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Erilaisina yhdessä

ooo

Henkinen liikkumavara on kouliintunut kun erilaiset ihmiset monine taustoineen ovat asettuneet taloksi. Taistelut ja rauhan ajat
ovat jättäneet jälkensä. Kirkon työssä näillä kulmilla on perinteisesti hengellistä moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta. Yhteistyökin sujuu.
Tutkija Timo Miettisen teos Kymenlaakson juuret oli tämän kesän löytöjäni lukuvuoroaan odottelevien kirjojen hyllystä. Se oli
kurkistus historian hämärään, josta tietoa karttuu vain tipoittain
kaivauksissa, osin sattumalta.
Luonto kätkee aarteita kuin suku tarinoita. Kalliopiirrosten takaa
kurkkivat nykyihmiselle vieraat uskomukset, loitsut ja taiat. Ihmismieli suuntaa uuteen aikaan uteliaasti, etsien ja tulevaisuuteen luottaen. Vastaan tulee myös uudelleenarvioinnin aikoja.
Katsaus menneeseen auttaa ymmärtämään miksi olemme sitä
mitä olemme. Hyviä hetkiä ja kasvun henkeä Osviitan lukijoille!

Tuula Mäkitalo

Ulla Spännäri

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Hei, nyt lauletaan! Vallit
laulaa -tilaisuuksiin Kyminlinnan kesäteatterin
katsomossa
ja kahviossa osallistui
kesän aikana runsaasti
eri-ikäisiä yhteislaulun ystäviä.

Kiire haastaa miettimään
mikä on tärkeää
Työvuosistani lienee kulunut jo pitkälle yli puolet. Tuntuu kiusalliselta huomata miten kiire
on seurannut kintereillä alusta asti. On tullut
kuin kutsumaton vieras
ja asettunut taloon näköjään jäädäkseen.

Kiireessä on jotakin ahdistavaa ja
samalla kiehtovaa. Kiireen vallassa tuntee olevansa voimakkaammin elossa kuin pitkästyneenä
tai väsyneenä ollessa. Silti kiireen
psykofyysiset vaikutukset ovat
enimmäkseen kielteisiä. Eivät rajoitu pelkästään itseen: kohonneena verenpaineena, huonosti nukuttuina öinä, vatsakipuina,
virhetoimintoina työssä ja liikenteessä – elämänlaadun kokonaisvaltaisena heikkenemisenä. Kiire
nakertaa kaikkein lähimpiä ihmissuhteita.
Yli kymmenen vuotta sitten
kolme lastani olivat kaikki leikkiikäisiä. Silloisella puolisollani ja
minulla oli työssä krooninen kiire: menimme ja tulimme, sovittelimme hoitovuoroja ja lasten kuljetuksia niin, että lapsetkin sen
kuulivat. Yhtenä päivänä he kantoivat kaikki nallensa, nukkensa,
leikkiponinsa ja suuren puuvillakankaisen kengurun alakertaan,
järjestelivät olohuoneen tuolit piiriin, asettelivat pehmolelut tuoleille ja hoitivat niitä päiväkausia.
- Mitä te oikein leikitte? kysyin
lapsilta, kun sama leikki oli kestänyt viikon ja alkoi harmittaa olohuoneen epäjärjestys.
- Me leikitään orpokotia. Näi-

den vanhemmat on kuolleet ja me
hoidetaan nyt niitä.
ooo

Onko kiire minussa vai ulkopuolellani? Onko kiire rakentunut
osaksi psyykettäni, vai tuottavatko työelämän rakenteet kirkossakin kiirettä, johon yritän mukautua?
Määritelmän mukaan, kiire on
jännitteinen tila, jolla on suhde aikaan. Yksilön näkökulmasta kiire
on henkilökohtaisesti koettu rasittava tunne siitä, että on toimittava
liian nopeasti. Globaaliin markkinatalouteen on sisäänrakennettu kohoavan tuottavuuden vaatimus. Tämä johtuu siitä, että kasvottomiksi nimettyjen markkinavoimien takana on oikeastaan
suuria eläkelaitoksia, joiden on
kyettävä rahoittamaan kasvavat
eläkevastuunsa samassa suhteessa kasvavilla sijoitustuotoilla. Monet avoimella sektorilla työskentelevät huomaavat tämän lisääntyvänä kiireenä. Tänään myös yhä
useampi hoito- ja opetusalalla
työskentelevä. Vaikka kirkolla sanotaan olevan aikaa, sen työntekijöiltä aika tuntuu toisinaan loppuvan kesken.
Toisaalta kiireen tuntua tuottavat rakenteet ovat itsessäni. Haluaisin kirjoittaa tämän tekstin nopeasti, jotta minulle jäisi aikaa
ennen nukkumaan menoa lukea
pöydälläni olevaa kirjaa.

jaa ja huomasin, että sen sivut olivat värikkäitä kuin suurpiirteisen
vesiväripensselin jäljiltä. Professori kielsi katselemasta sivuja, avasi
puhtaan aukeaman hieman ennen
kirjan puolta väliä ja käski minun
kirjoittaa valkoisille sivuille kaikki
elämäni rakkaudet. Hän tarkoitti rakkauksilla niitä asioita, joita
pidin tärkeinä. Heräsin ja seuraavat kaksi viikkoa listasin ajoittain
mielessäni ja lopulta paperille elämäni rakkauksia, tärkeysjärjestyksessä. Sitten otin puoleksi vuodeksi työstä vapaata ja elämäni rauhoittui. Työhön palattua kiire palasi kolmessa viikossa.
Seurakuntaelämän syyskauden
kynnyksellä olen päättänyt kaivaa
unessa annetun kirjan uudelleen
esille, kirjoittaa puhtaalle sivulle vain muutaman tärkeän asian,
muistaa Nasaretin miehen sanoja: ”Lähtekää mukaani johonkin
yksinäiseen paikkaan, niin saatte
vähän levähtää.” Kuunnella noita sanoja yhdessä seurakuntalaisten ja työtovereiden kanssa.

Teksti ja kuva Juha Tanska
Kymin seurakunnan
kirkkoherra
Tuula Mäkitalo

Ensivaikutelma rikkaasti erilaisesta seudusta on vain vahvistunut, kun olen päässyt sisälle alueen historiaan ja kulttuuriin. Ja
ihmiset yllättävät avoimuudellaan ja ystävällisyydellään joka päivä.

Tuula Mäkitalo

Muuttaessani 1979 perheen kera Kymenlaaksoon, vain pari
vuotta aikaisemmin syntyneen suur-Kotkan Karhulaan, oli vaikuttavin ensikokemus luontomaiseman ja rakennetun ympäristön yllätyksellinen yhdistelmä.
Tehdas valtavine sadetettuine tukkikasoineen seisoi bussireitin
varrella keskellä peltoaukeaa. Keskelle kaupunkia kuului yötä
päivää monien tehtaiden jyly.
Tienvieret kukkivat rehevinä keskellä kuivaa heinäkuuta. Kirkkaankeltainen maitikkimatto kurkotti näyttävyydessä muun aluskasvillisuuden yli. Kymijoki virtasi vuolaana monihaaraisena
kuin kansakoulun kartalla konsanaan. Kiehtova yhdistelmä, johon alueen erämaaluonto ja suot ovat myöhemmin antaneet syvyyttä.

ooo
Sinä vuonna, jona lapseni leikkivät orpokotia, näin erityisen unen.
Unessa professori, joka oli pitkään
ohjannut opintojani, ojensi minulle kirjan. Ryhdyin selailemaan kir-

Kotkan kirkossa oli
13 kertaa
avoin, ohjelmallinen
keskipäivän
kesäkirkko. Kanttorit Disa Piispa-Harvola
ja Irina Lampén valmistautuvat.

✗ Kansikuvassa

Kirkkovaeltajat kävelivät 85 kilometriä kirkkojen kautta Ruotsinpyhtäältä
Haminaan. Kuvan otti itsekin vaellukseen osallistunut Juha Tanska.

Osviitta



Neljä ehdokasta

Mikkelin hiippakunnan piispa valitaan lokakuussa
Vähintään kymmenen vaalissa
äänioikeutetun henkilön muodostamat valitsijayhdistykset
ovat asettaneet ehdolle neljä ehdokasta Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Piispa Voitto
Huotari on jäämässä eläkkeelle
1.2.2009 lukien.
Piispan valitsevat Mikkelin hiippakunnan
äänivaltaiset papit ja vastaava määrä tehtävään seurakunnista erikseen nimettyjä
maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja valitsijoita on yhteensä noin 650, heistä pappeja 325. Valitsijoille järjestetään ehdokkaiden vaalipaneeleja eri puolilla hiippakuntaa. Medialle tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia piispaehdokkaiden haastatteluun.
osviitta esittelee ehdokkaat arvottujen vaalinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.
Ensimmäinen vaalikierros on 1. lokakuuta 2008. Mikäli kukaan ehdokkaista ei
saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen kesken 22.10. Uusi piispa asetetaan virkaansa kynttilänpäivänä 8.2.2009.

Ehdokkaat lyhyesti
Ehdokas nro 2 Seppo Häkkinen, s. 1958,
on 50-vuotias kirkkoneuvos, joka johtaa

Kirkkohallituksen toiminnallista osastoa
vuodesta 2002 lukien. Seppo Häkkinen on
teologian lisensiaatti, vihitty papiksi Mikkelissä v.1983. Hän on toiminut pappina Imatralla ja kappalaisena Heinolan maaseurakunnassa (1987-2001). Vuosina 1998-2001
Häkkinen toimi Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin pappisasessorina. Kotisivut www.seppohakkinen.fi
Ehdokas nro 3 Hannu Niskanen, s. 1952,
on 56-vuotias puolustusvoimien kenttäpiispa, joka vuodesta 1995 johtaa siellä tapahtuvaa hengellistä työtä. Hannu Niskanen on
teologian lisensiaatti, vihitty papiksi Helsingissä 1976 ja toiminut Järvenpään, Pertunmaan seurakunnan ja Heinolan kaupunkiseurakunnassa. Vuosina 1987-1995 Niskanen toimi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin jumaluusoppineena asessorina.
Kotisivut www.hannuniskanen.fi
Ehdokas nro 4 Miikka Ruokanen, s.
1953, on 55-vuotias dogmatiikan professori
Helsingin yliopistossa. Ruokanen on teologian tohtori v. 1983, vihitty papiksi Helsingissa 1977. Hän on toiminut papin tehtävissä Hyvinkään, Johanneksen, Rovaniemen ja
Paavalin seurakunnassa 1977-1982. Vuodesta 1993 lähtien Ruokanen on toiminut Helsingin yliopistossa vuosina 1983-1993 dogmatiikan dosenttina ja vuodesta 1993 dogmatiikan professorina. Kotisivut www.ruokanen.com
Ehdokas nro 5 Irja Askola, s. 1952, on 56vuotias hiippakuntasihteeri Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa. Askola on teo-

Kuvat: KuvaKotimaa

Kotkan seurakunnan

juhlaviikonloppu
2 Kirkkoneuvos
Seppo Häkkinen

4 Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen

3 Kenttäpiispa
Hannu Niskanen

5 Hiippakuntasihteeri
Irja Askola

logian kandidaatti 1975, saanut lehtorin oikeudet 1985 ja vihitty papiksi Helsingissä 1988. Hän on toiminut Suomen kirkon
Seurakuntatoiminnan Säätiön palveluksessa 1985-1992, Euroopan Kirkkojen Konferenssin palveluksessa 1991-1999 ja Alppilan
seurakunnan vs. kappalaisena vuonna 2004
ennen nykyistä tehtävää, jossa aloittanut
1.6.2004. Kotisivut www.irjaaskola.fi

Nardus saa
musan sykkimään Via Crucis Riemuvoitto kutsuu
valmisteluun talkooväkeä
Nardus-nuorisokuoro ja yhtye musisoi Langinkosken kirkossa maanantaina 13.10. klo
19. 00. Musiikki-illassa kuullaan lauluja uudelta levyltä sekä lauluja vuonna 2004 julkaistusta Karjalaisesta kansanmessusta.
Kuoron ja yhtyeen johtajana toimii kanttori MuM Tiina Korhonen. Soitinyhtyeessä soittavat mm. Olli Hirvikangas, viulu
ja bassokitara, Elina Lukkarinen, klarinetti, Anniina Räsänen, huilu, Juho Saarelainen, kitara, Jussi Kukkonen, percussiosoittimet. Laulusolisteina toimivat mm. Siiri
Nojonen ja Sini Hurskainen.
Musiikki-illan juontaa Kontiolahden seurakunnan kappalainen Inkeri Tahvanainen.
Nardus on julkaissut kolme levyä, esiintynyt eri puolilla ja tehnyt matkoja mm. Venäjälle, Unkariin ja Saksaan.

Hautausmaakirja
myynnissä

Kaisu Harjunpään kiiteltyä hautausmaakirjaa ”Hiljaisuus puhuu” on nyt saatavana
Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoissa ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
keskusrekisterissä 20 euron kappalehintaan. Kirjan kuvituksena on käytetty kirjoittajan ottamien kuvien lisäksi yksityishenkilöiltä lainattuja kuvia.
Kuvaajaniminä noin kolmen vuosikymmenen aikana 1980-2008 kertyneissä arkistokuvissa esiintyvät mm. Seppo Palviainen, Ari Hansen,
Marja Aalto ja
Kotkan at
Erkko Vuorenautausma
h
sola sekä pääosan hautausavana
Kirja saat
maakuvista otta
toimistois
ta
n
u
k
ra
seu
taneet tiedotukteristä!
is
ek
sr
u
k
ja kes
sen työntekijät
Ulla Spännäri ja
Tuula Mäkitalo.
hinta 20 €

Jo perinteeksi muodostunut Via Crucis on
saanut uuden käsikirjoituksen ja sävellyksen. Pääsiäisviikon lauantaina toteutettava
tapahtuma on saanut nimekseen ”Via Crucis Riemuvoitto”.
Miten tapahtumaa on suunniteltu ja mitä nimi pitää sisällään? Siitä kertovat käsikirjoittaja Petri Pietiläinen, tuottaja Harri
Setälä ja pastori Heikki Harvola. Tilaisuudessa kuullaan myös otteita uudesta käsikirjoituksesta, ja kootaan yhdessä ideoita ja
ajatuksia Via Crucis 2009 -tapahtuman sujuvaan toteutukseen. Edellä mainitut ovat
tehneet Via Crucis Riemuvoitto –työryhmässä tapahtuman alkuvirityksen. Lisää
ihmisiä tarvitaan työmyyriksi.

