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Ilon hetkiä
Kesä on yltäkylläisyyden aikaa.
Luonto kukoistaa. Valoa tulvii pohjoisen asukkaille
pitkän pimeän talven jälkeen vuorokaudet ympäriinsä.
Auringonlaskut ovat kuin kevyt sipaisu akvarellimaalarin taideteoksessa, ja kohta heräämme lintujen sirkutukseen.
Martti Luther opetti iloitsemaan elämästä. Hän antoi
myös runsaasti hyviä neuvoja, miten se tapahtuu.
Sain taannoin lahjaksi pienen kokoelman näitä oppi-isämme opetuksia. Kirjassa Ajatuksia elämästä, ilosta ja onnesta Luther tulkitsee: ”Jumala tahtoo, että olisimme iloisia, ja vihaa surua. Jos hän olisi halunnut
meidän surevan, ei Hän olisi lahjoittanut meille aurinkoa, kuuta ja muita aarteita. Nämä kaikki Hän loi meidän iloksemme”.
Näin yksinkertaista se on. Usko ja ilo kulkevat käsi
kädessä. Ja edelleen Lutheria: ”Kun sydän iloitsee, ei
ruumiillakaan ole hätää.”
xxx

Osviitan myötä toivon hyvää kesää kirkkomaille ja kotipihoille. Iloitaan elämästä.

Ulla Spännäri

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Kesän (pieniä) iloja
”Äiti, katso!” Taapero juoksee
hurjaa vauhtia pihanurmikolla,
avojaloin ja pylly paljaana. Pienet
kasvot loistavat ja ilo tarttuu meihin vanhempiin. Ihanaa! En muista, milloin olisin viimeksi nauranut näin kovasti.
Meidän ”lapsellisten” suurimpia riemuja näin kesän alkaessa on luovuttaa pukemisen rasituksista. On ihanaa viedä vaikka
pyykit ulos ja sanoa lapselle, että hän saa tulla mukaan. Eikä tarvitse pukea. Lapsi nauttii ruohon
tunnusta paljaissa jalkapohjissa,
ötököitten seuraamisesta ja pihalle pissaamisesta. Kun tarkemmin
asiaa miettii, kaipaammeko me aikuisetkaan mitään sen kummempaa?
Ystäväni joutui kerran onnettomuustilanteeseen. Hän kertoi jälkeenpäin, kuinka hän oli tuossa
hetkessä – kuten elokuvista ja kirjoista meille monelle on tuttua –
kokenut, että elämä oli kulkenut
hänen silmiensä edessä kuin fil-

minauha. Myöhemmin olen usein
miettinyt, mitkä asiat ja kokemukset minun elämässäni olisivat niitä
hetkiä, jotka näkisin vastaavassa
tilanteessa silmissäni. Uskon, että näkisin elämäni huippukohtia.
En kuitenkaan niinkään sellaisia
tapahtumia, jotka ulkoisesti ovat
merkittäviä, vaan enemmänkin
arkisia, pieniä hetkiä, jotka ovat
olleet minulle kokemuksena syviä. Yksi niistä voisi olla vaikka
tämä alkukesän kokemus lapseni
kanssa kotipihalla.
Saarnaajan kirjaa Vanhan testamentissa pidetään yleisesti pessimistisenä ja synkeänä. Mielestäni
Saarnaaja ei kuitenkaan ole pessimisti vaan realisti, joka osaa nähdä sen viisauden, että pienet ilot
ovat elämän suurimpia asioita:
”Minä oivalsin, ettei ihmisellä ole
muuta onnea kuin iloita ja nauttia elämän hyvyydestä. Mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen
saa vaivannäkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän an-

Katariina kutsuu.

Ulla Spännäri

Kotkan seurakunta järjestää ensimmäistä kertaa koko perheen
juhannusaaton juhlan Katariinanniemessä.

✗ Kansikuvassa

Viherpeipot kevättunnelmissa.
Kuvan nappasi Pekka Vainio.

timista.”.
Siis Saarnaajan (ja pastorin!) resepti näin kesän alkuun: Ota oppia lapsista. Pois turha jäykkyys
ja tärkeys! Pienet, yksinkertaiset
ilot kunniaan!
Kesääsi siunaten

Maarit Alhosaari-Joenperä
Kotkan seurakunnan pappi
Foto-Merikukka Oy

Ulla Spännäri

Oman aikamme ilopilleri, kirjailija-toimittaja Olli Seppälä on koonnut kaskukirjoja kirkollisista aiheista. Sakastissa nauretaan –kirjasta löysin hellyttävän kertomuksen.
Näin tarinassa: Päiväkotilapset vierailivat hautausmaalla Oulun lähellä. Monille lapsille se oli ensimmäinen käynti moisessa paikassa. Päiväkotitädit selittivät,
että hautamuistomerkeissä on niiden nimet, jotka nukkuvat nurmen alla.
Iltapäivällä eräs äiti tuli hakemaan tytärtään. Äiti kyseli, että mitäs täällä ollaan tänään puuhattu. Tyttö vastasi:
- Me ollaan käyty hautausmaalla. Siellä ne vaan nukkuivat, vasta kaksi oli noussut haravoimaan!

Juhannusaattona 20.6. kello 19 alkaen ohjelmassa on mm. yhteislaulua Mika Huusarin
säestyksellä. Ulkoilmatilaisuuden juontaa
Reino Korhonen. Kahvi ja pulla 2 euroa.
Juhannuskokko.
Bussikuljetuksista on tietoa sivulla 15.
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Sointuja suven suloudesta
On vaikea kuvitella koulun
päättäjäisiä ilman Suvivirttä.
Se onkin vahvasti läsnä myös
tämän kevään juhlissa. Suomen suosituin virsi on saavuttanut vankan asemansa vuosisatojen saatossa.

Taas koivut vihannoivat, kun tulee aika
päättää kouluvuosi ja lähteä kesäloman
viettoon. Perinteisesti juhlayleisö nousee
ylös ja laulaa yhdessä Suvivirren, josta on
muodostunut olennainen osa koulujen kevätjuhlia. Suvivirttä lauletaan myös kesän
häätilaisuuksissa. Harva kuitenkaan miettii sen tarkemmin, mistä tämä rakastettu
virsi on lähtöisin.

Ylistyslaulu luonnolle

Suvivirsi on alun alkaen kotoisin Ruotsista. Virsi ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1694 nimellä ”En sommarvisa”, eli kesälaulu. Suvivirren säveltäjästä ei ole varmaa
tietoa, mutta alkuperäisten sanojen uskotaan olevan Israel Kolmodinin käsialaa.
Kolmodin oli Gotlannin piispa, joka perimätiedon mukaan sai idean virteen ihastellessaan kotisaarensa kauneutta juhannusaamuna. Virsi suomennettiin jo vuonna 1700, jolloin se levisi paperiarkeille painettuna arkkivirtenä.
Vuotta myöhemmin Suvivirsi julkaistiin
ensimmäistä kertaa suomalaisessa virsikirjassa, mistä lähtien se on vakiinnuttanut paikkansa kevätjuhlien päätösvirtenä.
Lajityypiltään Suvivirsi on vuodenaikavirsi ja se on siitä harvinainen, että säkeistö
alkaa luonnonkuvauksella. Tämä ei ollut
tyypillistä tuon aikakauden virsille. Suvi-

virsi on ylistys luonnon kauneudelle ja kesälle, vaikkakin siitä on toki löydettävissä
myös kristillistä sanomaa.

Vaatimus vapaudesta
Suvivirressä on yhteensä kuusi säkeistöä,
mutta ainoastaan kolmea ensimmäistä on
tapana laulaa. Suomenkielistä sanoitusta on uusittu kaksi kertaa, vuosina 1867 ja
1937. Viime aikoina on käyty keskustelua
siitä, pitäisikö sanoitusta muuttaa kokonaan. Joidenkin tahojen mielestä kristinuskoon viittaavat sanat kuuluisi vaihtaa
uskonnonvapauden ja eri uskontokuntia
edustavien maahanmuuttajien vuoksi.
Sanoittaja Miiroskari on jopa esittänyt
oman ehdotuksensa, jossa kaikki kristilliset viittaukset on poistettu. Opetushallituksen ja eduskunnan kanta kuitenkin on,
että pelkkä virsi ei tee kevätjuhlasta uskonnollista tilaisuutta. Ruotsissa sama asia on
noussut myös esille, ja sielläkin Suvivirren
katsottiin olevan tärkeä osa ruotsalaista perinnettä sekä kulttuuria. Muutoksiin ei siis
ole ryhdytty kummassakaan maassa.

Suvivirsi
Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks’ luopi,
sen kutsuu elohon.
Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa,
puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs’, Jumala,
ihmeitäs’ julistaapi
se vuosi vuodelta.

Edessä loistava tulevaisuus

Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti,
myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes’ kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

Uhkakuvista huolimatta Suvivirren asema tulee tuskin heikkenemään tulevaisuudessakaan. Suvivirsi elää vahvasti mukana nykypäivässä; se on myös verkkovirsikirjan haetuin virsi. Lisäksi viime vuoden
Turun kirkkopäivillä yli 12 000 koululaista
kerääntyi laulamaan Suvivirttä tuomiokirkon edustalle. Tämä kouluvuoden päätösjumalanpalvelus oli oiva osoitus siitä, että
virrellä on suuren yleisön tuki takanaan,
eikä se tuki noin vain hellitä.
Kukkaan puhjennut luonto saattelee koululaiset kesäloman viettoon, tietysti Suvivirren tahtiin.

Henkilöstöuutisia
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Tuula Mäkitalo

Toimistopäällikkö Seppo Huttunen on aloittanut työt keskusrekisterin johdossa 1.5. Minna Paananen on aloittanut hallinto- ja taloustoimiston toimistosihteerinä 12.5. Erityisammattimieheksi on valittu Kari
Seppo Huttunen
Haavasoja 12.5. alkaen.
Seurakuntayhtymän ja
Kotkan kaupungin yhteiseen maahanmuuttajatyön koordinaattorin virkaan valittiin 39
hakijasta sosionomi Sari Kivelä Kokkolasta ja varalle diakonissa Maarit Koskensalo-Tiainen Kymin seurakunnasta. Kivelän
kieltäydyttyä Koskensalo-Tiainen siirtyi uuteen virkaan toukokuun alussa.

Kotkan seurakunta
Rippikoulutyöstä vastaavana pappina vuo-

Musiikki: Ruotsalainen
kansansäv. 1694.
Sanat: I.Kolmodin, suom. 1700.

Teksti ja kuva Aino Ahlgren

Vihervuosi 2008:
den päivät toiminut seurakuntapastori Tero
Massa lähti papiksi Porvooseen 25.5.2008.

Kymin seurakunta
Seurakunnan II kanttorin virkaan seurakuntaneuvosto valitsi 12.3. Jarmo Kaijansinkon. Kaija Kauppinen on aloittanut
diakonissan työssä huhtikuun alussa. Papin tehtävissä, V kappalaisen virassa aloitti
Nina Eskoli toukokuun alkupäivinä.
Diakonissa Maarit Koskensalo-Tiainen
on hakenut 1.5. lähtien virkavapautta diakonissan virasta hoitaakseen maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtäviä. Maaritin
viransijaisena toimii Helena Puhakka, joka on hoitanut aiemminkin Kymin diakonian viransijaisuutta.

Toteutus liikkeelle myös kirkon työssä
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkoneuvosto päätti jäsen Marja Meuran
aloitteen pohjalta vihervuoden toteuttamisesta pienimuotoisesti myös seurakuntayhtymässä. Aiheen toteutukseen asetettiin Vihervuoden 2008 työryhmä, johon valittiin
aloitteen tekijä Marja Meura, seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen ja tiedotuspäällikkö Tuula Mäkitalo.
Työryhmä on ideoinut aihetta ja lähettänyt
alustavat esityksensä asianomaisten taho-

jen pohdittavaksi. Hautausmaakirjan, valtakunnallisten seurakuntapuutarhurien neuvottelu- ja koulutuspäivien sekä hautausmaakierrosten ja pienimuotoisen valokuvanäyttelyn toteutus näyttää varmimmalta. Lisäksi työryhmä esittää Kotkan seurakuntakeskuksen sisäpihan salin puoleisen
pään uudistamista oleilu- ja taukopaikaksi,
kukkasipulien istutustempausta päiväkerholaisille ja vihervuoden puun tai puiden
istuttamista sopivaan kohteeseen.

Kotkan seurakunnan
kirkkoherraksi valittiin
Hannu Marttila

Langinkosken seurakunta
Suvi Rokka on valittu Langinkosken seurakunnan ja keskusrekisterin yhteiseksi toimistosihteeriksi.

Kotkan seurakunnan kirkkoherran vaalissa
annettiin 436 ääntä.
Ruotsinpyhtään kirkkoherra Hannu
Marttila valittiin 256 äänellä Kotkan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Ensimmäisellä vaalisijalla ollut Ruokolahden
seurakunnan kirkkoherra Timo Paukkala keräsi 140 ääntä ja kolmannelle vaalisijalle asetettu Rauman seurakunnan III kappalainen Seppo Sattilainen 37 ääntä.

”Elämä” viittaa siihen, että Hengen ohella myös alueemme ihmisten ja seurakuntalaisten arjen todellisuus on vahvasti läsnä
teemavuosien tapahtumissa.
Henkeä ja elämää -vuosiaihetyöryhmään
kuuluvat Rita Halme ja Helena Kähärä
Langinkosken seurakunnasta, Satu Piipari-Kokko ja Hannu Majuri Kymin seurakunnasta ja Salme Viljanen ja Irina Lampén Kotkan seurakunnasta. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana toimii Ari Kalaja.
Työryhmää täydennetään myöhemmin tiedotuksen edustajalla. (KoKy 28.3.2008 tm)

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaat,
hautausmaiden ja hautaustoimen historia ja tietoa seudun hautaustavoista on koottu yksiin
kansiin. Kirjan ”Hiljaisuus puhuu” on kirjoittanut
historian harrastaja ja tutkija Kaisu Harjunpää.
Mustavalkokuvin elävöitettyä teosta on painettu
ensi vaiheessa 600 kappaletta, joka tulee seurakuntien omaan käyttöön ja luottamushenkilöille. Kirjastoihin teosta toimitetaan lainattavaksi.
Kansikuvan Kymin Vanhalta hautausmaalta on
ottanut Kaisu Harjunpää.

