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Tiellä kun vaeltaa
”Voitot ja häviöt vaihtelevat ja ne on kohdattava. Samalla tulee muistaa, että yhteishenki joukkueessa ja
yhteispeli myös elämässä on tärkeää.” Näin kannusti
piispa Voitto Huotari Missiosählyn osanottajia Kotkassa
pari viikkoa sitten.
Yhteishengen merkitys avautuu usein taistelutilanteessa, silloin kun on yhdessä pelattava tai puolustauduttava. Samanlaista yhteishenkeä kysytään ihan arkisissa askareissa, kotona ja työssä. Kouluissa puhutaan
luokkahengestä, työpaikoilla ehkä enemmän tulosvastuusta, tiiminä tsemppaamisesta tai me-hengestä.
Kirjassa Jaetun johtajuuden särmät eri alojen asiantuntijat uskovat yhteiseen, jaettuun vastuuseen myös
tiukimman tulostavoitteen edessä. Perusnäkemys on,
ettei yksi vahva tai päteväkään johtaja tee tulosta yksin.
Aina tarvitaan joukkue, tiimi, yhteinen suunta ja meininki, jolla pyrkimys ja vire säilyy. Se yhteishenki tuo osaltaan voimaa asetetun tuloksen aikaansaamiseen.
Meitä on opetettu luottamaan johdon, valmentajan tai
muun auktoriteetin käskyyn ja sanaan.
Jeesus antoi oman mallinsa. Hän johti omalla esimerkillään. Hänen jalanjäljissään opetuslapsille avautui
useita mahdollisuuksia, jokaiselle lahjojensa ja valintojensa mukaan. Näin muodostui joukko, myöhemmin
joukkueita: seurakunta, kirkko, kirkkokuntia.
Voitot ja tappiot vaihtelevat. Miten seurakuntayhteisöt kohtaavat ja käsittelevät vastaan tulevia haasteita. Onko seurakunnan jäsenen kuuntelemisessa tehty
kaikki? Onko seurakuntatyössä syvyyttä ja draivia sopivassa suhteessa?
Pääsiäisen alla on itse kullakin oma piinaviikkonsa;
kysymysten ja valmistautumisen aika, joka uskomme
mukaisesti päättyy ylösnousemuksen iloon ja riemulliseen heräämiseen.

Arkkipiispa Jukka Paarman pääsiäistervehdys 2008:
Kari-Matti Salonen

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja

Kohti pääsiäistä

Retriitin ilta
Päivä siipensä suppuun sulkee
valon suojaa sisimpään,
vaikka hämärä ulkona kulkee
liekki sisällä lämmittää.
Kevyt iltarauha saapuu
aistiovet sulkemaan
niin sielu lepoon vaipuu
kuin siemen kodassaan.
Levon peittona harso on sinen,
joka paina ei ollenkaan.
Ikuisuutta hipaisu hiven
ja kaikki on kohdallaan.
		
Sirkka Koho

✗ Kansikuva

Kotiliesi-lehden vuoden 1938 pääsiäisnumeron kansi on
Marja Meuran kokoelmista.

Osaton on Jumalalle rakas
Pääsiäisenä murtau-

tuu esiin toivo ja ilo. Se
tulee kesken hiljaisen
viikon, keskelle arjen yllätyksetöntä harmautta.
Näköalattomuuden, tylsyyden tai jopa epätoivon
keskelle puhkeaa ilon,
rakkauden ja tulevaisuuden uskon keväinen kukka.
Koskettaako tämä minua, kyselee
moni mielessään. Arjen keskellä
me kannamme jokapäiväisiä huoliamme, mutta myös sisimmän
taakkoja, pettymyksiä ja kipuja.
Voiko niihin tullakaan muutosta?
Monen mielessä arjen tunnot kiteytyvät sanaan osattomuus. Uskoa, toivoa ja rakkautta näyttää
olevan kaikilla muilla. Minä vain
olen jäänyt osattomaksi. Elämä on
enemmän pettymystä kuin onnistumisen kokemuksia. Jonkun pettymykset liittyvät työelämään, toisella taas kipeästi perheeseen ja
tärkeimpiin ihmissuhteisiin. Moni on pettynyt itseensä.

Uskokin näyttää olevan toisille
helpompaa. He uskovat, vaikka
järjellä ajateltuna uskominen on
järjetöntä. Arkana haluaisi kuulua mukaan, yhteiseen joukkoon.
Kuulla olevansa arvokas ja Jumalalle rakas.
Pääsiäinen tulee juuri tämän
katkeruuden ja osattomuuden
keskelle. Pääsiäisen sanoma kuuluu juuri osattomille – kaikille, jotka tuntevat jääneensä vaille toivoa.
Osattomiksi tunsivat itsensä ne
naiset, jotka olivat uskoneet Jeesukseen, mutta joiden Mestari sitten ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Haudalle mennessään naiset tuskailivat, kuka auttaisi heitä
vierittämään kiven haudan suulta.
He tulivat nähdäkseen vain sen,
mikä näytti luonnolliselta, kuoleman. Sanoma elämästä, toivosta ja
ylösnousemuksesta säikähdytti.
Eivät he sitä voineet uskoa. Ulos
tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. Oli vaikeaa uskoa tai toivoa.
Sama ilosanoma Jumalan rakkaudesta koskettaa tänä pääsiäisenä juuri osattomia. Aikana, jolloin
on hyvin vaikeaa uskoa tai toivoa
enää mitään. Jumala kantaa silloinkin, kun emme itse koe, tun-

ne tai näe mitään merkkejä uskosta. Jumala toimii salatulla tavalla
ja synnyttää meissä uskon. Vaikka koemme osattomuutta, yksinäisyyttä ja outoutta, Jumala on.
Jumala sanoo sanassaan: Minä
annan teille tulevaisuuden ja toivon (Jer.29:11). Jumala synnyttää
uskon salatulla tavallaan. Usko
vie meidät pohtimaan ja kyselemään. Se vie meidät myös muiden
osattomien yhteyteen.
Tässä sanomassa on kirkon aarre. Pääsiäisen sanoma synnytti kirkon. Se antaa sille olemassaolon oikeuden ja tehtävän. Kirkolla on sanomassaan aarre, joka
on tarjolla kaikille. Se on annettu
meille, heikkoihin käsiin. Aarre
on saviastioissa.
Kirkkomme haluaa olla yhteisö
– osallisuuden yhteisö - kaikille
osattomille. Saamme olla yhdessä luomassa kirkkoamme Jumalan
armosta yhä enemmän osallisuuden yhteisöksi. Siihen pääsiäinen
kutsuu. Sinä et ole osaton, vaan
Jumalan silmissä kallis.
Siunattua pääsiäistä.

Jukka Paarma
Arkkipiispa

Osviitta



Kirkkoherranvaali lähestyy
Kotkan seurakuntalaiset
valitsevat kesän kynnyksellä uuden kirkkoherran.

Osviitta-lehden viime numerossa
kaikki Kotkan seurakunnan kirkkoherraksi hakeneet oli esitelty lyhyesti. Nyt on ehdokkailla mahdollisuus esittäytyä seurakuntalaisille vastaamalla seurakuntalehden
tekemiin kysymyksiin. Lisää esittäytymistilaisuuksia tulee kevään
aikana.
Vaalinäytteet ovat todennäköisesti huhti-toukokuussa. Äänestämään seurakuntalaiset pääsevät
touko-kesäkuun aikana. Vaalinäytteiden ja vaalipäivän määrää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 18.3. kokouksessaan. Ennen valintaa annetaan tarkat ohjeet äänioikeutetuista ja käytännön ohjeet
äänestäjille. Mahdollisesti Kotkan
seurakunta järjestää myös vaalipaneelin, josta kerrotaan erillisillä ilmoituksilla.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut Kotkan seurakunnan kirkkoherranvaalin ehdokkaat vaalisijoille istunnossaan
4. helmikuuta.
Ensimmäiselle vaalisijalle asetettiin Ruokolahden seurakunnan
kirkkoherra Timo Paukkala, toiselle vaalisijalle Ruotsinpyhtään
seurakunnan kirkkoherra Hannu
Marttila ja kolmannelle vaalisijalle Rauman seurakunnan kappalainen TT Seppo Sattilainen. Kotkan
seurakunnan II kappalainen Jukka
Hänninen todettiin kelpoiseksi ylimääräiseksi ehdokkaaksi.

Osviitan kysymykset
Kotkan kirkkoherranvaalin ehdokkaille
1.

2.

Mikä sai Sinut hakemaan
Kotkan seurakunnan kirkkoherran virkaa?
Miten haluaisit toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi?

3.

Miten johtaisit työyhteisöä ja mitä valmiuksia katsot omaavasi johtamistehtävään?

4.

Perhesuhteesi ja mieluisimmat harrastuksesi.

1. vaalisijalla olevan
Timo Paukkalan vastaukset

2. vaalisijalla olevan
Hannu Marttilan vastaukset

3. vaalisijalla olevan
Seppo Sattilaisen vastaukset

1.

Olen ollut nykyisessä virassani 19
vuotta ja elämäni on tasapainossa. En
kuitenkaan haluaisi vielä pysähtyä
jäähdyttelemään, vaan uusi vaativa
haaste kiinnostaa.

1.

1.

2.

Seurakunnan tehtävä on auttaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen elämänsä perustuksena. Pyrin pappina pitämään tämän näkökulman etualalla.
Toivon saavani Herraltani taitoa, rakkautta ja arvostelukykyä. Jumalanpalvelus, toimitukset ja rippikoulu innostavat yhä.

On vaikea sanoa mitään yksittäistä
syytä, on kysymys monien asioiden
yhteissummasta. Kymmenen vuoden
palvelu Kotkan seurakunnassa jätti minuun oman syvän jälkensä ja siksi olen tuntenut jonkinlaista kaipausta
takaisin Kotkaan ja Kotkan seurakuntaan. Nyt aika ja elämäntilanne tuntuvat sopivalta. Lapset ovat aikuistuneet ja siinä samassa itsekin.

2.

Yhdessä luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden kanssa haluan pitää
selkeästi esillä seurakunnan perustehtävää. Siis sitä, että evankeliumin sanoma on tarjolla koko rikkaudessaan.
Ja toisaalta eletään tavallisen ihmisen
rinnalla niin, että sanoma ja teot ovat
sopusoinnussa.

Kotka on satamakaupunki, kuten
Raumakin. Kotka on riittävän iso seurakunta, joka luo pohjan haasteelliselle ja monipuoliselle seurakuntatyölle. Koen, että minulla on vielä paljon
annettavaa työlle kirkossa. Olen noin
25 vuoden aikana kolunnut läpi monia seurakuntatyön sektoreita suuressa seurakunnassa (noin 34 000 jäsentä). Tästä kokemuksesta on taatusti
suuri hyöty.

2.

3.

Erityisesti haluan keskittyä työyhteisön johtamiseen ja olla kaikin tavoin
työntekijöiden käytettävissä ja tukena.
Kuusitoista vuotta yksipappisen, kaksikielisen seurakunnan kirkkoherrana
ovat antaneet hyvät valmiudet johtamistehtävään. Samalla kaikki kirkon
työt ovat tulleet varsin konkreettisesti tutuiksi.

Hyvin hoidettu kasvatus luo seurakunnan tulevaisuuden, ihmiskasvoinen diakonia uskottavuuden ja julistus hengellisen elävyyden. Nämä perustehtävät on hoidettava erittäin hyvin. Tämän lisäksi seurakunnan toimintatapoja pitää kehittää koko ajan,
jotta seurakunnan jäseniin säilyy laaja
kontaktipinta. Se on edellytys hyvälle ja monipuoliselle seurakuntatyölle,
joka kykenee vastaamaan koko ajan
muuttuvaan elämänmenoon.

3.

Työyhteisöön pitää ensin tutustua.
Kun kuva työyhteisöstä on selvinnyt,
voidaan valita ne johtamis- ja toimintatavat, jotka ovat järkevimmät. Koen,
että pitkän kirkollisen ja kunnallisen
työ- ja hallintokokemuksen kautta minulla on hyvät valmiudet johtaa työyhteisöä reilussa ja hyvässä hengessä.
Oman arvonsa tuo myös väitöskirja,
jossa olen nimenomaan tutkinut seurakunnan toiminta- ja johtamistapaa
ja sen muuttumista.

