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Joulukaappi
Vuosikymmeniä olen haaveillut, että kodissani olisi
joskus kaappi täynnä joulunajan koristeita, vain joulun
aikaan käytettäviä astioita, jouluvaloja, kynttilälyhtyjä ja
muuta adventin aikaan liittyvää.
Piilosta paljastuisi värikylläistä ja välkkyvää tilpehööriä,
tunnelmaan virittävät jouluverhot ja pöytäliinat. Kaapin
uumenissa hehkuisi muistojen galleria, sulassa sovussa pinossa olisivat jouluevankeliumi ja edellisen joulun parhaat kuvat ja kortit, glögimausteet, piparimuotit
ja tuoksuvat leivontaohjeet, kalkkuna- ja ruokareseptit
odottamassa elvytystä.
Kaappi olisi lukossa ja adventtina se aukaistaisiin.
Onko kaikki näin helppoa? Missä kaapin nurkassa uinuu joulutunnelma? Mistä laatikosta tai lokerosta löytyy
Joulun Sanoma.
Mitä tapahtuisi, kun kaappiin kurkistavalle paljastuisi, ettei todellista joulua voi säilöä, saati säilyttää läpi
vuosien.
Paraskaan joulu ei palaa. Kun tämä totuus paljastuu,
kaapin hohto häviää.
”Joulu syntyy sydämissä”. Niin juuri. Joulun Ihme on
syvällä mielessä ja syntymäjuhlan vire on joka vuosi
uusi. Joulukin elää ajassa, ei sitä voi sulkea ovien taa
odottamaan.
Aivan samoin ihmismielessä syntyvät suvaitsevaisuus, tasa-arvo, rakkaus. Sydämessä. Ei kaapissa eikä
kaapin ovien aukaisulla, vaan ”innerst inne”, ihmisen
sisimmässä, elävinä arjen käänteissä.

K-M Salonen

Ei tarvita kaappia, ei paikkaa, eikä aikaa: vain tilaa. Tilaa joululle ja Joulun Lapselle.

Tuula Mäkitalo
päätoimittaja
tuula.makitalo@evl.fi

Arkihuolesi
kaikki heitä
Arkihuolesi kaikki heitä,
mieles nuorena nousta suo.
Armas joulu jo kutsuu meitä
taasen muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä,
talven säästä kun tuoksahtaa
lämmin leuto ja henkäys hellä,
rinnan jäitä mi liuottaa.
Säveltäjä: Leevi Madetoja
Sanat: Alpo Noponen

Valoa ja lämpöä
Muutimme vaimoni kanssa Kotkaan ensimmäisen kerran kesän
kynnyksellä 1982. Moni asia oli
uusi ja outo - olihan kysymyksessä vastavalmistunut pappi ensimmäisessä työpaikassaan. Tunteen
tasolla muistan vieläkin vahvasti kun ensimmäisellä tutustumiskäynnillämme joskus silloin kevättalvella Silanderin Jorma haki meidät linja-autoasemalta ja
ajoimme sisälle Vatikaanin syövereihin. Siis seurakuntakeskuksen
autotalliin. Silloiselle maalaispojalle se oli kokemus.
Pian kuitenkin kotiuduimme
Kotkaan ja elokuisena sunnuntaiaamuna kirkonkellojen soidessa
saimme kokea syntymän ihmeen
esikoisemme myötä. Nyt hänkin
on saanut viettää jo toisen isänpäivänsä ja me olemme siirtyneet isovanhempien säätyyn. Papista on
tullut pappa.
Ensimmäisestä joulusta Kotkassa jäi muistiin lämmin kokemus. Perheestämme tehtiin silloiseen Etelä-Suomeen juttu ja siinä
mainitsin huoleni siitä, että pääseeköhän tänä vuonna edes joulusaunaan. Montaa päivää ei ehtinyt kulua jutun julkaisemisesta
kun puhelin soi. Ollikaisen Jaakko ja Terttu soittivat ja sanoivat
lukeneensa lehdestä, että kaipailemme joulusaunaa. ”Tulkaa meille”, kuului kutsu. Emme arvanneetkaan, mikä kaikki hyvä meitä
siellä Vaahteratiellä odotti. Saimme nauttia joulusaunan lämmöstä
rauhassa, kun lapsenhoitokin oli
järjestetty. Näin lämpimästi Kotka
otti meidät silloin vastaan. Mieltä
lämmittää vieläkin.
Nyt muutimme vaimoni kanssa Kotkaan uudelleen - siis kaksikymmentäkuusi vuotta myöhemmin. Poissa olimme kuusitoista
vuotta. Sinä aikana lapset - kaikki kolme - ovat kasvaneet aikuisiksi ja muuttaneet tahollensa. Miten nopeasti aika onkaan kulunut.
Asuimme nuo kuusitoista vuotta
Ruotsinpyhtään pappilassa. Sieltä
on jäänyt matkaevääksi kaksi jouluista muistoa.
Ruotsinpyhtäällä - siis Ruukissa
- on yli viisikymmentä vuotta kokoonnuttu jouluaaton illansuussa Kulkurin kuuselle julistamaan
joulurauha. Tapa sai alkunsa suuja sorkkataudin aiheuttamasta kokoontumiskiellosta. Kun ei saanut
kokoontua kirkkoon, kokoonnuttiin kuusen juurelle. Mieskuoro
oli aloitteentekijänä. Kuorolaulu, papin puhe ja yhdessä laulettu
enkelitaivaan luovat yhdessä tunnelmallisen hetken, johon ilmes-

Jäälyhdyt ovat valmiina, ja kohta ne saavat sisälleen kynttilät.

tyy hetkessä kuin tyhjästä muutama sata ihmistä. Toiset tulevat
kynttilälyhtyjen kanssa. Sieltä on
mukava poiketa hautausmaalle ja
sitten joulusaunaan.
Toinen muistoni liittyy siihen,
että keksin ottaa tavakseni tehdä jäälyhtyjä ja levittää niitä sitten pappilan lähimetsään. Aina ei
jäädyttäminen onnistunut tai sitten lyhdyt ehtivät sulaa, mutta
parhaimpana vuotena tuikki yli
viisikymmentä jäälyhtyä jouluyönä naapureiden ja pappilanväen iloksi. Mielessäni nimesin lyhdyt itselleni läheisille ihmisille ja
kynttilöitä sytytellessäni lähettelin
joulun enkeleitä heidän luokseen.
Viime vuosina
kävi kyllä niin,
että tullessani
jouluaaton töistä kotiin oli kotiväki jo sytyttänyt
lyhdyt
valmiiksi. Joka vuosi ei jäälyhtyjen tekeminen onnistunut,
mutta keksin
kerätä hautausKari-Matti_Salonen

Saatteeksi

Kohti joulua

Vuokko Marttila



maalta sinne jääneitä lasilyhtyjä
ja ei muuta kuin uusi kynttilä ja
ne loistivat melkein yhtä kauniisti kuin jäälyhdyt. Ja luulenpa, että ainakin vielä tänä vuonna joku
saattaa siellä kaipailla näitä pappilan jouluvaloja.
Nyt on sitten uusi aika elämässämme. Uuden sisällön joulun
sanomalle on tuonut mukanaan
lapsenlapsemme Joonatan. Olen
monta kertaa miettinyt, miten
suurta viisautta Jumala on osoittanut kätkiessään armonsa ja rakkautensa joulunlapseen. Jokaisessa lapsessa ja jokaisessa aikuiseksi
kasvaneessa lapsessa, myös itsessämme saamme nähdä luomisen
ihmeen. Saamme yhdessä enkeleiden kanssa yhtyä jouluyön ylistykseen; "Jumalan on
kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa."

Hannu Marttila
Kotkan
seurakunnan
kirkkoherra

Joulukeräys 2008

- Lahjoita toivoa tulevaisuuteen
Joulukeräyksen 2008 avulla tuetaan Suomen
Lähetysseuran hiv- ja aids-työtä Afrikassa ja
Aasiassa sekä terveydenhuoltotyötä Tansaniassa
ja Vietnamissa.
Hiv- ja aids-työn avulla pyritään vaikuttamaan sairauden ennaltaehkäisyyn, syiden paljastamiseen, syrjinnän poistamiseen sekä sairastuneita
hoitavien yhteisöjen tukemiseen.
Lähetysseura tekee hiv- ja aids-työtä Etiopiassa, Namibiassa, Tansaniassa,
Angolassa, Botswanassa, Kiinassa, Thaimaassa sekä Luterilaisen maailmanliiton LML:n kautta Mauritaniassa ja Zimbabwessa.
Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut ja Joulukeräys ovat esillä kirkoissa
joulun aikaan. Näiden yhteinen teema on Laula ja auta.

✗ Kansikuvassa

Matias Kariniemi Kymin seurakunnan Musapyhiksen jouluseimen ihmeen äärellä. Kuvaaja Ulla-Maija von
Hertzen
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Rakkain joululauluni
”Luulin, että Kesäpäivä Kangasalla on joululaulu…”
Lähes jokaisella ihmisellä on se yksi, rakkain joululaulu. Se on se laulu,
jota kuunnellessa tulee
ihmeellisen hyvä mieli.

– No, kun ilmastonmuutos lauhentaa talvet, niin kyllä Kesäpäivä Kangasalalla käy joululaulusta. Silti. Sylvian joululaulu on niin
kaunis, että sitä kuunnellessa sydän pakahtuu.

Kari Hassinen
Kymenlaakson
sairaanhoitopiirin johtaja

Rakkain joululaulu voi olla tuttu
jo lapsuuden jännittävistä jouluista tai se voi liittyä tiettyyn elämänvaiheeseen. Olipa miten tahansa,
ilman sitä laulua joulusta puuttuisi jotakin tärkeää.
Yhdeksän kotkalaista kertoo
tässä rakkaimmasta joululaulustaan.

– Jo monta viikkoa ennen joulua
kaupalliset joululaulut kaikuvat
kaupoissa ja vähän myöhemmin
radiossa ja televisiossa. Oikeaa

joulua se ei kuitenkaan mielestäni ole, vaan enemmänkin pyrkimystä saada ihmiset lahjanostotuulelle.
– Joululauluni on julsång, ruotsalaisen tenorin, oopperalaulajan
laulama O helga natt. Englanniksi monet tuntevat sen O holy nightina. Kun Björling laulaa O helga
nattin, joulu on taas täällä.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija von Hertzen

Seija Pusila
johdon assistentti
– Minulle tulee mieleen heti Varpunen jouluaamuna, se on minusta todella kaunis joululaulu. Sitä
laulua odottaa aina joulun alla
kuulevansa.
– Toisena on tuo Enkeli taivaan
lausui näin, ja se on tullut rakkaaksi jo lapsuudessa. Sitä on
myös laulettu sekä oman lapsen
että sisarusten lasten joulujuhlissa, ja aina se herkistää mielet.

Jari Järvelä
kirjailija
– Minun mieluisin joululauluni on
”O, helga natt” ja nimen omaan
Jussi Björlingin laulamana. Muut
eivät pysty samaan tulkintaan. Sitä soitan jouluyönä, kun maailma
ympärillä on hiljainen ja yö pimeimmillään.
– Björlingin ääni käy selkäytimeen
asti, se saa mustan taivaan väreilemään, varsinkin kun herra aukaisee sen kertosäkeen ”folk, fall du
neder, och hälsa glatt din frihet”.
– Siinä hetkessä on jotakin syvästi
maagista, samanlaista kuin lapsena joulupukin odottamisessa.

Leena Griinari
viestinnän opettaja
– Sylvian joululaulu sai minut aina lapsena liikuttumaan Siinä on
rankkoja vastakkainasetteluja joulun herkistämälle mielelle: vankilan ankeus, yksinäisyys ja kotimaan kaipuu ”pirtteihin pienoisihin”, joissa on valoisaa ja lämmintä.
– Nyt kun luin sanat uudelleen,
huomasin, että ne koskettavat tämän päivän ihmistä ihan yhtä lailla: jouluna pitääkin herkistyä ajattelemaan elämänmenoaan!

Tuija Arhosola-Häkämies
opinto-ohjaaja
– Jos saa nimetä vain yhden lempijoululaulun, niin kyllä se on En etsi valtaa, loistoa. Siinä laulussa on
mielestäni kerrottu joulun merkitys ja se, mitä kaikille toivoo: rauhaa, hyvää tahtoa ja uskoa hyvyyteen niin koko maailmalle kuin jokaiseen yksittäiseen kotiinkin.

Tähdet tuikkivat pimeyden keskellä monessa rakkaassa joululaulussa.

Pentti Välipakka
tutkimuspäällikkö

Mai Pounds
luokanopettaja

– Enpä juuri innostu enää joululauluista. En oikein koko joulustakaan. Tykkään toki kinkusta ja
punaviinistä. Olen tainnut tulla
vanhaksi!
– Mutta mieleen tuli muistoja siitä ajasta kun lapset olivat pieniä,
alle kouluikäisiä, ja asuimme Saksassa. Lapset ovat syntyneet siellä eivätkä oppineet suomea ennen
kuin muutimme tänne.
– Joulua toki vietettiin sielläkin
ja O Tannenbaum soi siellä. Suomalaisista joululauluista muistiin
on jäänyt Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu jne, erityisesti sen
tip tap, tip tap tipe tipe tip tap. Sitä leikittiin piirissä lasten kanssa ja tuo kertosäe olikin sitten ainoa osio, jonka lapset itse osasivat laulaa. Siinäpä siis minun joululauluni.

– Olen aivan joulu- ja joululaulufani. Valitseminen oli tosi vaikeaa, mutta... Olen elämässäni viettänyt yhden joulun Kaliforniassa.
Kukat kukkivat, ruoho oli vihreää ja aurinko paistoi. Joulutunnelmaa en tahtonut löytää mistään.
Joulun tunnelmaa toivat vain radiossa soineet joululaulut ja kauniit joulukuuset.
– Silloin ihastuin lauluun ”Have
yourself a merry little Christmas”
Se on sävelletty vuonna 1944 musikaaliin Meet me in St. Louis, ja
sen alkuperäisversion lauloi Judy
Garland. Suosikkiversioni laulaa
Luther Vandross. Laulu on mahdottoman kaunis ja se kehottaa
nauttimaan juuri tästä joulusta,
koska et voi tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Sari Pitkäpaasi
yrittäjä
– Suosikkijoululauluni on ”Oi Jouluyö”. Siitä syystä, että se on myös
äitini lempijoululaulu ja aina lapsuudessani hän rakensi ”oikean”
joulun leivonnaisineen, ruokineen
ja siivouksineen ja teki sen meidän
kaikkien muiden takia.
– Meille kotiin kerääntyivät edesmenneet isovanhempani sekä setäni.
– Vieraiden lähdettyä äitini laittoi
päälle kylpytakin ja kuunteli rauhassa tätä kappaletta.
– Nyt kun olen itse äiti ja rakennan oman näköistä jouluamme,
niin lapsuuteni joulusta kulkevat
mukanani äidiltäni oppimat perinteet sekä tämä joululaulu ja tapa kuunnella sitä perheeni nukkuessa onnellisen joulun jälkeen.