Tuula Mäkitalo

Henkeä ja elämää on seurakuntien
yhteinen vuosiaihe 2008-2009
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakuntayhtymän yhteiseksi teemaksi vuosille 2008-2009 Henkeä ja elämää.
Vuosiaiheen perusteluissa aihetta valotetaan seuraavasti: ”Henki” tarkoittaa tilan
antamista jumalanpalveluselämälle ja eri
muodoissa tapahtuvalle hiljaisuuden viljelylle ja spiritualiteetille. Valinta liittyy myös
piispa Voitto Huotarin johtamaan työskentelyyn Kotkan rovastikunnan seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämiseksi vuosina 2008-2009.

(571)

Hannu Marttila ja Liisa
Hopeavuori tervehtivät
jumalanpalvelukseen osallistuneita vaalinäytteen jälkeen 27.4.
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Tiekirkot Kymenlaaksossa ja Mikkelin hiippakunnassa
401. Anjalan kirkko
9.6.-8.8. ma-pe klo 11-18
Anjalantie 2, Anjalankoski. Valtatie 15:sta Inkeroisiin ja Kymijoen
yli (4,5km), Valtatie 6:lta Elimäeltä
Anjalankoskelle 20 km. www.anjalankoskenseurakunta.fi
V. 1756 valmistunut ristikirkko.
Jumalanpalvelus pääsääntöisesti klo 10, tarkemmat ajat seurakunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä.

403. Elimäen kirkko
9.6.-8.8. ma-pe klo 11-15

    
Vanhamaantie 16, Elimäki
Suomen vanhin puinen ristikirkko rakennettu v. 1678, suorakaiteen muotoisena jo v. 1638. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alttaritaulu ja saarnastuoli sekä harvinainen kuoriaita. Paanukatto tehty talkoilla.

434.Virolahden kirkko
23.6.-1.8. klo 11-16

limaalaukset ja Antti Salmenlinnan lasimaalaukset.

418. Kymin kirkko 1.6.-15.8.
ma-pe klo 12-18,
(20.-21.6. suljettu)

Kirkontie 500, Virolahti. Valtatie 7:
Virojoen risteyksestä Museotietä
5 km - Kirkontietä 5 km. www.
virolahdensrk.fi
Ristikirkko vuodelta 1766 on ainoa Tuomas Suikkasen rakentamista kirkoista, joka on säilynyt itärajan tällä puolen.
Keskiaikainen kivisakasti
kauniin hautausmaan keskellä.

Suntionkatu, Kotka. Karhulan
keskustasta 2 km Korkeakosken
suuntaan. www.kotkanseurakunnat.fi/kymi
Kauniin kirkkopuiston keskellä v. 1851 vihitty kivikirkko. Berndt Godenhjelmin maalaama alttaritaulu. Tanskalaiset urut
edustavat nykyaikaista tyyliurkuajattelua.

435.Virolahti,
Klamilan
kyläkirkko
30.6.-1.8.
klo 11-16
Museotie 1903, Klamila. Museotietä Haminan suunnasta 18
km, Virojoen suunnasta

Kirkkojen
aukioloajat
vuonna 2008

Kotkan kirkko
Kirkkokatu 26, 48100 Kotka
avoinna 1.3.-31.5.
ma-pe klo 12-18, 1.6.-31.8.,
su-pe klo 12-18.
(20.-21.6. suljettu)
1.9.-31.10. ma-pe klo 12-18.
Opas paikalla.

404. Hamina
Johanneksen kirkko
2.6.-10.8. klo 11-16

  
Raatihuoneentori, Hamina. Sininen kirkko Haminan säteittäisen
ympyrä-asemakaavan keskipisteessä raatihuoneen vierellä. Viitoitus tieltä 7. www.evl.fi/srk/hamina-vehkalahti
C. L. Engelin suunnittelema kirkko on yksi kolmesta parinsadan
metrin säteellä olevasta kirkosta.
Alttarilaite ja saarnastuoli punapyökkiä.

Kymin kirkko

Suntionkatu, 48600 Kotka
avoinna 1.6.-15.8.
ma-pe klo 12-18.
(20.-21.6. suljettu).
Opas paikalla.

415. Kotkan ev.lut. kirkko
1.3.-31.5. ja 1.9.-31.10.
ma-pe klo 12-18 1.6.-31.8.
su-pe klo 12-18
(20.-21.6. suljettu)
Kirkkokatu 26, Kotka. HelsinkiHamina tieltä Kotkaan opastaulut. www.kotkanseurakunnat.fi
Kirkon barokkiurkujen esikuvana
ovat olleet Gottfried Silbermannin
Freibergin tuomiokirkkoon rakentamat urut. Pekka Halosen alttaritaulu Kuninkaitten kumarrus.
Messu sunnuntaisin klo 10, viikkomessu klo 18 ti 27.5. asti, jatkuen 2.9., Keskipäivän kirkkohetki 4.6.-27.8. ke klo 12. , Kesäkonsertti 12.6., 6.7., 25.7. ja 10.8. klo
19. Ryhmille voi sopia hartauden
suomeksi tai ruotsiksi seurakuntatoimistosta, p. (05) 225 9300.

20 km. www.virolahdensrk.fi
V. 1955 valmistunut
200 hengen kyläkirkko.
Kirkon pihassa akateemikko, säveltäjä Uuno Klamin muistomerkki. Jumalanpalvelus kerran kuukaudessa.

1007. Kotkan pyhän
Nikolaoksen kirkko
1.6.-31.8. ti-pe klo 12-15,
la-su 12-18

416. Kouvolan keskuskirkko 4.6.-3.8. ke-pe klo 12-16,
la klo 10-14, su klo 12-14,
(20.-21.6. suljettu)

     
Marjoniementie
5,
Kouvola. Ohjaus valtatie 6:lta.
www.kouvolanseurakunta.fi
Jaakko ja Kaarina Laapotin suunnitteleman modernin kirkon rakenteina ovat teräspalkit ja teräsbetonielementit. Alttaritaulussa Jeesus ja 13 apostolia, mukana
Juudas Iskariot.

417. Kuusankosken kirkko
9.6.-8.8. ma-pe klo 10-16
Valtakatu 24, Kuusankoski. Opasteet. www.kuusankoskenseurakunta.fi
Armas Lindgrenin suunnittelema
tunnelmallinen kirkko vuodelta
1929. Alttaritauluna Alvar Cavénin Jeesus Getsemanessa, aposto-

Kymenlaakso

424. Pyhtään
Pyhän Henrikin kirkko
1.6.-31.8. klo 11-16,
20.-21.6. klo 11-14

  
Harjuntie 11, Pyhtää. Viitoitus
valtatieltä 7. Vesireitti Keihässalmesta Kymijokea ylös. www.pyhtaanseurakunta.fi
1460-luvun kivikirkko säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan. Messu su klo 10.’

427. Ruotsinpyhtään
kirkko 10.6.-20.8. klo 11-16

  
Ruukintie 11 C, Ruotsinpyhtää.
Valtatie 7, opastus Ahvenkoskelta
Elimäentietä. ruotsinpyhtaanseurakunta.nettisivut.fi
Helene Schjerfbeckin maalaama
alttaritaulu Kristuksen ylösnousemus.

Isopuisto, Kotka.www.ort.fi/kotka
Kirkko on rakennettu v. 1799-1801.
Arkkitehdit Jacov Perrin ja Miller.
Harvinainen sisäänpäin kaartuva
ikonostaasi, jonka useimmat ikonit maalannut professori Ivan Tupylev. Maria Purpurin patsas kirkon ulkopuolella. Lauantaisin
vigilia klo 18 ja su liturgia
klo 10. Kasetilta ortodoksista kirkkomusiikkia. Kirkollisten esineiden myyntipöytä.

Langinkosken kirkko

Langinkoskentie 1
48220 Kotka
avoinna ma-pe klo 9-13.
Muulloin sopimuksen mukaan
p. (05) 225 5300.

Ruonalan kirkko
Mäkeläntie 2, 48300 Kotka
sopimuksen mukaan
p. 041 462 6208.

Haapasaaren kirkko
Haapasaari
avoinna 7.6.-10.8. la-su klo 12-15.
Opas paikalla.

Mikkelin hiippakunnan tiekirkot löytyvät verkkosivuilta
osoitteesta http://www.kirkkopalvelut.fi

Messupyhät:
Su 15.6. klo 11
Haapasaaren kirkon
150-vuotisjuhlamessu
su 13.7. klo 12 messu ja
su 3.8. klo 12 messu.
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Naisen näkökulmia Onnenseitissä
Elääkö niin, kuin itse haluaa vai niin kuin toiset
ihmiset vaativat?

Tässä on kirjailija Maria Jotunin
novelleista kootun Onnenseittinäytelmän keskeinen kysymys.
Vahvoja naisrooleja näytelmässä esittäneet Etelä-Kymenlaakson
perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvoja Virpi Koivistoinen
ja Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen istahtivat Sapokassa pohtimaan näytelmän naisia ja heidän elämäänsä..
Vaikka maailma on Maria Jotunin (1880-1943) jälkeen muuttunut, monet asiat ovat naisten todellisuutta edelleen.
Mutta monet asiat ovat myös
muuttuneet - vai ovatko sittenkään?
Antero Marjakankaan ohjaama, runo- ja teatteriryhmä Sarastuksen syvästi puhutteleva Onnenseitti esitettiin vain viisi kertaa. Se veti salin niin täyteen katsojia, että kaikki halukkaat eivät
mahtuneet katsomoon.
- Esittäisimme sitä mielellämme
uudestaankin, Riikka ja Virpi tuumivat.
Yhteinen kokemus Maria Jotunin ajatusten tulkitsijoina sai Riikan (oikealla) ja Virpin keskustelemaan monista tärkeistä asioista.

Rehevä Josefiina
Riikka Luostariseen teki suuren
vaikutuksen hänen esittämänsä
Josefiinan rooli, joka avasi uusia
näkökulmia elämään.
Josefiina oli Pelastusarmeijan
kapteeni, rehevä, iloinen ja romanttinenkin nainen, jonka jalat
olivat tiukasti maassa.
Lempeä ja erotiikkaa Josefiinan
elämässä oli, vaikkahan ei rouva koskaan ollutkaan. Pelastusarmeijan kapteenin mieli oli täynnä
suurta ja elämäniloista rakkautta.
- Josefiina eli omanlaistaan elämää ja oli sinut itsensä kanssa,
Riikka mietti.
Josefiina, oman tiensä kulkija,
tunsi varmasti monen tuomitse-

Ruonalan Kukka
Mahlatie 1, KOTKA

Avoinna
Ti-Pe 10-18, La 9-15
Kesäsunnuntaisin 9-15
Ma suljettu

Leistin Leipomo
Vanha Sutelantie 47
Puh. (05) 260 1040
Avoinna
ma-pe klo 6-17, la 6-12
www.leistinleipomo.fi

van hänen elämäntapansa. Mietittäväksi jää, ollaanko yhä nykypäivänä yhtä valmiita tuomitsemaan
toisin eläviä ihmisiä.

Isättömän lapsen äiti
Toinen huikea naiskuva oli Virpi
Koivistoisen esittämä neiti. Hän
vei pienen aviottoman lapsensa
matami Röhelinille, joka otti rahaa vastaan pieniä lapsia ”hoitoonsa”. Yleensä hoidokeille kävi
hyvin huonosti.
- Että vaan lapselle ei mitään
vaaraa, ei mitään, että kaikki on
hyvin, se on niin pieni ja sievä,
matami ei usko, se nauraa, neiti

vakuutti hätää silmissään.
Kun neiti sitten lähti, oli selvää,
ettei vauvalle hyvin käy. Ja tuskin
hätääntynyt äitikään lapsesta luopumista ikinä unohti, puhumattakaan siitä, mitä tuleman piti.
Virpille neidin rooli oli rankka.
- Sen täytyi olla niin raju kokemus ihmiselle. Nuoren äidin elämässä kaikki tiet olisivat menneet
tukkoon, jos hän olisi pitänyt isättömän lapsensa. Hän olisi menettänyt maineensa ja tuskin olisi työtäkään saanut. Näin kävi usein.
Tässä mielessä asiat ovat onneksi kehittyneet parempaan suuntaan.

Kunhan on olio
Jotuni analysoi terävästi miehen ja
naisen välisiä suhteita ensimmäisestä novellikokoelmastaan alkaen ja herätti pahennusta omassa
ajassaan.
Avioliitot olivat hänen aikanaan
usein raha-asioita, joista molemmat hyötyivät. Silti rakkauden
kaipuu oli voimakas.
Virpi Koivistoisen esittämä sitä
oikeaa ja turvallista miestä etsivä,
jo yli 30-vuotias Miina sanoo, että kun ihminen on tarpeeksi pitkään ja turhaan rakkautta etsinyt,
kelpaisi jo kuka tahansa:

”Kun uuvut etsimästä, odotat
ja odotat, ottaisit jo, kunhan on
olio.”
Virpin mieleen tuli tästä naisen
lehteen kirjoittama seuranhakuilmoitus, jossa todettiin, että elämäntapavaatimuksia kumppanille ei ole.
- Tuo ilmoitus oli nykypäivää.
Edelleen siis, kun ihminen on tarpeeksi yksinäinen, hän voi ottaa
rinnalleen kenet tahansa, kunhan
on olio, elävä ihminen.