Tapahtumapaikat ovat ensi vuonna samat kuin aikaisempina vuosina: Isopuisto, kaupungintalon portaat (torin puoli) ja
Sapokka. Toteuttamisessa tarvitaan useita
talkoolaisia mm. järjestely- ja liikenteenohjaustehtäviin. Lisäksi kaivataan avustajia
mm. näytelmävaatteiden kokoamisessa ja
valmistelussa. Talkoolaiset pääsevät tietysti itsekin kulkemaan ristintietä Jeesuksen
kanssa itse tapahtumassa.
Tiedotustilaisuudessa Kotkan seurakuntakeskuksessa 4.9. kello 19 otetaan talkoolaisten kysymyksiä, toiveita ja ilmoittautumisia vastaan. Muuna aikana voi ottaa yhteyttä puhelimitse Heikki Harvolaan p.
044 752 9467.

Seurakuntapuutarhurit
koolla Kotkassa
Noin sata hautaustoimen vastuutehtävissä
toimivaa seurakuntapuutarhuria on koolla Kotkassa 2.-3.9.2008. Vuosittain järjestettävien Seurakuntapuutarhurit ry:n neuvottelu- ja koulutuspäivien ohjelmassa on paikallista ja yleisempää ammatillista ainesta.
Yhdistyksen puheenjohtajan toimii Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimenpäällikkö Markku Mannerkorpi.
Tiistain ohjelma painottuu tutustumiseen
ja paikalliskierroksiin. Ohjelmassa on myös
käynti merikeskus Vellamossa, meriristeily
ja hautausmaakoneiden näyttely.
Keskiviikon ohjelmassa muun muassa
maankäyttöpäällikkö Harri Palo Kirkkohallituksen hallinto-osastolta kertoo vastuualueensa yhteisistä ajankohtaisista asioista. Hallintojohtaja Leena Walleniuksen

esitelmän aiheena on ”Seurakuntien rakennemuutos, viranhaltijapäätökset, työneuvottelut ja ajankäytön hallinta”.
Hautausmaahallinnon kehittämishaasteista kertovat puutarhaneuvos Reima Karetie ja hautaustoimen päällikkö Pekka
Mäkinen.
Hankintalaista alustaa Kotkan kaupungin hankintapäällikkö Timo Leppälahti ja
Katariinan puiston rakentamisesta kertoo
kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen.
Kotkan alueen hautausmaiden historiaa ja
nykypäivää valottavat historioitsija Kaisu
Harjunpää ja hautaustoimenpäällikkö Raimo Heikkinen, joka on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän puolella kantanut päävastuun päivien järjestelyistä.

6.-7.9.2008

La 6.9. klo 11-13
Seurakuntakeskuksen 40-vuotisjuhlanäyttely ja avoimet ovet
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Su 7.9. klo 10
Juhlamessu Kotkan kirkossa,
kirkkoherra Hannu Marttilan virkaanasettaminen, piispa Voitto
Huotari. Messun jälkeen juhlatilaisuus ja tarjoilua Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Järj. Kotkan seurakunta

Henkilöstöuutisia
Sairaalateologi Elina Vuoristo siirtyy perheneuvojan avoimeen virkaan 1.9. ja Liisa
Hopeavuori sairaalasielunhoitajan viransijaiseksi vuoden loppuun. Pääasiassa Kotkan seurakuntakeskuksessa ja Hovinsaaren
seurakuntatalolla palvelevan vahtimestarin
virkaan lokakuun alusta siirtyy seurakuntayhtymässä vuodesta 2005 osa-aikaisena
vahtimestarina toiminut Maria Saikka. Vakinaiseen siivoojan virkaan valittiin 1.10. alkaen Kaarina Anttila.
Eläkkeelle siirtyvät vahtimestari Arja
Mussalo ja siivooja Marja-Leena Dufva.

Kotkan seurakunta
Seurakuntapastori Karoliina Nikula nimettiin tehtäväänsä kesäkuun 5. päivästä
alkaen.
Keväällä valittu uusi kirkkoherra Hannu
Marttila aloittaa työnsä 1.9. Kotkan seurakunnassa. Juhlallinen virkaan asettaminen
on 7.9. Kotkan kirkossa.

Kymin seurakunta
Nuorisotyönohjaajan virkaan valittu Reeta
Ruotsalainen on aloittanut työnsä 1.7.
Pälvi Kymén on irtisanoutunut lastenohjaajan toimesta 1.8. siirryttyään muihin tehtäviin.
Lastenohjaaja Tuija Heijarin vuorotteluvapaan sijaisena toimii Päivi Laine 4.8. lähtien. Lastenohjaaja Tanja Heino on työlomalla 9.9. alkaen.
Seurakuntapastori Anna-Tiina Järvisen
virkavapaan sijaisena 31.12.08 saakka on
pastori Tiina Huhtanen ja III kappalainen
Tuomi Larville on myönnetty virkavapautta 2.9.2009 asti.
Viransijaisina toimineet pastorit Janne
Kuusitunturi ja Satu Piipari-Kokko siirtyivät paikkakunnan vaihdoksen myötä
muihin tehtäviin 1.9. alkaen.
Varpu Sintonen on tulossa vuodeksi hoitamaan kappalaisen sijaisuutta.

Kiitos

Muistan ja kiitän lämmöllä
teitä kaikkia jotka muistitte minua
lähtiessäni elämäni
uusiin mahdollisuuksiin.

Leena Harjunpää

Osviitta



Syystori
ke 17.9. klo 17.30-19
Aittakorven seurakuntatalossa
Leivonnais- ja käsityömyyntiä,
arpajaisia, kirpputori ja kahvio
Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Langinkosken srk:n lähetystyö

Onko elämässä mitään mieltä?
Onko minun elämälläni tarkoitusta? Mistä kristillisessä uskossa on kyse? Näitä kysymyksiä –
ja myös vastauksia – pohditaan
syksyllä Ruonalan kirkolla joka
tors-tai 18. syyskuuta alkaen kello 18 kokoontuvalla Alfakurssilla.
Kurssilla on 10 kokoontumiskertaa sekä yksi yhden päivän mittainen viikonloppuun ajoittuva
kokoontuminen. Alfakurssin illat koostuvat yhteisestä iltapalasta, opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä.
Ilmoittautumiset 12.9. mennessä Langinkosken seurakuntatoimistoon.

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

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

ILMOITUSMY Y N T I
Vappu Kuusiniemi
040 486 6726

Arvokkaat kirkkolaivamme

R

annikkoseutujen kirkoissa
voi usein nähdä kirkon katosta riippuvan laivan pienoismallin tai kenties useampiakin. Nämä kirkkolaivat ovat
lahjoituksia seurakunnille. Vanhat laivat ovat useimmiten ns.
votiivilaivoja, koska niiden taustalla on lupaus tai sitoumus (votum). Hätätilanteessa on rukoiltu Jumalalta apua ja tehty lupaus, että jos vaarasta selvitään,
niin lahjoitetaan kirkolle laiva.
Kirkkolaivojen kristillisenä esikuvana pidetään Nooan arkkia.
Kirkkolaivojen tekijät ovat olleet yleensä merimiehiä, jotka lahjoittivat laivat kiitokseksi säilyttyään hengissä merihädästä tai päästyään perille merimatkalta. Jotkut laivat tehtiin
muistoksi hukkuneista ystävistä. Niitä saatettiin antaa myös
etukäteen, kun toivottiin Jumalan varjelusta vaarallisilla vesillä. Protestanttisissa maissa kuten meillä kirkkolaivat ovat aika harvoin varsinaisia votiivilaivoja, joiden antaminen perustui Jumalalle annettuun lupaukseen. Useimmat laivamme ovat
tavallisia lahjoituksia.
Suomessa on runsaat 200 kirkkolaivaa, joista vanhimmat ovat
noin 400 vuoden ikäisiä. Vanhin kirkkolaivamme on Hauhon
kirkkolaiva vuodelta 1609. Se
on myös yksi Euroopan vanhimmista laivoista. Suurin kirkkolaiva on Suomen Joutsenen pienoismalli, ja se sijaitsee Upinniemen varuskuntakirkossa.
Kirkkolaivat rakennetaan mittasuhteiltaan poikkeaviksi, koska niitä katsotaan alhaalta ylöspäin. Niinpä laivan runko on
pieni, mutta mastot ovat pitkät ja liput ja viirit ylisuuria. Laiva sijoitetaan aina niin, että sen
keula on kohti alttaria. Laiva on
samalla vertauskuva kirkosta,
jotka Kristus ohjaa. Laiva kuvaa myös kristityn matkaa kohti kotisatamaa, kohti valoa. Nykyään laiva on kirkkojen yhteysliikkeen eli ekumenian symboli.

Kirkon kätköistä
tulipalosta. Kyseessä on siis aito votiivilaiva. Seiskarissa oli
neljä kirkkolaivaa.

Tapani Tiitinen

Alfakurssilta
aineksia
jaksamiseen

Naapuriseurakuntien
kirkkolaivoja

Lämpimät kiitokset jutussa mainittujen seurakuntien työntekijöille, Kymenlaakson museon tutkijoille ja Lavansaari-seuralle. Kuvan kirkkolaiva
Haapasaaren kirkosta

Mikkelin hiippakunnan piispan
stolassa on käytetty mm. laivaaihetta. Laiva ei siis ole pelkkä
kirkon koriste.

Kotkan kirkkolaivat

Kotkan seurakunnalla on kolme
kirkkolaivaa. Kotkan kirkon kirkkolaiva saatiin lahjoituksena
Kotkan suomalaisten yksityiskoulujen kannatusyhdistykseltä vuonna 2000. Laiva on fregatti, jonka pituus on 150cm ja
korkeus 120cm. Merikapteeni
Heikki Lamminen nikkaroi laivaa vuoden ajan eläkkeelle jäätyään. Laivan mallina oli tyypillinen Kotkan satamassa 1800luvun lopulla nähty rahtilaiva,
joka oli suuruudeltaan kirkkosalin pituinen ja mastoiltaan
kirkkosalin korkuinen.
Kotkan seurakuntakeskuksessa
on Lavansaaren kirkon vanha
kirkkolaiva Sota-aikana Lavansaaren kirkon esineistöä pelastettiin Kotkaan. Tässä rytäkässä kyseinen kirkkolaiva katosi. Lavansaaresta kotoisin oleva Helmi Talsi muistelee, miten
laivaa etsittiin pitkään. Hänen
enonsa, laivuri Wilhelm Suomalainen löysi laivan Kirkkokatu 9:
ssä sijaitsevan kerrostalon kel-

larista. Vuonna 1967 hän luovutti laivan seurakunnalle.
Perimätiedon mukaan saksalainen alus haaksirikkoutui 1800luvun alkupuolella syysmyrskyssä Lavansaaren edustalle. Vain
yksi merimies, mahdollisesti
englantilainen merikapteeni pelastui. Hän vietti talven saaressa ja nikkaroi kiitokseksi pienoismallin saksalaisesta rannikkoaluksesta kirkkoon. Nyt
votiivilaiva on Kotkan seurakuntakeskuksen salissa. Lavansaaren kirkossa oli toinenkin, Juho
Piensohon tekemä laiva, mutta
sen pelastuminen ja sijainti ei
ole tiedossa.
Haapasaaren kirkon kirkkolaivan lahjoitti vuonna 1983 Kotkan Säästöpankin silloinen johtaja Kari Alanko. Lisäksi Kotkan
seurakunta on saanut joitakin
laivojen pienoismalleja lahjoituksina, ja niiden sijoitusta selvitellään.
Kymenlaakson museo on asettanut Vellamoon esille Seiskarin saaren kirkosta pelastetun
kirkkolaivan Näytteillä on cezina-laiva, jonka teki Jaakko Pulli vuonna 1918 kiitokseksi siitä,
että hän pelastui räjähdysainelastissa olleen norjalaisaluksen

Haminassa, Johanneksen kirkossa, on Koiviston kirkosta pelastettu kaunis kirkkolaiva. Koiviston kirkon esineistöä joutui
sodan jaloissa eri puolelle Suomea. Haminan seudulle muutti koivistolaisia evakoita, ja niinpä kirkkohallitus päätti 1960luvulla sijoittaa kirkkolaivan Haminan kirkkoon. Kirkkolaiva on
vanha, se on rakennettu 1763,
ja rakentaja on perimätiedon
mukaan joko virolaissyntyinen
Otto Karhu tai hänen poikansa
Benjamin Karhu.
Virolahden kirkossa on Salo-nimisen parkin pienoismalli, jonka Pitkäpaasi-seura lahjoitti
vuonna 1984. Lisäksi esillä on
pienoiskirkkovene, jonka teki
Olavi Tyni Kaunissaaresta. Klamilan kirkossa on lahjoituksena saatu Veikko-nimisen kaljaasin pienoismalli, jonka teki Esko
Malmi vuonna 1973.
Pyhtään kirkossa asehuoneen
oven yläpuolella riippuu kirkkolaiva. Sen on lahjoittanut pyhtääläinen, Munapirtistä kotoisin oleva laivanvarustaja Henrik
Kvanström 1800-luvun lopulla. Ruotsinpyhtään kirkossa on
1800-luvun alkupuolella rakennettu kirkkolaiva. Se löydettiin
kirkon varastosta 1950-luvulla,
ja nykyiseen asuun sen kunnosti veneenrakentaja Åke Stenvik.
Tiedot kirkkolaivoista, niin kuin
monista muistakin kirkkojen
vanhoista esineistä, ovat tällä
hetkellä puutteelliset, ja ne täydentyvät erilaisten kartoitusten
ja tutkimusten edessä. Joka tapauksessa kaakon rannikkoseudun kirkoista löytyy useitakin mielenkiintoisia ja kauniita
kirkkolaivoja. Kannattaa käydä
tutustumassa.