Irja Sinivaara
kirjailija
– Luulin, että Kesäpäivä Kangasalla on joululaulu, kun siinä lauletaan ”Kas Längelmävesi tuolla
vöin hopeisin hohtelee”. Ne hopeavyöt olivat hopeanauhaa, kuusenkoristeita. Koko laulu on kullan ja hopean välkettä. En osannut ihmetellä, miksi laulussa on
kuitenkin ”vesien sinivälkkeet”
ja muutenkin kovin kesänvaloisa
tunnelma.
– Jossakin vaiheessa yhdistin tämän laulun Sylvian joululauluun.
Lintu, joka on lentänyt kauas missä sypressit tuoksuvat talvellakin, on hirveän surullinen ja ikävissään.
– Mutta kun lintu laulaa ”oksalla ylimmällä”, se on päässyt vapaaksi häkistä ja tullut Suomeen
joulunviettoon ja onnellinen kun
”niin kauas kuin silmä siintää,
nään järviä lahtineen”.

Kotkan seurakunnassa
• Su 7.12. klo 15 Uusi lapsiperheille suunnattu joululaulutilaisuus
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
• Ti 9.12. klo 18 Ruotsinkieliset joululaulut Hovinsaaren seurakuntatalossa.
• Ke 10.12. klo 18 Hovinsaaren seurakuntatalossa.
• Su 14.12.klo 15 ja 18 Kotkan kirkossa.
Kymin seurakunnassa
• La 6.12. klo 13.30 kahvit ja klo 14 laulut ja arpajaiset Hurukselan
Soihtulassa, Heikki Harvola, Sinikka Vesala, Kristiina Majuri.
• Su 7.12. klo 14 Kymin kirkossa: kansainväliset joululaulut, monin
kielin, Heikki Harvola, Kymi Contento, Marjo Tamminen.
• Su 7.12. klo 18 Kymin kirkossa, kuoromusiikkia ja yhteislaulua, Sini
Mikkola, Nina Eskoli, Jarmo Kaijansinkko, Mikko Hauhia.
• Ke 10.12. klo 18 Jäppilän koululla, oppilaiden ohjelmaa,
Sini Mikkola, Jarmo Kaijansinkko.
• Su 14.12. klo 13 Sunilan seurakuntatalossa, Juha Tanska,
Sinikka Vesala, Tuomaskuoro.
• Su 14.12. klo 15 Kymin kirkossa, erityisesti lapsiperheiden kauneimmat, Johanna Tanska, Sinikka Vesala, Lapsikuoro Silmut.
• Su 14.12. klo 18 Kymin kirkossa, Marjo Kiljunen, Mikko Hauhia,
Karhulan Työväen Mieslaulajat.
• Ti 16.12. klo 18 Munkkisaaren Majalla, Varpu Sintonen,
Jarmo Kaijansinkko, Kymin nuoret.
• To 18.12. klo 18 Laajakosken kappelissa, Varpu Sintonen,
Sinikka Vesala, Viiriäiset.
• Su 21.12. klo 18 Kymin kirkossa, yhteislaulua Tiina Huhtanen,
Mikko Hauhia, Jarmo Kaijansinkko.
Langinkosken seurakunnassa
• Su 7.12. klo 18 Ruonalan kirkossa, Tero Hietanen,
Minna Kettunen, Koskigospel.
• Ke 10.12. klo 18.30 Englanninkieliset joululaulut Langinkosken
kirkossa, Marianne Vitikainen-Mojica, Rommel Mojica, Tarja
Silvennoinen.
• To 11.12. klo 18 Haltijassa, Haltijantie 1, Jukka Lopperi,
Tarja Silvennoinen.
• Su 14.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven
seurakuntatalossa, Anne Läheniemi, Minna Kettunen, lapsikuoro.
• Su 21.12. klo 18 Langinkosken kirkossa,
Kaarlo Pöllänen, Tarja Silvennoinen,
Kammarikuoro.

Kauneimmissa joululaulutilaisuuksissa
kerätään kolehdit Suomen Lähetysseuran työlle.
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Soiva joulutervehdys
suorana kotiovelle
Vastuuntuntoinen hautaustoimisto luotettava asiantuntija kaikissa
hautaukseen liittyvissä järjestelyissä
HAUTAUSTOIMISTO JA
KUKKAKAUPPA

Keskuskatu 35 Kotka
puh. (05) 216 263

Tervetuloa
hyvän mielen
joululahjaostoksille
lähetystorille!

Haluatko ilahduttaa ystävääsi aivan uudella tavalla?
Nyt voit lähettää hänelle soivan
joulutervehdyksen! Lauluryhmä
vie tervehdyksesi perille lauantaina 20.12. klo 14-18 tai maanantaina 22.12. klo 17-20 valintasi mukaan. Laulun mukana kulkee joulukortti, josta vastaanottaja näkee,
kuka on tervehdyksen lähettäjä.
Mikäli tervehdyksen saaja ei ole
kotona lauluryhmän vieraillessa,
jätetään joulukortti postilaatikkoon.
Laulutervehdyksen hinta on 10
€ ja sillä tuetaan terveystyötä Afrikassa ja Vietnamissa Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen kautta.

Laulutervehdyksen voi lähettää
Kotkan seudun koteihin, ja tilauslomaketta on saatavana Langinkosken seurakunnan seurakuntatoimistosta tai nettiosoitteesta
www.kotkanseurakunnat.fi .
Tilausten tulee maksaa ja palauttaa 12.12. mennessä. Lomakkeet palautetaan Langinkosken
seurakunnan seurakuntatoimistoon tai postitetaan netin kautta
osoitteella marianne.vitikainenmojica@evl.fi . Maksu suoritetaan
tilille Nordea 159830-6104707, viite: 9085.
Maksun voi suorittaa myös tilauslomakkeen palautuksen yhteydessä seurakuntatoimistoon.
Voit olla mukana myös laulupo-

rukassa toimittamassa tervehdyksiä perille! Myös autollisia laulajia
tarvitaan. Laulutervehdyksen viejäksi voit ilmoittautua soittamalla kanttori Tarja Silvennoiselle p.
041 462 6203. Voit olla mukana sinulle sopivan ajan.
Soivan joulutervehdyksen järjestää Langinkosken seurakunnan lähetys- ja musiikkityö.

Apua Kongoon
Mariankatu 14
Kotka
puh. 218 2600
Avoinna
ma-pe 9-17
la 10-14
www.lahetystorit.fi
Ilmainen noutopalvelu

FIDA LÄHETYSTORIEN TUOTTO KÄYTETÄÄN MAAILMAN KÖYHIEN HYVÄKSI.

Rakkautesi
on ihmeeni
lapsivangit.fi
PAREMPI ELÄMÄ -joulukeräys
• puh. 0207 120 240 • IRR-TV

Kongossa on meneillään yksi maailman pahimmista maan sisäisistä levottomuuksista johtuvista humanitäärisistä kriiseistä. Yli 200 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kapinallisjoukkojen ja maan armeijan välisten taisteluiden
tieltä Pohjois-Kivun alueella.
Myös ulkomaiset avustustyöntekijät ovat
joutuneet poistumaan Gomasta, mutta avustustyötä jatketaan. Ihmiset tarvitsevat välitöntä hätäapua, ruokaa, puhdasta vettä ja välikaista suojaa.
Kirkon Ulkomaanapu avustaa väkivaltaisuuksia paenneita ihmisiä ulkoasiainministeriön myöntämällä 300 000 euron tuella. Tuki kohdistetaan välittömään hätäapuun.
- Tarvitsemme myös yksityisten ihmisten
avustuksia, sillä avun tarve alueella on todella
suuri, toteaa suunnittelija Nanny Nordström.
- Esimerkiksi 40 eurolla voimme hankkia
perheelle hätäapupaketin. Yhden aliravittujen
lasten lisäruokintakeskuksen ruokakulut ovat
250 euroa ja lääkekulut 100 euroa kuukaudessa, Nordstöm jatkaa.
Hädässä eläviä kongolaisia lähimmäisiä voi
auttaa lahjoittamalla Kirkon Ulkomaanavun tilille Nordea 157230-500504, viite 1070.

Kun aikuiset taistelevat, lapset kärsivät eniten, myös Kongossa.

Textari-Helppi auttaa nuoria

Testaamme painolaatua

Varhaisnuorille, nuorille ja opiskelijoille suunnattu tekstiviestiauttamispalvelu Textari-Helppi
tuli lokakuun alussa toimineeksi
vuoden ajan.
Textari-Helppiä ylläpitää ja
koordinoi Kotkan seurakuntayhtymän erityisnuoriso- ja oppilaitostyö, ja tarkoituksena on jeesata
kun on tarvis. Apu on yhtä lähellä kuin oma kännykkä, ja se onkin
nuorelle matalan kynnyksen mahdollisuus pyytää apua.
Textari-Helppiin voi ottaa yhteyttä jokapäiväisissä ongelmissa. Viesteihin Textari-Helpissä
vastaavat siihen koulutetut täysiikäiset päivystäjät. Kysyä tai kertoa voi mitä vaan maan ja taivaan
väliltä täysin luottamuksellisesti.
Viestin lähettäjän numero ei näy,
koska järjestelmä piilottaa numeron. Tämän lisäksi viesteihin vastaajat ovat vaitiolovelvollisia.
Vuoden aikana Textari-Helppiin on saapunut lähes 500 viestiä. Eniten viestit ovat koskeneet
ihmissuhteita, perhe-, seurusteluja kaverisuhteita sekä seksuaalisuuteen liittyviä asioita.
Tämän lisäksi on tullut pohdintaa omasta kehityksestä ja elämäs-

tä, uskontoihin ja uskoon liittyviä
kysymyksiä ja yksinäisyyteen
ja terveyteen liittyviä viestejä.
Helppiin voi lähettää viestiä mistä vaan aiheesta, joka mietityttää, ahdistuttaa
ja kysytyttää.
Joukkoon on tietysti
mahtunut myös sellaisia viestejä, jotka voidaan luokitella kokeiluiksi, miten
niihin vastataan.
Textari-Helpin periaate on, että kaikki viestit otetaan
vakavasti ja kaikkiin niihin vastataan asiallisesti. Jokainen viesti on tärkeä ja etenkin jokainen ihminen viestien takana on
tärkeä omana itsenään, Jumalan
ainutlaatuisena luomistyönä.
Vuoden aikana on työntekijällä
useampaan otteeseen ollut sellainen olo, että tämä palvelu on paikallaan ja sille on tarvetta. Toivon
myös tietysti, että he, jotka ovat
meille viestejä lähettäneet, ovat
myös kokeneet apua saavansa.
Suuri kiitos pitää myös esittää

kaikille innokkaille päivystäjillemme.
He ovat kaikki olleet mielellään toiminnassa mukana ja
vastaamassa viesteihin, koska kaikilla on
intoa ja halua auttaa heitä apua tarvitsevia.
Viesteihin vastataan kouluvuoden aikana 24 tunnin
kuluessa. Viestit tallentuvat odottamaan päivystysaikaa. Viestin lähettäminen TextariHelppiin maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Palvelu toimii
seuraavilla liittymillä: Sonera, Tele Finland, Elisa, Kolumbus, Saunalahti ja DNA Finland.
Textari-Helppiin voit lähettää
viestin seuraavasti: kirjoita viestin alkuun KYSY ja oma viestisi.
Tämän jälkeen lähetä viesti numeroon 16183.

Tuula Uusitalo
erityisnuorisotyönohjaaja
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Jouluseimen äärellä
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Ulla-Maija von Hertzen

ouluseimi on meillä suhteellisen uusi joulukoriste. Sen suosio on kasvanut nopeasti, ja yhä useammat hankkivat koteihinsa seimiasetelman.
Moni on tuonut sellaisen tuomisiksi ulkomaanmatkalta. Jopa kauppaliikkeet asettavat
jouluseimiä näyteikkunoihinsa
joulun alla. Mistään uudesta asiasta ei kuitenkaan ole kyse, ulottuuhan jouluseimen historia kauas 300-luvulle.
Varhaisimmat kuvat Jeesuksen syntymästä ovat 300-luvulta.
Rooman katakombeista löytyneissä kuvissa ovat Jeesus-lapsi seimessä, paimenet sekä härkä ja aasi seimen ääressä. Vasta myöhemmin kuviin tulivat mukaan Maria
ja Joosef, enkelit ja itämaan tietäjät. Kirkoissa ruvettiin esittämään
400-luvulla joulukuvaelmia, joita
varten kirkkoon rakennettiin seimiasetelmia. Myös keskiajan kirkkonäytelmien aiheena oli Jeesuksen syntymä.

kruunun ja valtikan maahan. Balthasar seisoo toisessa kädessä valtikka, toisessa kultarasia, jossa on
suitsuketta. Nuori Caspar pitää
valtikkaa ja mirhamiastiaa.
Seimiasetelmiin on ollut tapana
sijoittaa joululegendojen mainitsevia kasveja. Palmu suojasi pyhää
perhettä pakomatkalla, ruusut, liljat ja akileijat ovat Marian nimikkokukkia, valkeat jouluruusut ja
punaiset joulutähdet esiintyvät
legendoissa. Kielot ja tulppaanit
kuvaavat Kristuksen kärsimystä.
Ikivihreät kasvit ovat iankaikkisen elämän vertauskuvia.

