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Mistä löytäisin joulun
-tapahtuma luo joulun
tunnelmaa

Siltakylän uusi
seurakuntatalo
käyttöön tammikuussa
Joulukirkko on
harras suntiollekin
Lahjat jakoon -ilta
Pyhtäällä
Joulun tapahtumatiedot
Pyhtäällä ja Kotkassa

Kuva: Aarne Ormio

Jouluaatto on papin
lempityöpäivä

Seurakuntapastori Anna Mykrä-Siljanderin työpäivä alkaa jouluaattona aamukymmeneltä. Sitä ennen ehtii
syödä perheen kanssa joulupuuron ja käydä joulusaunassa.
Kuva: Heidi Nevalainen

Seurakuntapastori Anna Mykrä-Siljander ehtii
jouluaattona nauttia sekä tunteikkaasta työpäivästä että perinteisestä lapsiperheen joulusta. Yksi lapsista ilmoitti lähtevänsä äidin
mukaan töihin.

Monelle papille jouluaatto on työpäivä.
Myös seurakuntapastori Anna Mykrä-Siljander aloittaa jouluaattona työpäivänsä
aamukymmenen tienoilla. Ohjelmassa on
ensin hartaus Koskenrinteen palvelutalossa,
sitten joulurauhan julistus Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla ja lopuksi vielä
perhehartaus Langinkosken kirkossa.

Samaan aikaan Mykrä-Siljanderin kotona
mies ja kaksi lasta viettävät tavanomaista
lapsiperheen joulua.
– Siellä on katsottu joulurauhan julistusta,
Joulupukin kuumaa linjaa ja Lumiukkoa.
Vanhin lapsi on luultavasti keksinyt pienimmän kanssa jotain joulumukavaa tekemistä.
Mies valmistelee jouluateriaa.
– Helpottaa paljon, kun mieheni on sellainen, että tykkää valmistella joulua. Hän on
meillä se, joka tekee joulupuurot ja melkein
kaikki jouluruuat. Minä olen se, joka laittaa
joululevyt pyörimään ja sytyttelee kynttilöitä.
Täysi kirkko ilahduttaa
Mykrä-Siljanderin lapsista keskimmäinen,
12-vuotias, ilmoitti äidilleen jo hyvissä ajoin,
että hän tulee sitten jouluaattona mukaan
töihin. Poika aikoo soittaa viulua jouluaaton
hartauksissa.
– Se ilahdutti minua suuresti. Hän oli viime
vuonna mukana Kymin kirkon jouluyön mes-

sussa. Tänä vuonna en ehtinyt edes kysyä,
hän oli itse päättänyt lähteä. Siitä tulee meille sellainen kahdenkeskinen, yhteinen juttu.
Tiedossa on muutenkin mukavia työtehtäviä.
Perhehartautta on tehty yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja Jeesus-lapseksi saadaan oikea vauva. Joulurauhan julistuksen lukijaksi
lupautui Vuoden vapaaehtoinen Inka Setälä.
– Jouluaatto on yksi lempityöpäivistäni ja
aika tunteikaskin. Joka kerta jouluevankeliumi ja joululaulut koskettavat. On ihanaa, kun
kirkko on täynnä ja on paljon lapsia.

Joulukirkot Kotka-Kymin
seurakunnassa
Jouluaatto ti 24.12.
• klo 13 Joulurauhan julistus Keisarillisella kalastusmajalla.
• klo 13 Jouluaaton perhehartaus Kymin kirkossa.
• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla.
• klo 14 Jouluaaton perhehartaus Langinkosken
kirkossa.
• klo 14 Jouluaaton hartaus Kymin kirkossa.
• klo 15 Jouluaaton hartaus Laajakosken kappelissa.
• klo 15 Julbön i Kymi kyrka.
• klo 15.40 Reserviläisjärjestöjen seppeleenlasku ja
kunniavartio Kymin kirkon sankarihautausmaalla.
• klo 16 Jouluaaton hartaus Kymin kirkossa.
• klo 16 Jouluaaton hartaus Kotkan kirkossa.
• klo 16.30 Jouluaaton hartaus Metsäkulman
kappelissa.
• klo 15 Jouluaaton hartaus Parikan siunauskappelissa.
• klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan kirkossa.
• klo 22 Kauneimmat joululaulut -messu Langinkosken kirkossa.
• klo 23 Jouluyön messu Kymin kirkossa.
Joulupäivä ke 25.12.
• klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kotkan
kirkossa.
• klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kymin
kirkossa.
• klo 10 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa.
Tapaninpäivä to 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän messu Langinkosken kirkossa.
• klo 12 Tapaninpäivän messu Kymin kirkossa.
• klo 16 Kauneimmat Joululaulut -messu Kotkan
kirkossa. Mukana Lauluämpäri -kuoro.
Uudenvuodenaatto ti 31.12.
• klo 18 Uudenvuodenaaton hengähdys Kotkan
kirkossa.
Uudenvuodenpäivä ke 1.1.2020
• klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Loppiainen ma 6.1.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Uusien työntekijöiden tehtäväänsiunaaminen.
Huom. loppiaisena ei ole messuja Kotkan tai Kymin
kirkoissa.