4.

Yli 25 vuotta aviossa. Kaksi aikuista poikaa. Talvella pelaan konkarien
kuntokiekkoa ja kesällä suunnistan.

3.

4.

Olen ollut kirkkoherrana 28 vuotta ja
tiedän, miten vaikea ja tuulinen tehtävä se on. Haluaisin olla samalla kertaa
nöyrä ja vahva. Kirkkoherran työssä
ei riitä, että on hyvä ja mukava pappi.
Pitää myös kestää paineita, osata hallintoa ja näyttää suuntaa. Tunnen, että
minulla on taitoja ja kokemusta, mutta tunnen myös pienuuteni suuren
tehtävän edessä. Työyhteisössä haluan nähdä kokonaisuuden, ajan haasteet ja seurakunnan perustehtävän.
Haluan olla valmentaja ja rohkaisija, joka osaa sanoa kyllä ja ei oikeissa
kohdissa. Se, miten tässä onnistun, jää
toisten arvioitavaksi.
Vaimoni Kaarina on sosiaalijohtaja. Tyttäret Anni ja Ulla ovat pappeja.
Kolmaskin tytär Malla opiskelee teologiaa. Kuopus Jussi on datanomi. Parasta elämässäni on yhdessäolo ja keskustelu rakkaiden ihmisten kanssa.
Ruokolahden kirkkoherra
Timo Paukkala

4.

Elokuussa tulee täyteen kolmekymmentä yhteistä vuotta Vuokon kanssa,
joka työskentelee toimintaterapeuttina Kymenlaakson Keskussairaalassa.
Meillä on kolme aikuista lasta ja yksi
lapsenlapsi. Vapaa-aikani vietän mieluiten mökillä Mäntyharjulla rakentaen, kalastellen tai marjastaen. Mm.
avantouinti, kaikenlainen liikunta, Lapin vaellus ja lionstoiminta kuuluvat
harrastuksiini.
Ruotsinpyhtään kirkkoherra
Hannu Marttila

Rauman seurakunnan kappalainen
Seppo Sattilainen
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Kirkon kätköistä

Lavansaaren kirkon aarteita etsimässä

Taulu tuodaan kirkkosaliin kiirastorstaisin: muistelemmehan
silloin, miten Jeesus asetti ehtoollisen sakramentin. Taulusta
oli vain niukasti tietoa, joten ryhdyin selvittämään sen historiaa.
Kotkan seurakunta lahjoitti
maalauksen vastavalmistuneeseen Langinkosken kirkkoon v.
1953. Taulun tiedettiin olevan
osa Lavansaaren kirkon irtaimistoa, jota tuotiin sodan aikana
Kotkaan. Juuri ennen talvisodan
syttymistä 10.10.1939 saarelaisille annettiin kaksi tuntia aikaa
lähteä kotisaarelta Kotkaan. Lavansaaren miehet ehtivät hakea
kuitenkin kotiensa ja kirkkonsa
esineistöä turvaan.
Kotkan seurakunta oli varsin
vastahakoinen ottamaan vastaan
Lavansaaren kirkon esineitä, ja
niin ne kulkeutuivat joidenkin
pappien matkassa muualle. Eräskin pappi vei kirkon kattokruunun ja lyhensi sen omaan olohuoneeseensa. Onneksi osa kirkon esineistöstä on saatu palautettua maakuntamuseoon.

Lavansaaren
vaiheita
Suomenlahden ulkosaarista Lavansaari on kooltaan Suursaaren
jälkeen toiseksi juurin. Väkiluvultaan se oli aikoinaan suurin,
sillä v. 1925 asukkaita oli 1335
henkeä. Ensimmäiset asukkaat
olivat ruotsinkielisiä ja he tulivat
saarelle 1300-luvulla. He lähtivät
Ruotsin ja Venäjän välistä sotaa
pakoon 1500-luvun jälkipuolella.
Suomenkieliset asukkaat muuttivat Lavansaareen Kotkan ja Vii-

purin seudulta 1630-luvulla.
Saarelaiset olivat kalastajia ja
hylkeenpyytäjiä. He harjoittivat
myös kauppamerenkulkua laivoillaan. Tarton rauhassa he menettivät parhaat kalapaikkansa
Venäjälle, mutta sisukkaasti he
kehittivät kalanjalostusta ja matkailua turvatakseen toimeentulonsa. Ennen sotaa Lavansaaressa lomailikin noin 600 turistia kesäisin.
Lavansaaren kirkko rakennettiin v. 1783 saaren pohjoisosaan,
Pohjakylän korkeimmalle kohdalle. Alttaritaulu saatiin 1786.
Sen jälkeen tehtiin kellotapuli, jota saarelaiset kutsuivat torninjaloiksi, ja kirkko ympäröitiin
komealla kiviaidalla. Lavansaaren seurakunta itsenäistyi 1896 ja
kunta yhdeksän vuotta myöhemmin. Kirkkoa laajennettiin ja uusi kellotapuli rakennettiin kirkon
yhteyteen v. 1910.

laus. Molemmat esittävät Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Pienempi maalaus sekä maakuntamuseon vastaava työ ovat ehkä olleet
kirkon sivuseinillä. Alttaritaulun
tekijänä on pidetty ruotsalaista
Daniel Bergmania.
Vai onko alttaritaulun maalannut turkulainen Jonas Bergman,
jonka maalauksia on noin 30 seurakunnassa? On olemassa historiallinen asiakirja, jonka mukana
Loviisassa tullattiin v. 1786 Jonas
Bergmanin alttaritaulu, joka kuljetettiin Venäjän puolelle Haminaan. Valitettavasti tarkemmat
tiedot puuttuvat. Toinen asiakirja
kertoo, että kirkkoherra F.G. Palmeus lahjoitti Lavansaaren kirkkoon uuden alttaritaulun.

Arvokas perintö

Salapoliisin
työtä
Tietoja kerätessäni löysin internetistä vanhan valokuvan Lavansaaren kirkosta. Suureksi
hämmästyksekseni huomasin,
että Langinkosken kirkolla oleva taulu viimeisestä ehtoollisesta onkin Lavansaaren kirkon alttaritaulun alaosa! Mutta missä on
yläosa? Sekin näytti ihmeen tutulta. Olin nähnyt sen Kotka seurakuntakeskuksessa, joten ryhdyin etsimään sitä sieltä. Ensin
kukaan ei tiennyt asiasta mitään,
oliko edessä umpikuja?
Soittelin Lavansaari-seuran jäsenille ja he kertoivat muistelmiaan kirkon sisustuksesta sekä siitä, miten arvokkaita esineitä tuotiin Kotkaan. Soitin Kymenlaakson museoon ja sieltä löytyi kirkon esineistöä sekä oletettu alttaritaulu, jonka kuvan sain tietokoneelleni. Sepä ei ollutkaan vanhassa valokuvassa näkyvä alttaritaulu. Tutkimukseni jatkui, kunnes joku muisti, että Kotkan kir-

Viimeinen ehtoollinen ja Lavansaaren kirkon alttaritaulu.

kon alla olevassa kryptassa on
huonokuntoinen alttaritaulu.
Kesän kovimman ukonilman jyristessä kävin katsomassa

Bibliodraama, teoria ja käytäntö
Gerhard Marcel Martin

Kaikille, joita kiinnostavat
uudenlaiset näkökulmat
Raamatun tulkintaan. 19 euroa
Suomen Pipliaseura | PL 173 |

Saatavana kolme kaunista
kansivaihtoehtoa. Mukana
jumalanpalvelusliitteet.

Rukoilemme
puolestasi!

- ihmettelykirja kaikenkokoisille
Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tekemä kirja auttaa avaamaan
uskon käsitteitä. Kirjaa on saatavilla
akvarelli- tai valokuvakuvituksella.
13 euroa

12 euroa

00161 HELSINKI

kryptan aarteita. Ja siellä oli etsimäni Lavansaaren kirkon alttaritaulu sekä sitä hieman pienempi alttaritaulua muistuttava maa-

Kiitän kaikkia selvitystyössä auttaneita, erityisesti Lavansaaresta
kotoisin olevaa Helmi Talsia ja
Kymenlaakson museon tutkijaa
Marja Salmijärveä.

Parantava rukous

Lapsen
uskon avainsanat
Virsikirja ja
katekismus

Marja Meura

| puh (09) 612 93 520 | www.bible.fi

Rukousilta Kotkassa
Kymin kirkossa
keskiviikkona 2.4. klo 19
Kymin seurakunta & Rukousystävät ry

www.askellehti .ﬁ

PIRKKO
JALOVAARA

Pipliaa
sanoin ja teoin
Pyhä ja karkea

Ensi kesänä seurakuntayhtymässä inventoidaan kirkolliset esineet. Ehkäpä siinä yhteydessä
saamme kaivattua lisätietoa Lavansaaren kirkon esineistä. Onneksi saaren esineistöä saatiin
kerättyä Kansallismuseoon ennen talvisotaa. Myös kansanperinnettä ehdittiin tallentaa, esimerkiksi 285 runoa.
Sodan aikana venäläiset polttivat Lavansaaren kirkon, jäljellä
ovat vain portaat. Saamme kiittää saaren rohkeita miehiä, jotka sotaa ja merta uhmaten pelastivat muistoesineitä kotikirkostaan. Heidän ansiostaan meillä
on alttaritaulun alaosan maalaus
Langinkoskella, pieni kirkonkello Mussalon hautausmaalla ja
kirkkolaiva Kotkan seurakuntakeskuksessa. Toivottavasti alttaritaulu saadaan aikanaan entisöityä, se on pieni hinta suuresta kunniavelasta.

Ulla Spännäri

kappelissa on öljyvärimaalaus, joka esittää
Jeesusta ja opetuslapsia viimeisellä ehtoollisella.

Ulla Spännäri

Langinkosken kirkon
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”Minulla todettiin sitten aivokasvain”
Sairastumisen myö-

tä Anne ymmärsi, kuinka
onnekas hän onkaan: hänellä on paljon rakkaita
ystäviä.
- Nyt on kuoppa päässä, hölskyy
hölskyy, nauraa kotkalainen Anne Hämäläinen, 32. Kuopan päähän aiheutti kaksi vuotta sitten leikattu aivokasvain.
- Osa ihmisistä ihmettelee sitä,
että vitsailen asialla. Mutta mitä
sitä suremaan asioita, joille ei mitään voi, Anne hymyilee.
Positiivinen elämänasenne auttoi Annea jaksamaan elämänsä vaikeimman vaiheen yli. Kaksi vuotta sitten, lämpimän kesän
alussa, Anne kärsi kovasta päänsärystä. Särky ei helpottanut, joten hän ajoi autolla työterveyslääkärin pakeille.
- Ehdin kävellä muutaman askeleen parkkipaikalta, kun oksensin. Vielä muutama askel, ja menetin tajuntani. Heräsin pian poliisien ympäröimänä ja ambulanssi haki minut sairaalaan. Diagnoosi oli selvä: iso aivokasvain.
Kaatuminen oli johtunut epilepsiakohtauksesta. Anne oli kärsinyt tietämättään jo vuoden pienistä epilepsiakohtauksista: häntä
oli pyörryttänyt ja vasen käsi ja silmä nykivät tasaiseen tahtiin. Hän
työskentelee Prisman kassalla, ja
Anne luuli vaivojen johtujan vain
työn kipeyttämistä niskoista.