Kuka uskaltaa puhua?
- Rakkausavioliitto on itse asiassa uusi asia, Virpi sanoi. Ennen
”oikeat”, vanhempien sanelemat avioliitot turvasivat perheiden omaisuuden ja säädyssä pysymisen.
- Mutta ovatko ne säädyt yhä
olemassa, vain eri lailla nykymaailmassa? Ehkäpä esimerkiksi koulutustaso jakaa ihmisiä tänä päivänä eri säätyihin, joiden sisällä
avioliitot usein solmitaan, Riikka mietti.
- Yhä edelleen naidaan asemaa
ja arvovaltaa. Mutta kun huomataan, että kauppa ei ollut hyvä,

otetaan ero. Sitten valitaan puolisoksi joku, joka tarjoaa enemmän,
ja muutaman vuoden kuluttua on
vastassa taas sama tilanne, Virpi
sanoi.
- Odotetaan, että toinen ihminen tekee minut onnelliseksi,
Riikka lisäsi.
- Ja se on perusvirhe. Ei toisen
velvollisuus ole tuoda minulle onnea. Avioliiton pitäisi olla yhdessä elämistä, yhteinen matka, Virpi mietti.
Onnenseitti-näytelmä loppui
haastavasti sanoihin: ”Kuka? Kuka siitä uskaltaa puhua?”
Nykyisin uskalletaan puhua
avoimesti lähes kaikista asioista.
Mutta tarkemmin ajatellen: onko nykypäivän avoimuus intiimeissäkin asioissa vain joidenkin syvempien kysymysten peittelyä?
Muut näyttelijät Onnenseitissä
olivat Kati Kervinen, Liisa Mäkelä ja Heidi Tapio. Kalevi Laine lauloi ja soitti kitaraa ja Riikka
Luostarinen soitti viulua.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Toiveremontti
Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
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saunat,
kylpyhuoneet,
huoneistoremontit
Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

(05) 742 5500
Reijulankatu 6,
Kouvola

www.rustholli.fi

- Vanhan sukulaispariskuntani vaimo sanoi miehelleen närkästyneenä, että miehän en ruppee turppailemaan, Virpi (oikealla) kertoi Riikalle ja selitti, että turppailu tarkoitti suutelemista.
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Tuoreimmassa albumissa Anni Isotalo selvittää Bosporin helmen salaisuutta, jonka puitteissa
hän matkustaa muun
muassa Kölniin. Eräs
sarjan sivuhahmoista
on Annin assistentti
Haya. Arkeologian professorin nimestä saksalaisen jalkapalloilun ystävät voivat puolestaan löytää jotain
tuttua.

Kirkkohistorian professori seikkailee
Anni Isotalo on kotimainen laatusarjakuva, joka jatkaa ranskalais-belgialaisen
sarjakuvataiteen perinteitä. Mikko Ketolan ja Anssi Rauhalan albumit yhdistävät
kirkkohistorian ja nykyajan.

Mikko Ketola ja Anssi Rauhala pitivät sarjakuvansa ensipalavereja maaliskuussa 2005. He päättivät valita pääsankarittarekseen vertailevan kirkkohistorian professori Anni Isotalon. Anni on aktiivinen ja määrätietoinen,
työlleen omistautunut lapseton sinkkunainen.
“Kirkkohistoria valikoitui aihealueeksi, koska tunnen
sitä hyvin työni kautta. Päähenkilöksi valitsimme naisen,
koska sarjakuvasankarit ovat aika usein miehiä ja Anssi sanoi piirtävänsä mielellään blondeja”, käsikirjoittaja Ketola kertoo. Hän toimii yleisen kirkkohistorian dosenttina Helsingin teologisessa tiedekunnassa ja Suomen
Akatemian akatemiatutkijana.
Professori Anni Isotalon tutkimuksia -sarjassa on ilmestynyt kolme osaa. Tuoreimmassa Bosporin helmi -albumissa tapahtumapaikkoina ovat lähinnä Turkki ja Keski-Eurooppa. Anni Isotalo selvittää itämaan tietäjien salaisuutta. Sarjan avannut Marian koodi on Da Vinci- koodi
tyyppinen seikkailu. Valkoisen meren timantit -albumissa
etsitään tsaarien timanttiaarretta. Näyttämönä ovat itärajan takainen Karjala sekä takautumina talvi- ja jatkosodan
maisemat.
Ketola päätyi sarjakuvantekijäksi puolivahingossa

toiselta ja ainutlaatuiselta tilaisuudelta. Aiemmin ei ollut
tullut mieleenikään, että voisin alkaa tekemään sarjakuvia. En ole tullut kysyneeksi, miksi kustannustoimittaja
päätti kysyä juuri minua hommaan. Varmaankin kyseessä oli jonkinlainen intuitio”, Ketola pohtii.
Sarjakuvien maailma oli Ketolalle sinänsä hyvin tuttu.
Hän kertoo olleensa varsinkin nuorempana sarjakuvien suurkuluttaja. Ketolan omia sarjakuvasuosikkeja ovat
esimerkiksi Tintti, Asterix ja Alix, jotka edustavat ranskalais- belgialaista sarjakuvaperinnettä.
“Siinä on sopiva sekoitus seikkailua, toimintaa ja huumoria. Tällaiseen myös minä ja Anssi pyrimme.“
Omana vahvuutenaan käsikirjoittajana Ketola näkee
albumien teemoihin liittyvän faktatiedon. Samalla hän
toteaa vaatimattomasti olevansa käsikirjoittajana vielä
kokematon. Varsinainen leipätyö ei anna mahdollisuuksia keskittyä sarjakuvan tekemiseen täysipainoisesti.
“Ainakin tähän mennessä ideointi on ollut aika helppoa. Albumin tekemiseen tarvitaan kuitenkin keskittymistä ja aikaa. Sarjakuva vaatii melkoista tarinankerrontaa ja itsestä tuntuukin, etten ole vielä tavoittanut sitä
kunnolla. Minulla ja Anssilla on kuitenkin tavoitteena,
Karl-Heinz Nimmerruggen vieraina Kölnissä. Taidokkaasti piirtävä Anssi
että jokainen albumimme on edellistä parempi.”
Rauhala on parhaimmillaan isoissa maisemakuvissa.
Keväällä 2009 ilmestyvä albumi jatkaa Bosporin helmes“Kustannustoimittaja kysyi olisinko kiinnostunut tekesä alkanutta tarinaa. Tapahtumapaikkana on lähinnä Vamään käsikirjoitusta sarjakuvaan. Hetkeä aikaisemmin olin
tikaani.
luvannut kirjoittaa tietokirjan katolisesta Opus Dei- järjestöstä. Aiemmin Anssi Rauhala oli kertonut kustannustoiTeksti Juhana Unkuri
mittajalle, että piirtäisi mielellään albumin, mutta haluaisi
Kuvat Mikko Ketolan ja Anssi Rauhalan
jonkun toisen käsikirjoittajaksi.”
sarjakuva-albumista
“En kauhean kauaa miettinyt, tuo kuulosti mielenkiin-

LAHJAKSI KESÄN JUHLIIN
MAIJA PAAVILAINEN

ANNA-MARI KASKINEN

Myötätuulta

Elämän juhlaa

”Olkoon mukanasi luottamus omiin voimiin ja myötäinen tuuli.” Rohkaisevat
aforismit ja merelliset piirrokset on ilo
antaa ja saada lahjaksi. Ovh. 16,90

Kauniit runot ja raikkaat kuvat ilahduttavat
elämän merkkihetkinä. Upea lahjakirja kesän
juhliin. Ovh. 25,90

ANNA-MARI KASKINEN

Toivon sinulle, ystäväni
Säkeitä onnitteluihin ja
muihin tervehdyksiin

Lämpimiä ajatuksia kortteihin ja tervehdyksiin, Anna-Mari Kaskisen kauniiden
säkeiden myötä. Miten paljon onnitteluruno ilahduttaakaan! Ovh. 24,90
TIINA LAANINEN –
MINNA L. IMMONEN

Sydänkultaa
Rakkauden sanoja

Elämänohjeita ja viisautta rakastuneille
niin juhlan kuin arjen keskellä. Romanttista lahjakirjaa täydentää kaunis akvarellikuvitus ja tyylikäs ulkoasu. Ovh. 28,90

SATU ITKONEN

Selkoa nykytaiteesta
Tartu taiteeseen! Kirja esittelee selkokielellä yli 30 nykytaiteen teosta. Välineitä
taiteen katsomiseen ja pohtimiseen.
Ovh. 33,90
LIISA PAJUKAARRE –
MINNA L. IMMONEN

Seitsemän kukkaa
tyynyn alla
Kukkalegendoja

Ihania tarinoita ja kiehtovia legendoja
luonnonkukista. Kertomusten mukana voi
samoilla kukkien syntymäpaikoille, antiikin
ajoille asti. Nostalginen akvarellikuvitus.
Ovh. 28,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)

Sisältöä elämään.
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Senioripysäkiltä tukea
henkiseen jaksamiseen
Senioripysäkki on HelsinkiMission kehittämä
ryhmäterapiamalli, jonka tarkoituksena on tarjota tukea yli 60-vuotiaiden henkiseen jaksamiseen. Ikääntyminen tuo
usein suuria muutoksia
elämään.
Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi eläkkeelle jääminen, puolison kuolema, yksinäisyys tai oma
sairaus. Yhdessä keskusteleminen
voi auttaa silloin, kun huolet tai
pelot painavat liiaksi mieltä. Senioripysäkki-ryhmässä on mahdollisuus käydä läpi omaa elämänhistoriaansa ja tämän hetkistä elämäntilannetta. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa voi löytää uusia
näkökulmia ja merkityksiä. Keskustelumahdollisuuksien lisäksi
ryhmä tarjoaa vertaistukea ja uusia yhteyksiä muihin ihmisiin.
Ryhmistä ovat saaneet apua jo

Tervetuloa kirkkojuhlaan
Haapasaareen
Sunnuntaina 15.6.2008
juhlitaan 150-vuotiasta Haapasaaren kirkkoa.
Juhlamessu alkaa kirkossa klo 11. Lohikeiton
ja kahvien jälkeen jatketaan pääjuhlan merkeissä klo 14 Haapasaaren
kirkossa.

men Merimieslähetysseuran tervehdyksen esittää pastori Heikki
Rantanen. Saarelaisten muisteluita esittää Aimo Laakkonen. Kotkan kirkkokuoro esiintyy juhlassa johtajanaan Irina Lampén. Musiikkia esittää juhlassa myös Terhi Miikki.
Juhlia valmistelevan työryhmän
pappisjäsen pastori Jukka Hänninen toivoo juhlalle aurinkoista säätä ja myötäistä tuulta. Erityisesti lapsiperheiden toivotaan
osallistuvan juhlaretkelle.
- Suuret juhlat säilyvät ihmisten
mielissä kauan ja niistä on mukava jutella vielä lastenlapsillekin.
Valmistelevaan työryhmään
ovat Hännisen lisäksi kuuluneet
seurakuntaneuvoston edustajana
Pirkko Soukka ja haapasaarelaisten edustajina Aimo Laakkonen,
Sirpa Ollikainen, Tauno Tuomala ja Annikki Yrjölä.

Piispa Voitto Huotarille
haetaan seuraajaehdokkaita
Mikkelin piispanvaalissa on äänioikeus hiippakuntaan kuuluvilla papeilla ja vastaavalla määrällä maallikkovalitsijoita (324). Äänioikeutettujen luettelo on nähtävänä kirkkoherranvirastoissa ehdokasasettelun ajan eli 23.6.2008
asti. Vähintään 10 äänioikeutettua
voi perustaa valitsijayhdistyksen
ja asettaa suostumuksensa antaneen vaalikelpoisen papin ehdol-

le piispanvaalissa.
Keskustelu ehdolle pyydettävistä papeista on käynnistynyt.
Yksi valitsijayhdistys on toimittanut perustamisasiakirjansa tuomiokapituliin. Piispan vaaliin on
13.5. asetettu ehdolle kirkkoneuvos, teologian lisensiaatti Seppo
Häkkinen.
Voitto Huotari on jäämässä
eläkkeelle 1.2.2009.

Ulla Spännäri

Sapokasta lähtevälle maksulliselle vuoromoottorimatkalle otetaan
ilmoittautumisia 6.6. saakka Kotkan seurakuntatoimistoon p. (05)
225 9300. Kajava-laivaan mahtuu
rajoitettu määrä lähtijöitä. Lohikeitto ja kahvi 10 € (sis. matkan
hintaan). Paluumatkalle lähdetään saaresta klo 16.
Juhlamessussa saarnaa lääninrovasti Jari Pennanen, liturgina
on pastori Jukka Hänninen ja

kanttorina Irina Lampén, Kotkan
ja Langinkosken seurakuntien yhteinen kirkkokuoro avustaa. Messun alussa kuullaan sotilaspastori
Risto Pesosen tervehdys ja messun päätyttyä lääninrovasti Jari
Pennanen paljastaa kirkon muistolaatan.
Lohikeitto ja kahvi (muilta kuin
venematkasta maksaneille on hinta 5 euroa) kello 12.30 Haapasaaren koulun pihalla. Sateen sattuessa ruokailu järjestetään sisällä
koulussa. Lounasmusiikkia esittävät saarelaiset Arina ja Pekko
Simonsuuri.
Pääjuhlassa pitää juhlapuheen
professori Yrjö Kaukiainen. Kotkan seurakunnan tervehdyksen
tuo seurakuntaneuvoston jäsen
Tauno Kankanen ja Kotkan kaupungin tervehdyksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Topias Kotiniemi. Rajavartiolaitoksen tervehdyksen juhlaan tuo
kommodori Jukka Jaakkola. Suo-

monet ikäihmiset. Toiminta on
levinnyt Helsingistä eri paikkakunnille ympäri Suomea. Tammikuussa 2008 alkoi ryhmänohjaajakoulutus Haminassa ja ensimmäiset ryhmät käynnistyvät ensi syksynä eri puolilla Haminaa ja kenties myös Kotkan alueella. Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Ryhmän toiminta on ehdottoman luottamuksellista eikä ryhmään osallistuminen maksa mitään. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan, yhteensä viisitoista kertaa.
Kymin seurakunnassa alkaa
ryhmä syyskuussa, jos se saadaan kasaan. Toiminnasta tiedotetaan alkusyksystä lisää, mutta
jo nyt voi ilmoittautua alustavasti
tai kysyä lisätietoja Helena Puhakalta, puhelin 225 9042.
Lisätietoja: Helena Puhakka,
Kymin seurakunnan vs. diakoniatyöntekijä
Puhelin 044- 752 9524 tai helena.
puhakka@evl.fi

Messut

to 12.6. ”Suomalainen rukous”

Haapasaaren kirkossa kesällä 2008

• Su 15.6. klo 11 Haapasaaren kirkon 150-vuotisjuhlamessu Haapasaaren kirkossa. Lähtö
klo 9 Sapokasta. Messun jälkeen klo 12.30 lohikeitto ja kahvit, klo 14 pääjuhla. Lähtö saaresta klo 16. Matkan hinta 10 e.
• Su 13.7. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa.
Lähtö ko. päivänä klo 10 Sapokasta. Messu
alkaa klo 12 ja paluumatka Haapasaaresta klo
14. Matka (meno-paluu) 16 e aikuisilta, lapsilta 8 e.