Pohjolan seimet

Ensimmäinen seimi

Seimien suosio kasvaa
Ensimmäinen kirkko, johon pysty-

Ilon tähtiä

Musapyhiksen lapset pysähtyivät seimen ihmeen äärelle.

tettiin seimiasetelma, oli Rooman
Santa Maria Maggiore. Sen seimi
vuodelta 1291 sijoitettiin niin, että sen saattoi nähdä vain polvistumalla ja kumartamalla. Seimet
alkoivat yleistyä 1300-luvulla, ja
1500-luvulla niitä oli kaikkialla
Etelä- ja Keski-Euroopassa. Vähitellen jouluseimet levisivät myös
kirkoista koteihin. Lähetystyön
myötä jouluseimi tuli suosituksi
myös Latinalaisessa Amerikassa
ja Afrikassa.
Jouluseimien ulkonäkö vaihteli suuresti. Kirkkojen upeat seimiasetelmat olivat kooltaan usein

Pakkanen repi leuoillaan paksua
koivua. Haava aukeni kunnes ohikulkija olisi voinut työntää kätensä kyynärpäätä myöten runkoon.
Valo häiritsi minua, heräsin,
kylmäsi. Tiesin nukkuneeni kauan
ja joku rapsutti massuani.
Pörähdin ulos ja näin pienen
kalpean pojan, joka oli tunkenut
kätensä puuhun.
”Kuka olet?” kysyi poika ja katsoi kättään, ikään kuin olisin siitä
syntynyt. ”Tulitko puun sisältä?”
En tiennyt, kuka olin, mutta tiesin, että minulla oli tehtävä, löytää
joku, mutta kuka? Muistin nukkuneeni kauan puun lämmössä.
”On jouluaatto, isä ja äiti istuvat talossa, he ovat suruissaan,”
poika selitti, että jouluna piti iloita ja rakastaa; se oli joulun tarkoitus.
En etsinyt surua tarkoituksek-

monikymmenmetrisiä joka suuntaan, ja asetelmiin lisättiin erilaisia
henkilöhahmoja sekä raamatullisia näkymiä. Vähitellen vakiintui
perinteisen jouluseimen malli.

Seimen ulkonäkö
Asetelmaan kuuluu majatalo, jonka keskellä on seimi. Marian paikka on katsojasta vasemmalla. Hänen pukunsa värit ovat puhtautta kuvaava valkoinen, rakkautta
kuvaava punainen ja taivaan sininen. Joosef on katsojasta oikealla.
Hänen pukunsa värit ovat keltainen ja ruskea kuvaamassa uskoa

seni. Nousin korkealle kaupungin
ylle, juoksin ja lensin, enkä löytänyt muuta kuin kiireisiä ja ahneita, juopuneita ja syöpyneitä. Heitä en etsinyt, petyin, koska rauha
ja kauneus puuttuivat. Ei ihme, että poika oli surusta kalpea. Kaupungin yltä näin ihmisiä etsimässä toisiaan, mutta minä en nähnyt
muuta kuin suunnattoman savupiipun, joka tuprutti savuista lämpöä ylle joulukoristellun levottomuuden. Tätäkö oli joulu?
Ravistin päälleni sataneen lumen ja palasin ainoan minua kiinnostavan ihmisen luokse, sanomaan hyvästit.
Harmaan talon piipusta pursui
suru kuin kuorrutus. Hämärsi. Pieni poika seisoi edelleen pihalla ja
katseli valaistuja ikkunoita. Poika
oli kalpeampi kuin kukaan.
”Tarkoitusta en löytänyt, lähden pois”, huudahdin ja kiirehdin kohti tehtaan savupiippua, jo-

ja viisautta.
Aasi on Marian lähellä, härkä
Joosefin vieressä. Nehän lämmittivät hengityksellään vastasyntynyttä lasta. Enkeleitä voi olla useita, koska heitä oli evankeliumin
mukaan ”suuri taivaallinen sotajoukko”. Paimenet ovat Marian lähellä, he edustavat meitä tavallisia ihmisiä. Paimenten mukana
on lampaita ja koiria.
Joosefin puolella ovat kolme itämään tietäjää sekä heidän kamelinsa. Vanhin tietäjä, Melchior, on
polvillaan ja ojentaa kultaista lipasta kohti lasta. Hän on laskenut

Marja Meura
Lähdekirjoja: Outi Kecskemeti - Tuula Luoma, Seimikirja. Kaisu Vuolio,
Suomalainen joulu.

Joulupakina

ka veti minua puoleensa
kuin ilo pojan silmiä.
”Älä mene, minä”,
kuulin parahduksen,
mutta minulla oli kiire, joulukiire.
Lensin nopeammin kuin koskaan, mutta piipun juurella en
enää päässyt kohoamaan ylöspäin. Piipun paino lepäsi varjollani. Kiipesin, raahauduin ja loput
metrit raavin tikkaita pitkin huipulle. Tuuli paiskoi kylmiä tervehdyksiä. Piipusta tulvi savua, jonka
keskellä näin syvyydessä valoa,
lämpöä. Halusin heittäytyä, lopettaa iloton elämäni, tarkoitukseton.
Olin syöksymässä lämpöön, kun kuulin uudelleen pojan äänen.
”Älä tee sitä.”
Katsoin alas tikapuihin,
ei ketään.
”Olen etsimässä sinua”, ääni tuli ilmasta.
Ulla-Maija von Hertzen

Seimiperinteen varsinaisena isänä
pidetään kuitenkin Franciscus Assisilaista. Nuorena munkkina hän
osallistui viidenteen ristiretkeen
haaveenaan viettää joulu Betlehemissä. Jerusalemissa hän kohtasi vain taisteluja ja verilöylyjä. Franciscuksesta tuli ristiretkien vastustaja. Hän hoiti haavoittuneita ja saarnasi retken johtajille, että muslimit eivät ole vastustajia vaan veljiä.
Palattuaan Italiaan kotiseudulleen Assisiin hän päätti jouluna
1223 pystyttää Betlehemin seimen
lähellä olevaan köyhään Greccion
kylään. Oljilla täytetyn kaukalon
viereen hän kuljetti maalaistalon
eläimiä. Seimi oli tyhjä, sillä Franciscuksen mukaan köyhä näkee
Kristuksen kaikkialla. Seimen äärellä hän toimitti jouluyön messun
yleisönä muita kerjäläismunkkeja
ja kyläläisiä.

Protestantit pitivät seimeä katolisena joulukoristeena, ja he käyttivät seimen sijaan joulukuusta.
Vasta vuosisatojen kuluttua erimielisyydet unohdettiin ja molemmat joulukoristeet otettiin
käyttöön puolin ja toisin. Pohjoismaissa jouluseimen käyttö taantui jo 1600-luvulla. Ruotsiin seimet tulivat takaisin 1900-luvun
alussa, ja ne yleistyivät muutaman
vuosikymmenen aikana.
Meillä Suomessa Kotiliesi-lehti esitteli 1930-luvulla arkkipiispa
Lauri Ingmanin kodin jouluseimen. Tokihan seimi esiintyi taiteessa, joulukorteissa ja joulujuhlissa. Suomen luterilaisiin kirkkoihin tulivat jouluseimet vasta 1980luvulla, mallia näyttivät Turun ja
Oulun tuomiokirkot. Nyt jouluseimi on löytänyt tiensä myös koteihin.
Seimiasetelmien ulkonäkö vaihtelee suuresti. Seimiperinteen
aloittajan, Franciscus Assisilaisen, opetuksia ajatellen seimi ei
saisi olla pelkkä kiiltokuvamainen
koriste, sillä ”Kristus syntyi siellä,
missä oli alhaista, vähäistä ja köyhää.” Kun katsomme seimeä, niin
tallin alhaisuudessa voimme kohdata kristinuskon perussanoman.

Kalpea poika leijui vierelläni ja
ojensi kätensä. Miten hän osasikin lentää? Nyt tiesin ketä olin etsinyt.
Lähdimme yhdessä, käsikkäin.
Oli kuin enkeli olisi kumartunut
piipusta ylle kaupungin ja tiputtanut tähtiä virtaan, joka vei niitä kaukaiseen kotiin. Me olimme
tähtiä, ilon tähtiä.
Tähtien myötä joulun rauha hiipi ihmisten uneen: jokainen päätti tehdä
hyvän teon, sitten toisen, ja aina
vain uudestaan
täyttää joulun tarkoituksen: ilon,
rauhan ja rakkauden.
Petri Pietiläinen
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Sakari Pönniö

Muistoja ja mielikuvia tulvi osallistujien mieliin.

70-luvun seurakuntanuoret tapasivat
Sakari Pönniö

Kolmekymmentä vuotta suli muistin kerrostumiin, ja silmätkin kostuvat
Kotkan ja Langinkosken seurakuntien 70-luvun nuoret kokoontuivat yhteiseen viikonloppuun
Ristiniemeen 13.-14.9. Paikalle oli
saapunut lähes 100 entistä seurakuntanuorta ja sen aikaisista seurakuntien työntekijöistä lehtori Sinikka Laine.
Olen miettinyt, mikä saa kiireiset keski-ikäiset ihmiset yhteen
vuosikymmenten takaa? Poikkeaako tämä ”reunioni” muista nuoruuden muisteluista kuten luokkakokouksista? Ja onko omille lapsilleni, jotka ovat juuri teini-iän sivuuttaneet, jäänyt nuoruudestaan yhtä vahva kokemus
ja yhteenkuuluvuuden tunne, jota hakeudutaan vielä vuosikymmentenkin takaa jakamaan?
Ajan syyskuisena lauantaiaamuna kapeaa hiekkatietä, joka
polveilee tutunoloisten maalaistalojen, peltoaukeamien ja metsäsaarekkeiden lomitse kohti menneisyyttä. Syysaamun aurinko
taittuu silmiini tuulilasin läpi. Yritän palautella mieliini sitä aikaa
ja niitä ihmisiä, jotka tämä miljöö nostaa esiin muistin kätköistä.
Kurvaan leirikeskuksen pihaan.
Rakennukset vaikuttavat tutuilta, tosin mittakaavaltaan pienentyneiltä, mutta yhtään tuttua autoa ei näy kymmenien jo paikalle
saapuneiden joukossa. Tuntisinko ketään?
Sisääntulon vastaanottoaulassa on ilmoittautuminen kuten

Ristiniemessä kohdattiin vanhoja tuttuja. Sinikka Laine oli 70-luvun nuorisotyössä keskeinen lehtori ja Jukka Lopperi oli
vielä seurakuntanuori. Jaana Vanninen vaikuttaa juuri 30-vuotiskonserttiaan valmistelevassa Saviastiat-lauluyhtyeessä.
Kuvassa vasemmalta Jaana Vanninen, Mika Inkeroinen, Outi Joki, Sinikka Laine, Jukka Lopperi ja Sinikka Lopperi.

mihin tahansa konferenssiin tai
symposiumiin. En tunne nimilapun rintaani antavaa ”tyttöä” enkä saapumiseni kirjannutta ’poikaa’. Alan katsella ympärilleni.
Etsin kultaisen keski-iän saavuttaneiden tätien ja setien joukosta
merkkiä tai piirrettä, johon tarttua. Joku tulee luokseni ja tervehtii iloisesti. Pitäisikö minun edes
tuntea sinua ajattelen, mutta onneksi on nimilaput. Vilkaisu rintalappuun ja silmänräpäyksessä
kolmenkymmenen vuoden pölyt
pyyhkiytyvät muistilevyltäni. Sama toistuu pitkin päivää. Tuttuus

on tavoitettu. Mutta kuinka on yhteyden laita?
Iltapäivän ohjelmassa on muistoja 70-luvulta. Meitä oli aktiivisesti mukana seurakuntanuorten toiminnassa parisataa nuorta ja tämä koskee ainoastaan 70luvun alkupuolta. Jälkimmäinen
puolisko oli kaiketi samansuuruinen. Nyt paikalle oli saapunut
lähes 100 muinaista seurakuntanuorta. Iso laiva kääntyy hitaasti. Mutta se kääntyy; muistikuvia,
lauluja, puheenvuoroja, haastatteluja ja diakuvia…
Niinkuin kaikissa nostalgiata-

pahtumissa on 70-luvun nuortenkin tapaamiseen kutsuttu yhteyttä
luovia lisäelementtejä. Yksi sellainen on kotkalaisen 80-luvun taitteen rock-gospelin ykkösnimi Tyhjä Hauta, joka kiersi esiintymässä
paitsi Sibeliuspuiston jo puretulla
esiintymiskatoksella myös ympäri
Kymenlaaksoa. Lauantai-illan viimeinen ohjelmanumero on varattu Tyhjä Hauta reunionille.
Sali himmennetään, spotit kohdistetaan ja kansa odottaa, kunnes
bändi tulee takahuoneesta. Ei se
käy kuten nyansseja myöten hiotun pintabändin, mutta käy kui-

tenkin. Sähköpiano tarjoaa ensisoinnut, bassorumpu määrää tahdin, kunnes laulusolisti tulee mikrofonin taakse: ”Kaksikymmentä
viisi vuotta te olette tätä odottaneet” ja sitten: Eino Enkeli korkealta-ja-kovaa räjäyttää tajunnan.
Kitarasoolo valittaa ja pianisti
takoo molemmin käsin. Bassokitara jyrää kulisseissa ja hikikarpalot nousevat otsalle. Bändi esittää
koko repertuaarinsa. Kolmekymmentä vuotta sulaa muistin kerrostumiin. Silmätkin kostuvat.
Nostalgiakylpy seurakuntanuoruuteen ei aiheuttanut sunnuntaiaamuna päänsärkyä. Ei sitä ollut
voinut aiheuttaa baaritiskillä valomerkkiin asti notkuminenkaan.
Mutta seuraavan aamun brunssilla on jo lähdön fiilis. Mikä siinä
on, että paluu takaisin arkeen on
aina yhtä vaikeaa? Se oli sitä 70luvulla ja on se sitä vieläkin. Jokin
meitä oli koskettanut. Ei se pelkästään elämän lyhyydestä voinut johtua. Silloin 30 vuotta sitten
meillä oli ollut koko elämä elettävänämme.
Johtuisiko se yhteisistä arvoista,
nuoruuden hetkistä ja uskon yhteydestä? 70-luvun seurakuntatyö
Kymenlaaksossa oli nuorisoherätyksen aikaa. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien muinaiset
seurakuntanuoret ovat osa tuota
liikettä.