Illalla rakennetaan Legoja
Tuleva joulu on Anna Mykrä-Siljanderille toinen joulu pappina, mutta kirkon töissä hän
on ollut koko aikuisuutensa. Joulu on siis ollut vahvasti läsnä työelämässä, mutta siihen
ei silti ole kyllästynyt. Itse asiassa Mykrä-Siljander tunnustaa olevansa jouluihminen.
– Joulun ihme on ihana! Joulu on valo kaiken
pimeyden keskellä ja jaksan siitä edelleen
herkistyä.
Parasta joulussa on lasten ilo. Mykrä-Siljander ehtii onneksi hyvin mukaan, kun kotona
avataan lahjat. Illalla äiti rakentaa lasten
kanssa legoja ja kuuntelee joululauluja – ja
yrittää mennä ajoissa nukkumaan, että olisi
pirteänä joulupäivän aamun sanajumalanpalveluksessa.
– Toivon, että tätä työtä osaisi tehdä niin, ettei itse olisi jouluna ihan väsynyt. Kyllähän
sitä haluaisi, että itsestä jää vielä jotain niille
omille lähimmillekin.

Joulukirkot Pyhtään
seurakunnassa
Jouluaatto ti 24.12.
• klo 13 kaksikielinen aattohartaus Munapirtin
hautausmaalla.
• klo 13 aattohartaus Haaviston kyläkirkossa.
• klo 14 aattohartaus palvelutalo Mäntyrinteessä.
• klo 16 aattohartaus kirkossa.
Joulupäivä ke 25.12.
• klo 10 kaksikielinen sanajumalanpalvelus kirkossa.
Tapaninpäivä to 26.12.
• klo 10 Messu kirkossa. Punaisen liturgisen värisarjan
käyttöönotto. Kirkkokahvit kirkossa messun jälkeen.
Uudenvuodenpäivä ke 1.1.2020
• klo 18 uudenvuodenpäivän messu kirkossa.
Loppiainen ma 6.1.
• klo 18 loppiaisen messu kirkossa.
Rippikoululaisten täsmäjumis.

Joulukirkko on harras suntiollekin

Joululaulu joka
tiivistää joulun
yhteen säkeistöön

Vahtimestari Marita Salminen on tunnelma-ihminen. Siksi hän laittaa valonauhan kirkon seimeen.
Kuva: Heidi Nevalainen

Vahtimestari Marita Salminen valmistelee Kotkan kirkon jouluaaton hartauksia varten.

Jouluaattona monen tie vie kirkkoon. Hartaudet ja messut ovat suosittuja tilaisuuksia.
Ensimmäisenä kirkkoon menee kuitenkin suntio. Hän laittaa alttarille oikeat värit ja tietää,
mikä on oikea määrä kynttilöitä.
– Kolmisen tuntia aikaisemmin kun menen,
pystyn lataamaan itseni työhön ja ehdin moneen kertaan tarkistamaan, että kaikki on
kunnossa. En halua tehdä kiireellä, kertoo
Kotka-Kymin seurakunnan vahtimestari Marita Salminen.
Salminen valmistelee tänä jouluna Kotkan
kirkon joulutilaisuuksia varten, sillä jouluaaton työvuoro osui nyt hänelle.
– Otan sen niin, että nautin itsekin. Haluan
tehdä työt sydämellä, koska joulu on tärkeä
minulle ja niille, jotka kirkkoon tulevat. On
osattava tehdä hartaudella, ei hössötyksellä.
Tiedän, miten suuri tapahtuma se on, että Vapahtaja on syntynyt.
Kukkia, kynttilöitä ja seimi
Ennen ensimmäistä adventtia kirkkoihin on jo
viety kuuset ja adventtikynttilät. Jouluaattona
asetellaan joulukukkia ja kynttilöitä. Kotkan
kirkkoon on tuotu seimi ja aattona seimeen
tuodaan nukke Jeesus-vauvaksi.
– Olen laittanut seimeen valonauhan tunnelmaa luomaan. Olen sellainen tunnelma-ihminen, Salminen paljastaa.

Kun kaikki on valmista, odotellaan messuun
tulevia ihmisiä. Jouluaattona heitä on paljon,
etenkin alkuillan hartauksissa.

“

Jouluyön hartauksissa on oma,
erityinen tunnelmansa.
– Aiemmin yömessussakin kirkko oli täynnä,
mutta nyt kävijöiden määrä on vähän vähentynyt. Eihän sitä tiedä, jos tänä vuonna tulisikin enemmän, pohtii Salminen.
Jouluyön hartauksissa on oma, erityinen tunnelmansa.
– Kynttilät loistaa, kuusessa on valot, ihmiset
ovat iloisia ja kirkkosali kaikuu joulun sävelistä. Vielä kun olisi lunta.
Laulua eteisessä
Messun tai hartauden ajan suntio on kirkon
takaosassa ja katsoo, että kaikki sujuu hyvin.
Hän on työroolissa, mutta Marita Salminen
yrittää silti päästä joulun tunnelmaan, esimerkiksi laulamalla joululauluja muiden mukana.
– Kyllä se on harras hetki minullekin.
Joulupäivänä Salminen valmistelee vielä kirkon jouluaamun sanajumalanpalvelusta varten. Kun se on vietetty ja loppusiivous tehty,
alkaa vahtimestarin oma joulunvietto.