Hannu Musakka, laulu ja Irina Lampén, säestys
su 6.7. Veli Kujala, harmonikka ja Susanne Kujala, urut

• Su 3.8. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa.
Lähtö ko. päivänä klo 10 Sapokasta. Messu
alkaa klo 12 ja paluumatka Haapasaaresta klo
14. Matka (meno-paluu) 16 e aikuisilta, lapsilta 8 e.

pe 25.7. Lotars Dzerins, urut (Latvia)
su 10.8. Anne-Christine Ekroth, laulu ja

Haapasaaren kirkko avoinna yleisölle 7.6.-10.8.
la-su klo 12-15. Opas paikalla.

Kaikki konsertit alkavat klo 19
Ohjelma 5 €

Ilkka Heinonen, jouhikko



Osviitta

Ilolla ei o
yläikäraj
Maija Paavilaisen kuvitetut aforismit puhuvat ilosta, voimasta ja ihmeellisestä kudonnaisesta nimeltä elämä.
Ilolla ei ole yläikärajaa. Näin lukee
kirjan viimeisellä sivulla. Ja kuvassa
liehuhelmainen, lierihattuinen nainen tanssahtaa korkokengillään.
Kotkasta kotoisin oleva, Maija P:
nä tunnettu kirjailija Maija Paavilainen on tehnyt niin monta kirjaa,
ettei hän itsekään muista niiden lukumäärää. Pääosa hänen kirjoistaan
koostuu aforismeista ja herkin viivoin tehdyistä pelkistetyistä, mutta
ilmeikkäistä piirroksista.
On vaarallista väärentää itsensä vaikka vaikuttaisin suu kiinni viisaammalta.
Edellä oleva lause on sekin kirjasta Ikinainen. Mutta mistä tähän on
tultu, Hämeenlinnaan Sairion kau-

punginosaan, maailman kauneimman omenapuun alle?

Pieni mummo
piisamiturkissa
Maija Paavilainen, omaa sukuaan Hannunen, syntyi Karhulassa
vuonna 1945. Karhulan Lasitehtaan
alue tuli hänelle tutuksi, koska äidin suku oli ollut siellä töissä.
- Karhulassa kauneus kuului arkeen. Niin köyhää mökkiä ollutkaan, ettei siellä olisi ollut Aino Aallon laseja.
Lasitehtaan kaatopaikka oli lapsilta kiellettyä aluetta. Tietenkin
kielto vain houkutteli, ja sinne mentiin, usein vielä paljain jaloin.
Isän isä, mylläri, asui Alahovissa
aivan kirkon vieressä ja hänen ahkera vaimonsa, Josefiina Hannunen meni puolijuoksua työstä toiseen ja oli mukana lähetysompeluseuroissa.

- Mummo kävi kirkossa, tuli aina alkuvirren aikana, istui aina etupenkissä ja lauloi lujaa ja vierestä.
Hän halusi kirkkoturkin lahjaksi
ja oli sitten kuin arpakuutio, pieni mummo piisamiturkissa, Maija
Paavilainen muistelee.
Pieni mummo piisamiturkissa
opetti Maijan käymään kirkossa.
Mummon ja lapsen liitto on ikuinen:
siitä ei voi erota.

Jumalan kuva
veneen keulassa
Äidin isä Herman Lagerström oli
myös tytölle tärkeä. Papalla oli vene ja kesät vietettiin saaressa.
Veneessä syntyi tytön mieleen
myös kuva Jumalasta:
- Pappa seisoi veneen etuosassa
ja näytti kädellään, minne meidän
pitää mennä. Minä olin veneen perässä ja kuvittelin, että ohjaan itse
venettä.
Pappa opetti myös tekemään työtä ja osoitti, että kaiken voi tehdä
kauniisti.
Kun pihalle tuotiin hevoskuormallinen polttopuita, hän halusi,
että niistä tehdään kaunis pino.
- Pappa oli sitä mieltä, että maailman piti olla järjestyksessä, Maija
Paavilainen kertoo.
Herman-pappa olisi varmasti pitänyt kovasti Maijan piirrosten vastaansanomattomasta kauneudesta.
Kuvien taustalla on jo lapsena syntynyt rakkaus tanssia kohtaan:
- Kuvani ovat pysäytettyä tanssia.

Kotkan Tyttölyseon
kasvatti
Vapauta itsesi esikuvilta, elä omaa
elämääsi.
Maija Paavilainen on Kotkan Tyttölyseon tyttöjä. Luokanvalvojana oli Rauha Petro. Suomenkieltä

Kun Maija puhuu kutomisesta, kuulija ymmärtää, että siinä yhdistyvät hienot ikiaikaiset kulttuuriperinteet, mallien tarinat, käden taidot ja ihmisen taito luoda
lämmintä ja kaunista.

Lapasten mallit ovat upeita ja monimutkaisia
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ole
jaa
Paavilaisten pihalla kasvaa maailman kaunein omenapuu. keväällä se koristeltiin värillisillä palloilla.

opettivat Eero Niemi ja Kaija Paasikangas, kotitaloutta ja lastenhoitoa
Kirsti Pajari, voimistelua “Pimpula” ja unohtumattomana käsityön
opettajana oli Eeva Haavisto, lempinimeltään Manta.
Maija itse oli oppinut kutomaan
jo kolmivuotiaana, sillä äiti ja kaksi
tätiä kutoivat koko ajan.
Ja nytpä päästään kutomiseen!
Lunastin kausilipun uimahalliin
ja avainkortin kuntosalille voidakseni istua kotona kaiket päivät kutimeni kanssa.
- Olen sotakorvaussukupolvea
enkä pysty istumaan kädet sylissä.
Koko hurahtamiseni kutomiseen on
Eeva Haaviston ansiota, Maija Paavilainen hymyilee.
Hän pyytää aviomiestään Kari
Paavilaista, eläkkeellä olevaa kenttärovastia, tuomaan komerosta käsityökassit. Hyvin mukavan oloinen mies tuo ensin ruudullisen kassin, sitten pyynnöstä vielä oranssin
kassin ja lopuksi korin.
Kaikki ne ovat täynnä keskeneräisiä kutomuksia. Maijan silmät
säihkyvät, kun hän ottaa niitä yksitellen esille ja kertoo erilaisista malleista.

a.

Valmiit - kokonainen villasukkien
ja lapasten armeija - ovat löytäneet
tiensä lämmittämään monien lasten
ja aikuisten sormia ja varpaita.

Purkulangastakin
voi kutoa
Kutominen on myös sitä kauniin
tekemistä omilla käsillään - ja kun
katsoo monimutkaisia lapasten
malleja, täytyy sanoa, että kyllä siinä aivonystyröitäkin tarvitaan.
Maija kutoo aina telkkaria katsoessaan ja myös autossa. - Minulla
ei ole ajokorttia, hän hymyilee tyytyväisenä.
Olen oppinut kutomaan myös
purkulangasta.
- Elämässä ei tarvitse aina aloittaa uudesta. Esimerkiksi uusioavioliitossa on niin, että jos jaksaa ensin purkaa entisen elämäntilanteen,
selvittää sen ja aloittaa alusta, ei tee
samoja virheitä uudestaan, kirjailija miettii.
Tunnemyrskyissä kasvaa haaksirikon mahdollisuus.

Rintasyöpä sai
ystävät itkemään
Maija ja Kari Paavilainen ovat olleet
naimisissa jo vuodesta 1968 lähtien.
Yksi elämän tiukoista paikoista
tuli vastaan vuonna 1993, kun Maijalla todettiin rintasyöpä.
- Minulta oli juuri tullut kymmenes kirja, ja Kotimaa-lehden toimittaja oli tulossa tekemään kirjasta juttua. Hän kiinnostui enemmän
rintasyövästä kuin kirjasta ja teki
sairaudestani ison jutun.
Niinpä Paavilaisten kotona oli pian kukkia kuin hautausmaalla.
- Ystävät puhkesivat itkemään,

kun näkivät minut. He kai kohtasivat oman mahdollisuutensa sairastua rintasyöpää, Maija Paavilainen muistelee, yhä vähän hämmästellen.

Fiksu mies
pelastaa naisen
Aviomies Kari tekee olohuoneessa rauhallisena tulta takkaan. Maija Paavilainen kääntyy häntä kohti
ja hymyilee.
- Tässä kohdassa kiitän fiksua
miestäni. Kun syöpäpotilaiden yhdistys on pyytänyt minua puhumaan, olen aina sanonut, että jos
naisella on fiksu mies, hän selviää
rintasyövästä.
Maija Paavilainen korostaa, että
aviomies oli ja on fiksu ei vain puheissaan vain myös teoissaan.
- Hän on kaikin tavoin vakuuttanut, että olen kokonainen. Vaikka
naisella on vain yksi rinta, se ei ole
naiseudesta eikä persoonasta pois.
Maija Paavilaisen kirja Kokonaisena - rintasyövästä huolimatta ilmestyi vuonna 2005. Sen, kuten
muutkin Maija P:n kirjat, on kustantanut Kirjapaja.

Menneisyyden
roskat kompostiksi
Jokaisella ihmisellä on menneisyydessään kipeitä ihmissuhteita ja
muistoja.
- Roskat menneisyydestä, anna
niiden muhia kompostiksi, Maija
napauttaa keittiössä kulkiessaan.
- Miksi pitäisi kuljettaa mukanaan sitä kaikkea vanhaa pahaa,
nuuhkia inhottavia asioita? Miksei
siitä tehdä kompostia, uutta multaa
uuden kasvattamiseksi?
- Kokemukset, joihin ei kuole,

vahvistavat ihmistä.
Siitä pidän huolen etten koskaan
ole itseäni huonompi.
- Täytyy tykätä itsestään, kunnioittaa itseään ja arvostaa juuriaan ja
muistaa, että juuri minä olen Jumalan unelma. Jumala on minut tällaiseksi luonut.

Siiri, 8 v,
aforistikko
Maija piirteli aikanaan kuvia jo Kotkan Tyttölyseon lehteen. Tasan 40
vuotta sitten Kotimaa-lehti julkaisi hänen ensimmäisen kuvansa, ja
siitä se lähti.
Elämän täyttivät neljä lasta, koti ja

oma työ kirjailijana ja kuvittajana.
Nyttemmin joukko on laajentunut
lasten puolisoilla ja 13 lapsenlapsella.
Kaikki tämä tuo sitä suurta onnea
ja iloa, jolla ei ole yläikärajaa. Ylpeys nousee Karin ja Maijan silmiin,
kun he näyttävät lastenlasten papereille kirjoittamia ajatuksia:
Vaari tietää, että naishirvi on lehmä. Siiri, 8 v.
Taitaapa siinä syntyä uusi sukupolvi aforistikkoja!
Kursivoidut lauseet on lainattu Maija
P:n kirjoista.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen
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Professori Risto Saarinen:

Kun kantasuomalainen
miettii, mikä maahanmuuttajalle on parasta,
tekeekö hän toiselle niin
kuin haluaisi itselleen
tehtävän? Ostaako muslimille makkaraa ja mäyräkoiran, ja tarjotako palan
painikkeeksi ystävällisesti vielä kristinuskonkin?

M

HY / Ida Pimenoff.