Risto Pönniö
70-luvun seurakuntanuori
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Joulupuu-keräys
tuo jouluiloa
lapsille

Enkeli haudalla on kaipauksen merkki.
Ulla Spännäri

K

otkan hautausmailta löytyy satoja enkeleitä.
Jo lyhyt kävely Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän hautausmailla tuottaa tulokseksi useita siivekkäitä ihmishahmoja. Niitä istuu muistomerkkien päällä ja niitä on kuvattu hautakiviin. Mutta
miksi enkeli on haudalla kuin kotonaan?
Enkeleitä on kuvattu uusiin ja
vanhoihin hautamuistomerkkeihin. Varsin tuoreilla hauta-alueilla näkee usein valkoisia lapsienkeleitä, jotka istuvat hautakiven
päällä tai sen edessä. Saattaapa
jonkun haudan ääreltä löytyä suoranainen parvi pikkuenkeleitä.
Toiset pitävät näitä pieniä patsaita kitsinä, jotenkin vähäarvoisena rihkamana. Heidän mielestään pullukat lapsienkelit eivät
edes sovi hautausmaalle.

Olli Seppälä

Enkeli kertoo toivosta

Surua ja toivoa

Vilpittömiä ajatuksia
Pieniä enkelipatsaita ja -koristeita on hautausmailla kuitenkin paljon, eivätkä ihmiset niitä ilman
syytä tuo rakkaittensa haudoille.
Ehkäpä kitsienkelin helppo saatavuus ja halpa hinta perustelevat
niiden käyttöä, mutta taustalla on
varmasti myös syvempiä ja vilpittömämpiä ajatuksia. Lapsi viittaa
viattomuuteen ja puhtauteen.
Lapsenhahmoisia enkeleitä
kutsutaan myös joskus serafeiksi, vaikka raamatullinen serafi on
toisenlainen, paljon jylhempi hahmo. Lapsienkelit ovat oikeastaan
sukua antiikin kupidoille ja amoriineille, rakkauden pikku hengille, mutta tuskin niitä siinä merkityksessä haudoille tuodaan.
Lapsienkeliä hautamuistomerkillä voidaan perustella myös sillä, että ihmisestä ikään kuin tulisi kuoltuaan enkeli, mutta näin

Lapsenkasvoinen enkeli löytyy Kymin
Vanhalta hautausmaalta.

ei kristillisen käsityksen mukaan
kuitenkaan tapahdu. Ihminen ei
kuolemassa vaihda lajia. Enkelit
ovat luotuja omaksi joukokseen,
kuten ihmiset omakseen ja eläimet samoin.
Haudalla istuva pikkuenkeli voi
viitata myös sieluun, joskin lintu
sielun symbolina on luontevampi.

Enkeliveistos haudalla voi myös
olla ”kuoleman enkeli” eli enkeli, joka vanhan kristillisen käsityksen mukaan auttaa ihmisen sielun
pois hänen maanpäällisestä ruumista. Tämä sielun apuna oleva
enkeli on kuitenkin yleensä kuvattu lentävänä.
Toisinaan enkeli on ikään kuin
mukana omaisten surussa ja se on
kätkenyt kasvonsa käsiinsä. Rukoilevan enkelin on ajateltu kertovan mahdollisuudesta, että enkelitkin rukoilisivat vainajan sielun puolesta. Ristiin nojaava enkeli puolestaan kertoo Kristuksen
pelastustyöstä.
Vanhemmissa hautamuistomerkeissä enkeli voidaan kuvata
ripottelemassa kukkia tai kukan
terälehtiä. Tällainen kuva kertoo
unohduksesta ja ikuisuuden alkamisesta.
Haudalle kuvatut suurikokoiset enkelipatsaat viittaavat ylösnousemukseen. Ne ovat ikään
kuin pääsiäisenkeleitä, jotka kertoivat opetuslapsille, että Kristus

Mikä on enkeli
Enkeli on perinteisen määritelmän mukaan taivaallinen henkiolento tai sanansaattaja, jonka
tehtävänä on kertoa ihmisille Jumalan tahdosta. Enkeli voidaan
määritellä myös Jumalan läsnäolon ja varjeluksen vertauskuvaksi.
Enkeli kuuluu olennaisesti
kristilliseen käsitteistöön ja hartauselämään. Enkeli esiintyy yhtä hyvin vakavassa taiteessa kuin
populaarikulttuurissa. Raamatussa enkeli mainitaan 300 kertaa.

on noussut ylös ja voittanut kuoleman. Pohjimmiltaan enkeli haudalla kertoo toivosta ja pääsystä
iankaikkiseen elämään.

Olli Seppälä

Suomessa on tänäkin jouluna tuhansia lapsia, jotka eivät saa viettää joulua turvallisesti yhdessä läheistensä kanssa. Joulupuu-keräyksen avulla jouluiloa tuodaan
niille lapsille, jotka muuten uhkaavat jäädä ilman joulupukin
tuomisia.
Kotkan Nuorkauppakamarin
Joulupuu 2008 -projektin keräyskampanja odottaa sinunkin lahjaasi. Lahjaksi käy uusi ostettu tai
itse tehty lahja. Jokainen joulumieltä levittävä lahjoittaja tuo pakettinsa itse keräyspisteelle ja kertoo minkä ikäiselle lapselle lahja
lahjoittajan mielestä sopii.
Joulupuu -projekti toteutetaan
Kotkassa yhteistyössä kaupungin
sosiaalitoimen kanssa. Kotkassa on myös yrityksiä lähtemässä
mukaan Joulupuu -projektiin lahjoittamalla lapsille ja nuorille joululahjoja Lisää Kotkan seudun yrityksiä toivotaan mukaan!
Keräyspisteitä on Jumalniemen
liikekeskuksessa, Sutelan Prismassa ja kauppakeskus Pasaatissa. Lahjoja voi viedä näihin paikkoihin perjantaina 5.12. klo 10-20,
sunnuntaina 7.12. klo 12-16 ja sunnuntaina 14.12. klo 12-18.
Lahjoja kerätään muina päivinä 8.-12.12.2008 välisenä aikana Jumalniemen Liikekeskuksessa MLL:n paketointipisteen läheisyydessä, Sutelan Prisman infopisteessä ja Kauppakeskus Pasaatin Nordea-pankin infopisteessä.

Jouluevankeliumi

S

iihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn,
että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan
veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta,
Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului
Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka
odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän
synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska

heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri
taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen,
mitä on tapahtunut, sen, minkä
Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian
ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille
oli lapsesta sanottu. Kaikki,
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta
Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja
ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin
kuin heille oli sanottu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 2: 1-20
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Joulu tarttuu käpälään
Iloa ja hiljaisuutta musapyhiksessä
- Joulu tarttuu käpälään,
joulu tarttuu tassuun,
laulettiin Kymin seurakunnan musapyhiksessä
kirkkain äänin.
Lapsityönohjaaja Kirsi Tuomisen ja kanttori Sinikka Vesalan
johdolla musapyhiksessä kuunnellaan ensin lyhyt hartaus ja sitten lauletaan, tanssitaan ja leikitään. Yli kymmenen äitiä ja lauma
lapsia viihtyi selvästi, ja kahvittelun aikana äideillä oli mahdollisuus jutella ihan rauhassa keskenäänkin.
Karhulan Boksilla oli vilinää.
Äidit ja lapset istuivat lattialla
isojen tyynyjen päällä. Pienimmät
konttasivat lattialla kaikkea uutta
ihmettelemässä.
Mari Koho oli pyhiksessä Sagan, 3, kanssa. - Muutimme syksyllä Espoosta Kotkaan, ja seurakunnassa on paljon kivaa toimintaa. Kotiäidille tämä on
mukavaa vaihtelua, ja
lapset saavat kavereita. Tänne on tosi
kiva tulla.
Kun tanssin aika tuli,
Aleksi Ahola, 4, ja Aliisa Ahola, 2, valloittivat keskilattian ja esittivät todellisen
shown. Sivussa hymyili äiti Virpi Ylä-Outinen-Ahola.
Sinikka Vesala toi lasten
keskelle suljetun matkalaukun. Kukahan siellä piileskeli? Laukusta löytyi kaikkien riemuksi Tonttu Tohelo, josta sitten laulettiin monta laulua, muun
muassa tontun joulusiivouksesta. Huis hais
roskat pois…
Kaikille tuttu ja rakas laulu
oli Tuiki tuiki tähtönen, jota lasten muodostama tähtiorkesteri
säesti heleillä triangeleilla.
- Ohjelmaan kuuluu aina myös
rentoutuminen ja rauhallinen lä-

Kirsi Tuominen (vasemmalla) ja Sinikka Vesala seurasivat muiden leikkiä Kertun, Sagan ja Tildan kanssa.

helläolo, Sinikka
kertoi.
Tällä kertaa
valojen sammuttua lapsille ja äideille jaettiin pehmoiset pensselit,

joilla siveltiin toisen
ihoa. Samalla laulettiin kaunista
laulua siitä, että
kun on

oikein pieni, voi lentää linnun untuvalla.
Loppulaulun jälkeen lähdetään
aina kahville ja mehuille, ja sen
jälkeen on vapaan leikin ja yhdessäolon aika.

Musapyhis kokoontuu Karhulassa Boksilla torstaisin ja perjantaisin kello 9.30-11. Torstaisin ohjaajana toimii myös Riikka Viren.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

Päiväkodit räätälöivät
omaa uskontokasvatustaan
Kymin seurakunnan lapsityönohjaaja Kirsi Tuominen on viime
vuodesta lähtien suunnitellut päiväkodeille omaa uskontokasvatuksen vuosisuunnitelmaa. Työtä
on tehty yhdessä kunkin päiväkodin henkilökunnan kanssa.
- Ensimmäisenä vuotena aloitimme Raamatun alkulehdiltä eli
luomiskertomuksesta. Tulevan
toimikauden teemana on Jeesus
ja lapset, Kirsi Tuominen kertoo.
Hän korostaa, että päiväkodin
uskontokasvatus ei tarvitse olla
kopio seurakunnan tavasta, vaan
jokainen räätälöi sen omanlaisekseen.
Tänä vuonna Kirsi Tuominen
on osallistunut päivähoidon uskontokasvatuksen kouluttajakou-

lutukseen, jonka tarkoituksena on
antaa eväitä päiväkodin henkilökunnan kouluttamiseen. Varsinainen koulutus alkaa vuoden 2009
keväällä.
Kyseessä on pilottihanke, jossa
halukkaille päiväkodeille on lähetetty alustava kyselylomake. Kysymyksillä pyritään selvittämään,
millainen käsitys päiväkodilla on
yleensä uskosta ja uskontokasvatuksesta.
Päiväkodeille on myös annettu mahdollisuus osallistua Helmikirkkoon, joka pidetään kerran kuukaudessa Kymin kirkossa. Helmikirkko on saanut nimensä rukoushelmistä, joita on mukana kirkkohetkessä.

Sinikka Vesala “leipoi pullaa” lasten iloksi, ja nauravana taikinana lattialla makasi Kirsi Tuominen.
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Enkelit ja kynttilät tuovat

joulun tunnelman

E

nkeleitä on kaikkialla, ja palavia, tuoksuvia kynttilöitä. Takassa humiseva tuli lämmittää
suloisesti, ja emäntä on taas
leiponut.
Kotkan Kaukolassa, Martti
ja Irmeli Kokkolan talossa joulusta nautitaan suuresti, vaikka kaikki kaupallisuus on kaukana. - Minä en halua mitään muita joululahjoja kun kynttilöitä, Irmeli Kokkola sanoo.
Kokkolan suku on asunut Kaukolassa jo
200 vuoden ajan, ja jouluna on syöty Kymijoesta nostettua lohta ja ajeltu Tapanina
hevosen vetämässä reessä. Martti ja Irmeli
Kokkola viettivät oman lapsuutensa joulut
1940-luvulla.

Reellä kirkkoon
jouluaamuna
Martti Kokkolan lapsuudessa jouluaamuna herättiin varhain, jo viideltä, ihan kuin
tutussa joululaulussa. Perhe nousi rekeen,
vällyt kiedottiin ympärille ja kulkuset vain
kilisivät, kun hevonen veti heidät Kymin
kirkolle.
Hevospuomi oli kirkon alapuolella, ja
siinä hevoset odottelivat heinäsäkkien
antimia rouskutellen.
- Takaisintulomatkalla ajettiin kilpaa

toisten kyläläisten kanssa. Menomatka kirkkoon
kesti vajaan tunnin, mutta
kotiin tultiin alle puolessa
tunnissa, Martti Kokkola
muistelee.
- Minun haaveeni olisi päästä joulukirkkoon
reellä, mutta vaikka meillä on hevoset ja reki, se ei
taida onnistua. Lunta ei
enää ole entiseen tapaan,
ja minne sen hevosen voisi kirkon luona jättää, Irmeli Kokkola miettii.

Lahjaksi pipari tai
punaposkinen omena
Kirkon jälkeen Martti
Kokkolan lapsuudenkodissa oli aterian aika. Joku
naisista oli jäänyt kotiin ja
ruoka oli valmiina.
- Söimme kinkkua, imellettyä perunalaatikkoa,
rosollia ja vahvaa kaljaa,
ja sitten oli uunipuuron ja
makiasopan eli seka-

Irmeli ja Martti Kokkola nauttivat joulun vilinästä lastenlasten kanssa ja myös rauhasta ihan kahdestaan.

hedelmäkeiton vuoro, Martti kertoo.
Köyhinäkin aikoina maatalossa ruoka
riitti. Possunlihaa, perunaa, kasviksia ja jauhoja oli aina omasta takaa.
- Mutta lahjoja ei juurikaan annettu, hyvä
kun saimme piparin tai omenan paperipussissa, Martti Kokkola muistaa.
- Meillä oli vähän enemmän lahjoja. Kerran sain pienen luusta tehdyn, kermanvärisen norsukaulakorun. Se oli hyvin kaunis,
mutta katosi jonnekin jo aattoiltana. Se oli
pienelle tytölle suuri suru, Mussalossa lapsuutensa viettänyt Irmeli kertoo.
Kokkolalla oli 40-luvulla lehmiä, hevosia,
lampaita ja kanoja, jotka nekin saivat jouluna erityisen paljon ruokaa. Eläimistä pidettiin aina hyvää huolta.

Ensimmäinen enkeli
kirpputorilta
Tämä kaunis enkeli oli se aivan
ensimmäinen, joka sai uudet siivet
ja sittemmin paljon enkeliseuraa.

