maapallomme on lopultakin pieni, ihmiset
leiden vankaikkialla ihmisiä. Yhteisvastuu on välittämistä kaukaihempien piesistakin lähimmäisistä.
niä lapsia.

Auttamisesta tulee itsellekin hyvä mieli, Jaakko
sanoo.
Nuorten mielestä tuntui tosi hienolta, kun
keräyksen jälkeen telkkarista
tuli filminpätkä,
jossa pieni perulainen poika piti edessään lappua, jossa luki
Kiitos Suomi!
Viime vuonna ulkomaankohteena oli parantaa Perun
Andien vuoristokylissä perheväkivallasta
ja turvattomista oloista kärsivien lasten elinoloja.

Banaaneja kantava ugandalaispoika haaveili koulusta.

Kehitysvammaisillekin
työ on tärkeä
Taas helmikuussa Jaakko, Jenna
ja Sade lähtevät lippaiden kanssa
keräämään rahaa.
Yhteisvastuukeräys 2008 käynnistyy 3. helmikuuta, ja teemana
on Työ ja osallisuus. Suomessa tuetaan kehitysvammaisten työllistämistä.
Suomen 40 000 kehitysvammaisesta ihmisestä vain noin 200-300
on palkkatyössä
Sade Nieminen tietää, että kyse
on tärkeästä asiasta.

- Olin toissa kesänä kesätöissä
Haukkavuori-kodissa, jossa asuu
kehitysvammaisia ihmisiä. Näin,
miten tärkeää työ monelle heistä
on. Se antaa sisältöä elämään ja
elämäniloa. En usko, että kukaan
kauhean kovasti tätä asiaa voi vastustaa.
- Kehitysvammainen ihminen
voi osoittaa meille kaikille, että
elämässä selviää, vaikka on erilainen. Kyse on mahdollisuuksien
antamisesta, Jenna miettii.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