Joka kerta se sykähdyttää, tuo palan kurkkuun ja vedet silmiin. Tutusta virrestä pystyn
laulamaan kaksi ensimmäistä riviä, parhaimmillaan ensimmäisen säkeistön loppuun. Sitten en enää pysty ja aika saa kiitää, vuodet
vierähtää ja miespolvet painua unholaan,
kun kuivaan silmiä ja yritän niellä liikutusta
kurkusta. Ensimmäiset muistot lapsuudesta,
partiolaisten soihtukulkueessa ja ukin kanssa
kirkossa, sitten niin monta kertaa ja monina
vuosina joulunaikaan, matalalta ja vakavasti ja aina epäröiden, että pitikö tässä nousta
seisomaan ja jos piti niin missä vaiheessa. Se
koskettaa kirkossa ja hautausmaalla, joulupuurolla ystävien kanssa, autonratissa radion
soidessa. Siinä on jouluvalot ja kuusentuoksu
ja kuurassa kimaltava maa, kynttilät hautausmaalla, sukupolvet ja oman elämän kaari ja
lopuksi enkelit ja paimenet ja rauha ja armo,
koko joulu.
Mikä sinulle on se joululaulu, joka koskettaa
ja muistuttaa, tiivistää joulun yhteen säkeeseen tai pariin säkeistöön? Ja voihan niitä
olla montakin, pikkujoulujen ilosta jouluyön
rauhaan! Suomalaisten yhteislauluperinne on
pitkälti kuihtunut, mutta joululauluja me vielä laulamme yhdessä. Tänäkin adventtiaikana
Kauneimpia joululauluja on laulettu lukemattomia kertoja ja vielä ehtii mukaan laulamaan!
Tästä Virtaus-lehdestä löydät Kotka-Kymin
seurakunnan ja Pyhtään seurakuntien joulunajan tapahtumat, joulukirkot ja hartaudet.
Tervetuloa laulamaan yhdessä!
Laulu koskettaa meissä jotain sellaista, mihin puhe ei yllä. Sanojen ja sävelten yhteys
palauttaa muistoja ja luo siltoja menneen ja
nykyisyyden välille. Lauluissa elävät jouluperinteet, mutta myös joulun sanoma. Omassa
jouluvirressäni pääsen takaisin mukaan viimeisessä säkeistössä, yhdessä muiden mukana nousen laulamaan: “Kunnia Herran, maassa nyt rauha kun Jeesus meille armon toi.”
Siunattua ja laulujentäyttämää joulua toivottaen,
Anna-Tiina Järvinen

Kirkkoherra
Kotka-Kymin seurakunta

Tunnelmallisessa joulukonsertissa voi
rauhoittua jouluun

Mistä löytäisin joulun
-tapahtuma tuo joulutunnelman

Kymin kirkossa seurataan tähteä musiikin ja enkelten
laulun säestämänä.
Kuva: Erkko Vuorensola.

Tunnelmallinen joulukonsertti ma 23.12. klo 19
Langinkosken kirkossa

Langinkosken

Aatonaattona järjestettävä konsertti antaa
mahdollisuuden rauhoittumiseen joulukiireiden keskellä.

Tänä vuonna konsertissa laulaa Voice of Finlandista tuttu kotkalaislaulaja Roope Palmu
sekä Kotka-Kymin seurakunnan oma laulava
vahtimestari Timo Lahtimo. Esiintymässä on
myös jousikvartetti Marjo Kaijansinkko (viulu), Tanja Wäger (viulu), Sirpa Salorinne
(alttoviulu) ja Alexei Kalachev (sello). Lisäksi
kanttorit Susanna Hauer, Jenny Kallberg ja
Tarja Silvennoinen laulavat. Konsertin juontaa Hanna Vakkari.

– Konsertissa voi pysähtyä, rauhoittua ja miettiä, mistä joulussa oikeasti on kyse. Täältä
joulun tunnelma viimeistään löytyy, lupaa
kanttori Tarja Silvennoinen Kotka-Kymin
seurakunnasta.

Tunnelmallisen joulukonsertin jälkeen
Toivonsalissa on glögitarjoilu. Joulukonsertin ohjelmalehtisen hinta on 10 €. Ohjelman
tuotto lahjoitetaan Suomen Lähetysseuran
joulukeräykseen.

kirkossa kuullaan tänäkin
jouluna Tunnelmallinen joulukonsertti 23.12.
Kotka-Kymin seurakunnan aatonaaton joulukonsertilla on jo pitkät perinteet. Ensimmäinen Tunnelmallinen joulukonsertti järjestettiin yli 20 vuotta sitten.

Kymin kirkolla etsitään taas joulun tunnelmaa tiistaina 17.12. klo 17. Mistä löytäisin
joulun -tapahtumaa on järjestetty jo lähes
kolmenkymmenen vuoden ajan.
Kymin kirkossa pääsee osallistumaan Seuraa tähteä -vaellukselle. Sanansaattaja lukee käskyn ja tähti johdattaa kävijät seimen
äärelle. Tunnelmaa luo musiikki, enkelien
laulu ja hiljaisuus.
Kirkon pihalla on eläimiä, talutusratsastusta ja joulupukki. Helilän seurakuntatalossa on kahvio sekä arpajaiset seurakunnan
lapsityön hyväksi. Seurakuntatalossa voi
myös ihailla seurakunnan kerholaisten askarteluja näyttelyssä. Yläkerrassa esitetään
joulusatua.
Mistä löytäisin joulun -tapahtumassa on
parhaimmillaan ollut kävijöitä kolmisensataa. Perinteikkään illan sisältö on haluttu
pitää samanlaisena kuin ennenkin.
– Monille tämä on perinne, josta tulee joulun tunnelma. Kävijöitä on kaikenikäisiä, ei
pelkästään lapsiperheitä, kertoo lastenohjaaja Sari Hyvönen Kotka-Kymin seurakunnasta.

Loppiainen päättää joulunvieton
Oletko menettänyt läheisesi tänä vuonna?

Jeesus itse oli syntynyt köyhänä matkalaisena
tallissa, mutta hän sai kalliita lahjoja. Jeesusta
tulivat tervehtimään niin köyhät ja oppimattomat paimenet kuin tietäjät tai kuninkaat vierailta mailta. Kristus on valo kaikille maailman
kansoille ja kaikenlaisille ihmisille.