Äiti ambulanssilla
sairaalaan
Anne sai sairaalan ensiavussa uuden kohtauksen, ja hänet pistettiin
hengityskoneeseen.
- Äitini oli Kyproksella lomamatkalla. Kielsin soittamasta hänelle, koska tiesin, että hän on niin
heikkohermoinen, Anne hymyilee
ja jatkaa:
- Kun sain uuden kohtauksen,
siskoni kuitenkin soitti äidillemme. Äitiparka jouduttiin viemään
järkytyksen takia ambulanssilla
sairaalaan.
Annen hymy juontuu siitä, että läheiset ottivat Annen tilanteen

Toiveremontti
Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi
Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneistoremontit
Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

(05) 742 5500
Reijulankatu 6,
Kouvola

www.rustholli.fi

Anne Hämäläisen chihuahua Ada on ollut emäntänsä tukena koko sairauden ajan.

raskaammin kuin hän itse. Anne
pysyi koko ajan leikkauksesta sairasloman loppuun asti rauhallisena ja optimistisena. Hän esimerkiksi soitti sairaalasta ystävilleen
ja sanoi tyynen rauhallisesti ja ilmoitusluonteisesti: ”Minulla todettiin sitten aivokasvain.”
- Siskoni oli järkyttynyt ja sai
viikon sairaslomaa diagnoosini takia. Silloin vasta tajusin, että tilani taitaa olla vakava, mutta
en silti osannut suhtautua siihen
kuolemanvakavasti. Minulle on
hyötyä siitä, että olen hidas tajuamaan, Anne naurahtaa.

Hiusten lähtö
kova paikka

Anne leikattiin Töölön sairaalassa. Leikkaus itsessään sujui hyvin, mutta sen jälkeen päänahan
alle tuli selkäydinnestettä, joka piti poistaa selkäytimen kautta.
- Näytti siltä kuin minulla olisi
ollut iso vesirakkula päässä. Painelin sitä omaksi huvikseni, ja ystävät kiljuivat kauhuissaan, Anne
muistelee.
Paranemisprosessi sujui onneksi kaiken kaikkiaan hyvin, eikä
Annen tarvinnut kärsiä kivuista.
- Ainoa inhottava asia oli kauhea kutina. Päätä kutitti aamusta
iltaan, enkä voinut raapia sitä siteen takia. Koska kyseessä oli syöpäkasvain, jouduin myös kuudeksi viikoksi sädehoitoon, mutta se-

kään ei aiheuttanut pahaa oloa.
Uupunut tosin olin.
Anne on itkenyt kasvaimen takia vain yhden kerran. Kun hän
kuuli ensiavussa diagnoosin, molemmista silmistä vierähti yksi
kyynel.
- Toisen kerran meinasin itkeä parturissa. Hiukseni lähtivät päästä sädehoidon takia, joten jouduin leikkaamaan kauniit
luonnonkiharani pois. Se oli kova
paikka. Lääkäri sanoi, että ei ole
takuita siitä, että hiukset kasvaisivat koskaan takaisin.

Mistä tunnet
sä ystävän?
Anne kulki leikkauksen jälkeisen
kesän ilman peruukkia. Punainen leikkausarpi näkyi, mutta se
ei häntä haitannut.
- Kerroin kaikille tilanteestani avoimesti, ja toivottavasti loin
myös rohkaisua ja toivoa joihinkin ihmisiin. Oli muuten ihmeellistä huomata, että usein kun kerroin sairaudestani, sain vastaukseksi listan sairauksista, joista toinen kärsii. Moni purki minulle
omia kipujaan, Anne muistelee ja
jatkaa:
- Osa ystävistäni alkoi puolestaan vähätellä omia murheitaan.
He tunsivat syyllisyyttä siitä, että valittivat minulle mitättömistä huolistaan. Vakuutin heille, että jokaisen murheet ja vaivat ovat
hänelle itselleen tärkeitä, eikä niitä saa vähätellä.
Sairastumisen myötä Anne ymmärsi, kuinka onnekas hän onkaan. Hänellä on paljon rakkaita ystäviä, jotka välittävät hänestä todella syvästi.
- Kaverini tuli sairaalaan kat-

somaan minua, ja sairaanhoitaja kysyi häneltä, mihin hän harhailee. Hän sanoi tulevansa katsomaan minua, ja hoitaja naurahti,
että sinne vain, huone on jo täynnä väkeä. Tuntui ihanalta nähdä,
että niin monet välittävät minusta.
Olen aina pyrkinyt olemaan hyvä
ystävä, Anne sanoo.

Mitä sitä elämää
säästelemään
Anne elää tänä päivänä kuin kuka tahansa kolmikymppinen. Ainoana erona on, että hänen täytyy
käydä ajoissa nukkumaan ja syödä lääkkeitä epilepsiaan.
- Erona entiseen elämään on
myös se, että nykyään voin aamulla valita, olenko tänään blondi vai brunette, Anne naurahtaa ja
esittelee eteisen käytävällä olevaa
kolmen peruukin kokoelmaansa.
Hiukset eivät ole vieläkään kasvaneet takaisin leikkauskohtaan,
mutta Anne tulee hyvin toimeen
peruukkien kanssa.
- Peruukki on lämmin, joten se
käy mainiosti myös pipon korvikkeesta. Tosin se on aika kallis pipon korvike, sillä peruukista joutuu maksamaan 300–400 euroa.
Peruukkeja ja lääkkeitä lukuun
ottamatta elämä jatkuu Annen
kodissa ennallaan. Anne on pitänyt aina juhlista, ja hän järjestelee
paraikaa ystävänpäiväteekutsuja.
Ajatuksissa on myös leipoa kaksi vaaleanpunaista kakkua ja viedä ne työpaikalle ilahduttamaan
työkavereita.
- Mitä sitä elämää säästelemään,
juhlat pystyyn, Anne hymyilee.

Teksti ja kuva
Anna von Hertzen
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M artta Wendelin - Ihanteellise
Martta Wendelin oli

kuvittaja ja taiteilija, joka tuli monille sukupolville tutuksi piirtämiensä
postikorttien ja Kotiliesilehden kansien tekijänä.
Hän kuvitti myös kirjojen
kansia sekä erilaisia lehtiä ja kirjoja. Hänen kuvansa ovat kuin kansanlauluja, joita laulaa heläytetään puhdashenkisessä onnelassa.
Martta Wendelin eli pitkän ja työteliään elämän, joka sisälsi sekä arvostusta että unohdusta, kunnes
hänet ”löydettiin” uudelleen. Nyt
keräilijät arvostavat hänen vanhoja
postikorttejaan, ja hänen lennokas
mw-signeerauksensa on tullut tutuksi. Hänen elämästään ja taiteestaan on tehty useita kirjoja. Hän
on saanut nimikkoseuran ja -museon Tuusulaan. Wendelinin viehättäviä kuvituksia katsellessa tekee mieli kysyä, mitä niiden taakse kätkeytyy.

Kukkaistytön kipeät
kasvuvuodet
Kymin pitäjän Karhulassa asuvalle Wendelinin perheelle syntyi
23.11.1893 tyttö, joka sai raamatullisen nimen Martta Maria. Perheessä oli ennestään kolme poikaa, ja Martan jälkeen syntyi vielä neljäs veli ja pikkusisko. Isä oli
sahanhoitaja, ja perheen kotitalossa oli kaunis puutarha, jonka kukkarunsautta Martta muisteli vielä
aikuisenakin.
Lapsilla oli ensin kotiopettaja,
mutta sitten he pääsivät Helsinkiin
tätinsä luo kou-

Kuvitusta kirjasta Lapsuuden kotiseutu. Kuvitusta kirjasta Lapsuuden kotiseutu.

luun. Vuonna 1900 perhe muutti
Kotkaan, ja Martta jatkoi opintoja
Kotkan Suomalaisessa yhteiskoulussa. Ylioppilaaksi hän pääsi 16vuotiaana. Martta oli piirtänyt lapsesta asti ja niinpä hän alkoi opiskella Helsingin yliopiston piirustussalilla opettajanaan itse Eero
Järnefelt. Samaan aikaan muukin
perhe muutti Helsinkiin.
Martta oli vakava ja ujo opiskelijatyttö. Lapsena saatu kuulovamma haittasi seurustelua vieraiden
kanssa. Martta koki ilmei-

sesti rakkaussurun, ja lisäksi hänellä todettiin gynekologinen sairaus, jonka vuoksi hän ei voinut
synnyttää lapsia. Pikkusisko kuoli kurkkumätään, ja raskaan kansalaissodan jälkeen kuoli isä. Yksi
veljistä kuoli merillä ja kaksi kuoli ns. espanjantautiin, silloiseen influenssaepidemiaan. Aikuisuus alkoi musertavasti.

Avartuvaa elämää
Martta oli haaveillut ryhtyvänsä
vapaaksi taiteilijaksi,

mutta nyt oli pakko ryhtyä ansaitsemaan.
Hän sai piirtäjän paikan WSOY:
ltä ja muutti äitinsä kanssa Porvooseen. Olihan Martta valmis taidemaalari, mutta
tuskin hänen luonteelleen olisi taiteilijaelämä sopinutkaan. Vapaaaikanaan hän maalasi
muotokuvia ja maisemia. Kannustusta ja opetusta hän sai Akseli Gallen-Kallelalta, joka toimi kustannusliikkeen ylitarkastajana.
Vuonna 1925
eli 32-vuotiaana Martta sai
kyllikseen kiivaasta työtahdista, muutti äitinsä
kanssa Helsinkiin ja ryhtyi tekemään itsenäisesti erilaisia kuvitustöitä.
Hän osallistui joihinkin taidenäyttelyihin,
mutta taiteilijan ura
sai väistyä kuvituksen tieltä. Martta piirsi etenkin joulukortteja, kansanlauluja Kalevala-aiheisia
kortteja sekä kukkakortteja. Samaan
aikaan vaikutti toinenkin merkittävä
kuvittaja, Rudolf
Koivu, mutta heidän tiensä eivät
kohdanneet.
Martta oli koko nuoruutensa unelmoinut
matkustamisesta, ja vihdoin haa-

ve toteutui. Hän teki laajan kiertomatkan Euroopassa seuranaan
kaksi hänen entistä opettajaansa Kotkan ajoilta. Hän teki useita matkoja ItäKarjalaan: Valamon luostariin
ja runonlaulajien maille Suistamoon. Hän kävi
Lapissa ja Petsamon kolttakylissä. Yhden kesän
hän vietti Suursaaressa. Tuloksena syntyi maalauksia, postikortteja ja piirroksia kuvitustyötä varten.

ni

Oma koti ja puutarha

Ty
va

”Kiitä Herraa
minun sieluni,
äläkä unohda,
mitä hyvää
hän on sinulle
tehnyt.”

Helsinki alkoi monin tavoin ahdistaa Wendeliniä. Toistuvien kurkkutulehdusten vuoksi hän lääkärin suosituksesta muutti Tuusulaan v.1937. Ensin hän asui Syvärannan lepokodissa, jota ylläpiti Lotta Svärd -järjestö. Sitten hän
vuokrasi taiteilija Pekka Halosen
vaimon, Maija Halosen ehdotuksesta Suopelto-nimisen huvilan.
Martan perheeseen kuuluivat Idaäiti, Lapista adoptoitu kolttatyttö
Helena sekä Flori-koira.
Wendelinin asema kuvittajana
vakiintui, mutta häntä vaivasi katkeruus siitä, että häntä ei arvostettu taiteilijana. Lähes koko aikuisikänsä Martta Wendelin oli unelmoinut omasta talosta ja puutarhasta, jossa hän voisi kasvattaa
rakkaita kukkiaan. Monen onnellisen sattuman ansiosta hän saattoi
ostaa Tuusulasta Annivaaran tontin ja rakennuttaa sinne itse suun-
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en elämän kuvaaja

ittelemansa talon, Kanervalan.
Ida-äiti kuoli ennen muuttoa
946, mutta Helena jäi avuksi hoiamaan taloutta. Uudeksi talonahdiksi hankittiin saksanpaimenoira Eira. Persoonallisen taiteiliakotinsa eteisen katon palkkiin
Martta tekstasi goottilaisin kirjaimin psalmin 103 sanat: ”Kiitä Heraa minun sieluni, äläkä unohda,
mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.”
Martta oli uskonnolnen, mutta nykyikaisesti sanottuna
ei niin kuin kirkko
petti”. Tuusulan
eurakunnan kansa hän teki paljon
hteistyötä.

yöntäyteinen
anhuus

Martta Wendelin
yöskenteli varsin
ktiivisesti kuviustöiden parissa.
Uusista taidesuunauksista hän vieaantui, sillä hän
oki, että ne edusivat hänelle vieraia, repiviä elämänrvoja. Hänellä oli
aidenäyttely 1950uvulla, mutta vasaanotto oli nuiva.
Pettyneenä hän veäytyi kotinsa rauaan, sananmuaisesti hiljaisuueen, sillä hänen
uulonsa heikkeni
ntisestään. Hän
mistautui puu-

”Olen onnellinen,
että minulla
on työtä”
tarhalleen. Hänen lempikukkiaan
olivat tulppaani, päivänlilja ja lupiini.
Jollakin hänen oli elettävä, joten hän maalasi tilattuja muotokuvia ja kauniita kukkasommitelmia.
Vielä 70- ja 80-vuotiaana Wendelin matkusti ympäri Suomea maalaamassa etenkin lasten muotokuvia, mutta joukossa oli paljon
rehtoreita, tohtoreita ja rovasteja.
”Olen onnellinen, että minulla on
työtä”, kirjoitti hän eräälle ystävälleen. Kävipä hän Kotkassakin katsomassa lapsuutensa maisemia.
Vasta 1980-luvulla, yli 90-vuotiaana, hän ehti nähdä kuvitustöidensä renessanssin. Wendelin arvioikin, että hänen elämänsä parani koko ajan vanhuutta kohti mentäessä. Ilmeisesti nuorena koetut
murheet olivat vaikeimpia voitettavia. Hänhän oli toivonut hartaasti perhettä ja lapsia, joiden nimetkin hän oli valinnut valmiiksi kuten Helka-Marian tyttövauvalle.