Muukalainen ei ole siirtomaasi

onikulttuurinen kohtaaminen on kinkkistä.
Suomi on
joutunut viime vuosina
vastaamaan monikulttuurisuuden
haasteisiin. Mikä nyt kristityille
neuvoksi, kun mietimme, miten
kohdata toisten uskontojen edustajat, ekumeniikan professori Risto Saarinen?
- Kun kohtaat toisesta kulttuurista tulevan ihmisen, et saa ainakaan ajatella, että hän on sinun siirtomaasi. Jos sinusta on kivaa omistaa kesämökki ja Toyota, se ei ole
välttämättä tuon toisen ihmisen
elämän tarkoitus.
- Suomi oli pitkään maa, jossa
kaikki tyypit olivat aika samanlaisia: Jos minä halusin kesämökin tai
uuden auton, niin melko varmasti
naapurikin halusi... Maahanmuuttaja ei ehkä haluakaan, Risto Saarinen vastaa.
Luterilaisessa kirkossa korostetaan kultaista sääntöä – tee toiselle se, mitä haluaisit itsellesi tehtävän. Monikulttuurisessa kohtaamisessa sen noudattaminen ei ole
välttämättä yksinkertaista.
Risto Saarinen neuvoo miettimään, asetunko toisen asemaan itsenäni, omine arvoineni, vai yritänkö asettua toisen asemaan toisena, hänen erilaisten arvojensa
pohjalta.
- Jos viisivuotias lapseni sanoo,
että ”osta karkkia!”, asetunko lapsen asemaan rationaalisena aikui- Maahanmuuttajat tuovat Suomeen uutta verta, monenlaista osaamista ja aivopääomaa, esimerkiksi tutkijoina.
sena, joka tietää kieltäytyessään, että isona lapsi kiittää hampaidensa säästämisenä subjektina, jonka hampaat eivät tietenraisuuteen kuulu käännyttäminen. Muukasestä? Vai asetunko lapsen asemaan lapsekään siitä yhdestä karkkipussista mene?
laisen on annettava olla oma itsensä, eikä
na, jolle on hyvä tulla kohdelluksi itsenäi- Pointtini on, että jos joku tulee toisesta
hänen hyväksymisensä edellytyksenä saa
kulttuurista, niin sinun on nähtävä paljon
olla liittyminen omaan ryhmään tai kiinnitvaivaa käsittääksesi, mikä hänelle on mahtyminen sen arvoihin.
dollisesti hyväksi. Hän saattaa odottaa siSuomessa maahanmuuttajien kohtaaminulta ihan toisenlaisia asioita kuin sinä ajatsesta tekee reilun pelin kannalta usein hytelet.
vin vaikeaa se, että luterilaiset ovat kohtaa- Ehkä parempi kuin lapsi-analogia on
mistilanteessa hallitsevassa asemassa. Saamiettiä, mitä vaimosi haluaisi sinun tuorisen mielestä omaa uskontoa ei ole reilua
van kaupasta. Lenkkimakkara ja mäyrätuputtaa toiselle taloudellisen tai koulutukkoira voisi olla huono ratkaisu, vaikka sisellisen etulyöntiaseman avulla.
nä kallistuisitkin niiden puoleen eläytyes- Vieraanvaraisuus merkitsee sitä, että tosäsi miettimään, mitä tahtoisit itsellesi tuodistus omasta uskosta pyritään antamaan
tavan, Saarinen havainnollistaa.
enemmän teoilla kuin puheilla. Oma elämä
ja teot ovat kristityn uskon vahvin todiste,
ekumeniikan professori linjaa.
Toinen on hyväksyttävä
Tämä ei tarkoita sitä, ettei omasta uskosomana itsenään
ta voisi kertoa sanallisestikin, hän lisää. Uskonnonvapautta rikotaan sekä kieltämällä
ketään vaihtamasta uskontoa että painosProfessoria puhuttelee eniten raamatuntamalla uskonnon vaihtamiseen.
kohta: ”Vaan rakastakaa vihollisianne ja
Puheen tasolla todistamiseen liittyy se
tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavaara, että kohtaaminen muuttuu yksipuovanne mitään takaisin.” (Luuk. 6)
liseksi oman, lukkoon lyödyn katsomukRisto Saarinen
Risto Saarinen korostaa, ettei vieraanvasen tuputtamiseksi. Mikäli omat näkemyk-

set eivät voi lähtökohtaisesti
muuttua keskustelussa piiruakaan, on Saarisen mielestä kyseessä imperialistinen ja kolonialistinen eli epätasa-arvoinen
kohtaaminen.
- Monikulttuurisuus ei vaadi
sitä, että jokaisen tulee pysyä
omassa katsomuksessaan. Jos
muslimi vakuuttuu siitä todistuksesta, minkä kristitty antaa
uskostaan, hän voi toki vaihtaa
uskontoa. Ja toisinpäin.
Risto Saarinen viittaa positiivisena esimerkkinä toisen kohtaamisen teologiasta kirkkoisä
Johannes Khrysostomokseen
(347–407), joka kehotti harjoittamaan henkilökohtaisesti vieraanvaraisuutta: Auttakaa, antakaa ruokaa ja peskää toisen
jalat itse! Auttamiseen sisältyy
siunaus myös auttajalle.
Muukalaisen voi siis kutsua
kylään tai syömään myös siitä syystä, että se on yksinkertaisesti kivaa ja tuottaa itselle
samalla siunausta, professori
päättelee. Antaminen ja auttaminen saavat olla molemminpuolisesti nautinnollista.

Emme ehkä tiedä
toisen parasta
Luterilaisen etiikan mukaan sekä kristityllä että ei-kristityllä
on oikean ja väärän taju. Asettumalla lähimmäisen asemaan
ihminen kykenee arvioimaan,
mitä toinen tarvitsee.
Risto Saarinen huomauttaa,
että saatamme kuvitella tietävämme liian helposti toisen
puolesta, mikä on hänelle hyvää ja oikein. Erilaisista kulttuureista, uskonnoista ja yhteisöistä tulevilla ihmisillä kun
on hyvin erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä.
- Monet eettiset käsitykset
ovat kiinni yhteisöjen sisäisistä ajattelutavoista. Jos otamme
lähtökohdaksi sen, että vain
oma eettinen kantamme on oikea, hyvä ja järkevä, jää monikulttuurisessa tilanteessa hyvin
vähän tilaa keskustelulle ja aidolle kohtaamiselle.
- Se, miten me olemme luterilaisina ratkaisseet eettiset kysymykset, voi olla meille hyvä tapa, mutta muilla voi olla muita
tapoja. Jos yritämme suhteuttaa itsemme ja
oman perinteemme toisiin yhteisöihin, se
voi auttaa meitä arvostamaan sekä itseämme että muita.
Vaikka Risto Saarinen korostaa terveellisen suhteellisuudentajun sopivan maailman mittakaavassa piskuiselle luterilaiselle
laumallemme, uskontojen moninaisuuden
kohtaaminen ei ole vieraannuttanut professoria itseään omasta perinteestämme.
Päinvastoin. Monien uskontojen ja erilaisten kirkkojen kannattajiin tutustunut ekumeenikko kertoo lähentyneensä entisestään
luterilaista traditiotamme.
- Uskon, että oman kristillisen perinteen
ja identiteetin tunteminen helpottaa merkittävästi monikulttuurisen maailman haasteiden kohtaamista, sanoo Risto Saarinen.

Janne Villa
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Kaisa Rönkä valittiin 1. varapuheenjohtajaksi

Uusi kirkolliskokous aloitti työnsä
Helmikuussa käydyissä
vaaleissa kirkolliskokouksen edustajista vaihtui lähes puolet. Tällä kokoonpanolla kirkolliskokous työskentelee vuosina 2008-2011. Kirkolliskokouksen puheenjohtajana
toimii arkkipiispa Jukka
Paarma.
Kirkolliskokous valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kotkan
kaupungin lasten ja nuorten palveluiden johtajan
Kaisa Röngän, 63. Kaisa Rönkä on ollut kirkolliskokousedustaja vuodesta 1996 ja muun muassa yhden kauden toisena
varapuheenjohtajana. Hän
Kirkolliskokousedustaja Pekka Simojoki (edessä vas.) tunnetaan musiikistaan.
toimii Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston puheenjohtajana.
kirkkohallituksen täysistuntoon
Mikkelin hiippakunta seurakunToiseksi
varapuheenjohtayhdeksän maallikkojäsentä ja
tapastori Riitta Särkiö Tampejaksi valittiin Timo Sahi. Helkaksi pappisjäsentä toimikaudelle
reen hiippakunta Kirkkohallituksinkiläinen lääkintäkenraalima1.6.2008-31.5.2012. Kirkolliskoksen piispajäsenet toimikaudella
juri Timo Sahi, 64, valittiin neljänous äänesti jäsenistä valitsijamovat Porvoon hiippakunnan piisnelle kaudelleen. Hän toimii Heliesten valmistaman ehdotuksen
pa Gustav Björkstrand Oulun
singin seurakuntayhtymän yhpohjalta.
hiippakunnan piispa Samuel Salteisen kirkkovaltuuston puheenKirkkohallituksen määräaikaimi.
johtajana.
set maallikkojäsenet ovat: Turun
arkkihiippakunta toimittaja MarSeurakuntavaalit
jaana Perttula, Tampereen hiipKirkkohallituksen
pakunta hallintojohtaja Matti Ilyksinkertaisemmiksi
jäsenet valittiin
veskoski Oulun hiippakunta esitja nopeammiksi
telijäneuvos Esa Koukkari, MikKirkkohallitus hoitaa kirkon yhkelin hiippakunta seurakuntaSeurakuntavaaleista Espoon hiipteistä hallintoa, taloutta ja toiminneuvos Risto Rasimus, Borgå
pakuntavaltuusto oli tehnyt kirtaa. Se valmistelee asiat kirkollisstift vicehäradshövding Frekolliskokoukselle kaksi esitystä.
kokoukselle. Kirkkohallitus täysja Häggblom, Kuopion hiippakToisessa ehdotetaan, että seuristunnossaan antaa muun muasunta JHTT-tilintarkastaja Veikakuntayhtymissä siirryttäisiin
sa valtioneuvoston pyytämiä lauko Väisänen, Lapuan hiippakunyhden vaalin järjestelmään. Tälsuntoja ja päättää kirkkohallitukta agrologi Johannes Leppänen,
lä hetkellä seurakuntayhtymiin
sen virkavalinnoista.
Helsingin hiippakunta filosofian
kuuluvissa seurakunnissa äänKirkolliskokous valitsee kirkmaisteri Leena Huima ja Espoon
estetään jäseniä sekä seurakuntakohallituksen täysistuntoon kakhiippakunta varatuomari Outi
neuvostoon että yhteiseen kirkkosi pappia ja yhdeksän maallikkoa.
Nokso-Koivisto.
valtuustoon. Tämä tuottaa paljon
Lisäksi siihen kuuluvat kaksi piisKirkkohallituksen määräaikaihylättyjä ääniä, kun äänestysliput
paa ja arkkipiispa puheenjohtajaset pappisjäsenet ovat kirkkoherja -numerot sekaantuvat.
na.Kirkolliskokous on vallinnut
ra, lääninrovasti Pekka Huokuna
Toisen esityksen mukaan seurakuntavaalit tulisi muuttaa yksipäiväisiksi nykyisen kaksipäiväisen vaalin sijaan. Lisäksi ennakkoäänestyksen äänten
laskentaa tulisi nopeuttaa siten,
että se voitaisiin aloittaa jo ennen
vaalitoimituksen päättymistä.
Hiippakuntavaltuusto esittää
myös, että kirkolliskokous antaisi kirkkohallituksen tehtäväksi
kehittää seurakuntavaalien sähköistä asiointia.
Kirkolliskokous käsitteli esitystä kirkollisten rakennusten
suojelun lisäämisestä. Tällä hetkellä suojeltuja ovat ennen vuotta
1917 rakennetut kirkot. Esityksen
mukaan suojelun piiriin tulisivat
kaikki kirkot. Kirkollisten rakennusten muutoksia ei enää alistettaisi opetusministeriön vahvistettavaksi, vaan kirkkohallitus päättäisi niistä itse. Lausunnot antaisi
Museovirasto.
Porvoon hiippakunnan edustaja Stig Kankkonen ja TamperPastori Merja Vuorikari on yksi Mikkelin hiippakunnan kirkolliskokousedustajiseen hiippakunnan edustaja Leif
ta.

Aarne Ormio/Kirkon tiedotuskeskus

kohallitukselle tehtäväksi
selvittää, miten kirkolliskokousta voitaisiin kehittää aktiiviseksi arvokeskustelijaksi.

Aarne Ormio/Kirkon tiedotuskeskus

Kirkolliskokous
kokoontui uudelle
nelivuotiskaudelleen 5.-9. toukokuuta Turussa.

Kirkon ylin
päättävä elin
Kirkolliskokous on Suomen
luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Se käsittelee kirkon uskoa ja oppia, lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta ja päättää myös luterilaisen kirkon suhteista muihin
kirkkoihin.
Kirkolliskokoukseen
kuuluu 96 hiippakunnista valittua edus-tajaa, joista maallikoita on kaksi kolmannesta eli 64 ja pappeja yksi kolmannes eli 32.
Lisäksi jäse-ninä ovat saamelaisten valitsema edustaja, hiippakuntien piispat, kenttäpiispa ja valtioneuvoston edustaja.
Kirkolliskokous on koolla
kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.
Nummela esittivät aloitteessaan,
että kirkolliskokous antaisi kirk-

4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

Jaana Jokimies, urut
Lauletaan yhdessä!
Kamarikuoro KOTKA-CANTO, johtaa Irina Lampén
Kesäpäivän hartaus

2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.

Katja Rantanen, urut
Kesäpäivän hartaus
Annina Aho, laulu ja Jenny Joas, säestys
Julia Tamminen, urut
Disa Piispa-Harvola, urut

KT /tm

6.8. Kesäpäivän hartaus
13.8. Pia ja Anna-Maria Pitkänen, hengellinen tanssi & laulu,
Irina Lampén, säestys
20.8. Lauletaan yhdessä!
27.8. Urkuduo Jaana Jokimes ja Irina Lampén
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Hautalaudoista

marmorienkeleihin

- hautamuistomerkkien vaiheita
Hautausmaiden hiljaisuudessa on rauhoittavaa kävellä. Samalla voi katsella menneistä sukupolvista kertovia hautamuistomerkkejä. Ne ovat myös tärkeä
osa hautausmaakulttuuriamme. Etenkin vanhoilla hautausmailla on vielä jäljellä hautamuistomerkkejä, jotka edustavat eri aikakausien kerrostumia
Aika monet uudet hautausmaat
muistuttavat ulkonäöltään tasaisia kenttiä, joilla on loputtomia
rivistöjä suorakaiteen muotoisia
hautakiviä. Teollinen tuotanto ja
ajan makuvaatimukset ovat suosineet yhtenäisyyttä. Nyt tällainen ”matkalaukkumallisten” kivien hallitsema yleisilme koetaan
yksitoikkoiseksi, ja siksi vanhoja
hautamuistomerkkejä kohtaan on
herännyt kiinnostus.