L

oppiaisena siirrytään joulunpyhistä arkeen.
Kirkkovuodessa loppiainen on itämaan tietäjien pyhä.
Loppiainen on kristittyjen vanhimpia juhlia,
jopa joulua vanhempi. Loppiaisen evankeliumiteksti kertoo kaukaa itäisiltä maista vaeltaneista viisaista ja arvostetuista tietäjistä, jotka
tulivat katsomaan Jeesus-lasta. He toivat mukanaan kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja
mirhaa.

Loppiainen viittaa nimellään jouluajan loppumiseen. Kirkkovuosikalenterissa loppiaisen jälkeiset pyhät kuuluvat vielä joulujaksoon, joka
päättyy vasta pääsiäisjakson alkaessa. Loppiaista vietetään 6. tammikuuta.
Kotka-Kymin seurakunnassa loppiaisen yhteistä messua vietetään Langinkosken kirkossa.
Messussa siunataan tehtäviinsä uusia seurakunnan työntekijöitä. Kotkan ja Kymin kirkoissa ei loppiaisena ole omia messuja.
Pyhtään seurakunnassa loppiaisen messua vietetään klo 18 kirkossa. Messu on samalla rippikoululaisten täsmäjumis. Rippikoululaiset
kokoontuvat ennen messua klo 16 Kirkonkylän
seurakuntatalolle.

Tarvitsetko tukea ja haluatko keskustella muiden läheisensä menettäneiden kanssa?
Olet lämpimästi tervetullut sururyhmään.
Jos läheisesi kuolemasta on kulunut vasta viikkoja,
niin silloin on hyvä ilmoittautua kevään jälkimmäiseenryhmään.
Kevään 2020 sururyhmät Kotka-Kymin seurakunnassa:
Ensimmäinen ryhmä kokoontuu Kotkan seurakuntakeskuksessa seuraavasti:
• To 30.1. klo 13-15
• To 13.2. klo 13-15
• To 5.3. klo 13-15
• To 26.3. klo 13-15
Ohjaajina papit Hannu Marttila ja Anna Mykrä-Siljander.
Ilmoittautuminen puhelimitse Annalle 17.1.2020 mennessä 044 7529487.
Toinen ryhmä kokoontuu Boksilla (Karhulantie 31) seuraavasti:
• Ke 15.4. klo 17-19
• Ke 22.4. klo 17-19
• Ke 6.5. klo 17-19
• Ke 27.5. klo 17-19
Ohjaajina papit Elise Hasanen ja Anne Läheniemi.
Ilmoittautuminen Eliselle 3.4.2020 mennessä 040 196 7547.

Siltakylän uusi seurakuntatalo käyttöön
tammikuussa

Lahjat jakoon- ilta Siltakylän
uudessa seurakuntatalossa

Uusi seurakuntatalo avaa ovensa tammikuussa. Joulukuussa paikalla tehtiin vielä viimeistelytöitä.
Kuva: Emilia Pulkki

Ke 8.1. klo. 17.30-19.30, Huutjärventie 12.

Pyhtään seurakunnan uusi seurakuntata-

lo otetaan käyttöön tammikuussa. Uusiin
toimistotiloihin Pyhtäänlinnaan työntekijät
muuttavat vuoden vaihteen jälkeen.
Huutjärven kaunis maisema avautuu uuden
seurakuntatalon ikkunasta, toimien omana
taideteoksenaan ja alttaritauluna. Seurakuntasali vihitään käyttöön tammikuun alussa.
Pyhtään seurakunnan uusi seurakuntatalo
pitää sisällään seurakuntasalin, kerhotilat,
keittiön sekä lastenohjaajien työhuoneen. Pihalle rakennetaan vielä lapsille leikkipaikka.
- Tilamme niin täällä seurakuntatalolla kuin
Pyhtäänlinnassa, ovat valoisat ja nykyaikaan
sopivat, toteaa Pyhtään seurakunnan kirkkoherra Marjo Kujala.
Seurakuntasaliin mahtuu noin 60 henkilöä.
Tilat ovat avoimia ja tarvittaessa salin takana olevan kerhotilan saa yhdistettyä salin
kanssa, jolloin tila vetää noin 100 henkilöä.
Salin korkea katto ja isot valaisimet luovat
oman tunnelmansa tilaan. Seurakuntatalon
rakentamisesta on vastannut pyhtääläinen
Rakennustoimisto Insinöörilinja oy.

nen sunnuntaina 12.1.2020. Päivä alkaa klo
10 messulla kirkossa, jossa piispa Seppo
Häkkinen saarnaa. Messun jälkeen ateria ja
Siltakylän uuden seurakuntatalon käyttöönottosiunaus.
Varsinainen toiminta seurakuntatalossa alkaa jo heti loppiaisen jälkeen, kun lasten
kerhot aloittavat toimintansa uusissa kerhotiloissa.
Kirkkoherranvirasto Pyhtäänlinnaan
Kirkkoherranvirasto sekä työntekijöiden
työpisteet siirtyvät vanhasta kirkkoherranvirastosta Pyhtäänlinnaan. Kirkkoherranvirasto sekä diakonian vastaanotto palvelee
normaalisti asiakkaita Pyhtäänlinnassa 7.1.
alkaen.
Pyhtäänlinnassa vietetään tupaantuliaisia ja
avoimia ovia torstaina 9.1. klo 14-20. Tervetuloa tutustumaan myös seurakunnan toimistotiloihin tuolloin.