Teksti Marja Meura
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Umpisolmussa Pestuumarkkinat
Kymin kirkossa ja Helilän
Haluan muutosta!

seurakuntatalossa sunnuntaina 5.10.

aluan muutosta!
Tuntuu kuin olisin jo pitkään elänyt jonkun toisen elämää!”
huudahtaa 45-vuotias nainen. Hän on joitakin vuosia sitten havahtunut kokemaansa tyytymättömyyteen ja pahaan oloon. Työ,
avioliitto, lapset - kuin raiteita pitkin. Aivan niin kuin
on halunnutkin, mutta joku
kaivertaa. Elämä on vain
mennyt. Enimmäkseen on
tullut kuunneltua muiden
toiveita ja tahtoa. Ei ole ollut aikaa miettiä missä itse
menee ja mitä oikeastaan
toivoisi.

Aikoinaan rengit ja piiat etsivät itselleen rii- eli vapaaviikkojen alkaessa uuden palveluspaikan. Yleensä riiviikot olivat syysmarian jälkeen ja niihin aina liittyi oleellisena osana myös messu.
Kekriksi eli pyhäinpäiväksi mentiin uuteen palveluspaikkaan.
Uuden ajan pestuumarkkinoilla seurakunta ja Tuomas-messuyhteisö kertovat toiminnastaan,
johon kaivattaisiin aktiivisia vapaaehtoisia. Pestuu voi kestää yhden tai useamman kerran.
Seurakunnassa kaivattaisiin
piiri/kerhotoimintaan nuorekkaita osallistujia, kuorot kaipaavat li-

Nyt on iskenyt melkein pelottavan voimakas halu muuttaa elämä. Paha olo pakottaa siihen. Entinen ei enää riitä, mutta jotenkin hukassa on
itsensä ja uuden suunnankin
suhteen. Kaikki on oikeastaan
ihan hyvin, mutta…
Tällainen tarina on hyvin tyypillinen 40-50 vuoden tietämillä. Inventaarion tarve iskee tavallisesti ”elämän puolivälissä”
tai kun liian pitkään on kuljettu
kuuntelematta omia ajatuksia
ja tunteita.
Tähän vaiheeseen kuuluu pohtia sekä mennyttä että tulevaa.
Mitä vielä haluan tulevaisuudelta? Kenen toiveita olen toteuttanut? Ehdinkö saavuttaa unelmiani vai onko jo liian myöhäistä? Joku pysähtyy karmivaan tosiasiaan: minulla on elämätön
elämä. Vakavan pohdinnan alle joutuvat tyypillisesti paitsi parisuhde ja työ myös suhde vanhempiin ja omiin juuriin. Tyypillisiä tunteita ovat ahdistus, levottomuus ja muutoksenhalu. Jotkut laittavatkin uusiksi kaiken

ammattia, parisuhdetta ja ulkonäköä myöten. Elämässä asetettujen tavoitteiden saavuttaminenkin saattaa pudottaa tyhjyyteen. Tässäkö tämä oli? Mitä
on enää tavoiteltavaa.
Keski-iän kriisi voi olla koetteleva ja hämmentävä vaihe, mutta välttämätön. Ihmisen on syytä osata pysähtyä katselemaan
elämäänsä, jotta se mikä ei ole
kohdallaan voisi muuttua. Aina ei ole tarvetta todella muuttaa kaikkea eikä kumppani ole
aina syypää kaikkeen pahaan
oloon. Voi olla, että pääsyy pahaan oloon ei ole kenessäkään
toisessa ihmisessä, vaan siinä,
että on sivuuttanut itse itsensä.
Silloin täytyy uudelleen tai ensimmäistä kertaa kohdata oikeasti itsensä.
Jos tunnistat olevasi sisäisessä
kriisissä
•Pysähdy katselemaan elämääsi rehellisesti ja kuuntele itseäsi: omia toiveitasi ja pettymyksiäsi.

•Toteuta muutoksia viisaalla
harkinnalla, mutta älä jumitu
pelkkään harkintaan. Jos haluat muutosta, sinun on toimittava sen eteen. Muista myös,
että voit muuttaa vain itseäsi,
et muita.
•Puhu ihmisten kanssa. Moni muu kokee samaa. Jos kriisiydyt pahasti, älä jää yksin
ja hanki tarvittaessa ammattiapua.
•Ahdistukselle ja levottomuudelle voi olla monta syytä:
luonnollinen kehitysvaihe, masennus tms. psyykkinen sairaus, kasauma selvittämättömiä
asioita, elämän tarkoituksettomuus, hengellinen etsintä, toimimaton parisuhde tai muut
ihmissuhdeongelmat, vaihdevuodeoireet. Mieti mikä se sinun kohdallasi voisi olla ja etsi
”lääke” sen mukaan.
Keski-ikä ei ole elämän loppu,
vaan kenties vasta sen alku!

Perheneuvoja
Mia Kähärä

Pirkanpojat esiintyvät Pyhäinpäivänä
Pyhäinpäivän konsertissa marraskuun 1. päivänä Pirkanpojat
-poikakuoro esittää Kymin kirkossa musiikkia eri aikakausilta Bachista tähän päivään. Bachin Johannes-passion loppukuoro
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine Lepää rauhassa, pyhä ruumis koskettaa nykypäivän kuulijaa ajankohtaisuudellaan. Pyhäinpäivänä tämä Bachin rukous saa poikakuoron esittämänä ainutlaatuisen tulkinnan.
Pyhäinpäivän konsertin nimi-

kappale ”Hiljaa jostain kuulen” on
Tampereen tuomiokirkon kanttorin Tuomas Laadun sävellys. Hän
sävelsi sen välittömästi Jokelan
koulutragedian jälkeen. Kappale
pysäyttää ja antaa paljon ajattelemisen aihetta.
Poikakuoroa johtaa musiikin
maisteri Jussi Kauranen ja säestää kuoron oma kasvatti, kuoronjohtaja Joonas Rantanen.
Pirkanpojat -poikakuoron päätoimisena taiteellisena johtajana
toimiva Jussi Kauranen tunnetaan

kuorolaisten keskuudessa vaativana, mutta huumorintajuisena ja
innostavana musiikkikasvattajana. Sulasolin Nuorten Kuoroliitto on palkinnut Kaurasen vuonna 2000 kultaisella ansiomerkillä
nuorten kuoromusiikin ja erityisesti poikakuorojen hyväksi tehdystä työstä. Vuoden 2005 Tampereen Sävel-kuorofestivaalilla
hänet palkittiin kuoronjohtajapalkinnolla.

vinkin raadollisin keinoin.
Ihmiskunnan kirous, rajaton ahneus, hävittää paratiisin ja tuo tilalle kadotuksen. Käytämme luontoa hyväksemme mistään rajoista
piittaamatta, seurauksena ilmasto muuttuu, maaperä saastuu, makea vesi pilaantuu ja luonnon monimuotoisuus katoaa. Mutta on
myös idealisteja, jotka hyppäävät
pois kulutuksen oravanpyörästä.
On toimijoita, jotka haluavat soit-

Aamuvirkut ulkoilun ystävät! Kymiläinen sauvakävely jatkuu
syyskuussa keskiviikkoaamuisin papin johdolla klo 7.00-8.00.
Aloitamme lukemalla lyhyen Raamatun tekstin.
Lähtö Karhulan seurakuntakeskuksesta ja paluu Karhulan torille,
jossa itse kustannettava aamukahvi.
Sauvakävelyaamut: ke 3.9., 10.9., 17.9. ja 24.9.

Onko sinulta jäänyt
aikoinaan rippikoulu käymättä?
Oletko saanut kutsun kummiksi tai suunnitteletko kirkkohäitä?
Haluatko liittyä kirkkoon tai tunnetko tarvetta pohtia hengellisiä asioita?
Tervetuloa Aikuisten leiririppikouluun
Höyterin kurssikeskuksessa 7.-9.11.2008
Hinta: 32 € / henkilö (sis. majoituksen, ateriat ja oppimateriaalin)
Lisätietoja: pastori Varpu Sintonen, p. 044 725 9246
Ilmoittautumiset 20.10. mennessä: p. (05) 225 9000
Järj. Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat

Rippikouluihin
ilmoittautuminen
Kevään ja kesän 2009 rippikouluihin ilmoittautuminen
alkaa syyskuun lopulla.
Rippikouluihin ilmoittautuminen päättyy 19.10.2008.
HUOM. Erityisrippikouluun
12.10.2008.

Kirkkoon kuuluville vuonna 1994 syntyneille nuorille tulee kotiseurakunnasta syyskuun lopulla postissa rippikouluun ilmoittautumiskirje.
Muut voivat kysyä ilmoittautumislomakkeita lähimmästä seurakunnasta. Pääsääntöisesti rippikoulu käydään asuinseurakunnassa. Tietoa
rippikouluista ja ilmoittautumisesta saa myös Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien nettisivuilta ja rippikoulusta vastaavilta työntekijöiltä.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä järjestää kesällä 2009 erityisrippikoulun
Ristiniemessä. Erityisrippikoulu on tarkoitettu nuorille, jotka kärsivät
oppimisvaikeuksista. Rippikoulu toteutetaan integroituna yhteen Kotkan srk:n rippikouluun. Erityisrippikoulu toteutetaan muokatulla opetussuunnitelmalla. Erityisrippikouluun otetaan 8-12 rippikoululaista.
Kyselyt ja ilmoittautumiset erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalolle.
Rippikoulut alkavat jo syksyn aikana yhteisillä kokoontumisilla. Jos
sinulla on kysyttävää rippikoulusta, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Kadotettu paratiisi elokuvaviikon teemana
Syksyn Kolahtaako? -elokuvaviikon teemana on tänä vuonna ”Kadotettu paratiisi”. Paratiisia on aina kuvattu ihannetilana, johon ihmiset pyrkivät ja jota he kaipaavat. Usein elämässä käy niin, että paratiisimme särkyvät ja katoavat. Lapsuutta varjostavat synkät ongelmat, ja aikuisuuden onni saattaa murentua vaikkapa vakavan sairastumisen myötä. Viihde käyttää ihmisiä hyväkseen hy-

Sauvakävelyt Kymissä
Järj. Kymin seurakunta

”H

sää etenkin mies laulajia, lapsia etsitään pyhäkouluihin ja lapsikuoroihin ja avustajia jumalanpalveluksien toteuttamiseen. Tavoitteena on myös seurakuntalaisten taitojen ja tietojen hyödyntäminen
luennoitsijoina, piirien-/kerhojen
vierailijoina yms. Yhdessä seurakunnan kanssa SPR:n Karhulan
osasto pestaa vapaaehtoisia ystävätoimintaan. Tällä hetkellä ystäviä on 20 ja lisää kaivataan vanhusten ja erilaisten kriisissä olevien kohtaamiseen.
Sunnuntaina 5.10. on ensin kello 10 messu Kymin kirkossa ja
sen jälkeen Pestuumarkkinat Helilän seurakuntatalolla kello 15 asti. Keittolounasta ja kahvia on tarjolla koko ajan, samalla voit tukea
seurakunnan kummilapsityötä
Kiinassa.

taa hätäkelloja maapallon pelastamiseksi ja muutosten aikaansaamiseksi.
Elokuvaviikko järjestetään 13.19.10. Teemaan liittyviä hienoja ja
puhuttelevia elokuvia katsellaan
joka ilta elokuvateatteri Kinopalatsissa ja luvassa on tietysti elokuvien kommentointia sekä keskustelua. Lisätietoja saat verkosta
osoitteesta www.kolahtaako.fi

Marja Meura

Kotkan seurakunta
Pastori Karoliina Nikula p. 050 386 5045
karoliina.nikula@evl.fi
Kymin seurakunta
Pastori Tiina Huhtanen p. 044 725 9135
tiina.huhtanen@evl.fi
Langinkosken seurakunta
Pastori Anne Läheniemi p. 044 752 9499
anne.laheniemi@evl.fi
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalo p. 044 752 9501
tuula.uusitalo@evl.fi
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Mennen tullen

Kambodzhalaisen So
tie lukutaidon opetta

S
Uutena kolumnistina Osviitassa aloittaa kirjailija Petri Pietiläinen.