Kivipaasia ja
puuristejä
Pakanallisella ajalla vainajat haudattiin kylän tai perheen kalmistoihin, ja näin jatkui vielä kristinuskon alkuaikoinakin. Alkujaan
haudat olivat kivettyjä kumpuja.
Kastettuja kristittyjä alettiin 1200luvulla haudata kirkkojen alle tai
niiden läheisyyteen, kirkkomaahan. Kirkkoihin hautaaminen lopetettiin 1800-luvun alussa kokonaan ja uusia hautausmaita perustettiin sekä kirkkojen viereen että
kauemmaksikin asutuksesta.
Kirkkoon haudattujen ensimmäiset muistomerkit olivat laakakiviä, jotka samalla muodostivat
kirkon lattian. Paasien reunoihin
saatettiin laittaa renkaat merkkinä siitä, että kerran haudat avautuvat. Tärkeille henkilöille pys-

Elämän sato on korjattu. Tähti johdattaa kuoleman virran yli kotiin.

tuomarilla oikeuden vaaka, soitin muusikolla, käärmesauva lääkärillä, miekka sotilaalla tai lyyra taiteilijalla ovat esimerkkejä kuvista, joita näkee vanhoissa hautakivissä. Linnut kuten kyyhkyt
ja joutsenet ovat aina olleet symboliikassa taivaallisia sanansaattajia.

Mennyttä
ja tulevaa
Aatelissuvun hauta Pyhtäällä.

tytettiin kirkkosaliin tai eteiseen
muistomerkkejä kuten aatelisille komeita sarkofageja. Makaavia
kivipaasia käytettiin myös kirkkomaalla. 1700-luvulla ruvettiin
suosimaan pystykiviä, koska niiden katsottiin korostavan voimakkaammin ylösnousemusta.
Kivi oli varakkaiden käyttämä
materiaali. Tavallinen kansa sai
hautapaikkansa syrjemmältä ja
se sai myös tyytyä pystylautoihin
ja puuristeihin haudan merkkeinä. Kaikkein köyhimmät haudattiin linjahautoihin vieri viereen ilman mitään muistomerkkiä. Olipa vainaja köyhä tai rikas, kaikki kuitenkin haudattiin kristillisen
perinteen mukaan jalat itään päin.
Näin kasvot olivat kohti Kristuksen toisen tulemisen suuntaa.

Muistomerkkien
kulta-aika
Ajan mittaan kansan käyttämiä
hautalautoja alettiin maalata valkoisiksi. Usein ne olivat jopa kaksi metriä korkeita ja yläosasta koristeltuja. Valkealla pohjalle mah-

tui aika paljon tekstiä kuten vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika sekä ammatti tai asema. ”Lepää rauhassa” oli suosittu toivotus vainajalle. Käytettiinpä kokonaisia raamatunlauseita ja virrenvärssyjäkin.
1830-luvulla Suomessa alettiin
suosia saksalaisen esikuvan mukaan valurautaisia ristejä. Tavallisella rahvaalla oli tosin varaa
vain hautapelteihin, joissa korkeaan varteen oli kiinnitetty peltilevy. Siihen kirjoitettiin tiedot vainajasta. Kyläsepät kehittivät omia
malleja hautaristeistä ja -pelleistä.
Näin kehittyi rikas hautamuistomerkkiperinne.
Varakas väki käytti yhä komeampia hautakiviä ja yhteiskunnan
vallasväki teetti taiteilijoilla hienoja veistoksia sukuhaudoilleen.
Varhaiset sukuhaudat oli ympäröity aitauksin, koska haluttiin
suojata haudat laiduntavilta eläimiltä ja toisaalta haluttiin erottua
rahvaasta. 1800-luvun lopulla siirryttiin saksalaisen tavan mukaan
käyttämään hautojen reunakiviä.

Kuvat
kertovat
Kuvat yleistyivät hautamuistomerkeissä 1800-luvulla, mutta
1900-luvun puolivälissä ne katosivat lähes kokonaan hautakivien
yhdenmukaistumisen myötä. Kuvilla haluttiin kertoa elämän rajallisuudesta ja kristillisen uskon
perusasioista kuten Jeesuksen lunastustyöstä ja tulevasta elämästä.
Viikate, tiimalasi, lakastuva kukka ja laskeva aurinko kertovat elämän päättymisestä.
Rannikkoseuduilla yleisiä kuvia olivat laiva ja ankkuri. Laiva
symboloi myös kristillistä seurakuntaa ja ankkuri on vanha toivon
vertauskuva. Maaseudulla käytettiin viljantähkiä ja lyhteitä, jotka
kertovat paitsi jokapäiväisestä leivästä myös ihmiselämän elonkorjuuajasta. Kukista suosituimpia
ovat olleet kansalliskukkamme
kielo ja ruusu orjantappuroineen.
Iäisyydestä kertovat enkelit, avattu portti, valonsäteet ja seppele.
Kuvat saattoivat kertoa myös
vainajan ammatin. Sepällä alasin,

Valtiollinen ja paikallinen historia
näkyvät monin tavoin hautausmaillamme. Valtio ja järjestöt ovat
pystyttäneet merkittävien kansalaisten haudoille muistomerkkejä.
Sodissa kaatuneiden muistoa on
kunnioitettu muistomerkein sekä
sankarihautojen rivistöin. Tunnetut taiteilijat ovat eri aikoina luoneet erilaisten tyylisuuntausten
mukaisia hautamuistomerkkejä.
Vanhat hautausmaat olivat täynnä yksilöllisiä hautamuistomerkkejä, joiden sijoittelukin oli vapaamuotoista.
Nykyään hautamuistomerkin
ostajat ovat pitkälti teollisen tarjonnan ja kirkon määräysten varassa. Yksilöllisyyttä on yritetty löytää valitsemalla esimerkiksi luonnonkivi haudalle. Myös
ristit on löydetty uudelleen. Toisaalta haudoille tuodaan kookkaita itämaisia kivilyhtyjä tai hautakivi koristetaan rihkamalla kuten
siivekkäillä alastomilla lemmenjumalilla. Opastus on siis tarpeen.
Tulevaisuudessa eriuskoiset
maahanmuuttajat tuovat hautausmaille omat perinteensä. Tuhkausten yleistyessä muistolehtojen
yhteisten muistomerkkien korkeatasoisuus on tärkeää. Yksinkertaisia metsähautausmaitakin
tarvitaan vaihtoehdoksi. Hautausmaiden merkitys tärkeinä viheralueina tulee varmaan korostumaan. Siellä rauhaa kaipaava
kulkija löytää hautamuistomerkeistä hiljaisia tarinoita ihmiselämästä.

Teksti ja kuvat
Marja Meura

Vanhuuttaan kallistunut hautapelti.

Ruostunut jugend-tyylinen muistomerkki.

Enkeli on Jumalan varjeluksen vertauskuva.

Kirjallisuutta:
Pentti Lempiäinen Brita Nickels (toim.),
Viimeiset leposijamme.
Bey Heng,
Hautausmaat arkipäivän asioina

Osviitta
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Kolme Korkeakosken tietäjää

Korkeakosken koulun Raamattuvisailijat Tessa Karpela (vasemalla), Asta Uski ja Anna-Sofia Vanhala etenivät vaativassa tietokilpailussa semifinaaliin saakka. Trioa
luotsasi luokanopettaja Maija Riitta Määttä-Värri.

Valtakunnallisen tietokilpailun matkapalkinnot
houkuttelivat opettelemaan raamattua.
Korkeakosken koulun kuudennen
luokan oppilailla Tessa Karpelalla, Asta Uskilla ja Anna-Sofia Vanhalalla on nykyään vankat tiedot
raamatusta. Tyttötrio osallistui keväällä valtakunnalliseen raamattutietokilpailuun Raamattuvisaan,
josta kotiin tuomisina oli semifinaalien kolmas sija.
Vaikka korkeakoskelaiset voisivat olla saavutuksestaan ylpeitä, niin Raamattuvisasta jäi
päällimmäiseksi pettymyksen tunne.
- Voittoa lähdimme hakemaan, kun palkinnot olivat niin hyvät. Kreikan matka meni nyt
sivu suun, mutta talteen tuli sellaista tietoa raamatusta, jolle löytyy varmaan käyttöä myös jatkossa, Tessa, Asta ja Anna-Sofia tuumaavat.

Kivaa kimppalukemista
Kouvolassa järjestetyssä Raamattuvisan semifinaalissa kysymykset koostuivat Markuksen
evankeliumista sekä Apostolien tekojen ja Ensimmäisen ja Toisen Mooseksen kirjan luvuista.
Tessalle, Astalle ja Anna-Sofialle välierään
valmistautuminen tiesi kosolti ylimääräistä
opittavaa, sillä samoihin aikoihin osui koulussakin useita kokeita.

- Me pidimme kolmestaan lukupäivä ja kirjasimme raamatusta tiettyjä juttuja ylös. Preppaukseen kuului myös toisten kuulustelu, tytöt muistelevat.
Heidän mielestään raamatun aiheet eivät oikeastaan ole kovin vaikeita opiskeltavia. Kaikki, mikä luettiin, jäi myös päähän. Jos ei heti
ensimmäisellä kerralla, niin sitten luettiin uudestaan.
Tytöt eivät usko, että perehtyisivät jatkossa
yhtä taajaan raamatun teksteihin.
- Aika harvoin sitä tulee muuten luettua.
Lähinnä vain sen verran, mitä koulussa tarvitaan.

Koko luokan projekti
Valtakunnallisen Raamattuvisan järjestelyistä
vastaavat Kirkkopalvelut, Kirkko- ja Opetushallitus, Luokanopettajainliitto, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys.
Korkeakosken koulun luokanopettaja Maija Riitta Määttä-Värri oli kuluneena keväänä
mukana visassa toista kertaa. Ensimmäisellä
kerralla hän luotsasi raamattutiedon pariin virolahtelaisia koululaisia.
- Visassa oli mukana koko luokka. 35 oppilaan joukosta karsittiin kaksi kolmen oppilaan
joukkuetta, joista sitten Tessa, Asta ja AnnaSofia selvittivät tiensä välieriin saakka, Määttä-Värri kertoo.
Kouvolan semifinaaliin korkeakoskelaiset pääsivät pisteiden perusteella. Kouvolas-

sa järjestetty tietovisaa isännöi arvovaltainen
joukko.
- Tuomaristossa istui teologian tohtoreita ja
yksityiskohta tarkastettiin jopa hepreankielisestä raamatusta.

Tasokasta osaamista
Vaikka Korkeakosken koulun tyttötrion tie
Raamattuvisassa tyssäsi välieriin, niin opettaja
Määttä-Värri muistuttaa, että jo välieriin pääseminen edellytti laajaa tuntemusta niiltä raamatun osilta kuin sitä oli kilpailuun rajattu. Asiantuntevaa taustatukea Korkeakosken koulun
joukkue sain Kymin seurakunnalta ja etenkin
sen pastorilta Marjo Kiljuselta.
- Välierän taso oli vähintään vaativa. Itse en
olisi osannut kaikkiin kysymyksiin vastata. Voi
van kuvitella, minkälainen tietämys piti olla finaalissa.
Määttä-Värri ei pidä lainkaan mahdottomana sitä, että hän johdattaisi jatkossakin oppilaita tietokilpailumielessä raamatun pariin.
- Se vaatii kuitenkin koulutyöltä hieman
joustavuutta. Nyt tietoja kartutettiin uskontotunneilla, joita on vain kaksi viikossa.
Välierissä pudonneet Tessa Karpela, Asta
Uski ja Anna-Sofia Vanhala ovat jo päässeet
pahimman pettymyksensä yli.
- Ei voitettu, mutta kokemus oli ihan opettavainen ja hauska, tytöt vakuuttavat.

Teksti ja kuva
Ville Vanhala

Mwakabanasta
piispa Tansaniaan
Kymin seurakunnan entinen
nimikkostipendiaatti Hance
Mwakabana vihittiin 25.5. piispaksi Tansaniassa.
Teologian tohtori Hance
Mwakabana on vihitty Tansanian ev.lut. kirkon (ELCT) eteläisen keskihiippakunnan (South
Central Diocese) piispaksi Maketessa. Suomen kirkon edustajana juhlassa oli hiippakuntamme piispa Voitto Huotari yhdessä puolisonsa Irenen
kanssa.
Hance Mwakabana on kotoisin naapurina olevasta Konden
hiippakunnasta, joka on ollut
Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani menneinä vuosina. Eteläinen keskihiippakunta
on kärsinyt hallinnollisista ongelmista. Tri Mwakabana ottaa
piispan tehtävän vastaan hiippakunnassa olleen vaikean hallinnollisen kriisin jälkeen.
Hance Mwakabana oli Kymin srk:n nimikkostipendiaatti ensin vuosina 1970-74, jolloin
valmistui Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi ja hänet vihittiin Suomessa papiksi. Hance toimi hetken Kymissä pappina.
Hän palasi Suomeen ja edelleen Kymin seurakunnan stipendiaatiksi vuoksi 1977-1982,
jolloin hän väitteli Helsingin
Yliopistossa teologian tohtoriksi.
Puoliso Nelusigwe ”Nelu”
saapui ensi kerran Suomeen
1978 ja oli siitä lähtien Suomessa Hancen mukana käyden pukuompelijakoulutuksen. Nelu
työskenteli Helsingissä päiväkodeissa ja Suomen Lähetysseurassa. Mwakabanat ovat säilyttäneet vuosien varrella yhteydet Kymiin. Nelu oli viimeksi Kymissä toissa kesänä kolme
viikkoa ystäviä tapaamassa.
Suomen vuosien jälkeen
Mwakabanat siirtyivät Geneveen, jossa Hance työskenteli
Luterilaisessa Maailmanliitossa
afrikkalaisen teologian asiantuntijana.
Yhdessä Mikkelin hiippakunnan kanssa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä ja Kymin
seurakuntalaiset lahjoittivat
Hance Mwakabanalle piispan
liturgiset vaatteet.

Anne Hovi
Kymin lähetyssihteeri

Teologian tohtori Hance Mwakabana 1980-luvulla.
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Pietarin radion ja television
nuorisokuoron konsertti
ma 16.6. klo 18 Kymin kirkossa.
Ohjelma 5 e.