- Seurakuntatalossa on maalämpö ja varaukset myös aurinkopaneeleille on tehty.
Tavoitteenamme on rakentaa terveitä taloja ja sen vuoksi myös esimerkisi Siltakylän
seurakuntatalo on rakennettu niin sanotusti
paketissa, kertoo vastaava työnjohtaja Manu
Suomalainen Rakennustoimisto Insinöörilinja oy:stä.
Piispa siunaamaan rakennuksen
Seurakuntatalon tulee käyttöönsiunaamaan
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkki-

Oletko aina halunnut laulaa kuorossa, laittaa ruokaa yhdessä, kutoa tai veistää? Miltä
tuntuisi pitää pyhäkoulua lapsille tai rakentaa kotakirkkoa luonnonhelmaan? Löytyykö
pöytälaatikostasi julkaisemattomia kirjoituksia, tai onko sinulla valokuvaamisen tai näyttelemisen palo, mutta et tiedä missä voisit
käyttää lahjojasi?
Tule tutustumaan uuteen seurakuntatilaan ja
miettimään samalla, miten saisimme kaikkien lahjat parhaiten käyttöön ja jakoon ja
millaista toimintaa toivoisit seurakunnan uusissa tiloissa!
Lahjat jakoon -tilaisuudessa ovat mukana
seurakunnan työntekijät, jotka esittäytyvät
työaloittain. Ilta alkaa kirkkoherra Marjo Kujalan puheenvuorolla klo 17.30, jonka jälkeen
on tarjolla pientä purtavaa ja tutustumista.
Ilta jatkuu ohjelmalla Elämäni biisit klo 18.30,
jossa muutama vieras kertoo elämänsä
tärkeistä musiikkikappaleista. Vieraina ovat
Jouni Eho, Gina Drockila-Kosonen, Terhi
Kunelius sekä Ville Vanhala. Lahjat jakoon
-bändissä soittavat Mika Huusari, Harri
Ruotjoki, Harri Heininen sekä Marjo Kaijansinkko.
Tervetuloa katsomaan, tutustumaan, kyselemään ja ideoimaan yhdessä!

Pyhtäänlinnassa sijaitsevassa seurakunnan toimistotiloissa isot ikkunat tuovat valoa toimistoon.
Kuva: Emilia Pulkki

Joulu – Jeesuksen syntymäpäivä

Yhdessä eteenpäin kaikkien lahjat jakoon!

Kirkon kuvapankki / Catharina Nygård

Pyhtään seurakunnassa eletään mielenkiintoisia
aikoja. Uudet tilat Siltakylään ja Pyhtäänlinnaan
alkavat pian olla muuttoa vaille valmiit. Uuden
toiminnan on tarkoitus käynnistyä tammikuun
alusta uusissa tiloissa. Pyhtäänlinnassa tulevat
olemaan kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden
toimistotilat, Siltakylän seurakuntatalossa järjestetään päivä- ja perhekerhoja, eläkeikäisten
kerhoja, erilaisia kokoontumisia ja monenlaista
muuta toimintaa. Viime vuodet olemme eläneet
kuin joulunaluspäiviä; paljon puuhaa, paljon mietittävää ja paljon suunniteltavaa. Välillä monelle
meistä on tullut tunne, että mieli ja sielu ei aina
tahdo pysyä mukana. Pitäisi suunnitella tulevaa,
miettiä muuttoa ja vielä yrittää elää tätä hetkeä.

Joulua vietetään Jeesuksen syntymän muis-

toksi. Jeesus syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. Keskelle vuoden pimeintä aikaa tulee juhla,
jossa pimeyteen syttyvä valo sytyttää toivon.
Jeesuksessa Jumala tulee maailmaan ihmiseksi ihmisten keskelle. Hän kokee kaiken, mitä
ihmiselämä käsittää; iloa, surua, naurua, kipua
ja kuolemaa. Hyvä Jumala ei tyydy katsomaan
ihmiselämää korkeuksista vaan tulee ihmisten
luokse ihmisen muodossa.
Joulun juhlapäivät
Joulun pyhät ovat suomalaisten suosituimpia
kirkkopyhiä.
Jouluaattona 24.12. ollaan odotuksen täyttymisen ja profeettojen lupausten toteutumisen
ovella. Jouluaaton jumalanpalveluksen aihe
on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta.
Siksi jouluaaton jumalanpalveluksissa luetaan
muiden tekstien lisäksi aina jouluun liittyviä
profetioita eli ennustuksia.
Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: "Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja." Jouluyön messu eli enkelten messu on monessa kristillisessä kirkossa
joulunvieton päätapahtuma.
Jouluaamun 25.12. jumalanpalveluksessa eli
paimenten messussa seurataan paimenten
matkaa Betlehemiin katsomaan syntynyttä
Jeesus-lasta.
Joulupäivän jumalanpalveluksessa eli kansan
messussa seurakunta kiittää Jumalaa siitä, että
hän on antanut Poikansa tulla ihmiseksi.
Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä 26.12. on ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen ja hänen
myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä.
Kolmas joulupäivä 27.12. on evankeliumin kirjoittajan Johanneksen päivä.

Viattomien lasten päivänä 28.12. muistellaan
Herodeksen lastenmurhan uhreja sekä Joosefin,
Marian ja Jeesus-lapsen pakoa Egyptiin. Kolmas
ja neljäs joulupäivä poistettiin kalenterista jo
vuonna 1772, mutta ne säilyttivät pitkään puolivirallisen luonteensa.
Joulunaika päätyy loppiaiseen.

Kaiken rakentamisen keskellä olemme myös
menneen kesän aikana kyselleet seurakuntalaisilta toiveita uudenlaisesta toiminnasta. Lämmin
kiitos vastauksista! Niissä nousi esiin erityisesti
kolme tärkeää toivetta: erilainen pop up -tyyppinen toiminta, esimerkiksi yhteiset ruokailuhetket, yhteinen toiminta kaikenikäisten kanssa, siis
yhdessä, vauvasta vaariin ja retriittityyppinen
toiminta luonnon helmassa. Näihin haasteisiin
vastaamme tulevina vuosina, uusissa tiloissa ja
uudella innolla. Tervetuloa mukaan toimimaan
kanssamme yhteiseksi hyväksi.
Uudet nettisivut avautuivat ja toivottavasti sieltä löydät ajankohtaista tietoa niin seurakunnan
kuin koko kirkonkin elämästä.
Elämässä on kuitenkin tärkeää ja olennaista vaalia omaa sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Sitä, että
voi pysähtyä katsomaan kynttilän lepattavaa liekkiä, kuunnella ja laulaa joulun lauluja ja hiljentyä
läheisten kanssa joulun suuren sanoman äärelle.
Meille on syntynyt Vapahtaja!