Kotkalaisia kohtaamisia

K

aupunki on ihmisiä, taloja, tilan ja menneisyyden törmäyksiä, joista syntyy sanoja, kohtaamisia. Kävele kadulla ja
tervehdi ihmisiä, vieraitakin. Hymyile kaikille, katso, mitä
tapahtuu. Sinä ja minä voimme synnyttää uuden kauniin perinteen. Se on hyvin helppoa.
Oletko huomannut niitä? Nuo bussin kuljettajalle sanotut hyvät huomenet, ja etenkin kiitokset, kun ihmiset astuvat ulos pysäkilleen. Miksi kotkalainen kiittää kuskia, ei niin tehdä monessakaan paikassa, missä olen asunut. En tiedä vastausta, mutta
kovasti se tuntuu mukavalta tavalta. Kiitollisena otan sen itsekin käyttöön. Toivon mukaan en tule koskaan asumaan Hesassa, koska siellä kiitos voisi tiputtaa kuskin penkiltä.
Liian moni kulkee kadulla ärtyneen näköisenä. Pysähdy ja katso ylös. Kiire, tuo kaiken mukavan syöjä, on läsnä omissakin
askelissa. Joissakin paikoissa kiire ei tunnu. Uimahallin saunassa hiki virtaa, mutta kiire ei viillä ärtyneisyyden viiruja kasvoille. Jari Järvelä on sanonut, että siellä kuulee parhaita juttuja. Totta. Uimahallissa kuulee saunassa ja pukuhuoneessa tarinoita, siellä voisi joka käyntikerralla täyttää pienen mustan vahakantisen vihkon sanoista ja lauseista, kohtaamisista. Monia
halli-ihmisiä tuntee ulkonäöltä, joitakin jää kuuntelemaan, koska saunassa kiire häviää ja alastomuus tekee meistä kaikista
yhtä alastomia. Pahvinen kahvimuki tekee meistä samalla tavalla samanarvoisia. Torin kahvilassa näkee ja kuulee ihmisiä,
tapaa tuttuja, koska siellä saa nauraa vapaasti, istua pitkään,
herkistellä, nauttia ja katsoa ihmisten kulkemista ohitse, ja aina joku tapaa uuden tai vanhan tutun. Onko tämä lehti vapaa,
on se joutava, ota vaan. Kummoinen ei sananvaihdon tarvitse
olla, koska tärkeintä on kiireettömyys. Tunnelma on siellä läsnä,
vaikka itse tori pysyy avarana kuin paraatikenttä.
Puistoissa istuskelu on kiireettömyyden kohtaamista. Kävimme
lasten kirjoittajaryhmän kanssa kiertämässä, istuskelemassa
ja havainnoimassa puistoissa. Kun ihmisiä katsoo aivan tarkasti, lapsikin näkee vaatteista, käden liikkeestä, sinkoilevista ajatuksista, istuma-asennosta tai kävelytyylistä ihmisen sisälle. Tai
jos ei näe, sitä sisäistä elämää voi aina kuvitella, koska havainnoitsijalla ei ole kiire, koska hänen tehtävänsä on olla ja nauttia
kotkalaisista puistossa. Kohtaa heidät kaikki.

ovy Thann, 28 v,
asuu Koillis-Kambodzhassa, Ratanakirin läänissä, joka on yksi Kambodzhan vähiten
kehittyneistä alueista. Suurin osa alueen 100 000
asukkaasta kuuluu eri heimoihin.
Kambodzhalaisista noin 90 % on
khmerejä ja loput 10 % kuuluvat
vähemmistökansallisuuksiin. Sovy
itse kuuluu Tampuan heimoon.
Enemmistö Ratanakirin asukkaista ei osaa valtaväestön kieltä
khmeriä, joka on koulukieli. He eivät usein myöskään osaa lukea ja
kirjoittaa omalla heimokielellään.
Miehistä alle 20 % ja naisista vain
alle 2 % osaa lukea.
Lukutaidottomuuden eräänä
seurauksena on, etteivät vähemmistökansojen edustajat osaa ajaa
omia oikeuksiaan. Ratanakirissä
liikkuu kertomuksia, kuinka heimolaisten maita ostettiin yhdellä
säkillisellä suolaa.
Sovy Thannin tie lukutaitotyöhön kulki monien vaiheiden kautta. Sovy oli käynyt valtion koulua
kahdeksannelle luokalle asti. Hän
ei kuitenkaan voinut jatkaa koulunkäyntiä, koska perheellä ei ollut rahaa.
Sovyn naapurissa asui perhe, joka kuunteli kristillistä radio-ohjelmaa joka sunnuntai. Sovy oli siitä
niin vihainen, että hän heitti isolla kiven murikalla perheen taloa.
Hän ei ymmärtänyt, miksi naapu- Naisten matematiikkaryhmä Lo òkin kylässä, Ratanakirissä. Lukuja laskutaito kasva
rit olivat vaihtaneet muiden uskontoon, kun heillä oli omakin uskonto.
Sovyn mennä kirkkoon eivätkä erottaneet händia) työn
Myöhemmin Sovy itse ajautui kuin sattumaltä perheestä.
tusta. IC
ta kuuntelemaan kristillistä radio-ohjelmaa, jota
jestö, jok
lähetettiin Filippiineiltä. Ohjelma puhutteli SoKambod
Sovyn tie lukutaidon opettajaksi
vya, ja kerta toisensa jälkeen hän halusi kuulvy saikin
la lisää.
Myöhemmin Sovy sai töitä khmerin opettajahankkee
Sovysta tuli kristitty vuonna 1994. Hän pelna lähetystyöntekijöiden lapsille. Sovy huomalopment
käsi kristityksi käännyttyään, että perhe jättäisi, että hänen seurakunnassaan oli monia lukuty kehity
si hänet. Tapana oli, että jos lapsi kääntyi muutaidottomia naisia. Hän alkoi pitämään kirkossai myös
hun uskontoon, vanhemmat tappavat 10 härsaan lukutaitoryhmää, johon osallistui kuusityöskent
kää henkien lepyttämiseksi ja katkaisevat suhtoista oppilasta. Sovyn maine lukutaidon opetkeissa vä
teet lapseen. Sovy pelkäsi pahinta, mutta hänen
tajana kiiri.
lukutaito
rukouksensa kuultiin ja vanhemmat antoivat
ICC:n (International Cooperation Cambo-

Järjestää Langinkosken seurakunta

Petri Pietiläinen

The Rain
ja Tommi
Kalenius

Karhuvuoren
urheilutalolla
ti 9.9. klo 18
The Rain soittaa raskasta, melodista
rockia. The Rain on selkeästi omaleimainen bändi Suomen gospelrintamalla. Tekstit purevat tämän
päivän kuulijaan – pysäyttävät
Totuuden edessä. Jylhä soundimaailma tarjoaa kuultavaksi suuria
melodioita.
Tommin laulujen aito ja rehellinen
sanoma pysäyttää ja koskettaa.
Musiikkinsa kautta Tommi kohtaa
laajan kuulijakunnan.
Vapaa pääsy!

Tommi musisoi
Tasauksen hyväksi
Tommi Kaleniuksen
trubaduurikonsertti

Langinkosken kirkolla
ke 10.9. klo 18
Kahvikolehti
Tasaus-keräykselle.

Tervetuloa!

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakuntien nimikkolähetit Ari ja Elaine Vitikainen ovat työskennelleet seitsemän vuotta luk
taitotyössä Kambodzhassa. Ari on juuriltaan kotkalainen ja toimi aikaisemmin luokanopettajana Kotkassa. Elainen juuret ovat
Elaine on koulutukseltaan hammaslääkäri.
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ovy Thannin
ajaksi
Sovy Thann ker too ole
vansa innostunut työstä
än. Vieraillessaan heimokylissä
hän kuuntelee kylän ope
ttajien
huolia ja antaa heille neu
voja.

kien opetusta annetaan ihmisten omalla äidinkielellä. Vähitellen siirrytään opiskelemaan khmeriä.
Sovy vastaa myös kyläyhteisöjen matematiikkaryhmien koordinoinnista. Luku- ja laskutaidottomat naiset myyvät tuotteitaan torilla, mutta eivät ymmärrä rahan arvoa, vaan tunnistavat rahan sen värin perusteella. Matematiikkaryhmissä kylän naiset opettelevat laskemista ja
punnitsemista. Enää heitä ei voi huijata. Elämä syrjäisissä ja alkeellisissa kylissä on vaativaa. Naisten on välillä vaikea päästä lukutaito- ja matematiikkaryhmiin, koska he ovat niin
kiireisiä lastenhoidon ja kotiaskareiden kanssa.
Sovy näkee tärkeänä puhua myös sukupuolten välisestä tasa-arvosta kyläyhteisöissä, joissa naisten asemassa on vielä paljon parantamisen varaa.

Ari ja Elaine avaintehtävissä heimokylien
koulutuksen järjestämisessä

attavat naisten itseluottamusta.

ntekijöitä tuli seuraamaan Sovyn opeCC on kristillinen kehitysyhteistyöjärka koordinoi luku- ja kirjoitustaitotyötä
dzhan vähemmistökansojen parissa. Son pian töitä ICC:n palveluksessa RIDEessa. (Ride=Ratanakiri Integrated Devet and Education, Ratanakirin yhdistetys- ja koulutushanke) ICC:n kautta hän
s koulutusta tehtäviinsä. Nykyään hän
telee erilaisissa yhteisönkehittämishankähemmistöheimojen parissa sekä auttaa
omateriaalin tekemisessä.

ku- ja kirjoitust Filippiineillä.

Tasauskeräys
haastaa mukaan!

Rahan värin tunnistaminen ja
matematiikkaryhmät auttavat naisia
Luku- ja kirjoitustaito ovat edellytys myös
muulle kehitykselle. Lukutaitomateriaali sisältää mm. tietoa viljelymenetelmistä, karjanhoidosta, terveydenhoidosta ja ravitsemuksesta. Valtion opettajia ei työ syrjäseudulla heimojen parissa juuri kiinnosta. Lukutaitoluokkien
opettajat ovat itsekin kylästä ja tekevät työtään
vapaaehtoisesti. Opettajaksi pääsemisen kriteerit ovat, että yhteisö hyväksyy opettajan ja hän
osaa lukea ja kirjoittaa khmeriä. Lukutaitoluok-

Vuodesta 2001 Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppanina on ollut seitsemän kristillisen
kehitysyhteistyöjärjestön yhteenliittymä International Cooperation Cambodia, ICC. ICC:n
palveluksessa työskentelevät kotkalaiset Ari ja
Elaine Vitikainen. Ari vastaa ICC:n yhteyksistä valtioon kaksikielisen koulutusjärjestelmän
puitteissa. Elaine kuuluu ICC:n kolmen hengen
johtajatiimiin. ICC:n palveluksessa toimii noin
200 työntekijää.
Ari ja Elaine perheineen asuivat Ratanakirin läänissä koordinoiden luku- ja kirjoitustaitotyötä heimokylissä. Tällä hetkellä he työskentelevät ICC:n keskustoimistosta Phnom Phenistä käsin.

Teksti ja kuvat:
Marianne Vitikainen-Mojica

Suomen Lähetysseuran TASAUS-kampanja tukee tänä vuonna Kambodzhan vähemmistöjä.
Luku- ja kirjoitustaitotyön lisäksi
Kambodzhassa tuetaan yhteisönkehittämishankkeita, joilla mm.
parannetaan kylien ruokaturvaa ja toimeentuloa. Pääkaupunki Phnom Phenissä tuetaan orpokodeista pois muuttavia nuoria
sekä perustetaan esikouluja vähävaraisille lapsille. 40 % keräysvaroista ohjataan Kambodzhaan,
60 % yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelmaan 15 muussa maassa. Tasauskeräykseen voit osallistua vuoden
2008 loppuun asti:
•lahjoittamalla tilille Sampo
800014-161130 (viesti: Kamb)
•soittamalla keräyspuhelimeen
0600-01010 (9,93 € + pvm)
•ryhtymällä säännölliseksi Tasaajaksi osoitteessa Tasaus.fi tai
p. (09) 1297 201
•osallistumalla seurakuntasi
Tasaus-tapahtumiin

Seurakuntien
tasaustapahtumia
syksyllä 2008
Kotkan seurakunta
Su 5.10. klo 10 Tasauspyhä Kotkan kirkossa. Messun jälkeen soppalounas Kotkan seurakuntakeskuksessa. Marianne VitikainenMojica jakaa kokemuksia ja tasaustietoa Kambodzhan kohteista.

Kymin seurakunta
Ke 17.9. klo 9 Ohraleipämessu.
Aamuehtoollinen Kymin kirkossa. Messun jälkeen aamiaispöytä
Helilän srk-talossa, tuotto tasauskeräykseen.
Ti 23.9. klo 18 Ohraleipämessu.
Iltaehtoollinen Sunilan srk-talossa.
Messun jälkeen iltapalaa ja tasaustietoa/kuvamatka Kambodzhaan,
Marianne Vitikainen-Mojica.
Ke 24.9. klo 13 Lähetyspiiri Karhulan srk-keskuksessa. Tasaustietoa ja matkakuvia Kambodzhasta,
Marianne Vitikainen-Mojica.

Langinkosken seurakunta
Ke 10.9. klo 18 Tasauksen kahvikonsertti Toivonsalissa, Tommi Kalenius musisoi Langinkosken kirkolla.
To 11.9. Lipaskeräys Sutelan Prismassa.
Ke 17.9. klo 17.30-19 Syystori Aittakorven srk-talossa. Osa tuotosta
Tasauskeräykseen, osa seurakunnan nimikkotyöhön.
Su 21.9. klo 10 Tasausmessu Langinkosken kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahveilla Marianne
Vitikainen-Mojica kertoo terveisiä Kambodzhasta.