Irmeli ja Martti Kokkolan kotona on paljon kynttilöitä ja enkeleitä.
- Ensimmäisen enkelini löysin
kymmenen vuotta sitten kirpputorilta. Se oli siipirikko mutta hyvin kaunis. Ostin sen ja
tein sille uudet siivet pahvista ja kankaasta ja koristelin ne
hopealangalla, Irmeli Kokkola sanoo.
Sittemmin se on
saanut seurakseen
suorastaan enkeliparvia. Käsityöihmisenä Irmeli
innostui tekemään niitä itse.
Hameet ovat valkeaa pellavakangasta, joissa on herkät reikäompeleet.
Enkelten helmoihin on
kiinnitetty vanhoista lakanoista
leikattuja kauniita nimikirjaimia, ja

siivet ovat höyhenistä tehty.
- Näitä siipiä sai ennen ostaa kaupasta,
mutta lintuinfluenssauhan jälkeen ei höyhensiipiä ole enää ollut myynnissä. Olen
tehnyt noin 50 tällaista enkeliä, ja nyt en
niitä enää tee.

Luminen kuusi
vanhaan tapaan
Erikoisen kaunis oli viime jouluna Kokkolan joulukuusikin.
- Koristelin sen “lumella” kuten ennen
vanhaan tehtiin. Valmistin viisi litraa vehnäjauhovelliä, jäähdytin sen
ja voitelin kylpyhuoneessa kuusen oksille valkeaa velliä. Kun se
oli hiukan kuivahtanut, ripottelin
suolaa ja hiukan vettä oksille, Irmeli
Kokkola kertoo.
Kuusen ainoana koristeina olivat kynttilät ja
tähti, jossa oli sideharsosta tehty lintu.
Kuusi näytti aidosti lumiselta.
- Eräskin sukulainen sanoi, että laittakaa nyt hyvät
ihmiset paperia alle, kohtahan tuo lumi sulaa!
Kokkolat viettävät joulua lasten ja lastenlasten kanssa, mutta sitten Irmeli ja Martti
menevät mökille Mustajärvelle.
Siellä joulun sydänhetket ovat
täynnä pimeyttä ja lepattavaa kynttilänvaloa, hiljaisuutta ja joulun rauhaa.

Teksti ja kuvat
Ulla-Maija von Hertzen

10

Osviitta

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

Hyvää adventin ja
joulun aikaa !

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

Syöpäsäätiö

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-yhtiöt
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Kirkon
värimaailma
Kirkossakävijä huomaa
helposti, että kirkon
tekstiilit ovat erivärisiä.
Joskus papilla on vihreä,
joskus violetti kasukka.

P

apin kaulasta alas
laskeutuva kapea
stola voi joskus olla musta, joskus valkea. Sama väri näkyy muuallakin alttarilla. Monille maallikoille on arvoitus, miksi juuri nämä värit ovat käytössä ja minkä
vuoksi ne vaihtuvat.
Kirkollamme on oma värijärjestelmä, josta käytetään nimitystä liturgiset värit. Tällainen värikartasto on vanha, ja se on kehittynyt aikojen saatossa. Läntisessä
kristikunnassa päädyttiin kertomaan värien avulla eri pyhäpäivien sisällöstä jo vanhan ajan lopulla eli 500-luvulla. Uskonpuhdistuksen jälkeen reformoidut kirkot hylkäsivät liturgisten värien
käytön, mutta luterilaiset pysyttelivät maltillisina keskitien kulkijoina.
Suomessa värien käyttö lopetettiin kuitenkin 1700-luvun lopulla ja siirryttiin mustaan. Saman karun periaatteen mukaan
peitettiin vanhojen kirkkojen seinämaalaukset kalkki- ja laastikerroksilla. 1900-luvun alussa kirkossa kiinnostuttiin uudelleen väreistä, mutta vasta 1950 -luvulla kirkkoihin alettiin hankkia liturgisten
värien mukaisia tekstiilejä. Mallia
otettiin Ruotsista ja Englannista.
.

Valkoinen väri on Jeesuksen syntymän, ilosanoman väri. Ruonalan kirkon
huovutetussa kirjaliinassa on herkkä koristelu.

Liturgiset värit
Liturgisia värejä on viisi: valkea,
musta, vihreä, punainen ja violetti tai sininen. Kirkkovuoden kulkuun liittyvää väriä noudattavat
pappien messukasukka ja stola,
alttarin edusvaate, saarnatuolista ja lukupulpetista näkyvä kirjaliina sekä ehtoollismaljaa peittävä kalkkiliina. Osittain värit näkyvät myös alttarilla olevissa kukissa. Katolisella ja ortodoksisella
kirkolla on omat värinsä.
Kun värejä noin 1500 vuotta sitten valittiin, tärkein peruste oli
antiikin Kreikan ja Rooman värisymboliikka. Värit liittyivät ilmansuuntiin, tähtiin, alkuaineisiin ja tunteisiin. Raamatussa ei
värimaailma ole keskeinen. Vain
Uuden testamentin valkea väri on
selkeän kristillinen. Muille väreille annettiin kristinuskoon sopiva
sisältö. Etenkin keskiajan taiteessa väreillä oli voimakas uskonnol-

Helena Kähärä (vasemmalla) ja Riitta Huovila esittelevät uusia kirkkotekstiilejä.

Taivaallisen valon ja ilon väri
Raamatussa valkoinen väri esiintyy enkeleiden ja taivaan pyhien
sekä Jeesuksen kirkastumisen värinä. Valkea kertoo synnittömyydestä, viattomuudesta ja täydellisyydestä. Kirkkotaiteessa Jeesus
kuvataan valkeaksi Jumalan karitsaksi. Myös ylösnousemuskuvissa taivaaseen pääsevillä on valkeat vaatteet. Valkoinen on Jeesuksen syntymän, ilosanoman väri.
Valkoinen väri on käytössä
Kristus-juhlina ja niiden jälkivietossa kuten esimerkiksi 1. adventtina, jouluaikana, kynttilänpäivänä, pääsiäisaikana, kirkastussunnuntaina, juhannuksena ja mikkelinpäivänä. Kirkollisissa toimituksissa valkoista käytetään kasteessa ja konfirmaatiossa sekä avioliittoon vihkimisessä. Myös hautauksessa valkea väri muistuttaa ylösnousemuksesta.

Paaston ja elämän värit

Lämpöä ja väriä
Ruonalan kirkossa
Herkän kauniit huovutetut kirkkotekstiilit ovat ilahduttaneet
Ruonalan kirkossa kävijöitä lokakuun alusta, Mikkelinpäivästä lähtien.

linen merkitys.

Stoolat, saarnastuolissa pidettävät kirjaliinat ja alttariliinat
ovat Helena Kähärän kädentöitä. Kaikkia on neljässä värissä.

Kirjaliinassa on punaisella pohjalla
valkoinen kyyhky.

Violetti väri kertoo meille, että
kirkkovuodessa on meneillään
odotuksen, valmistautumisen,
katumuksen ja paaston aika. Sitä
käytetään 1. adventtia seuraavasta maanantaista jouluaaton aamuun eli ns. pienen paaston aikana sekä ja laskiaisen jälkeisestä
tuhkakeskiviikosta kiirastorstaihin ns. suuren paaston aikana.
Rooman keisareiden värit olivat punainen ja violetti. Koska
kristinusko korosti, että Kristus
on suurempi kuin maalliset hallitsijat, niin kirkkotaiteessa ruvettiin käyttämään violettia kuvaamaan Kristusta maailmankaikkeuden valtiaana. Piispojen väriksi
tuli violetti, koska piispat kantavat vastuuta Kristuksen kirkosta.
1900-luvun lopulla kirkko otti
violetin vaihtoehdoksi sinisen värin. Sininen on eri kulttuureissa
taivaan, ilman ja veden väri. Vanhoissa kirkoissa sinistä on käytetty mm. saarnastuolin katoksessa

Violettia väriä käytetään kirkossa pääsiäistä edeltävän paaston ja niin sanotun pikkupaaston aikaan, ensimmäistä adventtia seuraavasta maanantaista
jouluaattoaamuun.

ja kirkon katoissa. Usein kattoihin
on maalattu kultaisia tähtiä.
Suurimman osan kirkkovuotta
eli tavallisina sunnuntaina liturginen väri on vihreä. Sen merkitys
on sama kuin luonnossa, joten se
kertoo kasvusta, elämästä ja toivosta. Vihreä kuvaa arjen kristillisyyttä. Kristinuskon ulkopuolella
vihreä on islamin pyhä väri.

Punaista ja mustaa
Punainen on aina ollut voimakas
symboliikaltaan, käytetäänpä sitä rakkauden, aatteiden, vallankumouksen tai uskonnon maailmassa. Kristillisen käsityksen mukaan punainen on tulen ja veren
väri, siksi se kuvaa Pyhää Henkeä ja marttyyreiden kuolemaa.
Punaista käytetään mm. toisena
joulupäivänä eli Tapaninpäivänä,
helluntaina, uskonpuhdistuksen
muistopäivänä ja pyhäinpäivänä.
Katolisessa kirkossa punainen
on paavin ja kardinaalien väri.
Toisaalta punaiseen liittyy kielteisiä merkityksiä kuten häpeä ja
syntisyys. Paholainenkin on kuvattu punaisena lieskojen ympäröimänä, mutta myös mustana, sillä musta on yön ja pimeyden väri.
Kristinuskossa musta on kuolemanmurheen ja katoavaisuuden
väri, se kuvaa myös Jumalan tuomiota ja tuhoa. Liturgisena värinä se on käytössä vain pitkäperjantaina. Hautauksissa käytetään
sekä mustaa että valkoista. Perinteisen papinpuvun musta on kuvannut arvokkuutta aikana, jolloin kaikki juhlapuvut, jopa naisten hääasut, olivat mustia.

Muiden värien merkitys
Liturgisten värien lisäksi käytetään kirkollisissa yhteyksissä toki muitakin värejä. Keltainen on
kullan, auringon, jumalallisen valon ja ikuisuuden väri. Vanhoissa
kirkoissa on käytetty usein kullanvärisiä aurinkoja ja nykyisinkin sitä voidaan käyttää Kristus-juhlissa. Keltaisella on ilmaistu kielteisiä asioita kuten kiukkua, josta sanonta ”sappi kiehuu”. Keskiajalla
keltainen oli juutalaisten väri; tätä
käytäntöä jatkoi Hitler juutalaisvainoissaan.
Ruskea on maan väri, ja se merkitsee myös köyhyyttä ja nöyryyttä. Siksipä kerjäläismunkkeihin kuuluvat fransiskaanit rupesivat käyttämään ruskeaa asua. Hopeaa käytetään Jumalan rakkauden symbolina. Se voidaan rinnastaa myös valkoiseen, ilon ja viattomuuden väriin.
Luterilainen kirkkomme on aina ollut korostetusti Sanan kirkko. Tämä näkemys on johtanut
osittain visuaaliseen köyhyyteen.
Nykyään tiedämme, että sanaton
viestintä on usein merkityksellisempää kuin sanallinen viestintä. Liturgisten värien käyttö kertoo kirkkovuoden tapahtumista
ja korostaa pyhäpäivän luonnetta. Kirkko vaalii samalla vanhaa
väriperinnettä.

Teksti: Marja Meura
Kuvat: Tuula Mäkitalo
Lähdeteos: Pentti Lempiäinen,
Kuvien kieli
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Ruonalan Kukka
Mahlatie 1, KOTKA

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

SANAN AIKA
ANNA-MARI KASKINEN – MIIKKA
RUOKANEN – YRJÖ SARIOLA (TOIM.)

Sanan aika

MARJA KUPARINEN

Yksityisalue

Suositun raamatunlukuoppaan ja päivittäisen hartauskirjan 16. vuosikerta.
Sisältää uusia rukouksia. Ovh. 5,20

Lahjoita hetki aikaa itsellesi – anna
ajatusten kypsyä ja vastausten avautua.
Teoksessa on ajatelma vuoden jokaiselle
viikolle. Tekstien ympärillä on tilaa omille
huomioille ja muistiinpanoille. Ovh. 15,90

RISTO KORMILAINEN

TYTTI ISSAKAINEN

Kirkkovuosi 2008–2009

Kirkkovuosi tutuksi
Elävästi ja lämminhenkisesti kirjoitettu teos
juhlapyhien taustoista, sanomasta ja perinteistä. Kirkkovuoden tapahtumia tuodaan
esille myös arjen ja kansanperinteen
kautta. Ovh. 28,90

Pyykkipäivä ja
muita pyhiä hetkiä
Kirja availee lukijalle luontoon kätkettyjä
jälkiä, arjen ihmeitä ja yhdessä elämisen
solmuja. Pakinoivat hartaustekstit kertovat
siitä, että on ilo olla tavallinen ihminen,
Luojan luoma. Ovh. 17,90

JARMO KIILUNEN –
JARMO HUHTALA (TOIM.)

MATTI SIHVONEN

Urhea Judit, viisas Sirak

Sydämen rauhaa

Teos avaa monipuolisesti apokryfikirjojen
asemaa eri kirkoissa sekä niiden teologista
ja kulttuurihistoriallista merkitystä, erityisesti Lutherin teologiassa ja suomalaisessa
kristillisyydessä. Ovh. 42,90

Matti Sihvonen puhuu tässä teoksessaan
erityisesti jo ikääntyneille. Hän opastaa
lukijoitaan viisaasti ja turvallisesti uskon
verrattomalla tiellä. Kaunis luontokuvitus
myötäilee tekstejä. Ovh. 15,20

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma–pe klo 9–17) | www.kirjapaja.ﬁ

Sisältöä elämään.

Anna lahjaksi jotain millä on merkitys!
Enkelit, seimet, kirjat ja laulut kertovat joulun sanomasta.
Kirjapajan kirjat sekä kristilliset joulukortit, äänitteet ja
lahjatavarat saat vaivattomasti samasta paikasta.