Ikuisen sunnuntain kuvaaja
Martta Maria Wendelin halusi kyllä olla Maria, taiteilija, mutta hän valitsi silti Martan, kuvittajan, leipätyön. Hän on myöntänyt
pitäneensä esikuvanaan Helene
Schjerfbeckiä ja häntä onkin luonnehdittu arkipäivän Schjerfbeckiksi. Heidän töitään yhdistää vakavuus, hartaus ja hiljaisuus aiheen
ääressä. Kuvittajana Wendelinistä
tuli yksi Suomen huomatuimpia:



Pääsiäisajan tilaisuudet
Kotkan seurakunnassa
• Su 16.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Kotkan kirkossa,
kamarikuoro Kotka-Canto.
• Su 16.3. klo 18 Tuomasmessu Kotkan seurakuntakeskuksessa.
• Ma17.3. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Kotkan kirkossa.
• Ti 18.3. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Kotkan kirkossa.
• Ke 19.3. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Kotkan kirkossa.
• To 20.3. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Kotkan kirkossa.
• To 20.3. klo 20 Johannes-passio Kotkan kirkossa.
• Pe 21.3. klo 10 Pitkänperjantain jumalanpalvelus
Kotkan kirkossa.
• Su 23.3. klo 10 Pääsiäisaamun messu Kotkan kirkossa.
• Ma 24.3. klo 10 II Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa.

Kymin seurakunnassa

lähes 1000 postikorttia, noin 300
Kotilieden kansikuvaa ja tuhansia
kirjankuvituksia.
Wendelinin kuvissa aika seisoo,
vuodenajat vaihtuvat rauhallisesti, vuotuisia juhlia vietetään perhepiirissä. Kuvissa on usein punainen tupa, perunamaa, rantakoivu,
kukkiva omenapuu, sininen järvenselkä, vanha kirkko. Perhekuva on ihanteellinen kirkassilmäisine lapsineen. Kaikki on ristiriidatonta ja rauhaisaa.
Martta Wendelinin kuvissa on
maaseudun vanhaa suomalaista
kulttuurimaisemaa, jossa ihmiset elävät menneessä idyllissä. Wendelin halusi tietoisesti
tarjota pakopaikan teollistuvasta ja modernisoituvasta yhteiskunnasta.
Mekin katsomme kaihoten hänen kuviaan ikään
kuin toivoen löytävämme rauhan ja sovun lintukodon, josta on ”kaukana kavala maailma”.

Teksti:
Marja Meura
Kuvat kirjoittajan
kokoelmasta

Lähdekirjoja: Päivi Ahdeoja: Sadun ja toden maailma. - Hannu Hytönen: Luettelo Martta Wendelinin
piirtämistä postikorteista.
- Tuula Karjalainen: Ikuinen
sunnuntai, Martta Wendelinin kuvien maailma. - Jatta von Konow: Martta Wendelinin taide ja työ. - Martta Wendelinin valokuva on
Jatta von Konowin teoksesta Martta Wendelin piirtäjä ja maalari.

• La 15.3. klo 10-13 Lasten pääsiäisvaellus Boksilla, Karhulant. 31.
Vaellukset 30 min. välein Pihalla on tavattavissa Hembölen
eläimiä, kahvio. Hembölen eläimet paikalla (vain la).
• 16.3.-21.3. klo 11-19 Hiljaisuuden talo Kymin kirkonmäellä
avoinna päivittäin (Helilän seurakuntatalo). Päivärukous klo 12,
ohjelmatuokio klo 18, rukoushetki klo 19 Kymin kirkossa.
• Su 16.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Kymin kirkossa.
• Su 16.3. klo 13 Ruotsinkielinen messu Kymin kirkossa.
• Su 16.3. klo 15 Siioninvirsiseurat alasalissa.
Kahvitarjoilu klo 14.30.
• Ma 17.3. klo 19 Kirkkoilta Kymin kirkossa.
• Ti 18.3. klo 12.30 Hiljaisen viikon lounasmusiikkia
Kymin kirkossa, Mikko Hauhia, urut.
• Ti 18.3. klo 18 Nuorten messu Kymin kirkossa.
• Ti 18.3. klo 19 Ohraleipämessu Sunilan seurakuntatalossa.
• Ti 18.3. klo 19 Kirkkoilta Kymin kirkossa.
• Ke 19.3. klo 19 Kirkkoilta Kymin kirkossa.
• To 20.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen Kymin kirkossa.
• Pe 21.3. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Kymin kirkossa.
• Pe 21.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki
Kymin kirkossa. Pitkäperjantain vaellus, lähtö Kotkan kirkosta
aamujumalanpalveluksen jälkeen. Vaellus Kymin kirkkoon,
jossa klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
• Pe 21.3. klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki Kymin kirkossa:
F.Liszt: Via crucis, Kymin projektikuoro, Jarmo Kaijansinkko
• La 22.3. klo 23 Pääsiäisyön messu Kymin kirkossa.
• Su 23.3. klo 10 Pääsiäispäivän messu Kymin kirkossa.
• Su 23.3. klo 8.30 Pääsiäispäivän messu
Sunilan seurakuntatalossa.
• Ma 24.3. klo 10II pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus

Langinkosken seurakunnassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su 16.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Langinkosken kirkossa.
Su 16.3. klo 18 Kohti pääsiäistä -ilta Ruonalan kirkossa.
Ma 17.3. klo 18 Kohti pääsiäistä -ilta Ruonalan kirkossa.
Ti 18.3. klo 18 Kohti pääsiäistä -ilta Ruonalan kirkossa.
Ke 19.3. klo 18 Kohti pääsiäistä -ilta Ruonalan kirkossa.
To 20.3. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
To 20.3. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluento
Ruonalan kirkossa.
To 20.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko
Ruonalan kirkossa.
Pe 21.3. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Langinkosken kirkossa.
Pe 21.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken muistaminen
Ruonalan kirkossa.
Su 23.3. klo 10 I pääsiäispäivän messu
Langinkosken kirkossa.
Ma 24.3 klo 10
II pääsiäispäivän messu Langinkosken kirkossa,
päivärippikoulun konfirmaatiomessu.
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Onnellisuudesta,
joka on tässä
Ihminen tavoittelee on-

Iskelmät kertovat rakkauden onnesta: toinen ihminen tulee ja
muuttaa kaiken. Ajatteluumme
iskostuneet arvot muistuttavat,
että työelämässä eteneminen on
tärkeä tavoite ja tuo onnen mukanaan. Kauneus tuo onnen, laihtuminenkin.
Mutta tietysti ennen kaikkea raha.
Kaikki edellä esitetty tarkoittaa,
että onnen voi saavuttaa, jos täyttää tietyt ehdot.
Mutta mitäpä jos meillä onkin
onni olemassa, jos se on tässä, juuri nyt lähellämme ja sisällämmekin, mutta emme vain sitä huomaa?

Johanna von Hertzen.

nellisuutta. Mainokset
julistavat, että kun ostat
tämän sohvan tai auton,
tulet onnelliseksi.

Juuri tässä hetkessä voi olla onni, illan viimeisissä auringonsäteissä, syksyn viimeisissä kukissa.

miset matkaavat läpi elämänsä.
Muut kertovat, miten asiat ovat,
millainen maailma on.
Tässä ei auta muu kuin kapina: repäistään verhot irti, pysäytetään bussi ja annetaan oppaalle
potkut. Ryhdytään itse tutkimaan,
mitä ympärillä on.

Onnea ei saa
juosten kiinni

Metsässä, rannalla,
henkisesti alastomana

Intialainen jesuiittapappi ja psykoterapeutti Anthony de Mello
(1931-1987) on terveellisellä tavalla ravistellut ajattelun rajoja eri
puolilla maailmaa.
Onnellisuudesta hän on aivan
päinvastaista mieltä kuin kulutusyhteiskuntamme. Hän korostaa, että ihmiset kaikkialla uskovat, että ilman rahaa, valtaa, menestystä, hyvää mainetta tai rakkautta he eivät voi olla onnellisia.
Ja kullakin ihmisellä on oma yhdistelmänsä näistä onnen ehdoista.
Näin syntyy energiaa nielevä
riippuvuussuhde. Minun on pakko saada rahaa, valtaa, menestystä, minun on oltava rakastettu.
Hetkelliset saavutuksen tunteet
saavat aikaan välähtävän nopean
onnentunteen, johon pian taas iskee epäilyksen salama.
Riippuvuus on pian vankila. Ihminen painattaa suorituksesta toiseen osoittaakseen, miten tärkeä,
korvaamaton, ihailtu hän on.
Hän juoksee onnensa perässä,
mutta onni karkaa yhä kauemmaksi.

Onni voi olla juuri tässä ja nyt,
pienissä asioissa. Ne voi nähdä,
jos mieli ei ole sokeutunut kaikelle hyvälle, usein siitä syystä, että
olen täynnä tyytymättömyyttä siitä, mitä minä en omista.
Tai ehkäpä nuokun vielä siinä
bussissa…
De Mellon mukaan riippuvuudet on ensin tunnistettava, sitten
niistä voi päästä irti. Riippuvuus
on takertuma, joka ehkäisee herkkyyttä, huume, joka hämärtää käsityskyvyn. Niin sanottu rakkauskin on usein riippuvuutta, omistamisen, alistamisen ja alistumisen tarvetta.
Onnellisuus on de Mellon mukaan herkkyyttä. Onnen tunteen
voi kokea, kun vain ottaa hyvää ja
kaunista vastaan ihaillen ja nauttien, siihen uppoutuen, ilman hyödyn tavoittelua.
Se voi olla hetki laiturilla istuen ja merta katsellen, lokkien kiljahduksia kuunnellen, se voi olla sylissä vasta elämään saapunut lapsi, maalaaminen nauttien,
ilman pyrkimystä suureksi taiteilijaksi, mukanaan vievä musiikki,
rakastetun läheisyys, jossa sano-

De Mello kehottaa kuvittelemaan
turistiryhmää bussissa. Bussin
verhot ovat kiinni, eivätkä turistit näe, kuule tai haista mitään siitä eksoottisesta maasta, jonka halki he menevät.
Opas lörpöttelee heille ja kertoo
ulkopuolisen maailman tuoksuista, äänistä ja näkymistä.
Kun bussi sitten pysähtyy ja
matkailijat menevät ulos, he eivät näe maisemia sellaisina kuin
ne ovat, vaan oppaan sanat ovat
luoneet valmiit mielikuvat, joiden kautta heidän näkemänsä siivilöityy.
Tällaisessa bussissa monet ih-

Ulla-Maija von Hertzen.

Pysäytetään bussi ja
oppaalle potkut

Onnen voi löytää yllättäen ja odottamattomasta paikasta, kuin linnunpesän.

ja ei tarvita.
Onnen tunne voi tulla, jos sen
tahtoo päästää tulemaan, antaa sen virrata, suo sille aikansa
ja keskittymisensä. Voisi kuvitella, että erinomaisia hetkiä onnen
tunteen kutsumiseen löytyisi hiljaisella soutumatkalla, kalliolla istuskellessa, metsän hiljaisuudessa.
Kait se on niin, että todellinen
onnen tunne vaatii tiettyä henkistä riisuutumista turvallisista suojavarusteista. Ja siinäpä sitä rohkeutta tarvitaankin.