Lapset iloitsevat tasauspalloistaan.
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Merja
Luukkonen
Naistenpäivässä
Langinkosken seurakunnan järjestämässä naistenpäivässä vieraileva Merja Luukkonen on Kansan
Raamattuseuran työntekijä Parikkalasta, neljän aikuisen lapsen äiti
ja kahden ihanan pikkuisen mummo. Hän on valinnut aiheekseen
sylin, josta Marjalla onkin monta
näkövinkkeliä.
–Syli on pieni sana ja niin äärettömän tärkeä meille jokaiselle,
Merja perustelee. Hän liittää mukaan runon, joka tässä vain suorasanaisena tekstinä: ”Tässä ja
nyt olen sylissäsi, tällaisena, keskeneräisenä, ailahtelevana, sekavin ajatuksin ja täynnä kysymysmerkkejä. Tässä ja nyt haluan sanoa: Anna minun olla tässä, älä
työnnä pois, anna minun olla ja
levätä läheisyydessäsi.”
- Jokainen meistä tarvitsee toisen ihmisen syliä, hyväksyntää
ja rohkaisua. Jokainen meistä voi
olla myös syli toiselle. Jokainen
meistä on kutsuttu Isän syliin, se
syli on aina avoin.
- Tervetuloa naistenpäivään
yhdessä elämämme tarinaa jakamaan, pysähtymään hetkeksi
ja yhdessä Isän sylihoitoa kokemaan .

Saviastiat
- musiikkia
elämästä
Kotkalaisten seurakuntanuorten
toiminnasta liki kolme vuosikymmentä sitten alkunsa saanut Saviastiat musisoi Kotkan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 16.
marraskuuta. Kello 14.00 alkavaan juhlakonserttiin ovat tervetulleita sekä ennestään tutut että
uudet tunnelmasta toiseen kuljettavan musiikin ystävät.
Saviastiat -yhtyeessä esiintyvät
Päivi Granström, Kirsi Jääskä,
Taina Seitola, Ritva Tiikasalo ja
Jaana Vanninen. Monet sävellykset ja sanoitukset ovat Päivi Granströmin käsialaa.

Kiitollisuus,
kunnioitus,
kohtuus

Kirkon ilmasto-ohjelma haastaa seurakunnat
Ilmastonmuutokseen liittyvistä
syistä pakolaisvirrat lisääntyvät. Pakolaisia arvioidaan tällä
hetkellä olevan 150-200 miljoonaa. Määrän on arvioitu kasvavan jopa 800 miljoonaan.
Kirkko on vakavan haasteen
edessä tuottanut viime vuosien
aikana ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvää materiaalia

ja pyrkinyt omien toimintatapojensa muokkaamiseen. Kesäkuussa julkistetun kirkon ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus odotetaan nostavan ympäristövastuun ja kristillisyyden suhteen tarkasteltavaksi niin seurakuntien työsuunnittelussa, päätöksenteossa
kuin yleisessä keskustelussa.

Ilmasto-ohjelmalla kirkko nostaa
ympäristöarvot jokaisen arkeen
Mikkelin hiippakuntadekaani Ouri Mattila toimi työryhmän puheenjohtajana kirkon ilmasto-ohjelman valmistelussa. Hän haluaa rohkaista
seurakuntia ja seurakuntalaisia tekemään ohjelman tavoitteista totta
käytännön ratkaisuissa.
Kirkon erityinen viesti ja anti tässä voi Ouri Mattilan mukaan olla oman toimintansa uudelleen
suuntaamisen lisäksi luomakuntaa varjelevan toiminnan perusteleminen kristillisen uskon näkökulmasta. Jatkossa ilmasto-ohjelma jäsentyy osaksi kirkon ympäristöohjelmaa ja diplomijärjestelmää.
Mitä varten kirkolle tuli
tehdä oma ilmasto-ohjelma?
- Ilmastonmuutoksen hillintä on
nyt osoittautunut niin ajankohtaiseksi asiaksi, että oli syytä ”zoomata” huomio erityisesti siihen.
Kysymyksessä ei ole mikään kampanja, jolla on alku ja loppu, vaan
ilmastomuutoksen hillitseminen
vaatii laajaa ja pysyvää elämäntapojen ja toimintakulttuurien muutosta niin kirkossa kuin muussakin yhteiskunnassa.

hennystavoitteisiin, 30 % vuoteen
2020 mennessä ja 60-80 % vuoteen
2050 mennessä. - Tavoitteena on,
että mahdollisimman moni seurakunta ja seurakuntayhtymä hankkisi kirkon ympäristödiplomin.

Ouri Mattila rohkaisee kaikkia ympäristöä säästäviin tekoihin.

Mikä on ohjelman
vähimmäistavoite?
- Minimitavoitteena on, että kirkko organisaationa kaikilla tasoillaan pysähtyy pohtimaan mahdollisuuksiaan osallistua ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja ryhtyy asiassa myös käytännön toimenpiteisiin ainakin energiatalouteen liittyvissä asioissa. Tarkasteluun tulevat näin seurakuntien rakennukset, työkoneet ja liikenne. Minimitavoitteisiin liittäisin myös ympäristökasvatuksen
sisällyttämisen kaikkeen seurakunnan toimintaan. Pitää opettaa
ja itse elää niin kuin opettaa!
Yhdessä vielä voimme toimia
ja tehdä luomakunnan ja tulevien sukupolvien hyvän elämän

Ohjeet pähkinänkuoressa

puolesta asioita. Tähän tulisi löytää uusia kanavia ja tapoja, kirkon
omaa ekopedagogiikkaa…
Kirkon ilmasto-ohjelman lisäarvo on kristillisen uskon antamassa eettisessä perustassa, joka
avaa toivottomassakin tilanteessa
toivon näköaloja ja toisaalta antaa perustan esitettyjen ratkaisujen ja toimien arvioimiselle. Kirkon ilmasto-ohjelma pyrkii vahvistamaan kirkon roolia pitkäjänteisissä valinnoissa lyhytkestoista
arvottamista vastaan.
Minkälaisia määräaikoja
tavoitteille on asetettu?
- Ilmasto-ohjelmassa yleisellä tasolla liitytään EU:ssa esitettyihin
kasvihuonekaasupäästöjen vä-

•arvioi ja muuta elämäntapaasi kohtuullisemmaksi. Selvitä mahdollisuutesi
vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
•pidä perhekokous (tai vastaava), jossa sovitte muutoksista elämäntapaanne
•rukoile ja hiljenny: se antaa elämäntavan muutokselle voimaa ja suuntaa
•nauti luonnosta ja sen ihmeistä
•pyhitä lepopäivä. Etsi sille muuta sisältöä kuin kuluttaminen.
•vaikuta seurakunnassasi, paikkakunnallasi ja kansanedustajaasi
Nämä neuvot tuovat ilmasto-ohjelman jokaisen arkeen.

Missä ovat suurimmat haasteet?
- Energiatalouden alueella lienee
suurimmat haasteet: liikenne, rakennukset, koneet ja laitteet. Seurakuntien omistuksessa on maassamme suuri kiinteistömassa, jonka lämpötalouteen tulee kiinnittää
huomiota.
Seurakunnissa tulisi löytää ne
tavat, joilla kirkko on mukana ihmisten arjessa luomakunnan asialla. Pahimmillaan ilmastonmuutos aiheuttaa suuria globaaleja sosiaalisia ongelmia (pakolaisuus,
kansainvaellukset, nälkäongelma…) ja järkyttää pahasti maailmantalouden tasapainoa. - Ilmastonmuutosta ei enää voi estää, voimme vain hillitä sitä. Kristillisen uskomme pohjalta meillä
on kuitenkin toivon sanoma julistettavana ihmiskunnalle. Vielä ei
ole liian myöhäistä, jos suostumme kohtuulliseen, luomakunnan
resurssit huomioon ottavaan elämäntapaan. Kaiken taustalla on
rakkaudessaan lahjoittava Jumala, Pyhä Kolminaisuus.
Ilmasto-ohjelman teologia ponnistaa luomisen teologiasta, mutta ymmärtää asiaa myös lunastuksen ja pyhityksen näkökulmasta.

Teksti ja kuvat
Tuula Mäkitalo
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Vauvakerholla
5. toimintavuosi

- Onpas nämä ihanat, huudahti Pirjo Suvivuo (oikealla) uusista tossuistaan Ystävä Eeva Liljander (vasemmalla) pisteli huovutusneulalla reikiä omaan työhönsä.

Taidot ja ideat
yhteiseen käyttöön
Matonkuteiden leikkaamisesta alkoi luovan toiminnan piiri, joka on kokoontunut jo 20 vuoden
ajan.

- Menin yli 20 vuotta sitten leikkaamaan matonkuteita Kotkan
seurakuntakeskukseen ja sillä tiellä olen. Luovan toiminnan piiriin,
ystävien joukkoon on aina hyvä
tulla. En tiedä olenko kerholle tarpeellinen, mutta kerho on minulle tarpeellinen, sanoi Anna-Maria
Tiilikainen, 85, aivan liian vaatimattomasti.
Hän on ollut luovan toiminnan
piirille tuiki tarpeellinen ihminen,
samoin kuin kaikki he, joita vuosikymmenien aikana kerhoon on
kokoontunut.
- Ja uudetkin ovat tervetulleita,
Anna-Maria Tiilikainen toivotti.

Keksitään uusia
neulemallejakin
Luovan toiminnan kerho kokoontuu Kotkan seurakuntakeskuksessa syksystä kevääseen. Aika on
keskiviikkoisin iltakuudesta noin
puoli yhdeksään. Ensin tehdään
käsitöitä ja jutellaan, ja sitten kokoonnutaan nauttimaan teetä ja
pikkupurtavaa ja viettämään hengellisten ajatusten hetki.
Mukana on yleensä parikymmentä eri-ikäistä naista.
- Heillä on omat taitonsa, joita he jakavat ryhmässä. Samalla
jaetaan ideoita ja keksitään uusia,

vaikkapa neulemalleja. Työn ohessa iltoihin kuuluu yhdessäoloa ja
viihtymistä, yksi kerhon puuhanaisista, Helena Kähärä kertoo.
Varsinaista ja vakinaista vetäjää kerholla ei olekaan, sen sijaan
muutamia innokkaita ja luovia
naisia, joita voisi tituleerata puuhanaisiksi.

Poppanakerhosta
se lähti
- Alkujaan tämä kerho oli nimeltään Poppanakerho. Poppanoita
tehtiin Ristiniemen ruokasaliin ja
huoneisiin, ja Kotkan seurakuntakeskukseenkin suunniteltiin ja
kudottiin poppanat, Anna-Maria
Tiilikainen kertoi.
Viime aikoina kerhossa on esimerkiksi tehty kuivahuovutusta,
peittoja ja kuvakudoksia Kangaspuutkin on käytettävissä.
Kutimet viuhuvat sukkelaan,
kun kudotaan neliöitä Äiti Teresan peittoihin. Niitä syntyy paljon, ja usein muutkin kuin kerholaiset tuovat nelikulmioitaan ommeltaviksi, joskus jopa valmiita
peittojakin.
- Yhteensä noin 140 peittoa on
lähetetty eteenpäin. Voi vain kuvitella, miten ne lämmittävät ihmisiä Intian viileinä öinä, mietti
kolmas kerhon puuhanainen Liisa Mannonen.

Etiopialaisen naisen
palkka maksetaan
Väki on kerhossa vaihtunut, mut-

ta mukava ja ystävällinen henki
on säilynyt. Ja uskomatonta mutta
totta: kerhon väki kerää vuosittain
rahaa niin paljon, että sillä maksetaan yhden naisen palkka!
- Kyllä, eräs etiopialainen nainen, joka työskentelee lähialueidensa naisten kouluttajana ja valistajana, saa meiltä vuosipalkkansa eli 300 euroa, kertoi yksi luovan toiminnan seuran puuhanainen, lähetyssihteeri Terttu Kokkonen.
Rahaa saadaan mm. myyjäisistä ja ”mustasta kukkarosta” Mustaan kukkaroon pistetään pieni
rahasumma teen juonnin yhteydessä.
Pussista maksetaan teet, leivät
ja juustot ja lopuista kertyy mukavasti rahaa etiopialaisnaisen palkkaukseen.

Huovuttamalla tehtiin vaikka Pariisiin
kelpaava hattu ja hauskat kännykkäkotelot.

Irma Fransila

Kymin seurakunta aloitti vauvakerhotoiminnan syksyllä 2004.
Vauvakerho on tarkoitettu alle vuoden ikäisille vauvoille äiteineen. Kerho tarjoa virikkeitä,
uusia ystäviä ja vertaistukea ja
kristillisen kasvatuksen tukea.
- Toimimme vauvojen ehdoilla,
laulelemme, leikimme ja askartelemme. Myös eri alojen asiantuntijoita ja esittelijöitä vierailee kerhossamme. Isompia lapsia kerhossa ei ole ja ryhmän kokokin
on kohtuullinen, 4-8 äitiä vauvoineen, kertoo Jenni Tainio.
Toimintaan voi tulla alle 1-vuotiaan kanssa ilman ennakkoilmoittautumista. Kerhoon voi tulla jo raskausaikana ennen vauvan
syntymää.
”Vanhojen vauvojen” ja äitien
tapaaminen on pikkujouluaikaan
kaikille edelliskaudella toimintaan osallistuneille. Vauvakerholaiset esiintyvät myös seurakunnan vauvakirkoissa.
Toimintakaudella 2008-2009
vauvakerho toimii Helilän seurakuntatalossa, Kymin kirkon vieressä tiistaisin kello 9-11.

Värileikkiä vauvakerhossa.