Tutustu Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuun
tuotteisiin kotimaakauppa.ﬁ

Yhteisvastuun kennopelit
Kaksi peliä samassa pelissä kätevässä kangaspussissa.
Pelit ovat Kennodomino ja Sydänsuora.
Ikäsuositus 3+. 10,00

Joulutilkkutäkki cd
Jouluinen Tilkkutäkki-levy. Mukana
mm. Jaakko Löytty, Mikko Kuustonen,
Jukka Leppilampi, Pekka Ruuska. 9,95

Ugandalaiset joulukortit
Kirkon Ulkomaanavun joulukortit.
Taiteilija Stella Mercy Atalin suunnittelemat joulukortit kertovat joulun tarinaa
uudenlaisella tavalla. Paketti sisältää 8
kaksiosaista korttia kuorineen. 18,00
Kotimaiset, korkealaatuiset

Juhava-kynttilät

Kaikki, mitä tarvitset.

Käsityönä tehdyt kynttilät palavat
puhtaasti kirkkaalla liekillä.
Kotimaa-yhtiöidet kauppa, Hietalahdenranta 13, Helsinki ark. 9-17
tilaus@kotimaa.fi
p. 020 754 2350
www.kotimaakauppa.fi

JOULUOSTOKSET
VAIVATTOMASTI VERKKOKAUPASTA
ILMAN RUUHKIA

Pertti Luumi, Anniina Mikama

Pyhä Franciscus ja jouluseimi
Franciscus Assisilaisen jännittävä
elämäntarina huipentuu kertomukseen
ensimmäisen jouluseimen rakentamisesta.
Taidokkaasti kerrottu ja kuvitettu kirja
sopii ääneen luettavaksi ja vaikka perheen
jokavuotiseksi jouluohjelmaksi. 25,90
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Tropiikin lämmössä kaikuu ”Jouluyö, juhlayö” ja värivalot loistavat

Joulu kaukomailla

J

oulu ei ole vain kristillisten länsimaitten juhla.
Se on suorittanut maailmanvalloituksen eri puolille maapalloa, myös
kaukaisiin Aasian maihin. Esimerkiksi Vietnamin suurimmassa kaupungissa
Ho Chi Minh Cityssä, entisessä
Saigonissa, on enemmän jouluvaloja kuin konsanaan Helsingissä.
Vaikka joulun kristillinen ydinsanoma Jeesuksen syntymästä olisikin tuntematon, joulua vietetään
hyvän tahdon juhlana ja shoppailun merkeissä.
Kaakkois-Aasiassa sijaitseva
Vietnam on uskonnoltaan pääasiassa buddhalainen maa. Tosin
buddhalaisuuteen on sekoittunut
aineksia taolaisuudesta, konfutselaisuudesta, esivanhempien ja
henkien palvonnasta sekä taikauskosta. Kristittyjä maan yli 80 miljoonasta asukkaasta on alle kymmenen prosenttia. Heistä taas valtaosa kuuluu roomalaiskatoliseen
kirkkoon.

sin Japanissakin on liikaa ihmisiä.
Mutta minun työni kannalta se oikein hyvä maa, paras maa Aasiassa, hän kuvaa Japania.
Suomessa hän pyrkii käymään
joka toinen vuosi. Tunteeko hän
olevansa suomalainen vai japanilainen?
- En todellakaan tunne olevani japanilainen vaan skandinaavi, ruotsalainen tai suomalainen,
Harri Niemi sanoo. Hän on naimisissa japanilaisen Fudikon kanssa, joka on pianonsoitonopettaja. Heidän poikansa Leo on kaksivuotias.

Jouluna ei kukaan
tahtoisi olla yksin
- Hongkongissa ei juhlittu joulua silloin, kun olin siellä. En tiedä, onko tilanne sen jälkeen muuttunut. Mutta ainakin Tokiossa on
paljon enemmän joulukoristeita
kuin ennen. Japanilaiset antavat
jouluna lahjoja. Tavallisesti joulu
tosin ei ole vapaapäivä. Yleisenä
pyrkimyksenä on viettää joulu yhdessä. Kukaan ei tahtoisi olla silloin yksin, hän kertoo.
Niemen perhe on viettänyt monesti joulun muualla kuin Japanissa. Useamman kerran on käyty Thaimaan eri kohteissa. Tsunamin aikaankin he olivat Thaimaassa, tosin onneksi maan pohjoisosassa. Toisinaan joulu on vietetty Thaimaan Pattayalla, toisinaan Indonesian Balilla.

Kilisee, kilisee kulkunen
etelän helteessä
Myös Vietnamin hotellit ovat
huomanneet joulun mahdollisuudet. Onhan suuri osa hotellien asukkaista kristittyjä. Esimerkiksi oman hotellimme tuloaulan
edustalla olevien palmujen rungot
oli valaistu pienillä sähkölampuilla eräänlaiseksi valopuumetsäksi.
Iso joulukuusi oli keskellä vastaanottoaulaa. Kuusi oli myös uima-altaalla.
Paikalliset nuoret kävivät laulamassa tuttuja ja tuntemattomia
joululauluja. ”Jouluyö, juhlayö”
kaikui kauniisti myös kaukaisessa
idässä, samoin ”Kulkuset, kulkuset kilvan helkkäilee” vietnamin
kielellä kolmenkymmenen asteen
helteessä.
Erityisen vaikuttava oli, kun jouluaattoiltana Ho Chi Minh Cityn
kaduille ilmestyivät ihmiset moottoripyörineen. Kaaos oli valtava,
sillä kaupungissa riittää muutenkin moottoripyöriä ja skoottereita. Niitä on kaksikymmentä kertaa enemmän kuin autoja.

Japanilaisilla
oma joulukakku

Harri ja Fudiko Niemi ja heidän Leo-poikansa viettävät ensimmäistä kertaa joulua Vietnamissa. Kuvassa he ovat hotellin
joulukuusen edessä.

Joulun kestävä
sanoma

Joulupukki ja lumiukko Ho Chi Minh
Cityn Diamond Plaza -tavaratalon nurkalla.

Ho Chi Minh Cityssä on useita
katolisia kirkkoja, joissa voi käydä myös joulumessussa tai muuten hiljentymässä. Tunnetuin niistä on Neitsyt Marialle pyhitetty,
goottilaistyylinen – paljon Helsingin Johanneksenkirkkoa muistuttava – paikallinen Norte Dame.
Sen kaikkiaan kuusi kelloa kutsuvat jouluyön messuun. Jouluna
ja uutenavuotena kirkko täyttyy
sankimmin.
Ho Chi Minh Cityn yhdistetyssä kasvitieteellisessä puutarhassa
ja eläintarhassa tapaan nykyään
Japanissa asuvan Harri Niemen
japanilaisen vaimonsa Fudikon
ja heidän poikansa Leon kanssa.
Harrilla, eräänlaisella Tokion Sarasvuolla, on takanaan monipuo-

linen kokemus Kaukoidän maista,
myös niiden joulunvietosta.
Harrin ollessa kymmenvuotias perhe muutti Suomen Turusta Ruotsiin, jossa hän eli 27-vuotiaaksi. Silloin hän muutti Hongkongiin, jossa hän työskenteli kaksi ja puoli vuotta. Sen jälkeen hän
muutti Japaniin, jossa hän on sen
jälkeen elänyt. Nyt hän asuu perheensä kanssa lähes 40-vuotiaana Tokiossa. Hänen elämäntehtäväkseen tuli liikemiesten ja -naisten henkilökohtainen valmentaminen.

Hongkongissa on
rahan valta
- Henkilökohtaisesti en usko, että Hongkong on kovinkaan hyvä
paikka asua. Siellä on liian paljon

ihmisiä ja liikennettä liian pienellä alueella. Hongkong ei ole siisti.
Ihmiset eivät piittaa siellä ympäristöstään. Kaikki keskittyy rahan
hankkimiseen. Rahan ylivallan
takia oli lähes mahdotonta saada
hyviä ystäviä, Harri Niemi kertoo
Hongkongin ajastaan.
Japani sen sijaan on hänen kokemustensa mukaan täysin päinvastainen paikka. Siellä kaikki pidetään täydellisen siistinä ja järjestyksessä. Japanissa on hyviä
arvoja, kuten ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, joka perustuu
luottamukseen.
- Kaikilla mailla ovat hyvät ja
huonot puolensa. Hyviin paikkoihin kuuluu aivan ilmeisesti Skandinavia, vaikka siellä sää ei aina
olekaan paras mahdollinen. Japanilla on ikivanha kulttuuri. Sen
ruokakulttuuri on fantastinen. To-

Fudiko Niemi kertoo, että monet
japanilaiset menevät uutenavuotena shinto-temppeleihin. Heidän
perheessään käydään sen sijaan
silloin tällöin kirkossa. Hänen lapsuudessaan joulu oli perheen tärkeä juhla. Vaikka Japanissa ei ole
savupiippuja, uskottiin joulupukin tuoneen sen kautta lahjat, jotka saatiin jouluaattona. Japanilaiseen jouluun kuuluu perinteisesti
erityinen joulukakku.
Fudiko tahtoisi painottaa joulua kodin juhlana. Mutta Japanin nuoret eivät yleensä pidä sitä kovinkaan tärkeänä. Se on erityisesti nuorten parien päivä. Silloin nuoret haluavat mennä ulos
juhlimaan.
Fudiko on käynyt myös miehensä synnyinmaassa Suomessa.
Näillä matkoilla tärkeintä on ollut sukulaisten tapaaminen. Häneen on vaikuttanut maassamme
erityisesti maaseudun hiljaisuus ja
ihmisten vähyys. Tokiossa on liian
paljon ihmisiä. Fudiko pitää myös
Suomen luonnosta.

Heikki Tervonen
Kirjoittaja on rovasti ja kirjailija, joka vietti joulun tienoon 2007 Vietnamin suurimmassa kaupungissa
Ho Chi Minh Cityssä, entisessä Saigonissa. Juttu on lyhennetty Tervosen jutusta.
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Seurakuntien tapahtumia

Henkilöstöuutisia

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

Kotkan urkuviikon
konsertit
löydät sivulta 10.
Järj. Kotkan seurakunta

Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt Kymin seurakunnan kirkkoherran, TL Juha Tanskan Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2009-2010.
Kymin seurakunta: pastori Sini Mikkola toimii Kymin II seurakuntapastorina
26.10.2008-31.7.2009. Pastori Heikki Harvola hoitaa II
kappalaisen viransijaisuutta 30.8.2010 saakka.
Langinkosken seurakunta: seurakunnan lastenohjaajat Maija Laine, Sirpa Järvisalo ja Anna-Maija Suvilehto ovat jääneet eläkkeelle
tänä syksynä. Lastenohjaaja Taru Meriläinen on siirtynyt Kotkan seurakunnasta lastenohjaajaksi Langinkosken seurakuntaan.

Adventtimyyjäiset
Lauantaina 29.11.
klo 10-12
Kotkan srk-keskuksessa.
Tarjolla riisipuuroa,
kahvia, leivonnaisia,
käsitöitä…
Tuotto lähetystyön hyväksi.

Vanhan testamentin patriarkat

Järj. Kotkan seurakunnan aikuistyö

29.11.- 19.12.
Kotkan seurakuntakeskuksen
ikkunoilla.
Järj. Kotkan seurakunta

Ulla Spännari

Perinteinen
seiminäyttely

Jouluaatto ke 24.12.
• klo 14.30 Julbön Kotkan
kirkossa, Kirsi Hämäläinen, Jenny Joas.
• klo 16 Jouluaattohartaus Kotkan kirkossa, Hannu Marttila, Irina Lampén,
Anna-Maria Pitkänen, laulu.
• klo 22 Jouluyön hartaus
Kotkan kirkossa, Karoliina
Nikula, Jenny Joas.
Joulupäivä to 25.12.
• klo 8 Joulukirkko Kotkan
kirkossa, Kirsi Hämäläinen, Maarit AlhosaariJoenperä, Irina Lampén,
kirkkokuoro.

Tapaninpäivä pe 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa, Jukka
Hänninen, Jenny Joas.

Kymin
seurakunnassa

Jouluaatto ke 24.12.
• klo 13 Aaton perhehartaus Kymin kirkossa, Johanna Tanska, Sinikka Vesala, Lapsikuoro Silmut.
• klo 14 Aattohartaus Kymin kirkossa, Tiina Huhtanen, Sinikka Vesala, Kymi
Contento, nuorten kynttiläkulkue.
• klo 15 Aattohartaus Kymin kirkossa, Juha Tanska,
Jarmo Kaijansinkko.

Jouluavustukset
Kotkan seurakunnassa

Kotkan seurakunnan diakoniatyö jakaa jouluavustuksia vähävaraisille henkilöille
sekä perheille. Jouluavustuslomakkeita saa Keskusrekisteristä os. Mariankatu 14.
Avustuslomakkeiden palautus maanantaihin 8.12. mennessä.
Myönnetyt avustukset tiedotetaan saajille henkilökohtaisesti.

Kotkan seurakunnan diakoniatyö

Kotkan rovastikunnassa

• Su 30.11. klo 13 Kotkan kehitysvammaisten tuki ry:n ja Kotkan ev.lut. seurakuntien yhteinen kehitysvammaisten
joulujuhla Kotkan seurakuntakeskuksessa. Ohjelma alkaa
klo 13 kahveilla, juhla alkaa klo 14. Tervetuloa!
• To 4.12. klo 18 Rovastikunnallinen kuurojen joulujuhla
Ristiniemessä. Mukana kuurojen pappi Seppo Laukkanen.
Tervetuloa!
• To 11.12. klo 10-13.30 Rovastikunnallinen liikuntavammaisten joulujuhla Ristiniemessä. Invataksikuljetus. Hinta
13 euroa. Ilmoittautuminen maanantaihin 1.12. mennessä
Anne Suomalaiselle p. 041 462 6215.
• To 18.12. klo 12-16 Rovastikunnallinen näkövammaisten joulujuhla Ristiniemessä. Invataksikuljetus Kotkan
alueella. Hinta 15 euroa. Ilmoittautuminen oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.

• klo 16 Aattohartaus Kymin kirkossa, Varpu Sintonen, Jarmo Kaijansinkko,
Karhulan Mieslaulu.
• klo 23 Jouluyön messu
Kymin kirkossa, Johanna
Tanska, Juha Tanska, Jarmo Kaijansinkko, lauluyhtye.
Jouluaatto
hautausmailla ke 24.12.
• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla, Juha Tanska.
• klo 14 Jouluaaton hartaus Laajakosken hautausmaalla, Sini Mikkola, Mikko Hauhia, Karhulan Työväen Mieslaulajat.
• klo 15.30 Jouluaaton
hartaus Metsäkulman
hautausmaalla, Sini Mikkola, Mikko Hauhia.
• klo 15.40 Sankarihaudoilla Reserviläisjärjestöjen
seppeleen lasku ja kunniavartio, Karhulan Mieslaulu.