Elä nykyhetkessä,
älä haikaile mennyttä
Onnellisuusprofessorina tunnettu
Markku Ojanen on nimennyt eräitä hyvän elämän rakennuspuita.
“Näistä ohjeista useimmat löytyvät Raamatusta Jumalan tahdon mukaiseen elämään kuuluvat
nöyryys, vaatimattomuus, palvelu ja anteeksianto. Näistä on nykyisin kovasti pulaa”, Ojanen kirjoittaa.
Tässä on joitakin Ojasen ohjeita paremman - ja onnellisemman
- elämän rakentamiseksi.
Elä nykyhetkessä. Älä haikaile
menneen perään tai odota kaiken
hyvän tapahtuvan joskus tulevaisuudessa.
Karta mustavalkoisia arvioita
muista ihmisistä.
Ole kiitollinen niistä hyvistä asioista, mitä olet saanut.
Lepää, hellitä! Kaikkialla vaaditaan tuloksia ja saavutuksia, joista monilla ei ole mitään tekemistä
hyvän elämän kanssa.
Ikävät asiat häipyvät vähitellen
taka-alalle, jos olet antanut niille
vauhtia pyytämällä anteeksi ja antamalla anteeksi.
Pelkäämäsi katastrofi ei yleensä
toteudu, vaan moniin ongelmiin
on löydettävissä ainakin kohtuullinen ratkaisu, joka auttaa eteenpäin.

Teksti
Ulla-Maija von Hertzen
Lähteet:
Anthony de Mello: Rakkauden tiellä
(Kirjapaja 2007)
Anthony de Mello: Lähteillä
(Kirjapaja 2006)
Markku Ojanen: Onnellisuus
(WSOY 2006)

Katugallup
1.
2.
3.

Miksi pääsiäistä vietetään?
Onko sinulla/perheelläsi vakiintuneita pääsiäistapoja?
Mikä on pääsiäisessä tärkeintä?

Kirsi Arenius
Kotka
1. Pääsiäistä vietetään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen juhlana.
2. Pääsiäisenä koti koristellaan
perinteisen kaavan mukaan.
Pääsiäiseen kuuluvat myös
suklaamunat ja mämmi, jota
en tosin itse syö, mutta mies ja
tytär tykkäävät siitä.
3. Tärkeintä pääsiäisessä on sen
kristillinen sanoma.
Annika Horto
Kotka
1. Olen kyllä joskus tiennyt,
miksi pääsiäistä vietetään,
mutta enää en sitä muista.
2. Minulla ei ole mitään pääsiäistapoja. Suklaamunia syön,
jos niitä sattuu olemaan. Kodissa pääsiäinen ei näy millään tavalla.
3. Mielestäni pääsiäisessä ei ole
mitään tärkeää.
Irina Koivistoinen
Hamina
1. Pääsiäinen liittyy uskontoon.
En tosin muista millä tavalla.
2. Pääsiäisenä syödään juhla-ateria ja koti koristellaan
rairuoholla ja pikku tipusilla. Pääsiäisenä poikkeamme
myös hautausmaalla. Kun
lapset olivat pieniä, he kävivät myös virpomassa.
3. Perheen yhdessäolo on tärkeää kuten myös se, että pääsiäisperinteet siirtyvät vanhemmilta lapsille.
Lasse Lanu
Karhula
1. Pääsiäisenä muistetaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja
ylösnousemusta.
2. Koti koristellaan pääsiäiseksi. Oksia laitetaan maljakkoon ja kasvatetaan rairuohoa. Pääsiäisenä myös syödään hyvin, mutta meillä ei
kuitenkaan tarjota lammasta.
3. Tärkeintä pääsiäisessä on sen
alkuperäinen, kristillinen sanoma.
Esko Lund
Kotka
1. Pääsiäistä vietetään ylösnousemuksen kunniaksi.
2. Meillä pääsiäistä vietetään
ennen kaikkea lastenlastan
kanssa kananmunia maalaillen ja syöden.
3. Tärkeintä pääsiäisessä on
perheen yhdessäolo. Kirkkoon kuulumattomana en
tunnusta pääsiäisen uskonnollista sanomaa.

Teksti ja kuvat
Ville Vanhala

Osviitta
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Kirsi Hämäläinen:

Seurakuntalaiset iloitsevat myönteisistä uutisista ja tekevät hyviä ehdotuksia

Lähetyksen tapahtumat kokoavat paljon ihmisiä – laskiaispulliakin meni yli 900. Nyt alkaa
jo vapputapahtuman valmistelu. Tänä vuonnahan vappu on samalla helatorstai.
Kaikkein suurin uusi asia on kirkkoherranvaalit, joiden toivomme etenevän kohti vaalin pitämistä touko-kesäkuun vaihteessa.
Mikä eri toimintamuotojen työtiimi kirkkoherraa juuri tulevan kevään 2008 toiminnassa innostaa?
Kaikkia on syytä tukea tasapuolisesti. Innostuneimmalta näyttää jumalanpalvelus- ja musiik-

Kirjoittamisesta iloa elämään
Jokaisen ihmisen sisimmässä asuu
tarve ilmaista itseään. Siitä palosta voi syntyä taidetta tai hyvä harrastus. Yksi puhuu, toinen kirjoittaa, kolmas säveltää, soittaa ja laulaa. Joku veistää, piirtää tai maalaa. Monet ilmaisun harrastajat
haluavat tuoda tekemisensä myös
muiden nähtäväksi.
Anja Hannulan oma ”juttu” on
kansakoulusta lähtien ollut kirjoittaminen.
- Hyvä opettaja rohkaisi laittamaan ajatuksia paperille. Luontoaiheisten runojen kirjoittaminen tuntui alun pitäen omimmalta alueelta. Kolmikymppisenä innostuin asiasta niin, että välillä
kirjoitan lähes joka päivä, kertoo
kaksi omakustanteista kirjaa julkaissut Hannula.
Viimeisin kirja Elämän kehdosta tuli painosta vuonna 2006. Se on
kokoelma vuosien varrelta. Näytteeksi katkelma runosta Jumalan

Tuula Mäkitalo

Anja Hannulalle runo on tapa katsoa maailmaa

auttava käsi: Tähdet tuikkivat taivaalla/anna minulle ilosi niin voin/
ilahduttaa ihmisiä./Näemme vielä enkelten suojassa.

Opin tiellä
Lääninkirjailija Petri Pietiläinen on kommentoinut ja antanut

Hannulalle hänen pyytämäänsä
palautetta uusimmista teksteistä.
Anja Hannula kaavailee syksyyn
mennessä saavansa painokuntoon
kolmannen runokirjansa.
- Pietiläinen on moittinut, kannustanut, kiittänyt ja antanut ohjeita. Lääninkirjailijan tiukka sana
on, että runon pitää puhutella. Sitä yritän nyt muistuttaa itselleni,
toteaa Hannula hymyillen rauhalliseen tapaansa.
Anja Hannulan elämäntie Jyväskylästä Kotkaan on kulkenut
monen mutkan kautta. Nyt tämä
kolmilapsisen perheen äiti ja nelinkertainen isoäiti on eläkkeellä
myyjän työstä. On aikaa tarkkailla ympäristöään ja kuunnella itseään. Hannulan jokainen kirjoitustuokio alkaa keskittyen ja rukoillen. Hän kirjoittaa edelleen paljon
luonnosta, mutta myös ihmisiä,
tunteita ja rakkauttakin on tulossa seuraavaan kirjaan. - tm

Cursillo-viikonloppu Vehkarinteen leirikeskuksessa
Kirkkopalvelujen toimesta Suomessakin tunnetuksi tullut Cursillo on kansainvälinen liike, joka on
levinnyt katolisen kirkon piiristä
myös luterilaiseen ja anglikaaniseen kirkkoon. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1998.
Cursillo on maallikoitten kasvuohjelma, elämyksellinen tapahtuma ja löytöretki arjen kristillisyyteen. Se on eräänlainen pyhiinvaellusmatka ja samalla kirkollinen liike, jossa sitoudutaan ja joka sitouttaa osallistujansa omaan
seurakuntaan. Se ei ole erillinen
herätysliike, vaan sen tavoitteena
on oman uskonsa entistä syvempi tiedostaminen ja sen todeksi
eläminen ja käytäntöön pistäminen elämän eri alueilla. Cursillon
elementtejä ovat ehtoollisenvietot,
hiljentymishetket ja maallikkojen
ja pappien virittämä työskentely
keskeisistä kristittynä olemiseen

liittyvistä uskon- ja elämänkysymyksistä. Teemoja ovat
mm. armo ja siinä
elämisen esteet,
usko ja uskonelämä, sakramentit, kristitty
ja hänen elämänympäristönsä. Jumalan
perheväen keskinäiseen
yhteyteen kuuluu myös
musiikin, laulun ja leikin rentouttava ja iloinen yhdessäolo.
Cursilloon osallistuminen ei edellytä erityisiä tietoja, taitoja tai
valmistautumista. Riittää kun ottaa mukaansa avoimen ja positiivisen mielen ja antaa itselleen luvan käyttää viikonloppu juuri itseään varten tiiviissä mutta paljon antavassa työskentelyssä ja yhdessäolos-

sa toisten kanssa. Viikonlopun luonteesta johtuen odotetaan osanottajalta kokoaikaista läsnäoloa.
Seuraava Cursillo-viikonloppu,
nimeltään ”Kotkan Cursillo”, toteutetaan huhtikuun 24.-27. päivinä Hamina-Vehkalahden seurakunnan
Vehkarinteen leirikeskuksessa
Valklammen rannalla. Ilmoittautumiset 10.4. mennessä lomakkeella www.cursillo.fi tai
Pertti Vahervaaralle p. 040 861
6233 tai kotkalaisille Onni Hämäläiselle p. 044 088 7768 ja Jorma Korpelalle p. 050 522 0365,
jorma.korpela@evl.fi, joilta saa kotisivuilla mainittujen henkilöiden
ohella myös lisätietoja Cursillosta. Osanottomaksu on kotkalaisille 70 euroa. -tm

Kuinka seurakuntalaisten toivomukset vaikuttavat työn suunnittelussa?
Hyvin toimivassa seurakunnassa on sekä avointa tiedottamista että palautteen antamisen
mahdollisuus. Meillä tulee aika mukavasti ihmisten kannanottoja tilaisuuksien suhteen. Tuntuu siltä että seurakunnan jäsenet iloitsevat aina kun seurakuntatyön profiili on jotenkin myönteisesti esillä julkisuudessa.
Haasteita on paljon, mutta koetamme löytää ne toimintatavat, joilla on kestävää merkitystä kirkon työn toteuttamisessa. Viimeisimmät
meidän työtiimillemme tulleet ideat ovat olleet:
lonkkatyynyjen hankkiminen kirkkoon (hankittu), veteraanijärjestöltä siunaustilaisuuksia koskeva ehdotus ja Konserttitalon kahviossa julkituotu toivomus luentosarjasta syksyllä.