Kari-Matti Salonen

Järj. Kymin seurakunta

Hiljaisuuden
retriitti
Höyterissä

Lepoa, hiljaisuutta ja hengellistä kasvamista, meren rannalla ja
metsän reunalla on tarjolla Höyterissä 19.-22.9.2008.
Teemamme on ”onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja
koko sydämestään kysyvät Hänen tahtoaan” (ps 19:2). Retriitin
hinta täysihoidolla, omin liinavaattein 36 e.
Ilmoittautumiset 11.9. mennessä p. (05) 225 9000.
Ensikertalaiset ovat etusijalla. Lisätietoa saa retriitin ohjaajilta Anne Hovi p. 044 725 9291 ja Satu Piipari-Kokko p. 044 762
9488. Heihin saa yhteyden myös sähköisesti etunimi.sukunimi@evl.fi.

Seurakuntien tapahtumia
Huom! Viikkomessuja ei pidetä kesällä ajalla 3.6.-26.8.

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

Musiikkityö
Erillisilmoitukset Kesäkonserteista sivulla 7 ja Keskipäivän
kirkkohetkistä sivulla 11.

Diakoniatyö
Retket: Uutena toimintana aloitetaan kesä-heinäkuun ajan jokaviikkoiset sauvakävelyretket
tiistaisin klo 10-11. Kokoontuminen Kotkan srk-keskuksen
eteen klo 10. Retki päättyy torille.
Kotka-Kymin srk-yhtymän
mielenterveysretki Lappeenrantaan keskiviikkona 11.6.. Retken hinta 10 euroa. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.
Leirit ja leiripäivät 2008
Liikuntavammaisten rovastikunnallinen leiri Ristiniemessä
18.-20.8. Leirin hinta 36 euroa.
Invataksikuljetus. Ilm. perjantaihin 1.8. mennessä Anne Suomalaiselle p. 041 462 6215.
Kerhot
Hovinsaaren Hopeakerho kokoontuu Hovinsaaren srk-talolla
18.6. sekä 16.7. klo 12-13.30.
Hopeakerhon viikoittainen toiminta alkaa 20.8.

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 1.6. klo 10
Messu (Herättäjäyhdistyksen
kirkkopyhä). Messun jälkeen
kirkkokahvit ja seurat Kotkan
srk-keskuksessa. Vierailijana Urpo Karjalainen. - Su 8.6. klo 10
Messu, Vieraana säkkijärveläiset. - Su 15.6. klo 10 Messu (I
rippikoululeirin konfirmaatio).
- La 21.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus. - Su 6.7.
klo 10 Messu (II rippikoululeirin konfirmaatio). - Su 13.7. klo
10 Messu (III rippikoululeirin
konfirmaatio).
Su 8.6. klo 12 Kymijoen Lohisoiton juhlajumalanpalvelus
Sapokan vesipuiston lavalla.

Näitä kysymyksiä – ja myös vastauksia – pohditaan ensi syksynä
Ruonalan kirkolla

Nuoret
Nuorten kesäcafé ke klo 15-19
nuortentila Arkussa (taksiaseman vieressä). Tule kahville, pelaamaan, laulamaan karaokea ja
nauttimaan muiden nuorten
seurasta sekä hiljentymään hartauteen, joka vietetään kesäcafeen päätteeksi n. klo 18.30.

Lapsityö
Kouluun lähtevien siunaus su
10.8. klo 15 Kotkan kirkossa.
Tervetuloa!
Seurakunnan kotisivuilla on ilmoittautumislomake leikki- ja
päiväkerhoihin. Tiedot ryhmistä, kokoontumispäivistä ja ajoista to 28.8. klo 16 jälkeen
kerhopaikkojen ikkunoissa. Kerhotoiminta alkaa viikolla 36.

Lähetysväen kesätapaaminen
ke 18.6. klo 13 Terttu Kokkosen
pihalla, Telkänkuja 14.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Rippikoulujen
konfirmaatiopyhät sunnuntaisin
8.6. klo 10 ja klo 14, 29.6. klo
10, 6.7. klo 10 ja klo 14, 13.7.
klo 10 ja klo 14, 27.7. klo 10 ja
3.8. klo 10 ja klo 14.

Kesäillan hartaudet
keskiviikkoisin klo 19 hautausmailla: Hurukselassa ke 11.6.,
Laajakoskella ke 18.6., Helilässä
ke 16.7., Metsäkulmalla ke 30.7.

Hiljaisuuden illat
Iltoja vietetään ke 11.6 ja ke
23.7. klo 19 Kymin kirkossa. Illat
jatkuvat 13.8. alkaen aina parittomina viikkoina. Tule mukaan
levähtämään laulujen, raamatuntekstien ja rukouksen hiljaisuudessa sekä teejatkoilla sakastissa.

Kesäkahvit

”VAPAUTEEN!”
Onko minun elämälläni tarkoitusta?

Lähetystyö

Meripäivien Tuomasmessu la
25.7. klo 18 Kotkan kirkossa.
Naisten leiri 10.-15.7. Lehtisensaaressa. Leirillä lankojen värjäystä, huovutusta, kankaan painantaa, yhteistä jakamista jne.
Leirimaksu 70 e + tarvikemaksu.
Ilm. ja lisätiedot 2.-6.6. Liisa Hopeavuori, p. 044 752 9517.

Kotiseurakunta –

Järj. Kymin seurakunta

Onko elämässä mitään mieltä?

Aikuistyö

Kaikenikäisten kesäkahvit (á 2 euroa)

Raamatunopettaja Liisi Jokirannan
luentosarja Galatalaiskirjeestä

keskiviikkoisin

Langinkosken kirkon Toivonsalissa

4.6.-27.8.2008

perjantaina 19.9.2008 klo 18-20

klo 12.30-14

ja lauantaina 20.9.2008 klo 14-18.

Kotkan srk-akeskuksessa.

Tervetuloa 		

Tervetuloa!

Järj. Langinkosken seurakunta

Järj. Kotkan seurakunta

KURSSILLA
joka torstai 18. syyskuuta 2008 klo 18.00 alkaen
Miksipä et ilmoittautuisi ja tulisi mukaan?
Ilmoittautumiset Langinkosken seurakunnan seurakuntatoimistoon p. (05) 225 5300. Lisätietoja antavat Marjo Posti p.
045 677 3940 ja Tero Hietanen 040 586 0997.
Järj. Langinkosken seurakunta

Lehtisensaaren iltaretket
Kaikille avoimet, Kotkan ja Langinkosken seurakuntien
yhteiset Lehtisensaaren iltaretket ke 11.6., ke 2.7. ja
ke 23.7. Kuljetus Hevossaaren rannasta klo 17.30 alkaen. Luvassa mm. saunomista, yhteislaulua, iltapala
ja hartaus. Hinta 4 e.
Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakunnat

"Käännyn
sun puolees"
Nuorten aikuisten
lähetysaiheinen viikonloppu
Ristiniemessä 9.-10.8. 2008

Kesälaulajaiset
To 12.6. klo 12 Mariakodissa
palvelutalossa
To 17.7. klo 14 Koskenrinnekodissa
To 31.7. klo 10.30 Karhuvuorikodissa

Sanan ja sävelen illat

Mukana lähetystyöntekijät Kari ja Anne Vitikainen,
hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää ym. Lastenhoit
järjestetty. Hinta on 20 e /aikuinen, lapset ilmaiseksi. Ilmoittautumiset Langinkosken seurakuntatoimistoon 23.6. mennessä puh. (05) 225 5313 tai Marianne
Vitikainen-Mojicalle gsm. 041 462 6202.

To 3.7.

klo 19 Korelan siirtolapuutarhalla

To 17.7. klo 19 Metsolan siirtolapuutarhalla
To 31.7. klo 19 Langinlaakson siirtolapuutarhalla
Su 10.8. klo 19 Langinkosken keisarillisella
kalastusmajalla

Vallit laulaa
Ma 23.6. klo 19 Kyminlinnan kesäteatterissa
Ma 7.7. klo 19 Kyminlinnan kesäteatterissa
Ma 21.7. klo 19 Kyminlinnan kesäteatterissa
Ma 4.8. klo 19 Kyminlinnan kesäteatterissa
Järj. Langinkosken seurakunta

• Matkaa taitetaan noin 85 km.
• Lisätietoja ja viime hetken paikkojen tiedustelu
Johanna Pekkola p. 044 752 9504.

Veneretki Kukouriin
Kotkan ja Langinkosken
seurakunnan yhteinen Lapsityön veneretki ti 10.6. klo 17-19
Kukouriin.
Hinta 2 e.
Ilm. Langinkosken srk:n
seurakuntatoimistoon 6.6.
mennessä, p. 225 5300.

Järj. Langinkosken seurakunta

To 12.6. klo 19 Metsolan vanhalla hautausmaalla
Ke 18.6. klo 19 Mussalon hautausmaalla

Rovastikunnallinen kirkkovaellus Ruotsinpyhtäältä
Haminaan järjestetään 12.-15.6.2008
• Mukaan voi tulla myös muutamaksi päiväksi.

Yhteislaulutilaisuuksia
To 26.6. klo 11 Pihkapolun

Kirkkovaellus Ruotsinpyhtäältä Haminaan

Osviitta
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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

Tiedotustyön toimikunta 2008:
Reino Korhonen (pj.), Juha Raatikainen
21.5. alk. Tanska, Marja Meura, UllaMaija von Hertzen ja Tuula Mäkitalo
Taitto ja kuvankäsittely:
Kustantaja:
Ilmoitusmyynti:
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824
gsm 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Ulla Spännäri

Järj. Kotkan ja Langinkosken seurakunta

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka
p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin ke 3.9.2008
Aineistot pääsiäisen Osviittaan
toimitukselle viimeistään 15.8.2008
Kotisivuillamme on lisää ajankohtaista tietoa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän ja Kotkan
evl.lut. seurakuntien toiminnasta
ja palveluista

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta
Diakoniatyö

Kotka-Kymin srk-yhtymän
mielenterveysretki Lappeenrantaan keskiviikkona 11.6.. Retken hinta 10 euroa. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.
Leirit ja leiripäivät 2008
Liikuntavammaisten rovastikunnallinen leiri Ristiniemessä
18.-20.8. Leirin hinta 36 euroa.
Invataksikuljetus. Ilm. perjantaihin 1.8. mennessä Anne Suomalaiselle p. 041 462 6215.

Lapsille

Kesäpyhäkoulu su 15.6. klo 12
Aittokuja 14, Ylänummi. - Kouluun lähtevien lasten siunaaminen koulutielle ke 6.8. klo
18 Kymin kirkossa.

ja tied. viim. 16.7. Rita Halme p.
044 752 9486.

Vanhemman väen
kesäpiirit
Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 8.6.
klo 10 Kesän päivärippikoulun
konfirmaatiomessu. - Su 22.6.
klo 10 ja 14 I rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 6.7. klo 10
ja 14 II rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 13.7. klo 10 ja
14 III rippileirin konfirmaatiomessu. - Su 27.7. klo 10 ja 14
IV rippileirin konfirmaatiomessu.

Kansanlaulumessu

Su 8.6. klo 12 Lohisoiton kansanlaulumessu Sapokan vesipuistossa, mukana mm. pelimannit Anjalankoskelta.

Lapsityö

Ti 10.6. Lasten veneretki Kukouriin, lähtö Sapokasta klo 17
ja paluu klo 19 mennessä, hinta
2 euroa, ilm. viim. 6.6. p. 225
5300. - Su 10.8. klo 17 Kouluun lähtevien siunaaminen
Langinkosken kirkossa.

Nuoret

1.-3.8. Nuorten kesäleiri Lehtisensaaressa, hinta 20 euroa. Ilm.

Ke 11.6. klo 13 Ruonalan kirkolla. - Ke 16.7. klo 13 Langinkosken kirkolla. - Ke 13.8. klo 13
Aittakorven seurakuntatalolla.

Iltaretket
Lehtisensaareen
Ke 11.6., ke 2.7., ke 23.7. Kuljetus Hevossaaren rannasta klo
17.30 alkaen, sauna, hartaus, iltapala, hinta 4 euroa.

Retkiä

La 5.7. Retki Herättäjäjuhlille
Espooseen, hinta 10 euroa,
lähtö klo 8.15 Jyrkilän tallilta,
klo 8.30 Langinkosken kirkolta,
takaisin Kotkassa n. klo 20.30.
Ilm. viim. 27.6. p. 225 5300. La 23.8. Retki Orilammen majalle Valkealaan, hinta n. 40 euroa sis. matka, lounas, Kultareitti-risteily Repoveden kansallispuistossa, lähtö klo 10.30 Langinkosken kirkolta, paluu n. klo
17. Ilm. viim. 15.8. p. 225
5300.
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päihdeongelmaisten leiri Höyterissä, tied. Elina Virmakoski-Kivistö p. 050 542 0940. - 18.20.8. Liikuntavammaisten leiri
Ristiniemessä, tied. Anna-Stina
Tulokas p. 041 462 6205. - Pe
22.8. Omaishoitajien ja
omaisten virkistyspäivä Ristiniemessä, tied. Marianne Vitikainen-Mojica p. 041 462 6202. La 23.8. Näkövammaisten retkipäivä Ristiniemessä, tied. Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205. - 29.-31.8. Diakoniatyön
perheleiri Höyterissä, tied. Elina
Virmakoski-Kivistö p. 050 542
0940, ilm. viim. 15.8. p. 225
5300.

Lähetystyö

9.-10.8. Nuorten aikuisten lähetysviikonloppu Ristiniemessä, hinta 20 euroa/aikuinen, lapset ilmaiseksi, lastenhoito järjestetty. Ilm. viim. 23.6. p. 225
5300, tied. Marianne VitikainenMojica p. 041 462 6202. - Ke
27.8. Lähetyksen vapaaehtoisten iltaretki Ristiniemeen,
tied. Marianne Vitikainen-Mojica p. 041 462 6202.