Joulupäivä
to 25.12.
• klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin kirkossa, Nina Eskoli, Marjo
Kiljunen, Mikko Hauhia,
Kymin kirkkokuoro.
• klo 9 Jouluaamun jumalanpalvelus Sunilan seurakuntatalossa, Nina Eskoli, Marjo Kiljunen, Mikko Hauhia.

Diakoniatyöntekijä tavattavissa jouluavustusasioissa Keskusrekisterissä maanantaina 1.12. klo 10-12 sekä tiistaina 2.12. klo 1012.

Joulujuhlia

14-18 After School (v. 2008
viimeinen After School 9.12. ja
v. 2009 ensimmäinen 3.2.) Ke
klo 18-21 Cafe (v. 2008 viimeinen Cafe 10.12. ja v. 2009 ensimmäinen 4.2.)
To 11.12. klo 19-20 Peli-ilta
seurakuntakeskuksen liikuntasalissa (vuoden 2009 ensimmäinen peli-ilta 5.2.)
Diakoniatyö
Joulujuhlia: Ma 1.12. klo 18
Vapaaehtoisten joulujuhla
Höyterissä. Linja-autokuljetus.
Juhlassa tarjolla joulupuuroa,
ohjelmaa, kahvit sekä joulusauna. Ilmoittautuminen to 1.12.
mennessä Anne Suomalaiselle
p. 041 462 6215.
Ma 8.12. Eläkeikäisten joulujuhla Ristiniemessä. Lähtö Kotkan srk-keskuksesta klo 10. Poislähtö Ristiniemestä klo 15. Hinta
12 euroa. Ilmoittautuminen ma
1.12. mennessä p. 041 462
6215.

Kerhot vuonna 2009: Torstaikerho aloittaa kevätkautensa to
8.1. klo 11.30 Kotkan srk-keskuksessa. - Hovinsaaren Hopeakerho aloittaa kevätkauden
kokoontumiset ke 7.1. klo 12.
Lähetystyö
Lähetyspiiri aloittaa viikoittaiset
kokoontumiset ke 14.1.2009
Kotkan srk-keskuksessa.

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa: su 30.11. klo
10 I adventtisunnuntain messu. - La 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus.
Seppelten lasku sankarihautausmaalla, kirkkokahvit Helilän seurakuntatalossa. – Ti 9.12. klo 18

Joulunajan tilaisuudet

Kotka
seurakunnassa

Raamattuopetusta
To 8.1. klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa jatkuen viisi kertaa.
Opettajana Hannu Päivänsalo
Kansan raamattuseurasta. Voit
olla mukana myös kirjan ”Raamattu 100 minuutissa” lukuporukassa.

Erityiskirkkopyhiä
Kotkan kirkossa: Su 30.11. klo
10 Adventin messu, AlhosaariJoenperä, Marttila, Joas. Messun
jälkeen glögitarjoilu tuttuun
tapaan kirkonmäellä. - La 6.12.
klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus, Marttila,
Hämäläinen, Lampén, Kotkan
Laulumiehet. - To 1.1. klo 10

Uudenvuoden sanajumalanpalvelus, Hänninen, Lampén. Ti 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, Nikula, Alhosaari-Joenperä,
Lampén. - Su 11.1. klo 10 Messu (Luottamushenkilöiden
kirkkopyhä).
Viikkomessu
Tiistaisin klo 18 Kotkan kirkossa
(ei viikkomessua 9.12. eikä
6.1.).
Muut joulunajan tapahtumat
Kotkan kirkossa: La 6.12. klo 16
Laulumiesten konsertti. - La
13.12. klo 17 Lucia-vesper.
Tuotto menee kotkalaisten lapsiperheiden joulun tueksi. Järj.
Kotkan seurakunta ja Kotkan
Pohjola-Norden ry. - Ke 31.12.
klo 18 Uudenvuodenaaton
ehtoollishartaus, Marttila, Alhosaari-Joenperä, Joas. - Ti 6.1.
klo 18 Loppiaisen hyväntekeväisyyskonsertti.
Nuorisotyö
Viikkotoiminnat Arkussa: Ti klo

Osviitta
9. vuosikerta

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 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

Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
messu Kymin kirkossa,
Heikki Harvola, Varpu Sintonen, Sinikka Vesala.
• klo 18 Joulukonsertti Kymin kirkossa Karhulan
Mieslaulu, Kotka Damkör,
jousikvartetti 4Sound,
Jarmo Kaijansinkko, Marjo Kaijansinkko, Mikko
Hauhia.

Langinkosken
seurakunnassa

Jouluaatto 24.12.
• klo 13 Joulurauhan julistus Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla,
Jukka Lopperi, Minna Kettunen.
• klo 14 Perhehartaus Langinkosken kirkossa, Riitta
Huovila, Minna Kettunen.
• klo 15 Aattohartaus Ruonalan kirkossa, Anne Läheniemi, Minna Kettunen.
• klo 15 Aattohartaus Parikan kappelissa, Jukka
Lopperi, Tarja Silvennoinen.
• klo 22 Jouluyön messu
Langinkosken kirkossa,
Riitta Huovila, Kaarlo Pöllänen, Tarja Silvennoinen.
Joulupäivä 25.12.
• klo 8 Joulukirkko Langinkosken kirkossa, Tero
Hietanen, Minna Kettunen.
Tapaninpäivä 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
messu Langinkosken kirkossa, Anne Läheniemi,
Riitta Huovila, Tarja Silvennoinen.

Painopaikka:
Lehtipaino Keski-Uusimaa
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka
Jakelumuistutukset p. (05) 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin ke 28.1.2009
Aineistot pääsiäisen Osviittaan
toimitukselle viimeistään 9.1.2009.
Kotisivuillamme on lisää ajankohtaista tietoa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän ja Kotkan
evl.lut. seurakuntien toiminnasta
ja palveluista

www.kotkanseurakunnat.fi

Osviitta
Nuorten messu. - 24.-26.12.
Joulunaika kirkossa ja hautausmailla löytyvät sivulta 11. –
Ke 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton ehtoollinen. – To 1.1.
klo 10 Uudenvuodenpäivän
messu. – Ti 6.1. klo 10 Loppiaisen messu.
Helilän seurakuntatalossa: Su
30.11. klo 18 Tuomasmessu,
iltatee. (Lauluharjoitukset 26.11.
klo 18.30 alasalissa).Kahti/iltatee.
Lähetystyö
Metsäkulman lähetys- ja rukouspiiri kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo 1112.30 Sunilan seurakuntatalon
salissa, ti 9.12. (joulujuhla),
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3.,
24.3. (piirin kokoontuminen
muuttunut).

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa: Su
30.11. klo 10 I adventtisunnuntain messu. - Sö 30.11. kl
13 Mässa i Langinkoski kyrka. To 4.12. klo 17 Saksankielinen
jumalanpalvelus. - La 6.12. klo
10 Itsenäisyyspäivän perhekirkko. - Su 7.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu. - Su
14.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu. - Su 21.12. klo
10 4. adventtisunnuntain
messu. - Ke 31.12. klo 19 Uudenvuodenaaton ehtoollishetki. - To 1.1.2009 klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus. - Ti 6.1.2009 klo 10
Loppiaisen sanajumalanpalvelus. - Su 25.1.2009 klo 10
Rippikoululaisten vanhem-

La 31.1.2009 klo 14
Langinkosken kirkon Toivonsalissa
Naisen salaiset kansiot (minuuden,
muistojen, äiti-suhteen, rakkauden...),
toimittaja, kirjailija Maija Nyman

Markku Mattila

Järj. Langinkosken seurakunta

Naisten iltapäivä

Jouluavustukset

Langinkosken seurakunnassa

Ti 16.12. klo 12 Varattomien joulujuhla
Aittakorven seurakuntatalossa. Vähävaraisilla perheillä on mahdollisuus hakea
seurakunnan jouluavustusta. Jouluavustuslomakkeita saatavissa diakonissoilta ja seurakuntatoimistosta, lomakkeen palautus viim.
8.12.
Diakoniapäivystykset: Viikolla 51 ma Haltija klo 9-11, ti
Mussalo klo 9-10, to Aittakorpi klo 9-10 ja pe Langinkoski klo
9-10. Viikolla 52 ei ole päivystyksiä. Viikon 1/2009 päivystykset ma ja ti sekä viikolla 2 muutoin normaali, paitsi ti
6.1.ei päivystystä.
Järj. Langinkosken seurakunnan diakonityö

Etelä-Kymenlaakson

Perheasiain neuvottelukeskus
Kaivokatu 17, 48100 Kotka
Ajanvaraus klo 9-12 p. (05) 730 1100
Uusi osoitteemme 7.1.2009 alk.
Kauppakatu 3 A 2.kerros
(torin varrella).

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

Itätyön keskus suljetaan
Hovinsaarella

Tavaran vastaanotto on lopetettu. Kiitos yhteistyöstä.
Seurakunnallinen työ inkeriläisten ja venäjää puhuvien
parissa jatkuu ennallaan. Yhteydenotot maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiaiselle, p. 044 752
9527, kansainvälisentyön avustaja Galina Mikhaylovalle, p.
044 752 9491 tai oman seurakunnan diakoniatyöntekijään:
Anna-Maija Kallasjoki, p. 050 542 0942 (Kotka), Marianne Vitikainen-Mojica, p. 041 462 6202 (Langinkoski), Helena Puhakka,
p. 044 752 9527 (Kymi).

Elämä tarinaksi
Meillä jokaisella on oma elämäntarinamme. Se sisältää arkea
ja juhlaa, riemuja ja murheita, käänteentekeviä tai paikallaan
junnaavia hetkiä. Jotkut elämämme kohdista ovat helposti
muistettavissa, jotkut saattavat olla tiukasti saavuttamattomissa ja tulevat esille vasta silloin kun toisen ihmisen muistot tulevat lähelle.
Ihminen kantaa mielenmaisemaansa mukanaan ja sen voi
tehdä selkeämmäksi kirjoittamalla oma elämäntarinansa.
Elämäntarinan kirjoittamiselle voi olla monenlaisia motiiveita. Niitä voi olla vaikkapa tiedon jättäminen jälkipolville,
omien ajatusten selvittely tai oma näkökulma tapahtumien
kulusta.
Elämäntarina-kurssi alkaa Langinkosken kirkolla tiistaina
20.1.2009 klo 18. Kurssi pidetään kuusi kertaa, joka toinen
viikko tiistaisin puolitoista tuntia. Ensimmäisellä kerralla sovitaan tarkempi kellonaika. Tiedustelut Leena-Kaisa Kivioja p.
040 836 2553 ja Riitta Huovila p. 044 383 8503.
Kurssilla muistia virkistetään näkö- ja kuulokuvien, esineiden,
kirjeiden, päiväkirjojen ja sukupuiden avulla. Kokemuksia
muistellaan ja kirjoitettuja tarinoita kuunnellaan myös
yhdessä. Kurssin tavoitteena on saada aikaan lyhyt ja omannäköinen kokonaisuus elämän tarinasta.
Järj. Langinkosken seurakunta

pien kirkkopyhä.
Ruonalan kirkossa: Su 30.11.
klo 16 Perheiden Hoosiannakirkko. - Su 11.1.2009 klo 12
Kyläkirkko.
Nuorisotyö
Ti 16.12. klo 17.30-20 Jouluolkkari Ruonalan kirkossa.
Aikuistyö
Su 30.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven srk-talossa, vieraana talousneuvos
Reijo Telaranta.
Lähetystyö
Ma 8.12. klo 14 Lähetysväen
joulukahvit Aittakorven srk-talossa, terveisiä Hongkongista ja
Kiinasta, Anne Hovi.
Lähetyspiirit alkavat Langinkosken kirkolla ja Aittakorven srk-tatalossa ma 12.1.2009 klo 14. Salotien lähetyspiiri Vitikaisilla,
Salotie 7, alkaa ti 13.1.2009 klo
18.30.
Diakoniatyö
To 4.12. klo 18 Kuurojen joulujuhla Ristiniemessä, tied. AnnaStina Tulokas p. 041 462 6205.
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- Ke 10.12. klo 11 Vanhemman
väen joulujuhla Ristiniemessä,
linja-auto Jyrkilän tallilta klo 10,
reitti kirkollisissa ilmoituksissa.
Hinta 10 euroa, ilm. viim. 1.12.
p. 225 5300. - To 11.12. klo
10.15 Liikuntavammaisten
joulujuhla Ristiniemessä, ilm.
Anna-Stina Tulokas p. 041 462
6205. - To 18.12. klo 10.15 Näkövammaisten joulujuhla Ristiniemessä, ilm. Anna-Stina Tulokas p. 041 462 6205.
Diakoniaruokailut alkavat
13.1.2009 ti ja to klo 12 Aittakorven srk-talossa. - Vanhemman väen ruokailut ja keskiviikkokerhot alkavat 14.1.2009
Langinkosken kirkolla, Aittakorven srk-talossa ja Ruonalan kirkolla. Ruokailu klo 12, kerho klo
13. Uudet ruokailijat ilm. seurakuntatoimistoon 7.1.2009 mennessä.

Koko perheen retki
Tolkkilan kartanolle

Järj. Langinkosken seurakunta

Diakoniatyö
Kymin seurakunnassa
• Diakoniatyön asiakkaiden puurojuhla Karhulan seurakuntakeskuksen salissa ma 8.12. klo 10.30 alkaen.
• Ti 16.12. Martanpirtin joulujuhla Karhulantie 31 alasalissa,
klo 10 alkuhartaus ja joululauluja, Heikki Harvola, Sinikka
Vesala.
• Diakoniatyön päivystysvastaanotto auki joulun aikaan
klo 9-10: maanantaisin: 15.12., 22.12., 29.12. ja 5.1., keskiviikkoisin:
17.12. ja 7.1. ja torstaisin: 18.12. ja 8.1.
• EU-ruuan jakelu vain maanantaisin.
• Diakoniatyön papin päivystys: keskustelua ja sielunhoitoa
varten maanantaisin 1.12. ja 8.12. klo 10-11 ja torstaisin 18.12. ja
8.1. klo 10-11.