Kesällä kokoonnutaan
Lehtisessä
Kesäaikana kerho ei kokoonnu,
mutta heinäkuussa luovan toiminnan leirillä Lehtisensaaressa
oli tuttua väkeä. Leirikin pidettiin
nyt 20. kerran.
Vasta maalatut, huikean kauniit
ja värikkäät silkkiliinat olivat kuivumassa ja paljastamassa lopullisen hehkunsa.
Penkillä oli huovutettuja ihanan
pehmoisia tossuja, tyylikkäitä hattuja, veikeitä nauravia kännykkäkoteloita ja kauniita pepunalusia,
jotka varmasti löytävät paikkansa
tauluina seiniltä.
Puiden väliin ripustetuilla naruilla komeili luonnonväreillä
värjättyjä lankavyyhtejä. Niistä
varmasti kudotaan syksyn ja talven aikana monia kauniita ja lämpöisiä villapaitoja.
- Ihanat ja lämpimät, alan tehdä näitä sarjatuotantona, riemuitsi Pirjo Suvivuo vetäessään jalkaansa upouudet huovutetut tossut. Ystävä Eeva Liljander katseli
hymyillen vieressä ja pisteli huovutusneulalla reikiä pilvenpehmeään huovutustyöhönsä.
- Olen toista kertaa tällä leirillä. Viime vuonna leiri innosti minua niin, että lähdin Inkeroisten
kansanopistoon opiskelemaan kuvan ilmaisua. Käsityö vei mennessään, Pirjo Suvivuo kertoi onnellisen oloisena.

Kuvat ja teksti
Ulla-Maija von Hertzen

Koko suku
pyhäkouluun
Koko suvun pyhäkoulussa Helilän seurakuntatalossa 21.9. alkaen (seuraavat 26.10. ja 23.11.) on
kello 11.15 pyhäkouluhetki, yhteislauluja ja ruoan valmistamista yhdessä. Pyhäkoulu huipentuu
yhteiseen ateriaan.
Tavastilassa on tavallinen sunnuntaipyhäkoulu 14.9. alkaen klo
12 Tavastilan vanhalla puukoululla.
Lapsityönohjaaja Kirsi Tuominen kertoo mielihyvin lisää pyhäkouluista, torstaisin ja perjantaisin pidettävästä musapyhiksestä,
avoimista koko perheen helmikirkoista ja muista syksyn tapahtumista p. 044 725 9132.

Ruonalan kirkko
saa uudet tekstiilit
Luovan toiminnan piiriläinen Helena Kähärä on suunnitellut ja toteuttanut syksyllä käyttöön otettavat Ruonalan kirkon kirkkotekstiilit.
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Seurakuntien tapahtumia

Nuorten
syystapahtuma

Tervetuloa vauvasta
vaariin!

pe 10.10. Arkussa ja
Kotkan srk-keskuksessa

Järj. Kotkan seurakunta

körö, körö, kirkkoon

Kerhot: Hovinsaaren hopeakerho ke klo 12-13.30 srk-talolla. - Liikuntavammaisten kerho ti 9.9., pe 17.10., 14.11. klo
11.30-13.30 Toivonsalissa. Invataksikuljetus. - Näkövammaisten kerho ma 27.10. ja 24.11.
klo 12-13.30 Karhulan srk-keskuksessa. Invataksikuljetus. - Inkeriläisten piiri ti klo 14-16
Ruonalan kirkolla. Kuljetus kaksi
kertaa kuukaudessa. Tied. p.
044 752 9491/Galina.
Retket: Rovastikunnallinen
näkövammaisten retkipäivä
Höyteriin ma 29.9. klo 12-16,
hinta 10 e. Invataksikuljetus Kotkan alueella. Ilm. p. 050 542
0942/ Kallasjoki. - Eläkeikäisten retki Ristiniemeen ke 8.10.
Lähtö srk-keskukselta klo 10,
hinta 10 euroa. Ilm. ti 30.9.
mennessä p. 044 752 9506.

Tule mukaan 10 kertaa
Ruonalan kirkolla kokoontuvalle
KURSSILLE

su 19.10. klo 16
Ruonalan kirkossa
os. Mäkeläntie 2

Mehu- ja kahvitarjoilu
Vauvalle oma helistin
mukaan
Tervetuloa köröttelemään
Järj. Langinkosken seurakunnan lapsityö

Kurssi-illoissa opetusta,
pienryhmätyöskentelyä ja
iltapalaa.
Ilm. 12.9. mennessä Langinkosken seurakuntatoimistoon p. 225 5300. Lisätiedot: Marjo Posti p. 045
677 3940 ja Tero Hietanen
p. 040 586 0997.

Järj. Langinkosken seurakunta

joka toinen torstai 18. 9.
klo 18.00 alkaen

Vauvakirkko

Kotkan kirkossa: Sö 28.9. kl 13
Svensk mässa i Kotka kyrka. Su 5.10. Lähetystyön kirkkopyhä. - Su 12.10. Ulkosaarelaisten kirkkopyhä. - Su 26.10.
Kotkan senioreiden kirkkopyhä.

Diakoniatyö

klo 17 alkaen
avoimet ovet,
klo 20 gospelkonsertti
nuorille,
esiintyjänä
Sacrecy
Kotkan srk-keskuksen
salissa.
Ilta päättyy
nuortenmessuun.
Vapaa pääsy

Erityiskirkkopyhiä

”VAPAUTEEN!”

Raamatunopettaja Liisi Jokirannan
luentosarja Galatalaiskirjeestä
Langinkosken kirkon Toivonsalissa
• pe 19.9. klo 18-20
• la 20.9. klo 14-18

Musiikkihetkiä perheille

Lähetystyö

Lähetyspiiri kaikenikäisille ke
10.9. alk. klo 12.30-14 joka viikko Kotkan srk-keskuksen takkahuoneessa. - Lähetyksen kirkkopyhä 5.10. Mukana Marianne Vitikainen-Mojica, terveisiä
Kambozhasta.

Nuorisotyö
Viikkotoiminnat Arkussa 2.9.
alk.: After School ti klo 1417.50 ja Café ke klo 18-21 (ei
3.9.).
Nuorten Kirkkoyö 11.-12.10.
(la-su) Kotkan kirkossa. - Syksyllä perustetaan nuorten musa-

Konsertit syksyllä
Kymin kirkossa

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: Su 28.9. klo 10
Perhemessu. - Su 5.10. klo 10
messu, messun jälkeen Pestuumarkkinat Helilän srk-talossa. Sö 26.10. klo 13 Mässa i Kymi
kyrka. - La 1.11. klo 10 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus, kynt-

Martanpirtti

- kohtaamispaikka
Kaikille avoin aikuisten olohuone on auki joka tiistai klo
10-13.30 Karhulantie 31, alasali
alkaen ti 2.9.
Tule mukaan, apuasi tarvitaan!
Diakoniatyön vapaaehtoisten
ja aktiivisten seurakuntalaisten ryhmä kokoontuu joka
kuun kolmas torstai klo 15-18
alasalissa alkaen 21.8.

Perhepäivä
su 16.11. Aittakorven
seurakuntatalossa

klo 12 alkaen lounas ja
ohjelmaa

Kokoontumiset Karhulan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa klo 18-19.30 ke 5.11., ke 12.11., to 27.11., ke 3.12.,
ke 10.12.
Ryhmää ohjaamassa pastori Heikki Harvola p. 044 752 9467
ja diakonissa Kaija Kauppinen p. 044 752 9525. Ilmoittautumiset sururyhmään 31.10. mennessä seurakuntatoimistoon,
p. (05) 225 9000.
Järj. Kymin seurakunta

Osviitta
9. vuosikerta

Järj. Kymin seurakunta

Aikuisten toimintaa
Hiljaisuuden illat Kymin kirkossa ke klo 19, parittomina viikkoina. Tule mukaan levähtämään
laulujen, raamatuntekstien ja rukouksen hiljaisuudessa sekä teejatkoilla sakastissa. - Raamattuja rukouspiiri alasalissa joka toinen to alk. 21.8. klo 18.30. Raamattupiiri ma 1.9. alk. klo
18 alasalissa, Karhulantie 31. Aamurukouspiiri ke 3.9. alk.
klo 6.30 Karhulan srk-keskuksen
kappelissa.
Senioripysäkki -keskusteluryhmä aloittaa syyskuussa.
Tied. Helena Puhakka p.
044 752 9524.

Lapsille ja perheille
Katso pyhiksen syksy ja vauvakerho s. 9 - Isänpäivän retki la 8.11 (paikka avoin).

Perhekerhot

Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt läheisesi.
Ryhmässä käsitellään surua yhdessä muiden kanssa.
Keskustelu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa voi
auttaa elämässä eteenpäin.

Seppo Palviainen

• To 20.11. klo 19 Dvorakin D-duuri messu
Kansallis-Kuoro ja Kotka-Canto
• La 1.11. klo 18 Pyhäinpäivän konsertti
”Hiljaa jostain kuulen”, Poikakuoro Pirkanpojat,
johtaa Jussi Kauranen, säestää Joonas Rantanen
• Su 23.11. klo 18
Pohjois-Kymen sotilaspoikien kuoro ja orkesteri
• Su 7.12. klo 18 Kuorojen kauneimmat joululaulut
• Pe 26.12. klo 18 Tapaninpäivän joulukonsertti,
Karhulan Mieslaulu

Kerhot alkavat viikolla 38. Tiedot viikon 37 kirkollisissa ilmoituksissa ja koulujen ilmoitustauluilla. - Syystapahtuma la
11.10. alk. klo 14 srk-keskuksessa, Mariank. 14.
Varhaisnuorten leirit Ristiniemessä: 8-10-vuotiaille tytöille
ja pojille 17.-19.10. Ilm. 1.9.3.10. - 11-14-vuotiaille tytöille
ja pojille 14.-16.11. Ilm. 1.31.10., ilm. kasvatusasiantoimistoon Tarja Pakkanen p. (05) 225
9021, tarja.pakkanen@evl.fi
Tied. Sinikka Lopperi, p. 041
462 6212, sinikka.lopperi@evl.fi
tai Mari Mäki- Virtanen p. 041
462 6222, mari.maki-virtanen@
evl.fi Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille. Leirimaksu 17 e.

Karhulan
seurakuntakeskuksessa

Järj. Kymin seurakunnan pyhäkoulutyö

Tule viettämään kanssamme
yhteistä helmikirkkoa Kymin
kirkkoon perjantaina 26.9. klo 10.30.
Kirkkohetki kestää n. 30 min, jonka
jälkeen on mahdollisuus osallistua
lounaalle Helilän seurakuntatalolla.
Seuraavat kirkkohetket ovat 31.10.,
28.11. ja 12.12.
Sallikaa lasten tulla… (Mark. 10:13-16)

Varhaisnuorisotyö

Sururyhmä

Järj. Langinkosken seurakunta, Kymenlaakson ev.lut. Kansanlähetys ja
Kristillinen opintokeskus

Musapyhikset perheille alkavat
Boksilla, Karhulantie 31 torstaisin
4.9. klo 9.30-11 ja perjantaisin 5.9.
klo 9.30-11.
Hetki sisältää pyhäkoulu-, muskarija mehu-ja kahvihetken.

Naisten piirit Kotkan srk-keskuksessa: Ma ja ti parittomin viikoin Perusasioiden äärellä
”Tämä on elämää” -kerhot klo
18 alk. 8. ja 9.9. Kirja 5e. Vetäjinä: ma Mirja Pryke ja ti Jaana
Vanninen. - Ke luovan toiminnan piiri klo 18 alk. 3.9. - Ti
naisten jumppa klo 18 ja naisten lentopalloa klo 19 jumppasalissa, alk. 2.9.- Merimieskirkkopiiri ke 10.9. alkaen klo 12
srk-keskuksen kahviossa.
Miesten piiri ma parittomin viikoin klo 18 nuortentila ”Arkussa” katutaso Mariank. 14 alk.
25.8. Aloitetaan 1. Kor. -kirjeestä. - Pienryhmien jäsenten
teemapäivä 27.9. klo 10-16
Hovinsaaren srk-talolla. - Aikuisrippikoulu syksyllä, tied.
Jukka Hänninen. - Kouvolan
seudun rauhanyhdistyksen
seurat ma 10.11. klo 18 Kotkan
kirkossa.

tiläkirkot iltapäivällä Metsäkulman ja Laajakosken kappeleissa.
- Su 16.11. klo 10 Eläkeläisten
kirkkopyhä, kirkkokahvit messun jälkeen Helilän srk-talossa. La 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja seppeltenlasku sankarihautausmaalla.

Ti klo 9-11: Laajakoskella,
Laajakoskent. 273 (ent.terveystalo) ja Ristinkalliolla, Pahkakatu
4, kerhoh. - Ke klo 9-11: Sunilassa, Valliniemenk. 20. - To
klo 9-11: Helilän srk-talossa
ja Tavastilan koululla, Tavastilant. 227 (ent.kotital.lk). - Seurakunnan päiväkerhot ja iltapäiväkerhot. Vapaita paikkoja koskevat tiedustelut p. (05) 225
9031.

Kotiseurakunta –

Järj. Kymin seurakunta

Vapaaehtoinen maksu lähetyksen hyväksi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Aikuistyö

ja lauluryhmä. Jos kiinnostuit,
ota yhteys kanttori Jenny Joakseen p. 044 752 9507.
Nuortenmessut: Su 21.9. klo
10 Kotkan kirkossa. - Pe 10.10.
n. klo 21.30 Kotkan srk-keskuksen salissa (gospelkeikan jälkeen). - Ti 25.11. klo 18 Kotkan
kirkossa.

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

Minne tie vie
Nardus-nuorisokuoro
ja yhtye musisoi

Langinkosken kirkossa
ma 13.10. klo 19
Kuoroa ja yhtyettä
johtaa kanttori
Tiina Korhonen.