			Marjo Kujala			
			kirkkoherra
			Pyhtään seurakunta

Koska Jeesus syntyi?
Jeesuksen syntymän tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Jeesuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää
joulukuun 25. päivänä 300-luvun alkupuolella,
kun kristinuskosta tuli Rooman valtakunnassa
valtionuskonto.
Joulu syrjäytti useita ei-kristillisiä juhlia. Talvipäivän seisauksen hetki on ollut monissa kulttuureissa tärkeä juhla. Rooman valtakunnan
alueella vietettiin Saturnalia-juhlaa meluisin
menoin 17. joulukuuta ja Voittamattoman auringon juhlaa 25. joulukuuta.
Joulun ydin
Miljardit ihmiset maailmassa muistavat jouluna epävarmuuden keskelle syntyvää 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." (Luuk. 2:56)
Joulu tulee silloinkin, kun sitä ei ole ehtinyt valmistella, vaikka pöydät eivät notkuisi ruokaa tai
koristeet olisivat ripustamatta.
Joululahjat muistuttavat toisen asemaan asettumisesta, hyväntahtoisuudesta ja keskinäisestä avuliaisuudesta. ”Totisesti: kaiken minkä
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistä, sen te olette tehneet minulle”, sanoo
Jeesus. (Matt. 25:40)

9.1.2020

Pyhtäänlinnan

AVAJAISET
Päiväohjelma
14.00 - 14.15 Pyhtäänlinnan avaus
14.15 - 16.00 Kakkukahvit, musiikkia
15.15 - 16.00 Puheenvuorot
14.30 - 17.00 Tiloihin tutustuminen
17.00 Seurakunnan tilojen siunaaminen

Iltaohjelma
17.30 - 17.40 Tervetulosanat
17.45 - 19.15 Musiikkiesityksiä
17.30 - 19.30 Tutustuminen tiloihin
17.30 - 19.45 Nuokkari auki
20.00 - 20.10 Tulishow

Tervetuloa!

Motellikuja 4, Siltakylä

“

Tapahtumat Kotkassa
JUMALANPALVELUKSET
Sunnuntaisin klo 10 messu
Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla
kirkoissa.
Torstaisin (16.1.2020 alkaen)
klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
3. adventtisunnuntai su 15.12.
klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
klo 10 Messu Kymin kirkossa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus
Langinkosken kirkossa.
klo 12 Haltijantien kyläkirkko
Haltijantien kerhohuoneessa.
klo 17 Yhessä -messu Langinkosken kirkossa.
4. adventtisunnuntai su 22.12.
klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
klo 10 Kauneimmat Joululaulut
-messu Kymin kirkossa.
Jouluaatto ti 24.12.
klo 13 Joulurauhan julistus
Keisarillisella kalastusmajalla.
klo 13 Jouluaaton perhehartaus Kymin kirkossa.
klo 13 Jouluaaton hartaus
Hurukselan hautausmaalla.
klo 14 Jouluaaton perhehartaus Langinkosken kirkossa.
klo 14 Jouluaaton hartaus
Kymin kirkossa.
klo 15 Jouluaaton hartaus
Laajakosken kappelissa.
klo 15 Julbön i Kymi kyrka.
klo 15.40 Reserviläisjärjestöjen seppeleenlasku ja kunniavartio Kymin kirkon sankarihautausmaalla.
klo 16 Jouluaaton hartaus Kymin kirkossa.
klo 16 Jouluaaton hartaus Kotkan kirkossa.
klo 16.30 Jouluaaton hartaus
Metsäkulman kappelissa.
klo 15 Jouluaaton hartaus
Parikan siunauskappelissa.
klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan kirkossa.
klo 22 Kauneimmat joululaulut
-messu Langinkosken kirkossa.
klo 23 Jouluyön messu Kymin
kirkossa.
Joulupäivä ke 25.12.
klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa.
klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa.
klo 10 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa.
Tapaninpäivä to 26.12.
klo 10 Tapaninpäivän messu
Langinkosken kirkossa.
klo 12 Tapaninpäivän messu
Kymin kirkossa.
klo 16 Kauneimmat Joululaulut -messu Kotkan kirkossa.
Mukana Lauluämpäri -kuoro.

Ma 23.12. klo 19 Tunnelmallinen joulukonsertti
Langinkosken kirkossa.

Su 29.12. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 29.12. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 29.12. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Uudenvuodenaatto ti 31.12.
klo 18 Uudenvuodenaaton
hengähdys Kotkan kirkossa.

Ma 23.12. klo 19 Tunnelmallinen joulukonsertti Langinkosken kirkossa.

Uudenvuodenpäivä ke 1.1.2020
klo 10 Messu Kymin kirkossa.
klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.

Ke 15.1., 12.2. ja 11.3. klo 18
Rakkaimmat hengelliset laulut Karhulan srk-keskuksessa.
Lauletaan yhdessä rakkaimpia
hengellisiä lauluja. Jos haluat,
pääset myös valitsemaan laulut, mitä lauletaan.