Lapsille
ja perheille

Lasten kauneimmat
joululaulut
• Su 14.12. klo 16 Aittakorven
seurakuntatalossa. Seurakunnan lapsikuoro johtajana Minna Kettunen.

Järj. Langinkosken seurakunta

Joulukonsertteja
Kymin kirkossa
• To 4.12. klo 19 Oi Jouluyö Joulukonsertti. Tenori Mikko Kilkkinen, säestys
urut ja piano, pianotaitelija Mikko Haapaniemi. Ohjelma mm. Kasken, Kotilaisen ja Sibeliuksen teoksia sekä tuttuja,
rakkaita joulun säveliä. Ohjelma 10 €,
ovelta.
• Ti 6.1. klo 15 Kirkkokonsertti, Laura Jokipii.

Su 25.1.2009 klo 18 Aittakorven seurakuntatalossa

Ilmoittautuminen Langinkosken seurakuntatoimistoon
5.12.2008 mennessä p. (05) 225 5300.

Lasten joulukirkot
• To 11.12. klo 9.30 ja 10.30 Mussalo, Saaripirtti
• Ma 15.12 klo 9.30 ja 10.30 Aittakorven seurakuntatalo
• Ti 16.12. klo 9 Langinkosken
kirkko ja klo 10.30 Ruonalan
kirkko

• Ma 1.12. klo 19 Joel Hallikaisen joulukonsertti.
• Pe 5.12. klo 18 Laulajien joulukonsertti, esiintyjinä laulun opiskelijoita Kotkan seudun musiikkiopistosta.
• Ti 16.12. klo 19 Jari Pekka Mielosen italialaisten laulujen ja
joululaulujen konsertti, säestys Mikko Hauhia.
• Ti 23.12. klo 19 Tunnelmallinen joulukonsertti, mm. lauluyhtye Seksti, Sanna Aalto, Irmeli Mäkelä, juonto Hanna
Vakkari.

Sanan ja rukouksen ilta

Langinkosken seurakunta järjestää lauantaina 13.12. retken Elimäelle Tolkkilan
kartanoon katsomaan joulun tapahtumista kertovaa kuvaelmaa.
Retken hinta 10 euroa /aikuinen. Lapset
7-15 v. 5 € (matka+esitys). Lähtö Langinkosken kirkolta kello 14.40. Paluu n. kello 19. Kuvaelma tapahtuu ulkona ja vaatii siirtymistä paikasta toiseen maastossa.
Kartanon yhteydessä kahvio, josta mahdollisuus ostaa virvokkeita.

Itsenäisyyspäivän
perhekirkko
La 6.12. klo 10 Langinkosken
kirkossa, Saarna Rita Halme
ja isoset. Mukana lapset,
varhaisnuoret, partiolaiset
ja nuoret.

Langinkosken kirkossa

Järj. Kymin seurakunnan musiikkityö

joulukuvaelmaan

Hoosiannakirkko
perheille
Su 30.11. klo 16 Ruonalan
kirkossa, Tarja Silvennoinen
ja Riitta Huovila. Tule laulamaan lasten kanssa Hoosiannaa.

Konsertit

Vieraana emäntä, kirkolliskokousedustaja Liisa Pura Forssasta. Muut illat 22.2. 29.3. ja 26.4.
Illoissa mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja
rukoukseen. Kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi. Mukana
oman seurakunnan pappi.
Järj. Langinkosken seurakunta

Lapsille ja perheille

• Pe 28.11. klo 10.30 Helmikirkko

lapsille ja perheille Kymin kirkossa, yhteinen lounas Helilän
srk-talossa.
• Su 7.12. klo 11.15 Koko suvun
pyhäkoulun joulujuhla Helilän srk-talossa.
• To 11.12. klo 18 Koko kylän joulujuhla Sunilan srk-talossa.
Mukana Metsäkulman päiväkodin lapsia.
• Pe 12.12. klo 10.30 Helmikirkko Joulun sanomaa Kymin
kirkossa, jonka jälkeen joulupuuroa Helilän srk-talossa.
Järj. Kymin seurakunta

Mistä löytäisin sen joulun?
Tiistaina 16.12. klo 17.30-20 Kymin kirkolla
Kirkossa joulukuvaelma n. 15 min. välein.
• Pihalla Hembölen eläimet, pienille poni- ja aasinratsastusta.
• Helilän seurakuntatalossa
kahvi- ja mehutarjoilu, näyttely,
musiikkiesitys klo 18, arpajaiset.
Vapaaehtoinen kolehti järjestelykuluihin.
Järj. Kymin seurakunta

Suuri yhteiskristillinen joulukonsertti

Juonto Marianne Vitikainen-Mojica.
Lasten kanssa
seimen äärellä
• Ke 24.12. klo 14 Jouluaaton
perhehartaus Langinkosken kirkossa. Lasten esityksiä, seurakunnan lapsikuoro, Minna Kettunen ja
Riitta Huovila.
Taaperokirkko
• Su 25.1. erityisesti pikkulapsiperheille klo 16 Ruonalan
kirkossa.
Perheiden
ulkoilutapahtuma
• La 7.2. Aittakorven seurakuntatalolla. Hembölen
kotieläimiä. Hiihtokilpailut
sään salliessa. Makkaraa ja
mehua.
Järj. Langinkosken seurakunta

torstaina 18.12. klo 19 toteutetaan Pyhtään kirkossa
Suuri yhteiskristillinen joulukonsertti.
Konsertti on hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto ohjataan
Irti huumeista -toimintaan.
Mukana ovat Pyhtään seurakunta, Kotkan helluntai- ja vapaaseurakunnat sekä Kotkan ortodoksinen seurakunta.
Esiintyjinä ovat: Kotkan laulumiehet, Kotkan nuoret jouset, laulusolisti Helinä Almgren, säestys Esa Ylönen.
Ohjelma 10 e.

Lähetyksen joulu Kymissä
• Ke 10.12. klo 8-13 Lähetyksen
joulumyyjäiset ja keittolounas Karhulan seurakuntakeskuksessa. Aamiaista tarjolla klo 8-10 (puuro ja kahvi
leivonnaisen kera 3 €) ja sitten keittolounas klo 11-13 (5 €
kahvin ja leivonnaisen
kanssa). Myynnissä maistuvia
kotileivonnaisia, lähetysarpoja
ja ihania käsitöitä. Tuotto menee nimikkolähettiemme työn
tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa Suomen Lähetysseuran ja
Kansanlähetyksen kautta.
• Lähetyspiiriläisten ja ystävien joulujuhla Helilän srktalolla (huom! paikka) to 11.12. klo 15 alkaen. Juhlamme alkaa
puurolla, kahvilla ja seurustelulla klo 16 Sana meille, Nina
Eskoli, Jarmo Kaijansinkko, yhteislaulua..
Järj. Kymin seurakunta

Osviitta
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Tapaninpäivä ja pikkupyhät
N
ykyisen joulunviettomme
tärkeimmät päivät ovat jouluaatto ja joulupäivä. Toisena joulupäivänä eli tapaninpäivänä ovat kaupat jo auki
ikään kuin kertomassa, että
pian siirrytään arkeen. Harva enää tietää, miksi tapaninpäivää vietetään tai että alkujaan joulupäiviä oli peräti neljä.

Joulupäivien synty
Kun joulun viettäminen vakiintui läntisen
kirkon piirissä 400-luvulla, kirkon johtajat
ottivat käyttöön neljän joulunpyhän sarjan.
Olihan Jeesuksen syntymäpäivä 25.12. niin
suuri juhla, että sen merkitystä haluttiin korostaa liittämällä joulupäivään kolme muuta pyhää. Toisesta joulupäivästä 26.12. tehtiin ensimmäisen kristityn marttyyrin Stefanoksen muistopäivä.
Apostolit Jaakob ja Johannes saivat seuraavan joulupäivän eli 27.12. Myöhemmin
pyhä vakiintui pelkästään apostoli Johanneksen muistopäiväksi, koska Johanneksen
evankeliumi kertoo, kuinka Jeesuksessa Sana tuli lihaksi. Neljäskin joulunpyhä 28.12.
omistettiin aluksi kahdelle apostolille, Pietarille ja Paavalille.
Pian näiden kahden marttyyrina kuolleen
apostolin päivä siirrettiin kesään, ja neljättä joulupäivää alettiin viettää viattomien
lasten päivänä. Matteuksen evankeliumin
mukaan kuningas Herodes surmautti Betlehemissä alle kaksivuotiaat pojat, ja Jeesuksen perhe pakeni Egyptiin. Tosin nykytutkimuksen mukaan tällaista lastenmurhaa ei
ole tapahtunut.

Vanhaa tapanin viettoa
Kansa ei toisena joulupäivänä muistellut
kuoliaaksi kivitettyä Stefanos-marttyyria.
Useissa Euroopan maissa vietettiin tuolloin pakanuuden ajalta periytyvää, suosittua hevosjuhlaa kilpa-ajoineen. Kirkko halusi tähän miesten juhlaan kristillistä sisältöä ja yhdisti siihen hevosten suojelijan, Pyhän Tapanin.
Niinpä suomalaistenkin legendojen mukaan tallirenki Tapani näki ensimmäisenä
joulun tähden Betlehemin taivaalla. Tapanin nimi saattoi olla myös Tahvana, Teppo
tai Tahvanus. Tapaninpäivänä miehet ko-

Hevonen ja rekiajelut ovat kuuluneet vahvasti suomalaiseen joulunviettoon. Kuva on Toivo G. Utriaisen joulukortista.

Pako Egyptiin on puolalaisen joulukortin aiheena.

koontuivat talleihin syömään ja juomaan.
Talleilta lähdettiin kiertelemään taloihin
tapaninpukeiksi pukeutuneina ja kysyttiin
viinaryypyn toivossa: ”Onko Tahvana talossa?”
Joulupäivää vietettiin perhepiirissä, mutta tapanina kyläiltiin ja leikittiin monenlaisia perinneleikkejä. Erittäin suosittuja olivat rekiretket, tapaninajelut. Jopa aamukirkosta ajettiin kilpaa kotiin. Tapaninpäivä oli
erityisen suosittu hääpäivä.

Kadonneet pikkupyhät
Tapaninpäivä säilyi virallisena joulunpyhänä, mutta kolmannelle ja neljännelle joulupäivälle kävi huonosti. Uskonpuhdistuksen
aikana Luther poisti osan katolisen kirkon

juhlapäivistä.
Ruotsi-Suomen hallitsijat jatkoivat 1500luvulla pyhien vähentämistä ja vaativat ylimääräisten joulunpyhien poistamista kalenterista, mutta vasta vuoden 1772 kalenterissa näin tehtiin.
Kansa ei halunnut luopua kahdesta jouluun liittyvästä pyhäpäivästä, vaan kutsui
niitä joulun pikkupyhiksi eli arkipyhiksi.
Nämä nimitykset säilyivät aina 1900-luvun puoliväliin asti. Näinä päivinä ei saanut tehdä tavanomaista työtä, joten suosittuja olivat talkoot, joiden päättäjäisiksi leikittiin ja tanssittiin.
Nykyisin joulun pikkupyhät ovat unohtuneet. Niiden alkuperäinen sisältö tulee
esille, jos päivä sattuu olemaan sunnuntai.

Juliana Norwichlainen (s.1342-k.1416 jälkeen)

Silloin messussa muistetaan apostoli Johannesta tai viattomien lasten kohtaloa. Ehkäpä omaa aikaamme kuvaa hyvin se, että heti tapaninpäivän jälkeen alkavat alennusmyynnit.

Teksti ja kuvat Marja Meura
Lähdeteoksia: Pentti Lempinen, Pyhät ajat, Kaisu Vuolio, Suomalainen joulu, Kustaa Vilkuna,
Vuotuinen ajantieto

Naismystikoita

Julianan elämästä tiedetään hyvin vähän. Kolmekymmenvuotiaana hän sairasti vakavasti ja
oli lähellä kuolemaa. Paikallinen pappi toi hänen eteensä ristiinnaulitun kuvan lohdutukseksi, ja Julianan kivut hävisivät. Paranemisensa
päivänä hän koki ilmestyksiä, jotka hän kirjoitti muistiin ensin lyhyesti ja kahdenkymmenen
vuoden kuluttua laajemmin niiden merkitystä
mietiskellen.

järjen asia.

Jumalan rakkaus ja hyvyys ovat Kristuksen
kärsimyksen ja hyvän ja pahan, äärellisen ja äärettömän välisten ristiriitojen ohella Julianan
näkyjen keskiössä. Jumalan lempeä, kotoinen
rakkaus ympäröi ihmistä. Ihmisyyden olemus
on iankaikkisesti ollut Jumalassa. Kristus asuu
uskovassa ihmisessä ja vaikuttaa koko hänen
elämäänsä sisältä käsin, niin ettei usko ole vain

Suuren osan elämäänsä Juliana eli maallikkoerakkona, anakoreettina, Norwichin kaupungissa Englannissa. Toisin kuin monet muut keskiajan naismystikot, hän ei pyrkinyt levittämään
sanomaansa eikä vaatinut auktoriteettia näyilleen. Omana aikanaan hänellä oli jonkin verran
mainetta näkyihin liittyvissä kysymyksissä, mutta kuolemansa jälkeen hän jäi lähes unohduk-

Juliana näkee Pyhän Kolminaisuuden toiminnan myös äidillisenä, enemmän kuin kukaan
toinen keskiajan mystikko. Kristus on hänen
mukaansa meidän oikea äitimme, joka kantaa
ja varjelee meitä. Julianan kirjoituksilla onkin ollut merkittävä asema myös feministisessä teologiassa.

siin aina 1900-luvulle saakka. Hänen merkitystään mystiikan alalla on alettu arvostaa viime
vuosikymmeninä, jolloin hänen teologiansa tuntuu olevan hyvin ajankohtaista ja lähelle ihmistä tulevaa.
Julianan näkyjen valoisa kuva ihmisestä ja
maailmasta tiivistyy kauniiseen kohtaan, jossa
Juliana kysyy Jumalalta, miksi tämä ei estänyt
synnin tulemista maailmaan, ja Jumala vastaa:
”Syntiäkin tarvitaan, mutta kaikki kääntyy hyväksi, ja kaikki kääntyy hyväksi, ja kaikenlaiset
asiat kääntyvät hyväksi.”
Julianan näkykokoelma ”Jumalan rakkauden
ilmestys” on saatavilla myös suomeksi.
Johanna Tanska