Seurakuntayhtymän hautausmaakirja
valmistuu keväällä
Kotkassa on harvinaisen monta
kan kirkon 100-vuotishistorian.
hautausmaata, joista luterilaisen
- Ajatus hautausmaahistorian
seurakuntayhtymän hallinnassa
kokoamisesta on kiehtonut mielja hoidossa on sankarihautaustäni vuosikymmeniä, toteaa Kaimaat mukaan luettuna kaksitoissu Harjunpää vakuuttavasti. Erita. Uurna- ja tuhkahautausalueityisen arvokkaana hän pitää Kyta on perustettu erillisinä tai haumin Vanhan hautausmaan histotausmaiden yhteyteen.
rian tallentamista. Myös saarien
Yhdestäkään Kotkan hautausja rannikkoalueen hautaustavoismaasta ei ole kirjoitettu yhtenäissa ja -kulttuurissa on erityispiirteitä historiaa. Myös alueen hautatä, jotka on tärkeä saada talteen.
uskulttuuri ja hautaustoimen keInnostus tähän historiakirjaan on
hittäminen on ollut tallentamatta.
vienyt kirjoittajan mukanaan, niin
Laaja tietovarasto on tärkeää säiettei haastatteluaikaa juuri tällä
lyttää tuleville polville saattamalhetkellä voinut mahduttaa kalenla asiat yksiin kansiin. Useita paiteriin.
kallisia historiikkeja, historiakirjoKotka-Kymin seurakuntayhja ja myös hautausmaiden historitymän hautausmaakirjassa käyasta artikkeleita kirjoittanut Kaitetään vanhaa kuvamateriaalia
su Harjunpää oli luonteva valinta
ja värikuvia hautausmaiden nyhautausmaakirjan tekijäksi.
kyisistä alueista ja rakennuksista.
- Pari vuotta sitten Kotka-KyHautausmaakirjan nimi on idemin hautaustoimen päällikkö Raiointivaiheessa. Kirja on tarkoitus
mo Heikkinen otti alustavasti pusaada painoon tänä keväänä. Kotheeksi kirja-asian, ja tartuin heti
ka-Kymin seurakuntayhtymän
toimeen. Rakastan arkistojen pentoimesta julkaistavan kirjan enkomista, mikä on ollut harrastuksimmäinen painos on 600 kappaseni jo työvuosina, kertoo puheliletta. -tm
mitse kotoa tietokoneensa äärestä
tavoitettu pirteä eläkeläinen Kaisu Harjunpää.
Seurakuntien tallentamat
asiakirjat ovat Harjunpään
mielestä ”elävä arkisto”. Lähes jokaisella käyntikerralla niistä löytyy uutta
tietoa tai ainakin johtolankoja tiedon lähteille. Kaisu Harjunpää on varsin hyvin
selvillä Kotkan alueen seurakunnallisista tietoarkistoista,
joihin hän on perehtynyt tutkimustensa
yhteydessä. Harjunpää on muun muassa
kirjoittanut vuonna
1998 julkaistun Kot- Kaisu Harjunpää
Tuula Mäkitalo

Mitä uutta tai erityistä on luvassa Kotkan seurakuntatyössä tänä keväänä?
Otamme maaliskuussa uudelleen käyttöön vastaanottohuoneen pappien ja diakonian keskusteluasiakkaille Keskusrekisterin yhteydessä.
Rippikoulutyössä valmistuu paikallinen rippikoulusuunnitelma. Tavoitamme koko ajan merkittävän ikäluokan sen työn kautta. Nuorisotyön
kautta jää nuorille elämänikäiset muistot siitä
mitä seurakunta on. Tiutisessa on viime vuosina ollut virkeää perhe- ja lapsityötä ja nyt on valmistunut uusittu kerhohuone Tiutisen koulun
yhteyteen. Aikuistyössä on esillä tunteet ja niiden kanssa eläminen, yleisötilaisuudet ovat vetäneet hyvin. Diakonian viranhaltijat ovat mukana vanhustyön kehittämiskoulutuksessa, minkä
toivomme heijastuvan työhömme Kotkansaarella ja Hovinsaarella.

kityön toimikunta. Siinä on sekä iloittu uudesta
kanttoristamme Jenny Joaksesta ja hänen tuomastaan työpanoksesta, kuin myös saatu seurakuntalaisia mukaan keskustelemaan ja suunnittelemaan toimintaa. Kesällä tullaan pitämään musiikki- tai hartaustilaisuus kirkossa joka keskiviikko klo 12, ja Katariinanniemen käyttöä kesällä on ideoitu enemmänkin.

Tuula Mäkitalo

Kotkan seurakunnan vt. kirkkoherra Kirsi Hämäläinen valottaa oman työtiiminsä kannalta
ajankohtaisia ja innostavia asioita. Edellisessä
Vinkkelissä kysymyksiin vastasi Langinkosken
seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi. Kesän
korvalla on vuorossa Juha Raatikainen ja Kymin
seurakunnan ajankohtaiskatsaus.
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Seurakuntien tapahtumia

Sururyhmä läheisensä menettäneille
Kymin seurakunnassa

Kevään sururyhmä kokoontuu to 17.4., ke 23.4.,
to 8.5., ke 14.5. ja to 22.5. klo 18.00-19.30
Karhulan srk-keskuksessa, os. Karhulantie 33.
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Kymin seurakuntatoimistoon p. 225 9000.
Lisätietoja antaa pastori Satu Piipari-Kokko p. 044 762 9488.
Järj. Kymin seurakunta

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

Mukulamessu

”Nallekirkko”

Su 20.4. klo 10 Langinkosken kirkossa

Järj. Langinkosken seurakunta

Aittakorven koulun kuoro johtajana Tarja Rantaruikka ja päiväkerholaiset esiintyvät
Anne Läheniemi, Riitta
Huovila,
Tarja Silvennoinen ja
lastenohjaajat
Kirkkomehut ja -kahvit
Tervetuloa nallen
kanssa kirkkoon!

Erityiskirkkopyhiä ja
iltakirkkoja
Kotkan kirkossa: Su 6.4. klo 10
Kansanlähetyksen kirkkopyhä. - Ti 8.4. klo18 Ohraleipämessu Tasauspäivään liittyen
(viikkomessun paikalla). - Su
13.4. klo 10 Työväen kirkkopyhä - Su 20.4. klo 10 Lähetystyön kirkkopyhä, messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. - Su 27.4. klo 10 Veteraanipäivä ja messu. - To 1.5.
klo 10 Helatorstain sanajumalanpalvelus.
Viikkomessu tiistaisin klo 18

Kotkan kirkossa. Huom! 25.3. Ei
Viikkomessua.

Aikuistyö
Piirit: Raamattu- ja keskustelupiirit kokoontuvat joka toinen
maanantai. - Seurakunnassa kokoontuvat säännöllisesti naisten
lentopallo, naisten jumppa,
merimieskirkkopiiri, 2 raamattupiiriä ja rukouspiiri,
miesten piiri, naisten luovan
toiminnan piiri, nyplääjien
piiri, Cursillo-ryhmä.

Nuorisotyö
Viikkotoiminnot Arkussa: After
School ti klo 14-17.50 ja Cafe
ke klo 18-21.
Peli-illat to (27.3., 10.4. ja 8.5.)
klo 19 alk. Kotkan srk-keskuksen
liikuntasalissa.
Su 27.4. klo 18 Nuortenmessu
Kotkan srk-keskuksessa, messussa siunataan isoset. - Ti 20.5. klo
18 Nuortenmessu (Viikkomessu) Kotkan kirkossa.
Kirkon nuorisopäivät Keravalla 16.-18.5., ilm. 18.4. mennessä Johannalle p. 041 462 6218
tai Marille p. 041 462 6222.

Diakoniatyö

Kymin seurakunnassa
• Su 6.4. klo 18 Kymin kirkossa, messun jälkeen iltatee Helilän seurakuntatalossa. (Pyhtään kirkossa
20.4.)

Lähetystyö
Su 20.4. klo 10 Lähetystyön
kirkkopyhä Kotkan kirkossa.
Messussa saarnaa Aatu Gröhn
Lähetysyhdistys Kylväjästä. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

Tuomasmessun
lauluharjoitukset
• ke 26.3. srk-sali ja
ke 2.4. srk-sali
(neuvott.h),
pe 11.4. alasali,
ke 16.4. srk-sali.

Vappuaaton
yhteiskristillinen
perhejuhla

Kansainvälinen työ
• Pe 28.3. klo 17.30 Sudanilaisten naisten ilta
Aittakorven srk-talossa.
• Su 6.4. klo 14 Fellowship meeting
at Langinkoski church.
• Su 4.5. klo 15 Fellowship meeting
at Langinkoski church.
• 16.-18.5. Venäjänkielinen rippikoulu Ristiniemessä, konfirmaatio su 18.5. klo 10 Langinkosken
kirkossa, tied. p. 044 752 9491.

Sanan ja
rukouksen ilta

su 30.3. klo 18
Aittakorven seurakuntatalossa
Parantava sana ja rukous
Pastori Seppo Juntunen ja
viulisti Maarit Rajamäki
Rukouspalvelua! Tervetuloa!

Musiikkia

Langinkosken kirkossa

Retriitit
– hiljaisuutta ja itsensä kokoamista
Hälinän ja kuluttamisen maiseman rinnalla on
kasvavassa määrin herännyt tarve hiljaisuuteen.
Hiljaisuuden retriitit ovat seurakunnissa pitäneet
tarjolla mahdollisuutta levähtää, tarkastella omaa
elämäntilannetta ja ammentaa kristinuskon lähteiltä uutta voimaa arkeen ja elämään. Retriitit
ovat osa seurakuntayhtymän vuosiaihetta ”Arkea
ja pyhää”.
Kotkan seurakunnan seuraava retriitti pidetään
toukokuussa, 2.-4.5. Ristiniemen kurssikeskuksessa. Lisätietoja antaa kappalainen Jukka Hänninen p 041 462 6221.

Järj. Kotkan seurakunta

Pääsiäispolku
yläsalista Emmaukseen

Erityiskirkkopyhiä ja
iltakirkkoja
Kymin kirkossa: Ti 2.4. Sanan ja
rukouksen ilta klo 19, Pirkko Ja-

Nuorten laulajaiset to 10.4.
klo 16.30-17.30 Karhulan srkkeskuksen salissa. - NSV-jamit
Duetossa ma 14.4. klo 19- tied.
Jarmo Kaijansinkko p. 044 752
9502.

Musiikkia
Kotkan kirkossa

• Su 20.4. klo 18 Konsertti
Kotkan seudun musiikkiopiston
opettajat konsertoivat cembalo-rahaston kartuttamiseksi.
Ohjelma 10 euroa.

Herkuttelijoiden perinteinen

Vappukahvio

• Su 4.5. klo 17 Juhlan aika
- Tarja Silvennoinen 50 v. -konsertti,
mukana mm. lauluyhtye Seksti,
nuorisokuoro Merituuli, lapsikuoro Kipinä.

Tarjolla simaa, kahvia, voileipiä, munkkeja ym.
leivonnaisia ja arpoja.
Simaa ja leivonnaisia voi ostaa myös kotiin vietäväksi.
Kahvion tuotto lähetyksen hyväksi.
Järj. Kotkan seurakunta

Valtakunnalliset lähetysjuhlat kesäkuussa Oulussa

Toukotori
Ke 7.5. klo 17.30-19.00
Aittakorven srk-talossa
Leivonnais- ja käsityömyyntiä, kahvio,
kirpputori ja arpajaisia.
Tule tekemään ostoksia
äitienpäiväksi!
Järj. Langinkosken srk:n lähetystyö ja Langinkosken martat

9. vuosikerta

Järj. Langinkosken seurakunta

• Ke 14.5. klo 19
Häämusiikkikonsertti.
Yhtymän kanttorit esittävät
häämusiikkivaihtoehtoja.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

to 1.5. klo 11-13
Kotkan seurakuntakeskuksessa,
Mariankatu 14.

Rakkaus, usko ja toivo siirtyvät ihmiseltä
ihmiselle. Maailman jokaiseen kolkkaan.
Pienten ja suurten lähettien kautta. Valtakunnalliset lähetysjuhlat kutsuvat sinut
pohtimaan, näkemään ja kokemaan elämyksellisesti elämän peruskysymyksiä
Ouluun 13.-15.6.2008. Monipuolisessa ohjelmistossa on huomioitu kaiken
ikäiset. Käytössä on Oulu-halli, jäähalli on
monet muut upeat tilat. Lähde Sinäkin
mukaan!
Matkan hinta n. 60 euroa, reitti ja lopullinen hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Majoitus kahden hengen huoneessa Holiday Inn -hotellissa koko ajalta 75 euroa. Koulumajoitus (sisältää
patjan) 10 euroa koko ajalta.
Linja-auto lähtee perjantaina aikaisin aamulla
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17.-20.3. Ruonalan kirkossa

Varaukset ryhmille Langinkosken srk-toimisto p. 225 5300.