Langinkosken kuorojen syksy
Lapsikuoro aloittaa toimintansa! Ensimmäiset harjoitukset ovat keskiviikkona 3.9. klo
17-18 jatkuen viikoittain. Paikkana on Aittakorven srk-talon kahvio, Luhtipolku 3. Kuoro on
tarkoitettu 7-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroa johtaa kanttori Minna Kettunen. Tervetuloa
mukaan laulamaan! Tiedusteluihin vastaa mielellään kanttori Minna Kettunen p. 044 752
9496.
Koskigospel-kuoro käynnistää toimintansa jälleen keskiviikkona 3.9. klo 18.30-20.
Harjoitukset jatkuvat viikoittain. Paikkana tuttuun tapaan Aittakorven srk-talon kahvio, Luhtipolku 3. Kuoroa johtaa kanttori Minna Kettunen p. 044 752 9496. Tervetuloa mukaan niin
uudet kuin entisetkin laulajat ja soittajat! Tule
yhdessä kokemaan laulamisen iloa rytmikkäiden ja mukaansatempaavien gospeleiden
parissa!
Eläkeikäisten lauluryhmä torstaisin
klo 13-14 Langinkosken kirkolla, kuorotilassa.
Lauluryhmä kokoontuu joka toinen viikko alk.
to 11.9.

Tiedotustyön toimikunta 2007-2008:
Reino Korhonen (pj.), Juha Tanska,
Marja Meura, Ulla-Maija von Hertzen ja
Tuula Mäkitalo
Taitto ja kuvankäsittely:
Kustantaja:
Ilmoitusmyynti:
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824
gsm 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Järj. Langinkosken seurakunta

Enkelilauluja kaiken
ikäisille.
Kahvi- ja mehutarjoilu.

Näkövammaisten kirkkopyhä
su 16.11. klo 18 Tuomasmessu
Hovinsaaren srk-talolla. Invataksikuljetus.

Järj. Langinkosken seurakunta

Vierailija Merja Luukkonen Kansan Raamattuseurasta avaa näkökulmia sylikokemuksiin.

Uudistetun Ruonalan
kirkon avajaiset
lasten ja enkelien
sunnuntaina
Mikkelinpäivänä 5.10.
klo 16

Järj. Langinkosken seurakunta

la 15.11. klo 14
Langinkosken kirkon
Toivonsalissa

Järj. Langinkosken seurakunta

”Syli”

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

Järj. Langinkosken seurakunnan lapsityö

Naisten
iltapäivä

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka
Jakelumuistutukset p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin ke 26.11.2008
Aineistot pääsiäisen Osviittaan
toimitukselle viimeistään 7.11.2008
Kotisivuillamme on lisää ajankohtaista tietoa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän ja Kotkan
evl.lut. seurakuntien toiminnasta
ja palveluista

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta
Kerhotoiminta eri puolilla seurakuntaa 7-14 v. Leirit leirikeskuksessa. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme ja kirkollisissa.
Tied. Jaana Enroos, p. 044 725
9038 ja Reeta Ruotsalainen, p.
044 725 9138.
Nuorille
Viikkotoimintaa Boksilla: ti klo
14-16.30 iltapäiväkahvila, to
klo 18-21 nuortenilta.
Nuorten messu Kymin kirkossa
klo 18 ti 7.10., 4.11., 9.12. Seniori-illat eri aiheiden parissa
17.9., 15.10., 19.11. 17.12. Nuorten leiri 24.-26.10. Höyterissä.
Oulu-gospel 31.10.-2.11. - Kotisivuilla tapahtumista tarkemmin.

Diakoniatyö

Lähetystyö

Lähetyspiirit: Askartelu- ja käsityöpiiri, Helilän srk-talo, joka
toinen ma klo 17, alk. 1.9. - Helilän lähetyspiiri, Karhulan srkkeskuksen neuvotteluh, joka toinen ti ko 18, alk. 2.9. - Metsäkulman lähetys-ja rukouspiiri,
Sunilan srk-talo, joka ti klo 18,
alk. 2.9. - Keskipäivän ja Kyminkartanon lähetyspiiri, Karhulan srk-keskuksen neuvotteluh., joka toinen ke klo 13, alk.
10.9. - Hurukselan ja Marinkylän piirien kokoontumiset epäsäännöllisesti ja ilmoitetaan erikseen kirkollisissa.
Tasauspäivän tapahtumat s.
7.

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su 14.9.
klo 10 Syyskauden avausmessu.- Su 21.9. klo 10 Messu ja
Tasaus-aiheinen lähetystilaisuus Toivonsalissa. - La 1.11.
klo 18 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko. - Su 30.11. klo 10 I adventtisunnuntain messu. - Sö
30.11. kl 13 Mässa i Langinkoski kyrka.

Aikuistyö
Ruonalan kirkolla Mäkeläntie 2:

Avoin miesten piiri alkaa pe
5.9. klo 19. Kokoontuu jatkossa
19.9., 3.10., 17.10., 14.11. ja
28.11.
Aittakorven srk-talossa Luhtipolku 3: Naisten jumppa ma
8.9. klo 14.30 ja klo 15.15
jumppa (sekaryhmä) alkaa. Naisten ja miesten raamattupiirit alk. ti 16.9. klo 18. parillisilla viikoilla. - Sanan ja rukouksen ilta su 28.9. klo 18, vieraana rovasti Pirkko Tulokas ja
ystäviä Haminasta. - Sanan ja
rukouksen ilta su 30.11. klo
18, vieraana talousneuvos Reijo
Telaranta.
Langinkosken kirkolla Langinkoskentie 1: Sanan ja rukouksen ilta su 26.10. klo 18, vieraana rovasti Yrjö Niemi Hämeenlinnasta. Huom. paikka!

Diakoniatyö

Ti 9.9. klo 12 Vähävaraisten
ruokailut alkavat ti ja to Aittakorven srk-talossa, hinta 1 euro.
- Ke 10.9. Vanhemman väen
ruokailut ja keskiviikkokerhot
alkavat Langinkosken kirkolla,
Aittakorven srk-talossa ja Ruonalan kirkolla, ruokailu klo 12,
hinta 3,50 euroa ja kerho klo
13. - Ma 15.9. klo 14 Tarinatupa alkaa Haltijan kerhohuoneessa, Haltijant.1.

Lähetystyö

Lähetyspiirit alk. ma 8.9. klo
14 Langinkosken kirkolla ja Aittakorven srk-talolla. - Lähetyspiiri alk. ti 9.9. klo 18 Salotie 7:
ssä. Kokoontuu tiistaisin parittomilla viikoilla.
Marrasmessut la 22.11. klo
11-13 Aittakorven srk-talossa.
Myyjäistapahtuman pöytävaraukset p. 041 462 6202/Marianne Vitikainen-Mojica.

Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorten kerhotoiminta
pyörähtää käyntiin viikolla 38 eli
15.9. alkaen.
Varhaisnuorten leirit: Syysleiri
11.-12.10. (-97-00 syntyneille)
Ristiniemessä, hinta 12 e, ilm.
viim. 24.9. p. 225 5300. - Kaamosleiri 8.-9.11. (-96-94 syntyneille) Ristiniemessä, hinta 12 e,
ilm. viim. 20.10. p. 225 5300.
Tied. Marja-Leena Laaksonen p.
041 462 6206 tai Jukka Laaksonen p. 050 564 7619. Kotisivut
päivittyvät viikolla 37. Katso
siis tarkemmat tiedot www.kotkanseurakunnat.fi/langinkoski/
varhaisnuorisotyo

Nuorisotyö

Nuorten viikkotoiminta: Olkkari
ti klo 17.30-20 Ruonalan kirkon
alakerrassa (rippikoululaisille
merkintä 17.30-19 tai 18.30-20
paikallaolosta) Huom.! Olkkari
suljettu 9.9. - Salibandyä to klo
17.30-19.30 Aittakorven srk-talon salissa. - Nuortenilta la klo
18-21 Ruonalan kirkon alakerrassa (ei 25.10 syysloma, 1.11.
saunailta Ristiniemessä, 29.11.
saunailta Höyterissä). - Nuorten
iltamessu Ruonalan kirkossa klo
18 tiistaisin kerran kuukaudessa
(2.9., 30.9., 4.11., 2.12.).
Retket ja leirit: Maata Näkyvissä Festarit 14.-16.11. Turussa,
hinta 70 e. Ilm. viim.17.10. Ritalle p. 044 752 9486 tai kansioihin (Aittis/Ruonala). - Nuorten Adventtileiri 28.-30.11.
Höyterissä, hinta 20 e. Leiri alkaa pe klo 18 ja päättyy su klo
12. Ilm. viim.11.11. Ritalle p.
044 752 9486.

Järj. Kotkan seurakunta

Ulla Spännäri

Kymin seurakunnan
musiikkityö esittäytyy

Kymin kirkossa 1.11. klo 18

Tuula Mäkitalo

Kymin kirkkokuoro
Pitkän perinteen omaava kirkkokuoro täyttää pian 100
vuotta. Tule mukaan laulamaan! Harjoitukset joka viikko torstaisin klo 18 Karhulan srk-keskuksessa. Lisätietoja antaa Jarmo
Kaijansinkko p. 044 752 9502.

20.11. klo 19
Kymin kirkossa
Tänä vuonna 100 vuotta
täyttävän KansallisKuoron vierailukonsertti
yhteistyössä kamarikuoro
Kotka-Canton kanssa.
Ohjelmistossa mm.:
Dvorák: D-duurimessu,
Sibelius Op. 92: Oma Maa;
Mattsson (kantaesitys):
Barnvisa, Våren andas,
Stillheten.
Johanna RouhiainenSakari, joht.
Kalevi Kiviniemi, urut.

Viikkomessu

Kotkan kirkossa tiistaisin 2.9.-18.11. klo 18
ti 16.9. Ohraleipämessu
ti 21.10. Nuorten valmistelema viikkomessu
ti 18.11. Hiljaisuuden ja Taizén laulujen messu
Järj. Kotkan seurakunta

Tuomasmessut

Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

Kymin seurakunnan projektikuoro
Projektikuoro toimii periodiluonteisesti. Kuoro koostuu tällä
hetkellä kirkkokuoron ja Karhulan mieslaulun laulajista. Uusia
laulajia otetaan mukaan. Tulevan kauden projektina Gabriel
Fauren Requiem. Toiminta käynnistyy laululeirillä su 7.9. klo
12-18 Ristiniemen kurssikeskuksessa. Ilm. ja lisätietoja antaa
Jarmo Kaijansinkko p. 044 752 9502.

Tule mukaan musisoimaan,
ylläpidä hyvää harrastusta
ja kehitä itseäsi mukavassa seurassa!

Pyhäinpäivän
konsertti

Tervetuloa!
Järj. Kymin seurakunta

Bändipaja
Rytmimusiikista kiinnostuneille nuorille
yhtyemusisointia Boksilla ke klo 17-20. Lisätietoja antaa Jarmo
Kaijansinkko p. 044 752 9502.

Kymi Contento
Kymi Contento kokoontuu lauluharjoituksiin Helilän srktalossa kirkonmäellä (Suntionkatu) to klo 18-20. Lauluryhmää
johtaa Marjo Tamminen p. 044 524 8542. Tervetuloa entiset ja
uudet laulajat ja soittajat.

Poikakuoro Pirkanpoikien

• Musiikkia eri aikakausilta
Bachista tähän päivään.
• Poikakuoroa johtaa musiikin maisteri Jussi Kauranen
ja säestää kuoron oma
kasvatti, kuoronjohtaja
Joonas Rantanen.

Lapsikuoro Silmut
Kuoro 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Karhulan srk-keskuksessa ke klo 17-18.
Syksyn ensimmäinen harjoitus oli 27.8.
klo 17! Tule reippaasti mukaan! Soita ja
kysy Sinikka Vesala p. 044 725 9122.

Yhteislaulutuokiot Karhulan srk-keskuksessa kerran kuukaudessa torstaisin klo 14-15, seuraavat 25.9., 23.10. ja 20.11.

”Hiljaa jostain kuulen”

Kotkan seurakunnassa
• Su 21.9. klo 18 Henkeä ja
elämää Kotkan seurakuntakeskuksessa.
• Su 26.10. klo 18 YK:n päivän
ja rauhan Tuomasmessu
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
• Su 16.11. klo 18 ”Kiitosaiheita”
Hovinsaaren seurakuntatalossa.
Kymin seurakunnassa
• Su 14.9. klo 18 Kymin kirkossa, iltakahvi/tee messun
jälkeen Helilän srk-talossa.
• Su 12.10. klo 18 Kymin kirkossa, iltakahvi/tee messun

Itätyön keskus
Hovinsaarella
avoinna 4.8. lähtien
maanantaisin klo 9-13,
keskiviikkoisin klo 15-18
sekä perjantaisin
klo 9-13.

Katolinen
messu
Hovinsaarella

Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa (vaatteet,
liinavaatteet, lastentarvikkeet, huonekalut, kodinkoneet jne.) toimitettavaksi
Venäjän apua tarvitseville
mm. erilaisiin laitoksiin.
Itätyön keskuksen hoitaja
Galina Mikhaylova palvelee
sekä suomen että venäjän
kielellä p. 044 752 9491.