Su 5.1. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 5.1. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
Loppiainen ma 6.1.
klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Uusien työntekijöiden tehtäväänsiunaaminen.
Su 12.1. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 12.1. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 12.1. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Ke 15.1. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
To 16.1. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 19.1. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 19.1. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Ikäihmisten
syntymäpäivät.
Su 19.1. klo 10 Maailmojen
messu Kymin kirkossa.
Su 19.1. klo 13 Viittomakielinen messu Langinkosken kirkossa. Kuurojen kirkkopyhä.
Messun toimittaa Seppo Laukkanen. Messun jälkeen lounas
Toivonsalissa.
To 23.1. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 26.1. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 26.1. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 26.1. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa
•••
MUSIIKKI
Kauneimmat joululaulut 2019
Kotkan kirkko
su 22.12. klo 20 Kauneimmat
joululaulut
to 26.12. klo 16 Kauneimmat
joululaulut -messu
Kymin kirkko
su 15.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut
ke 18.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut ”Monin kielin”
su 22.12. klo 10 Kauneimmat
joululaulut -messu
su 22.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut
Langinkosken kirkko
ti 24.12. klo 22 Kauneimmat
joululaulut -messu
Sunilan srk-talo
su 15.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut

Ma 6.1. klo 16 Karhulan Mieslaulun ja Kotkan Laulumiesten loppiaiskonsertti Kymin
kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €.

Kuorot aloittavat kevätkauden:
• Toivonlaulajat -kuoro ti 15.1.
klo 12 Langinkosken kirkon
Toivonsalissa.
• Lauluämpäri -kuoro ke 15.1.
klo 17 Kotkan srk-keskuksessa.
• Kirkkokuoro to 16.1. klo 18
Karhulan srk-keskuksessa.
• Ukulele -ryhmä to 23.1. klo 17
Kotkan srk-keskuksessa.
•••

SANA JA RUKOUS
Ma 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3. ja
30.3. klo 13 klo 18.30 - 20.30
Healing Rooms -rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa, Karhulantie 33. Rukoillaan puolestasi!
Piirit aloittavat kevätkauden:
• ke 8.1. klo 13 Raamattupiiri
(parill. viikot) Langinkosken
kirkon kirkkotuvalla.
• ke 8.1.
klo 17 Raamattupiiri (parill. viikot) Karhulan
srk-keskuksessa.
• to 9.1. klo 16 Raamattupiiri
(parill. viikot) Hovinsaaren
toimitilassa.
• ma 13.1. klo 18 Naisten raamattupiiri (paritt. viikot) Kotkan
srk-keskuksessa.
• ma 20.1. klo 18 Rukouspiiri
(parill. viikot) Kotkan srk-keskus, nuortentila Arkussa.
•••
DIAKONIA
Diakonian kerran viikossa
kokoontuvat kerhot aloittavat kokoontumiset vkolla 2.
Ma 13.1., 10.2. ja 9.3. klo 11.30
Sunilan kerho senioreille
Sunilan srk-talolla.
Ke 15.1., 12.2. ja 11.3. klo 12 Keskiviikkokerhojen kokoontuminen Langinkosken kirkolla.
Hovinsaaren Hopeakerho ja
Aittakorven keskiviikkokerho kokoontuvat Langinkosken kirkolla. Ruokailu kello
12 Toivonsalissa (hinta 7 €).
Ehtoollinen klo 13, minkä jälkeen kirkkokahvit.

Su 19.1. klo 13 Viittomakielinen messu Langinkosken kirkossa. Kuurojen kirkkopyhä.
Messun toimittaa Seppo Laukkanen. Messun jälkeen lounas
Toivonsalissa.
•••
LÄHETYS
Lähetyspiirit alkavat:
• ma 13.1. klo 14 Langinkosken
kirkon Toivonsalissa (viikoittain)
• ti 14.1. klo 10 Aittakorven
srk-talossa (lähetyksen rukouspiiri) (paritt. viikot)
• ti 21.1.
klo 17.30 Salotie
7:ssä (parill. viikot)
• ke 15.1. klo 12 Kotkan
srk-keskuksessa (viikoittain)
• ke 15.1. klo 14.30 Sunilan
srk-talosssa (paritt. viikot,
paitsi ei 25.3., jolloin klo 18
Ohraleipämessu/iltaehtoollinen)
Kädentaitoryhmät aloittavat:
• ma 13.1. klo 9 Kutomopiiri
Langinkosken kirkon alakerrassa (viikoittain)
• ma 13.1. klo 17 Kässäpiiri Karhulan srk-keskuksessa (paritt.
viikot)
• ti 14.1. klo 10-12 Sukkapiiri
Haltijantien kerhohuoneessa
(paritt. viikot)
• ke 15.1. klo 17 Silmukka Kotkan srk-keskuksessa (viikoittain)
• to 16.1. klo 10-13 Neulekahvila Karhulan srk-keskuksessa
(paritt. viikot)
•••
AIKUISTYÖ

Piirit aloittavat kevätkauden:
Jumpparyhmät ja aikuisten
lentopallo alkavat viikolla 2.
Kaikille avoin Olohuone
ke 15.1. klo 11-13 Karhulan
srk-keskuksessa.
To 23.1. klo 18 Aittakorven
srk-talossa YHESSÄ sisälle
sanaan -raamattuluennot
(joka 2. vko) Sisälle sanaan
-luennot jatkuvat, nyt osana Yhessä-toimintaamme.
Tule
olemaan
”yhessä” Raamatun äärellä ja
etsimään sieltä voimaa
elää, uskoa ja iloitakin!
Luennot pitävät vuorokerroilla pastori Tero Hietanen
ja SLEYn piirivastaava Lukas
Brenner. Luentojen jälkeen
ovat keskusteluryhmät. Ryhmiin jääville iltapala (3 euroa).
•••