Musapyhis to klo 10.-11.30
Boksilla. - Musapyhis pe klo
9.30-11 perheille Boksilla. - Pääsiäisvaellus la 15.3. klo 10-13
Boksilla. - Koko suvun pyhäkoulu 20.4. Helilän srk-talossa
klo 11.15. - Vauvakirkko su
6.4. klo 15 Kymin kirkossa. Mukulamessu su 27.4. klo 16
kirkossa. - Musapyhisten kevätkirkko to 22.5. klo 18 kirkossa.

• Su 20.4. klo 18 Yksinlaulukonsertti
Minna Kettunen, laulu ja
Mikko Hauhia, säestys.

Järj. Langinkosken seurakunta

Yleisölle avoimet esitykset
• maanantaina 17.3. klo 13
• keskiviikkona 19.3. klo 13 ja 14

Lapsille

Nuorille

ke 30.4. klo 18
Karhuvuoren urheilutalossa

Pääsiäisen tapahtumat raamattunukeilla.
Kuljemme oppaan matkassa palmusunnuntain tapahtumista surun kautta
pääsiäisen iloon.
Pääsiäispolun varrella on seitsemän pysäkkiä.
Esityksen on valmistanut Helsingin raamattukoulu ja
oppaina toimivat seurakunnan työntekijät.

lovaara. - Su 13.4. Maataloustuottajien kirkkopyhä. Messun
jälkeen kirkkokahvit Helilän srktalossa. - Ti 15.4. Nuorten
messu. - Su 18.5. klo 10 Kaatuneitten muistopäivän sanajumalanpalvelus. Seppeltenlasku
sankarihautausmaalla jumalanpalveluksen jälkeen, kirkkokahvit.

Kotiseurakunta –

Tuomasmessut

Kotkan
seurakunnassa
• Su 16.3. klo 18 Kotkan
seurakuntakeskuksessa.
• Su 13.4. klo 18 Kotkan
seurakuntakeskuksessa.

To 20.3. klo 10 Kiirastorstain
ehtoollishetki liikunta- ja näkövammaisille Sunilan srk-talolla. Ilmoittautuminen oman seurakunnan työntekijälle. Invataksikuljetus Kotkan alueella. - To
3.4 klo 18 Yhteisvastuuilta
Kotkan srk-keskuksessa. Illan ohjelmassa tietoa vuoden 2008
yhteisvastuukeräyksestä, Kehitysvammaisten Aurinkokuoro,
arpajaiset, yhteisvastuutuotteiden myynti, kahvitarjoilu.

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

Miehikkälästä, ajaa Virojoen las,
Haminaan las. Karhulan las,
Kotkan srk-keskus (tarvittaessa Hovinsaari) ja Langinkoski kirkon pysäkki ja siitä
Kouvolaan ja eteenpäin.
Matkan aikana on yksi
ruokailupysähdys (kertokaa allergiat ilmoittautuessa) ja toinen lyhyempi pysähdys. 30 ensimmäistä
mahtuu mukaan!
Sitovat ilmoittautumiset Kymin seurakuntaan p. 225 9000 tai anne.hovi@evl.fi ke 7.5. mennessä. Lisätietoja oman
seurakunnan lähetyssihteeriltä tai Anne Hovilta p.
044 725 9291 tai www.minkatahden.fi

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
p. 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka
p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin ke 28.5.2008
Aineistot pääsiäisen Osviittaan
toimitukselle viimeistään 9.5.2008
Kotisivuillamme on lisää ajankohtaista tietoa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän ja Kotkan
evl.lut. seurakuntien toiminnasta
ja palveluista

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta

pyhä. - Su 20.4. klo 10 Mukulamessu ”Nallekirkko”. - Sö 20.4.
kl 13 Mässa i Langinkoski kyrka.
- To 1.5. klo 18 Helatorstain
messu. - Su 11.5. klo 10 Helluntaipäivän messu, äitienpäivä. - Su 18.5. klo 10 Messu, venäjänkielisen rippikoulun konfirmaatiomessu. - Su 25.5. klo 10
Messu, isosten työhön siunaaminen.

kokerhojen yhteinen ruokailu
ja ehtoollinen Langinkosken
kirkolla. - To 20.3. klo 10 Liikunta- ja näkövammaisten ehtoollinen Sunilan srk-talossa.
Leirit Ristiniemessä: Vanhemman väen leiri 21.-24.4., ilm.
viim. 7.4. p. 225 5300. - Ke
14.5. Vanhemman väen retkipäivä, tied. seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä. - Ma 26.5.
Liikuntavammaisten leiripäivä, tied. Anna-Stina Tulokas p.
041 462 6205. - Ke 28.5. Näkövammaisten leiripäivä, tied.
Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205.
Ma 28.4. Näkövammaisten
retkipäivä, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.

vanhemmat), hinta 18 e, ilm.
viim. 25.5. - Kesäleiri I 23.25.6. Ristiniemessä (-97-00 syntyneet), hinta 18 e, ilm. viim.
25.5. - Kesäleiri II 5.-8.8. Ristiniemessä (-96-94 syntyneet),
hinta 25 e, ilm. viim. 25.5. Ilm.
p. 225 5300 arkisin klo 9-12 tai
13-16. Tied. Marja-Leena Laaksonen (Marna) p. 041 462 6206
tai Jukka Laaksonen (Jukkis) p.
050 564 7619.

� �

�

��

torstaina 1.5. Helilän srk-talossa
Kymin kirkonmäellä

Tarjolla on jo perinteeksi muodostunut
lähetyksen vappubrunssi – lounas.
Kattaukset klo 11 ja klo 13.
Järj. Kymin seurakunta

�

Siioninvirsiseurat su klo 15
Karhulan srk-keskuksessa: 20.4.,
18.5., kahvitarjoilu klo 14.30.
Lähetyskolehti Kiinassa tehtävään huumeklinikkatoimintaan.
- Hiljaisuuden illat Kymin kirkossa ke klo 19, parittomina
viikkoina, tule hiljentymään, rukousta, laulua, raamatunlukua,
teejatkot sakastissa. - Raamattupiiri ma klo 18 alasalissa, Karhulantie 31. - Raamattu- ja rukouspiiri alasalissa joka toinen
torstai klo 18.30. - Ylistys- ja
rukoushetki pe klo 18.30 srkkeskuksessa. - Sanan ja rukouksen illat ma 26.5. ja ti 27.5.
Karhulan srk-keskuksessa. Molempina iltoina klo 19 puhujavieraana Marie Licciardo Australiasta.

Vappubrunssi – lounas

�
�

�

Aikuisille
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Musiikkia
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Kymin kirkossa
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Ikäihmisten
�
syntymäpäivät

�

�

Toimintaleiri 2.-4.5. Ristiniemessä (-96-93 syntyneet), hinta
17 e, ilm. viim. 17.4. - Isien ja
poikien kalastusleiri 13.-15.6.
Lehtisensaaressa (8 v. ja sitä

�

�

�

Varhaisnuoret

Hengen ahdistusta
to 27.3. klo 19.00-20.30,
alustus Kristiina Nikkola
Häpeä vähän!
to 24.4. klo 19.00-20.30,
alustus Tuulikki Mujunen
Autuas vouhotus
to 15.5. klo 19.00-20.30,
alustus Virpi Koivistoinen

�

Langinkosken kirkossa: Su 6.4.
klo 10 Messu, aikuistyön kirkko-

La 15.3. klo 11-13 Pääsiäismyyjäiset Aittakorven srk-talossa. - Ke 19.3. klo 12 Keskiviik-

Ke 7.5. klo 17.30-19 Lähetystyön toukotori Aittakorven srktalossa. - Ma 19.5. klo 14 Lähetystyön lettukestit, Salotie 7.

�

Erityiskirkkopyhiä

Lähetystyö

Järj. Kymin seurakunta

Diakoniatyö

• mielipiteitä laidasta laitaan
• lyhyt alustus illan aiheesta, vapaata keskustelua
ja ajatustenvaihtoa
• keskustelua ohjaamassa Risto Hamari

�

Su 30.3. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven srk-talossa. - Ke 9.4. klo 18 Dokumenttielokuva "Karjalan profeetta Helena Konttisen jalanjäljissä" Langinkosken kirkolla,
avoin yleisötilaisuus, keskustelua. - La 19.4. klo 14 Naisten iltapäivä Langinkosken kirkolla.

Kahvila Karhulan Serviisissä,
Vesivallinaukio 3 Karhulan torin laidassa

�

Aikuistyö

-keskustelutilaisuudet keväällä 2008

�

Su 23.3. klo 12 ja su 27.4. klo
12 Haltijan kyläkirkko, Haltijantie 1. - Su 13.4. klo 12 Kyläkirkko Ruonalan kirkossa.

�

Kyläkirkot

Ohraleipämessu, iltaehtoollinen
on Sunilan seurakuntatalossa
hiljaisella viikolla tiistaina 18.3. klo 1
ja sen jälkeen vaatimaton iltapala.
Kolehti Kambodzhan työlle.

• Su 20.4. klo 14 Lohdun ja
Toivon konsertti lapsensa
menettäneille, rakkaintaan
kaipaaville ja lohtua tarvitseville.
järj. Marju Toivanen ja Kymi Contento

• Su 4.5. klo 15 Musiikkityön yhteiskonsertti Lapsikuoro Silmut, Kymi Contento, Kymin kirkkokuoro ja
Tuomaskuoro.
• Su 11.5. klo 15 Urkukonsertti, Mikko Hauhia.

Kotkan seurakunta kutsuu ikäihmiset syntymäpäiville sunnuntaina 18. toukokuuta 2008
Kotkan kirkkoon ja seurakuntakeskukseen.

Järj. Kymin seurakunta

Järj. Kotkan seurakunta

Sydämellisesti tervetuloa kaikki 70, 75, 80, 85, 90
ja yli 90-vuotissyntymäpäivää huhti-, touko- tai
kesäkuussa 2008 viettävät seurakuntalaiset yhteiseen messuun su 18.5. klo 10 Kotkan kirkkoon ja sen jälkeen yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Kotkan seurakuntakeskuksen kahvioon.
Juhlaan voitte ottaa mukaanne myös yhden läheisen. Mikäli haluatte seurakunnan työntekijän
onnittelukäynnille kotiinne, ottakaa yhteys diakoni
Johanna Lammiseeen, p. 041 540 3011.

CURSILLO-viikonloppukurssi

- löytöretki arjen kristillisyyteen
Vehkarinteen leirikeskuksessa 24.-27.4.
Kurssi alkaa torstai-iltana klo 18.00.
Hinta kotkalaisille on 70 euroa.

Naisten
iltapäivä
• Lauluja tästä elämästä
Runoilija ja kirjailija
Anna-Mari Kaskinen
• Koskigospel,
Minna Kettunen ja
Riitta Huovila
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Järj. Langinkosken seurakunta

la 19.4. klo 14
Langinkosken kirkon
Toivonsalissa

Jos haluat kokea uskonelämääsi elävöittävän viikonlopun, ilmoittaudu nettisivuilla www.cursillo.fi olevalla lomakkeella tai Pertti Vahervaaralle, p. 040 861 6233, pertti.vahervaara@welho.com 10.4. mennessä.
Lisätietoja löydät Cursillon kotisivuilta. Niitä
saat myös Onni Hämäläiseltä
p. 044 088 7768 ja Jorma Korpelalta, p. 050 522 0365, jorma.korpela@evl.fi, tai täyttämällä kotisivujen ”palaute” -lomakkeen.
Cursillo-viikonloppu rohkaisee sinua näkemään oman ainutlaatuisuutesi ja arvosi ja kokemaan Jumalan armon
henkilökohtaisesti! Tervetuloa mukaan!
Järj. Kirkkopalvelut, Kotkan,
Kymin ja Langinkosken seurakunnat

Kambodzhassa avustuskohteita ovat Koulutus- ja lukutaitohanke Ratanakirin maakunnassa, Koillis-Kambodzhassa. Vapaaehtoisia vähemmistökielten edustajia koulutetaan lukutaito-opettajiksi paikallisiin lukutaitoluokkiin.
Yhteisönkehittämishanke etnisen Bunong-vähemmistön elinolojen parantamiseksi ja kielen ja kulttuurin
säilyttämiseksi.
• Yhteisönkehittämishanke orpokodista pois
muuttavien täysi-ikäisten nuorten aikuisten tukemiseksi. Itsenäistyville nuorille aikuisille tarjotaan tietoa koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksista.
• Yhteisöllinen koulutushanke vähäosaisten lasten
koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.
• Lisäksi on kohteena yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma.