Sunnuntaina klo 16
Hovinsaaren
seurakuntatalossa
14.9., 12.10., 9.11., 14.12.
Messut toimittaa Isä
Stanislav Kouvolasta.
Järj. Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

Svenska
Kyrkokommittèn
meddelar
28. september kl 13
Mässa i Kotka kyrka, Kirsi
Hämäläinen
26. oktober kl 13 Mässa
i Kymi kyrka, förrättaren
öppen
30. november kl 13 i
Langinkoski kyrka, Kaarlo
Pöllänen. Kyrkkaffe.
9. december kl 18 i
Hovinsaari församlingshem De vackraste
julsångerna
24. december kl 14.30 i
Kotka kyrka Julbön, Kirsi
Hämäläinen

jälkeen Helilän srk-talossa.
• Su 30.11. klo 18 Kymin kirkossa, iltakahvi/tee messun
jälkeen Helilän srk-talossa.
Lauluharjoitukset alasalissa Karhulantie 31 pe 5.9.
ja ke 10.9., pe 3.10. ja ke
8.10., pe 21.11. ja ke 26.11.
Tervetuloa entiset ja uudet
laulajat!
Tuomasmessu
etsiville ja epäileville hiljaisuuden ystäville
myös Sinulle

Via Crucis
Riemuvoitto

Mosaiikkityö Sari Engelhardt.
Kuva: Tuulikki LIkitalo

Kansallis-Kuoro ja
Kotka-Canto

• Kirkkokuoron harjoitukset alkavat ke 3.9. klo 18-20 Kotkan
srk-keskuksessa jatkuen keskiviikkoisin. Tervetuloa myös uudet
laulajat! Lisätietoja saat Irina Lampénilta p. 041 462 6224.
• Yhteislauluhetket keskipäivän aikaan
alkavat ke 10.9. klo 12 Kotkan srk-keskuksen salissa ja jatkuvat keskiviikkoisin.
• Seurakuntayhtymän kanttoreiden
konsertti Su 12.10. klo 16 Kotkan kirkossa. Vapaa pääsy.

Kotkan kirkossa 25.-30.11.2008
Kotkan kirkon urut täyttävät 10 vuotta
1. adventtisunnuntaina 30.11.2008

Välkommen!

– kanssasi juhlassa ja arjessa
Musiikkityö Kotkan seurakunnassa

Kotkan Urkuviikko

Raimo Poutanen

Kerhot: Sunilan kerho ma klo
11.30-13 Sunilan srk-talossa Valliniemenk. 20, 15.9., 13.10. ja
17.11. -Diakoniapiiri ti klo 1213.30 Martan pirtissä, 16.9.,
14.10. ja 18.11. - Hurukselan
kerho ti klo 13-14.30 seuratalo
Soihtulassa, 7.10., ja 4.11. Jäppilän kerho to klo 13-14.30
VPK:n talolla, 25.9., 23.10. ja
27.11. - Tavastilan kerho to
klo 13-14.30 Tavastilan kirjaston
kerhoh., 18.9., 16.10. ja 20.11.
- Liikuntavammaiset ma klo
13-14.30 Karhulan srk-keskuksessa, 22.9., 20.10. ja 17.11. Näkövammaiset ma klo 1213.30 Karhulan srk-keskuksessa,
27.10. ja 24.11.
Diakonissojen vastaanotot
Sunilassa ma klo 10-11.30 alk.
15.9., Karhulan srk-keskus mape klo 9-10, tied. p. 225 9042.
Yksinhuoltajien leiri Höyterissä
26.-28.9. - Rovastikunnallinen
kehitysvammaisten kirkkopy-

hä 28.9. Pyhtäällä. - Näkövammaisten retkipäivä Höyteriin
29.9. - Omaishoitajien kokoontuminen to 13.11. klo 13
Alasalissa, Karhulantie 31. - Näkövammaisten kirkkopyhä su
16.11. Hovinsaaren srk-talossa
Tuomasmessun yhteydessä.

Meri Flyktman

Varhaisnuorille
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kutsuu tekijöitä
Uusi Kotkassa toteutettava pääsiäistapahtuma
esittäytyy Kotkan seurakuntakeskuksen kahviossa torstaina 4.9 klo
18. Tilaisuudessa
kuullaan otteita uudesta
käsikirjoituksesta, ja
kootaan yhdessä ideoita
ja ajatuksia Via Crucis
2009 -tapahtuman
sujuvaan toteutukseen.
Tiedustelut ja vapaaehtoisten ilmoittautumiset myös puhelimitse Harvola p.
044 752 9467. Sisältää
kahvitarjoilun. Lämpimästi tervetuloa!
Via Crucis Riemuvoitto -työryhmä

”Luomakunta
ylistää” -näyttely

Langinkosken kirkon
Toivonsalissa
3.9.-2.10.2008
Ikoni ja mosaiikki-näyttely
ja Sofia Virtasen valokuvia
mosaikkikurssilta
toukokuussa.
Avajaiset
ke 3.9. klo 18-20.
Näyttelyn avaus
Ritva Koverola.
Tervetuloa!
Näyttelyn järjestäjät:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
ja Kotkan opisto

Israelilaisten tanssien kurssi

Lauantaina 11.10. klo 13-18
Helilän seurakuntatalolla Kymin kirkon vieressä.
• Raamattuaiheisia tansseja kaikenikäisille,
opettajana Wim van der Kooij
• Kurssimaksu 10 euroa, sisältää keittoaterian
• Ilmoittautumiset 3.10. mennessä p. (05) 225 9000.

Järj. Kymin seurakunta

Tää toimii
Parisuhdeviikonloppu

Ristiniemen kurssikeskuksessa 3.-5.10.2008
Mitä jos lähtisitte kahdestaan parin päivän paussille seurakuntien kurssikeskukseen? Keskustelua, kuuntelua, parisuhteen huoltoa, ulkoilua ja hyvää ruokaa.
Tää toimii -viikonloppu Ristiniemen kurssikeskuksessa alkaa perjantaina 3.10. klo 18 ja päättyy
sunnuntaina klo 14.30. Hinta 50
euroa/pariskunta.
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä
Kymin seurakuntasihteeri Päivi
Ihatsulle p. 225 9022. Tiedusteluihin vastaavat Tero Hietanen p.
040 586 0997 ja Anne Silomaa p.
044 725 9031.
Järj. Etelä-Kymenlaakson perheasiain
neuvottelukeskus ja Kotkan ev.lut. seurakunnat

Osviitta
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Miehestä on moneksi

Toimistopäällikkö Seppo Huttusella on laaja työsarka

J

os yksi ja sama henkilö johtaa keskusrekisteriä, vastaa isännöinnistä vuokrakiinteistöissä, hoitaa veroasioita,
johtaa tietohallintoa, on työsuojelupäällikkö, sihteeri, esittelijä ja asiantuntija, niin toimenkuva voi hyvällä syyllä
luonnehtia laajaksi.
- Onhan se runsas, mutta se on myös monipuolinen, toteaa toukokuun alusta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän toimistopäällikkönä aloittanut kouvolalainen Seppo Huttunen.
Juuri toimenkuvan monipuolisuus sai
hänen hakeutumaan Pohjois-Kymenlaaksosta meren äärelle Kotkaan.
- Toimistopäällikkö on osa hallintoa, jonka tehtävänä on luoda edellytykset sille, että seurakunnan perustyön toteuttamiselle
on mahdollisimman hyvät puitteet. Hallinto siis tukee toimillaan hengellistä työtä.

Kuntoilija kotirempassa
Toimistopäällikkö Huttunen on entinen
aktiiviurheilija, jolloin aika meni lähinnä
yleisurheilun, jääkiekon ja jalkapallon parissa. Nykyään puolitoista- ja viisivuotiaiden poikien isän urheilu on vaihtunut kuntoiluksi, ja sitäkin hän ehtii harrastaa vain
”säännöllisen epäsäännöllisesti.”
Koti sijaitsee yhä Kouvolassa. 1950-luvun rintamamiestalossa ei tekemisestä ole
puutetta, vaan jossain päin taloa on aina remontti kesken.
- Nikkarin taidot olen opiskellut kantapään kautta. Kieltämättä se on komea tunne, kun saa omilla käsillään jotain aikaiseksi, Huttunen toteaa.
Kotkan muuttoa ei Kotka-Kymin seurakuntayhtymän toimistopäällikkö ole ainakaan vielä vakavammin harkinnut. Vaimon
vakituinen työ pitelee perhettä Kouvolassa eikä edestakainen ajomatkakaan pidennä Seppo Huttusen työpäivään kuin puolellatoista tunnilla.
- Täytyy kuitenkin tunnustaa, että olen
vähän jo vilkuillut asuntoilmoituksia täältä Kotkan suunnalta.

Kesäinen sisäänajo
Aikaisemmin kiinteistö- ja isännöintialalla
toiminut Huttunen ei ole ennen työskennellyt seurakunnan palveluksessa. Kolmen
seurakunnan yhtymä on jo organisaationa
laaja ja asettaa myös toimistopäällikölle
omat haasteensa.
Kesälomasesonkien aikana seurakuntayhtymän hallintokin käy ”hieman rauhallisemmilla kierroksilla,” joten Huttusella on ollut hyvää aikaa perehtyä uuteen
työhönsä.
- Nimikkeet ja termit ovat tulleet tutuksi ja toimintakulttuurista on muodostunut selkeä käsitys. Olen työnkuvaan erittäin tyytyväinen ja tehtävään hyvin motivoitunut.
Tällä hetkellä Huttusta työllistää erityisesti Kotkan Mariankatu 14 kiinteistön
peruskorjaus. Kiinteistössä sijaitsee sekä
asunto-, liike-, että seurakunnan omassa
käytössä olevia tiloja.
- Isännöitsijän rooli on korostunut ja sillä saralla tekemistä riittää myös jatkossa.
Seurakuntayhtymän omistuksessa on satakunta asuin- ja liikehuoneistoa ympäri
kaupunkia.

Budjetin kimppuun
Tuoreen toimistopäällikön todellinen voimainkoitos on pian edessä, kun hänen on
aika ruveta laatimaan talousarviota omalta vastuualueeltaan. Budjetti valmistuu hyvin pitkälti yhteistyössä, mutta sen valmistuminen vaatii tarkat aikataulut jatkokäsittelyille.
- Käytännössä kysymys on siitä, että mikä on kustannusten määrä ja millä ne ka-

Teksti ja kuva Ville Vanhala

Kymmenen
käskyä
miehelle

Haminan seurakunnan Simeonsalissa järjestetään miestapaaminen Kymmenen käskyä miehelle
sunnuntaina 5.10.2008 kello 1317. Ensimmäistä kertaa tämäntyyppisenä järjestettävässä teemailtapäivässä on vapaamuotoista keskustelua, pari alustusta, keittolounas ja
kahvi.

Seppo Huttunen siirtyi keväällä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän toimistopäälliköksi kouvolalaisen
isännöintiyrityksen palveluksesta. Mariankatu 14 tilojen peruskorjaus on pitänyt Huttusen kiireisenä
kesän ajan. Seuraavaksi hän pureutuu oman vastuualueensa tulo- ja menoarvioon.

tetaan. Yleinen kustannustason nousu luo
tietyt paineensa. Erityisesti rakentaminen
on viime vuosina kallistunut merkittävästi, Huttunen toteaa.
Kun yhdellä ihmisellä on työssään monta rautaa tulessa, niin hän ei voi välttyä niiltä tilanteilta, että eri hankkeet osuvat tehtäviksi samaan aikaan.

Pyhä Birgitta (1303-1373)
Ruotsalaiseen laamannisukuun kuulunut Birgitta Birgerintytär meni naimisiin 13-vuotiaana ja hän sai kahdeksan lasta. Jo avioliittonsa aikana hän oli hyvin kiinnostunut uskonnollisista asioista. Vuosina 1341-1342
hän vaelsi miehensä Ulfin kanssa Santiago de Compostelaan. Vähän sen jälkeen, leskeksi jäätyään, hän koki kutsumisnäyn ja siirtyi elämään Kristuksen morsiamena.
Birgitta pysyi kuitenkin maallikkona. Hänen ilmestyksistään koottiin myöhemmin kahdeksanosainen kirjasarja. Ilmestyksissä hänen kauttaan puhuivat niin Neitsyt
Maria, Kristus kuin Johannes Kastaja. Ilmestysten painopiste on Kristus-mystiikassa, Kristuksen kärsimyksis-

- Yhden työpäivän ajalle voi osua useitakin kokouksia. Johtoryhmä ja esimiehet kokoontuvat säännöllisesti. Palavereissa asiat
nostetaan esille ja niitä ruvetaan viemään
eteenpäin. Toimistopäällikköä eri alojen
tehtävät työllistävät eri tavalla ja onneksi
useimmiten eri aikaan. Se luo työhön vaihtelua.

Alustajiksi ovat lupautuneet jääkiekkovalmentaja Juhani ”Tami” Tamminen ja kansanedustaja Ilkka Kantola. Alustusten jälkeen on keskustelua.
Kello 16 siirrytään Marian kirkkoon
viettämään ehtoollista. Saarnan kirkkohetkessä toteuttavat Jari Lippo ja
ryhmä Jäykät.
Miestapaamisen järjestävät EteläKymenlaakson evankelisluterilaiset
seurakunnat.

Naismystikoita

sä ja niihin eläytymisessä sekä Marian kärsimyksissä ja
toiminnassa. Jumalan viha toistuu Birgitan näyissä, ja
samalla Jumala tarjoaa apuaan ihmiselle.

kansa on Vadstenan luostarissa. Birgitta julistettiin pyhimykseksi vuonna 1391 ja Euroopan suojeluspyhimykseksi 1999.

Birgitta koki, että hänet oli määrätty puuttumaan myös
ajan moraalisiin ja sosiaalisiin epäkohtiin. Hän vaikuttikin ilmestyksillään ja toiminnallaan laajalti sekä kirkollisiin että poliittisiin kysymyksiin. Hän oli yhtä aikaa poliitikko ja lohduttaja, jonka mukaan maallinen aktiivisuus
ja kontemplatiivinen rukouselämä kuuluvat yhteen.

Johanna Pekkola
Kymin seurakunnan kappalainen

Vuonna 1370 Birgitta sai luvan perustaa luostarijärjestön Vadstenaan. Birgitta kuoli Roomassa vuonna 1373,
mutta toiveensa mukaisesti hänen viimeinen lepopaik-

Pastori Johanna Pekkola kirjoittaa kirkkoa,
yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä koskettavista
aiheista Kotimaa-lehden verkkopäiväkirjassa 		
www.kotimaa.fi/lukijablogit tämän vuoden
elokuusta alkaen noin vuoden verran.