KOULUIKÄISET
Kerhot:

www.kotka-kyminseurakunta.fi puh. 040 196 7505

Katso kouluikäisten kerhotarjonta osoitteesta www.kotka-kyminseurakunta.fi
•••
LAPSET JA PERHEET
Su 15.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Kymin
kirkossa
Ti 17.12. klo 17 ”Mistä löytäisin joulun” -tapahtuma Kymin kirkolla. Tapahtumassa: joulukuvaelma kirkossa,
Joulupukki pihalla ja tallissa
sekä kahvila ja nukketeatteri
Helilän srk-talossa. Pihalla
eläimiä.
•••
MUUT

15.1.2020 alkaen Keskiviikkoisin klo 17 Meijän keittiö,
yhteisöllinen ruokailu, Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Laktoositonta kotiruokaa.
Ruoan hinta 3 €/hlö, lapset
alle 15 v. aikuisen seurassa
ilmaiseksi.
Arkiruokailut:
• 13.1. alkaen ma klo 12-13 Arkiruokailu Kotkan srk-keskuksessa, Mariankatu 14
• 7.1. ti klo 12-13 Arkiruokailu
Karhulan srk-keskuksessa,
Karhulantie 33
• 9.1. alkaen to klo 12-13 Arkiruokailu Aittakorven srk-talossa, Luhtipolku 3.
Arkiruokailu on kotiruokalounas, minkä hinta vähävaraisille ja työttömille on 1,50 €,
muille ruokailijoille hinta on
5 €. Ruokailut jatkuvat viikoittain.
•••

Katso kaikki viikkotoiminta
www.kotka-kyminseurakunta.fi
•••

Tapahtumat Pyhtäällä
JUMALANPALVELUKSET
Su 15.12.klo 10 messu kirkossa.
La 21.12. klo 8 Suur-Ahvenkosken koulun joulukirkko
kirkossa.
Su 22.12. klo 10 messu kirkossa.
Jouluaatto 24.12.
klo 13 kaksikielinen aattohartaus Munapirtin hautausmaalla.
klo 13 aattohartaus Haaviston
kyläkirkossa.
klo 14 aattohartaus palvelutalo Mäntyrinteessä.
klo 16 aattohartaus kirkossa.
Jouluaamu 25.12.
klo 10 kaksikielinen sanajumalanpalvelus kirkossa.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Messu kirkossa. Punaisen liturgisen värisarjan käyttöönotto. Kirkkokahvit kirkossa messun jälkeen.
Su 29.12. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa.

Ke 1.1.2020 klo 18 uudenvuodenpäivän messu kirkossa.
Su 5.1. sanajumalanpalvelus
kirkossa. Seppeleen laskun
jälkeen kirkkokahvit kirkossa.
(Leijonien kirkkopyhä)

“

Su 12.1. klo 10 messu kirkossa, saarna piispa Seppo Häkkinen.
Messun jälkeen ateria ja Siltakylän uuden seurakuntatalon
käyttöönottosiunaus.
DIAKONIA
Ma 13.1. klo 10 Hopeakerho
Siltakylän seurakuntatalossa
Ti 14.1. klo 14 Hopeakerho Kirkonkylän seurakuntatalossa
•••

Ma 6.1. klo 18 loppiaisen messu kirkossa. Rippikoululaisten
täsmäjumis.
Su 12.1. klo 10 messu kirkossa,
saarna piispa Seppo Häkkinen. Messun jälkeen ateria ja
Siltakylän uuden seurakuntatalon käyttöönottosiunaus.
Su 19.1. klo 10 messu kirkossa.
Ke 22.1. klo 12 viikkomessu
Siltakylän seurakuntatalossa.
•••

MUSIIKKI
La 14.12 klo 18 Österstjärnan
-konsertti Pyhtään kirkossa,
Kotka Damkör & Gamelikören
(Helsinki), ohjelma 10 €
Su 15.12 klo 15 De vackraste
julsångerna i Pyttis kyrka
To19.12 klo 19 Hurma-yhtyeen joulukonsertti Pyhtään
kirkossa
Su 22.12 klo 18 Kauneimmat
joululaulut Pyhtään kirkossa,
mukana Pyhtään srk:n pop up
-kuoro
•••

LAPSET JA PERHEET
Ke 18.12. klo 17 päivä- ja perhekerhojen joulukirkko kirkossa.
To 19.12. klo 17 Jouluinen
Laululautta -musiikkituokio
lapsille ja lapsenmielisille
kirkonkylän srk-talossa. Kapteeneina toimivat Laura Honkala ja Marjo Kaijansinkko.
•••
NUORET
Ma 6.1. Loppiaismessu klo
18 Pyhtään kirkossa, mukana
rippikoululaiset. Rippikoulaiset kokoontuvat klo 16 Kirkonkylän seurakuntatalolle ennen
messua.
Varhaisnuorten ja nuorten
toiminta alkaa vkolla 3. Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta.
•••

MUUT
Ke 8.1. klo 17.30-19.30 Lahjat
jakoon - ilta Siltakylän seurakuntatalossa.
To 9.1. klo 14-20 Pyhtäänlinnan tupaantuliaiset ja avoimet ovet.
Elää-virkatodistus- ja sukuselvityspyynnöt 1.11.2019 alkaen Kouvolan aluerekisterikeskuksesta, keskusrekisteri.
kouvola@evl.fi tai puhelimitse: puh. 040 765 4017 ma-pe
klo 9-12.
•••
Katso kaikki viikkotoiminta
www.pyhtaanseurakunta.fi
•••

www.pyhtaanseurakunta.fi puh. 044 743 1040

Siunattua joulua !
Kunnia Herran, maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