�

Pääsiäisvaellus
Boksilla os. Karhulantie 31
lauantai 15.3.2008 klo 10-13
Vaellamme ylös Jerusalemiin ja pääsiäisen tapahtumien kautta
Pääsiäisen riemuun. Vaellukset alkavat n. 30 min välein.
Pihalla on tavattavissa Hembölen eläimiä ja kahvio.
Ponilla ja aasilla pääsevät lapset (alle 50 kg)
ratsastamaa pääsiäisvaelluksesta saadulla lipulla.

Musiikillisesta puolesta vastaa Silmut-kuoro.

Tiellä ken vaeltaa?
Pääsiäisen aikaan palmusunnuntaina Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja hänet otettiin vastaan kuin kuningas. Ihmiset olivat taittaneet palmun oksia ja heiluttelivat niitä tervehtien Jeesusta. ”Hoosianna! Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas.”
Jeesuksesta oli varmaankin mukavaa nähdä kuinka ihmiset iloitsivat
ja juhlivat. Monikaan ei tiennyt tuolloin mitä tulee tapahtumaan ja
minkä uhrauksen Jeesus meidän kaikkien puolesta tulee tekemään.
Kun Jeesusta otettiin vastaan Jerusalemin kaduilla, niin ihmiset
odottivat maallista kuningasta. He eivät tienneet, että Jeesus oli toisenlainen kuningas. Jeesus ei tullut pelastamaan heitä Rooman vallan alta vaan paljon suuremman vallan alta kuollessaan puolestamme ristillä, jotta saisimme syntimme anteeksi.
Jokainen voi muistella Jeesusta ja eläytyä hänen vaiheisiinsa matkaamalla aasilla kohti Jerusalemia. Laulamme tutun lastenvirren Pienen aasin askelista ja jatkamme sen jälkeen matkaa. Syömme yhteisen pöydän äärellä, rukoilemme Getsemanen puistossa ja käymme
Golgatalla. Yhdessä riemuitsemme siitä, että Jeesus nousi kolmantena päivän kuolleista. Vietämme suurta Ilon juhlaa.
Päivähoidon väelle järjestämme pääsiäisvaelluksen 17.-20.3. välisenä aikana. He ovat varanneet ajan etukäteen vaellusta varten.
Tervetuloa mukaan matkalle!
Tapahtuman järjestää Kymin seurakunnan pyhäkoulutyö.

�

Osviitta
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Leena Harjunpää

palaa Etelä-Kymenlaakson perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan paikalta lapsuuden maisemiinsa.
- 30. toukokuuta on viimeinen työpäivä. Sen jälkeen
tulevaisuus on avoin, toteaa Etelä-Kymenlaakson
perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran jättävä Leena Harjunpää.
- Aivan suin päin ei Harjunpää seitsemän vuotta kestänyttä pestiään jätä, vaan paluuta lapsuuden maisemiin Kokkolan
seudulle on suunniteltu jo
pitkään. Talo Pyhtäältä on
myyty ja viime ajat Harjunpää ja hänen miehensä,
Pyhtään seurakuntapastori Martti T. Nykänen ovat
asuneet Kotkassa.
- Kokkolaan lähtö oli
alun perin Martin idea. Tietenkin minä tartuin ideaan
heti kiinni. Nyt me olemme
pelkästään lähtöä vailla.

Ville Vanhala

Ihana heittäytyminen Keski-Pohjanmaalle

Kun uskaltaa heittäytyä, niin se avaa elämälle uusia mahdollisuuksia, Leena Harjunpää vakuuttaa.

Rohkeus luopua
Leena Harjunpää tähdentää, että ”käsien
irrottaminen” entisestä on aina myös uusi
mahdollisuus.
- Kun luopuu jostakin, niin saa jotain tilalle.
Perheneuvojan työ on ollut monipuolista ja yksilöllistä, mutta myös raskasta aina
sen mukaan, minkälaisten ihmisten kanssa sitä on tehty. Kokemuksellaan Harjunpää osaa kuitenkin tiivistää työnkuvansa
oleelliseen.
- Ihmisten on opittava puhumaan ja
kuuntelemaan, kun toinen puhuu. Tämä
on paras menetelmä parsisuhdekriisin ratkaisemiseksi.
Toimivan parisuhteen tulee perustua kes-

kinäiselle kunnioituksella ja arvostukselle.
Sen tulee sietää auvoisempien aikojen ohella myös niitä synkempiä ja ristiriitaisiakin
hetkiä.
- Paratiisi ei ole maan päällä, mutta ei helvetinkään tarvitse täällä olla. Ongelmia ei
voi poistaa, mutta niitä voi ratkaista.

Armon korostaminen
Harjunpää vihittiin papiksi ja asetettiin perheneuvojan virkaan vuonna 2002. Hänellä
on kuitenkin jo myötälahjana kotoaan vahvat uskonnolliset ja henkiset arvot. Harjunpää on kasvanut evankelisuuden piirissä
ja se on muodostanut pohjaa koko hänen
identiteetilleen.
- Evankelisuudessa korostuu armon merkitys. Sellainen ajattelumalli, missä meistä
kaikista pidetään huolta, luo osaltaan vah-

vaa turvallisuuden tunnetta.
Pappina Harjunpää katsoo voimanlähteensä olevan nimenomaan uskossa ja luottamuksessa, mikä ei sulje pois sitä, etteikö
elämä voisi olla myös hetkessä elämistä.
- ”Päivä vain ja hetki kerrallansa. Siinä
lohtu mulle kaikkein kallehin,” Leena julistaa mottonsa, jonka on virrestä mukaillen
poiminut kantavaksi ohjeekseen.
Kristillinen ihmiskäsitys on ollut tuki ja
turva myös Leenan työssä, ja tukea ja turvaa häneltä on myös saatu.
- Vaikka olisi kuinka ”sirpaleina,” niin aina on olemassa eheytymisen mahdollisuus.
Kaikkien tulisi muistaa se, että jokainen on
omana itsenään ainutlaatuinen ja arvokas.

Mahdollisuuksien ”Sokojan-tila”
Kokkolan seudulta lähtöisin oleva Leena on

Hildegard Bingeniläinen (1098-1179)

kiertänyt Helsingin ja Pyhtään kautta Kotkaan, mistä
hän nyt siis palaa 40 vuoden jälkeen takaisin KeskiPohjanmaalle. Mieron tielle eivät Harjunpää ja Nykänen kuitenkaan joudu, sillä Kokkolasta pariskunta
on jo hankkinut kaupunkiasunnon ja vanhan maatilan, Sokojan-tilan.
- Kaksistaan sinne myös
lähdetään, sillä kummatkin
lapset elävät jo omillaan.
Itse asiassa Harjunpää on
jo entisöinyt omalla tilallaan viimeiset kolme kesää.
Kuuden kilometrin päässä
lapsuudenkodista ja 12 kilometrin päässä Kokkolan
kaupungista sijaitseva maatila on pappispariskunnalle monien mahdollisuuksien paikka. Mitään konkreettista ei ole vielä suunniteltu, mutta ajatuksia on ilmassa: tyky-koulutusta, luentoja, hiljaisuuden retriittejä ja parisuhteen vierihoitoa aitoissa jne…
Leena Harjunpää lähtee
nykyisestä toimestaan suurin odotuksin, mutta ikävöitävääkin eteläisestä Kymenlaaksosta jää.
- Perheasiain neuvottelukeskuksen työtiimi on aina ollut mahtava. On myös paljon muita ihmisiä, joita tulen muistamaan
lämmöllä.
Jos joku Harjunpään ja Nykäsen laajasta
ystävä- ja tuttavapiiristä sattuu ensi kesänä
kiertämään Kokkolan suunnalla, niin ovet
ovat aina avoinna.
- Kyllä Sokojan-tilalle mahtuu. Viime kesänäkin siellä kävi jo parisensataa vierasta,
Harjunpää naurahtaa.
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Leena Harjunpää pitää lähtösaarnansa Kotkan kirkossa sunnuntaina 25.
toukokuuta.

Teksti ja kuva Ville Vanhala

Naismystikoita

Hildegard Bingeniläinen syntyi varakkaan saksalaisen aatelisperheen kymmenenneksi lapseksi, ja
eli kahdeksanvuotiaasta asti benediktiiniyhteisöissä. Hildegard
oli aikanaan huikean oppinut nainen.
Kun hän oli 42-vuotias, tapahtui hänen elämässään ratkaiseva
muutos. Hildegard koki saaneensa Jumalalta käskyn julkistaa jumalalliset näkynsä muille. Hildegardin pääteos Scivias, on ensimmäinen naisen laatima kristinuskon kokonaisesitys. Hildegardilla on siinä kolme keskeistä korostusta: Ihminen on Jumalan teko. Ihmisyys toteutuu vain vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Koko muu luomakunta on Jumalan
tekoa, ja siksi ihminen ei voi elää
siitä irrallaan.

feetallista näkyä kristinuskon sisällöstä, luonnontiedettä ja lääketiedettä koskevia teoksia sekä liturgisen ja musiikillisen runouden
kokoelmia. Hänen perustamiensa
yhteisöjen nunnat kuvittivat teokset rikkaasti. Sen lisäksi, että Hildegard oli profeetta ja abbedissa,
hän oli myös runoilija, säveltäjä ja
parantaja.
Hildegard sairasteli paljon, ja
nämä kokemukset olivat hänelle tärkeitä myös uskonnollisessa
mielessä. Hänellä oli suuri hengellinen ja yhteiskunnallinen arvovalta jo eläessään, ja 1900-luvun
lopussa alkoi oikea Hildegard-renessanssi.

nä läpikirkas lähde, josta katselemme, miten Jumala keräilee eksyneet ja etsii kadonneet. Sinun
kauttasi pilvet vyöryvät ja ilmat
lentävät, kivet tiukkuvat ja lähteet
puhkeavat puroiksi, vihannuus
saa maan versomaan. Myös ihmiset saat yhä uudestaan hereille,
täyteen oivallukseen, onneen, viisauden henkäyksellä. Ja siksi sinulle ylistys, sinä ylistyksen ääni, sinä elämän riemu, sinä toivo, kunnian avaruus, sinä elämän
lahjojen lainaaja.”

Hildegardin keskeinen käsite oli
viriditas, vehreys, vihreys, Jumalan luova valo.

Anna-Maija Raittila on kirjoittanut
Hildegardin elämäntyöstä ja teologiasta kirjan Kuuntelen kanssasi, Maria (Kirjapaja 1995) ja suomentanut hymnikokoelman Hengähdä minussa Vihanta Henki
(Kirjapaja 1997).

Hildegardin laaja latinankielinen
tuotanto sisältää mm. kolme pro-

”Oi Lohduttajahengen tuli, kaikkien luotujen elämän Elämä! Si-

Johanna Pekkola
Kymin seurakunnan kappalainen

Vaikka kirkkohistoriaa voisi hyvällä
syyllä kutsua miesten historiaksi, löytyy vuosisatojen varrelta myös lukuisia
naisia, jotka ovat uskollaan, opetuksellaan ja elämällään jääneet vaikuttamaan läntisen kirkon hengelliseen
elämään. Tämä kolumnisarja tekee
muutamaa heistä tutuksi. He ovat olleet kirkollisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia mutta ennen kaikkea yhteistä
heille kaikille on se, että he ovat olleet
syvästi hengellisiä ihmisiä, mystikkoja, eläneet lähellä Jumalaa ja jakaneet
tuosta kokemuksestaan muillekin.
Naiset, joihin tutustumme, ovat
eläneet 1000-1500- luvuilla, useimmat siis aikana ennen luterilaisen kirkon erkaantumista katolisuudesta. He
ovat siis myös osa meidän hengellistä perintöämme. Uskossa Jumalaan ja
kokemuksessa hänen todellisuudestaan tuntuukin olevan ajasta, kirkkokunnasta ja sukupuolesta riippumatta
aina jokin yhteinen pohja.