Diakoniatyö

5.-8.8. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien yhteinen

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Meripäivien
Tuomasmessu
la 26.7. Kotkan kirkossa

Seurakunnat tarjoavat
juhannusaattona iltaohjelmaa

Katariina kutsuu

Koko perheen juhannusjuhlaa
vietetään klo 19 alkaen Katariinanniemessä.
• Ohjelmassa mm. yhteislaulua Mika Huusarin säestyksellä ja juhannuskokko. Juontaa Reino Korhonen.
• Kahvi ja pulla 2 euroa.
• Bussikuljetukset: Jyrkilän tallilta lähtee kaksi bussia klo 17.45. Toinen bussi ajaa reittiä Keskussairaalan
pysäkin kautta ja klo18 Hovinsaarella palveluauton reittiä Ruununmaankadun päästä ja edelleen Hovinsaaren Siwa-Satamakatu-RuukinkatuItäkatu-Gutzeitintie-Tallinnankatu-tarvittaessa Puistolan lenkki-Puistotietä Katariinanniemeen.
Toinen bussi Kotkan keskustan kautta klo 18
reittiä Hyväntuulentie-Keskuskoulun pysäkki-Kotkan seurakuntakeskus-Keskuskadun pysäkki-Ruotsinsalmenkatu-KymenlaaksonkatuHaukkavuorenkatu-Puistotietä Katariinanniemeen.
Paluumatkalle lähtö klo 21, ajojärjestys päinvastainen
kuin tullessa.
• Ilmoittautumiset bussikuljetukseen 13.6. saakka
arkisin klo 9-12 p. 044 350 0562.
Järj. Kotkan seurakunta

Höyteri houkuttaa…

Rippikoulujen
konfirmaatiopyhät
Kotkan kirkossa
• Su 15.6. klo 10 Messu
(I rippikoululeirin konfirmaatio)
• Su 6.7. klo 10 Messu
(II rippikoululeirin konfirmaatio)
• Su 13.7. klo 10 Messu
(III rippikoululeirin konfirmaatio)

Anu Lailavuo

Kymin kirkossa
• Su 8.6. klo 10 ja klo 14 konfirmaatiomessu
• Su 29.6. klo 10 konfirmaatiomessu
• Su 6.7. klo 10 ja klo 14 konfirmaatiomessu
• Su 13.7. klo 10 ja klo 14 konfirmaatiomessu
• Su 27.7. klo 10 konfirmaatiomessu
• Su 3.8. klo 10 ja klo 14 konfirmaatiomessu

Langinkosken kirkossa
• Su 8.6. klo 10 Kesän päivärippikoulun
konfirmaatiomessu
• Su 22.6. klo 10 ja 14
I rippileirin konfirmaatiomessu
• Su 6.7. klo 10 ja 14
II rippileirin konfirmaatiomessu
• Su 13.7. klo 10 ja 14
III rippileirin konfirmaatiomessu
• Su 27.7. klo 10 ja 14
IV rippileirin konfirmaatiomessu

Juhannusjuhla Höyterissä
pe 20.6. klo 18-20.30.
• Lipunnosto klo 18
• Ohjelmasta vastaavat pastori Heikki Harvola ja
kanttori Jarmo Kaijansinkko.
• Puffet-pöydästä on saatavissa kahvia, teetä,
suolaista ja makeaa ja makkaraa paistettavaksi.
• Saunat lämpiävät (oma pyyhe ym.).
Hinta 8 €/aikuiset, 4 €/alle 12 v.
• Bussi lähtee klo 17 Karhulan linja-autoasemalta
tarvitseville, reitti ilmoitetaan kirkollisissa.
Hinta 2 €/aik., alle 12-vuotiaat maksutta.
Paluu klo 20.30.
• Ilmoittautumiset 10.6. mennessä seurakuntatoimistoon p. 225 9000.
Järj. Kymin seurakunta

Juhannusaaton
kokkojuhla
Koko perheen
juhannusaaton
kokkojuhla Langinkosken
Nuottasaaressa
pe 20.6. klo 20
• kokko, ohjelmaa, tarjoilua
lähetystyön hyväksi.

Talkoolaisia
etsitään kahviovaunuun
Karhulan seurakuntakeskuksen pihalle tulee taas
kesän ajaksi lähetyksen kahviovaunu. Kahvio on
auki keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 8-12 ja se
pidetään auki vapaaehtoisvoimin. Talkoolaisia
kahvioon tarvitaan!
Voisitko sinä ystävinesi ottaa oman kahviovuoron? Kolme/vuoro riittää hyvin.
Vuoroja voi varata numerosta 225 9000 ja lisätietoja saa lähetyssihteeri Anne Hovilta 044 725
9291. Kiitos, kun uskallat ottaa kutsun vastaan.

Tervetuloa myös asiakkaaksi!
Järj. Kymin seurakunta

Järj. Langinkosken seurakunta

Itätyön
suljettu

Hovinsaarella
20.6.-1.8.2008.

keskus

• Muina aikoina kesällä Itätyön keskus on avoinna
ma klo 9-13, ke klo 15-18 ja pe klo 9-13.
• Itätyön keskuksen hoitaja on Galina Mikhaylova,
p. 044 752 9491.
• Palvelua sekä suomen että venäjän kielellä.
• Itätyön keskus ottaa vastaan kaikkea ehjää ja
puhdasta tavaraa, mitä kotitalouksissa tarvitaan.

Osviitta
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Matkaviitta

Paavalin mukana
antiikin Kreikassa
Apostoli Paavali oli aikansa tulisieluinen lähetyssaarnaaja, joka teki neljä monivaiheista matkaa toteuttaakseen kutsumustaan. Hänen opettaessaan Ateenassa kohtasivat ensimmäistä kertaa kreikkalainen
ajattelu ja kristinusko, eurooppalaisen kulttuurimme peruspilarit.
Paavali syntyi joskus ajanlaskumme alussa
varakkaaseen juutalaisperheeseen Tarson
kaupungissa, nykyisessä Turkissa. Nuori Saul opiskeli ahkerasti pyhiä kirjoituksia ja kieliä, ja myöhemmin kiivaana fariseuksena hän suorastaan vainosi kristittyjä
Damaskoksen kaupungissa kokemansa ihmenäyn seurauksena hän kääntyi kristityksi ja vaihtoi nimensäkin: Saulista tuli Paulus eli Paavali.
Jeesuksen kuoleman jälkeen kristinuskoa
oli opetettu lähinnä vain juutalaisille, mutta Paavali koki kutsumuksekseen toimia
pakanoiden apostolina ja julistaa oppiaan
kaikille kansoille. Niinpä Paavali teki neljä matkaa. Ensimmäinen matka suuntautui nykyisen Turkin alueelle, toinen ja kolmas Turkin kautta Kreikkaan ja neljäs Roomaan. Matkustus oli hidasta, taivalta taitettiin usein apostolinkyydillä eli jalkaisin.

ta siellä hänet karkotettiin kaupungista toiseen. Hänellä oli matkatovereinaan Silas ja
Timoteus, mutta Ateenaan Paavali joutui
lähtemään vaikeuksien vuoksi yksin vuonna 50. Silloinen Ateena oli jo jättänyt klassisen kulta-aikansa taakseen, mutta se oli
yhä merkittävä yliopistokaupunki, jonne
tuli opiskelijoita eri puolilta Rooman valtakuntaa.
Ateena oli henkinen keskus ja se oli myös
ulkoisesti upea. Paavali näki temppelit ja
muut rakennukset täydessä loistossa, kun
taas me nykyiset kävijät joudumme tyytymään etupäässä raunioihin. Tosin aitona
juutalaisena Paavali koki komeat temppelit ja patsaat vain kauhistuttavana epäjumalanpalveluksena.
Erityisen mielellään Paavali kuljeskeli torilla eli agoralla keskustelemassa ihmisten
kanssa. Hän ryhtyi myös opettamaan uutta uskontoa. Kaikesta kiinnostuneet ja uteliaisuudestaan kuuluisat ateenalaiset veivät
Paavalin Ares-jumalalle pyhitetylle Areiopagi-kukkulalle, jossa Paavali piti kuuluisan puheensa. Toisen tulkinnan mukaan
puhe pidettiin torin reunan mahtavassa
pylväshallissa.
Apostolien tekojen kirjoittaja kertoo, että
osa kuulijoista ivaili Paavalia, osa kuunteli kohteliaasti ja muutama kääntyi kristinuskoon. Tunnetuin käännynnäinen oli tuomioistuimen jäsen Dionysios. Seurakuntaa
Paavali ei kuitenkaan saanut perustettua.
1000-luvulla rakennettiin agoran laitamille
Pyhien Apostolien kirkko.

Filosofien Ateenassa

Kauppiaiden Korintissa

Toisella matkallaan Paavali saapui Kreikkaan pohjoisen Makedonian kautta, mut-

Silloisen Kreikan pääkaupunki, vilkas
kauppakaupunki Korintti, oli Paavalin mat-

Paavali ihmetteli temppelien runsautta, Apollonin temppeli Korintissa.

Klaara Assisilainen

kan pääkohde.
Se sijaitsi Akrokorintti-vuoren
juurella ja oli
kuuluisa temppeleistään. Paavali saapui sinne
syksyllä
vuonna 50 ja
hän aloitti välittömästi opetustyönsä saarnaamalla useiden
viikkojen ajan
kaupungin synagoogassa.
Hän tutustui
juutalaiskristittyyn pariskuntaan, Akvilaan
ja tämän vaimoon Priskillaan. He olivat
Paavali vietiin Korintissa agoralle tuomittavaksi
teltantekijöitä
kuten Paavalikin ja heidän kanssaan työtä tehden PaaPaavali kävi vielä kaksi kertaa Korintissa.
vali ansaitsi elantonsa. Silas ja TimoteusSeurakunnan elämästä ja vaikeuksista kerkin tulivat Korinttiin auttamaan Paavalia.
tovat hyvin Paavalin kirjoittamat kirjeet koPuolitoista vuotta Paavali teki lähetystyötä
rinttilaisille.
Korintissa. Kristinuskoon kääntyi niin suuKansojen apostolin ja kristinuskon enri määrä kaupunkilaisia, että he perustivat
simmäisen teologin elämä päättyi Roomasoman seurakunnan
sa, jossa hän ehti asua kaksi vuotta julistusJuutalaiset rupesivat syyttämään Paavatyötä tehden. Hänet vangittiin keisari Nelia lainvastaisuudesta, ja he veivät Paavalin
ron vainotessa kristittyjä, ja hän kärsi martroomalaisen käskynhaltijan eteen Korintin
tyyrikuoleman vuonna 64. Rooman kansaagoralle. Viisas käskynhaltija Gallio, kuulaisena häntä ei ristiinnaulittu vaan surmatluisan filosofin Senecan veli, ilmoitti lyhytiin miekaniskulla.
esti, että hän ei puutu juutalaisten keskinäisiin kiistoihin. Näin Paavali sai luvan jatTeksti ja kuvat
kaa toimintaansa. Kolmannella matkallaan
Marja Meura

Ateenan agora eli tori, jolla Paavali keskusteli ihmisten kanssa.

(1194-1253)

Areiopagi-kukkulalla Paavali piti kuuluisan puheensa Ateenan oppineille.

Naismystikoita

Keväällä 1212 Assisissa Italiassa 18-vuotias
kuuluisan aatelisperheen tytär Clara Offreduccio kuulee Fransiscuksen saarnaavan. Hän haluaa seurata tuota miestä, ja perheensä vastustuksesta huolimatta jättää kaiken ja antaa köyhyyslupauksen. Fransiscus ohjaa hänet asumaan itse kunnostamaansa San Damianon luostariin. Useat naiset seuraavat pian
Klaaran esimerkkiä ja niin syntyy fransiskaaninen nunnakunta, joka tunnetaan myös nimellä
klarissalaiset. Klaarasta tulee luostarin abbedissa, ja hän saa nähdä, miten sääntökunta leviää ympäri Eurooppaa.

se paikka, jossa hän saattoi toteuttaa hengellistä kutsumustaan. Rukous, ehtoollisen mysteeri, hiljaisuus ja ankara yksinkertaisuus värittivät hänen elämäänsä.

Siinä missä Fransiscus oli saarnamies ja
kiersi maailmalla, Klaara vaikutti koko kääntymyksen jälkeisen elämänsä San Damianon
luostarissa Assisin kaupungin ulkopuolella.
Naisena ja varsinkin aatelisnaisena luostari oli

Samoin kuin monet muut mystikot, myös
Klaara kärsi kymmeniä vuosia ankarista kivuista. Sairaus sai hänet samaistumaan Kristuksen kärsimyksiin. Hän koki kulkevansa sairauksiensa vuoksi Kristuksen jalanjäljissä.

Fransiscuksen tavoin Klaara korosti köyhyyden merkitystä. Köyhyyteen liittyi onnen tunne,
se oli uhraus, mutta myös lahja. Köyhyys oli
mystisen kokemuksen perusedellytys, sillä se
mahdollisti ihmisen hengellisen vastaanottokyvyn. Raamatun kirjoista Laulujen laulu oli Klaaralle erityisen tärkeä. Se kuvasti sekä sielun
matkaa että luostarin elämäntapaa.

Klaaran elämästä – toisin kuin Fransiscuksen
- tiedetään hyvin vähän, eikä hänen suppeaa
kirjallista tuotantoaan ole suomennettu. Klaara Assisilainen julistettiin pyhimykseksi kaksi
vuotta kuolemansa jälkeen, ja hänet on haudattu Santa Chiaran kirkkoon Assisiin.
”Mene rauhassa, sillä seuraat hyvää tietä.
Kulje pelotta, sillä Hän joka on luonut sinut, on
tehnyt sinut pyhäksi, on aina varjellut sinua, ja
rakastaa sinua kuin äiti. Siunattu olet sinä Jumalani, että olet minut luonut!” Klaara Assisilainen.

Johanna Pekkola
Kymin seurakunnan kappalainen

