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PääkirJoitUS

Pääsiäisen valoa
olemme PääSiäiSen kynnyksellä, tuon kirkkovuoden
keskuksen äärellä. Pääsiäisenä pysähdymme seuraamaan
Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Vai
pysähdymmekö?
Pääsiäinen on kristinuskon juhlista vanhin sekä tärkein, ja sen
viettoon liittyy monia perinteitä. Suomessa yleistä on niin pääsiäismunien maalaaminen, virpominen, kodin koristelu muun
muassa pääsiäistipuilla ja rairuoholla, pääsiäiskokon ihailu ja
pääsiäisruokien syöminen – pääsiäiskirkkoa unohtamatta.
Myös muualla Euroopassa esimerkiksi pääsiäismunien maalaaminen on osa pääsiäisen viettoa. Monissa maissa pääsiäisperinteiden joukossa on kuitenkin erikoisiakin perinteitä, kuten
Skotlannissa pääsiäismunien vierityskilpailuja, pääsiäismunien
ripustamista puihin Saksassa tai ilotulitekärryn sytyttämistä
Italiassa.

Pääsiäinen on itselleni tietyllä tavalla pysähtyminen kevääseen. Pääsiäisessä näkyvät kevään merkit, ikkunoilla vihertää
rairuoho ja maljakot täyttyvät pajunkissoista, virpomaoksista,
narsissit ja kevätliljat kukkivat. Pääsiäinen on valon ja värien
aikaa, vaikka samalla pitkänäperjantaina kirkot pukeutuvat
mustaan. Tykkään laittaa kevään värejä ja raikkautta kotiin ja
nauttia niiden tuomasta valosta.

ViimeiStä ateriaa Jeesus vietti kiirastorstaina yhdessä
opetuslastensa kanssa. Aterialle osallistuivat kaikki opetuslapset: yksi, joka luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi joka
kieltää tuntevansa häntä ja pari, jotka nukkuvat, kun pitäisi
valvoa. Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja
kuoleman muistopäivä. Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen
ylösnousemuksen juhla, ja toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan ylös nousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä
muiStammeko kuitenkaan, mikSi Vietämme Pää- seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä. IlmesSiäiStä? Vai onko pääsiäisestä tullut meille vain pitkä vapaa tykset vakuuttivat heidät Jeesuksen kuolleista nousemisesta ja
viikonloppu, jolloin on hyvää aikaa lähteä esimerkiksi perheen jatkuvasta läsnäolosta.
Vaikka pääsiäisen tapahtumat ovat synkkiä ja surullisia, on
kanssa matkalle tai tehdä puutarhatöitä kotona?
pääsiäinen ilon ja valon ja ennen
Pääsiäisen vietto alkaa palmusunnuntaista, jolloin Jeesus saapui
kaikkea ylösnousemuksen juhla.
Jerusalemiin aasilla ratsastaen,
Toivottavasti muistamme pysähkohti kärsimystä ja kuolemaa, Pääsiäisen onnenhiput,
tyä pääsiäisenä sen todellisen tarinan ääreen.
mutta juuri niistä tulikin toivon ja
puput,
munat,
ruohot,
tiput.
voiton merkki. Palmusunnuntaina huomio on samassa tapahtu- tulppaanin väri ja auringon
oSViitta-lehti on Saanut
massa kuin adventtina: Jeesuksen
uuden ilmeen. Ehkä lehden
raikkaammassa ilmeessä on josaapumisessa Jerusalemiin aasilla valo ja keväinen ajatus jalo.”
ratsastaen. Palmusunnuntain nimi
tain viitteitä pääsiäisestä; valosta
viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät Jeesuksen eteen ja ilosta. Uudella ilmeellä haluamme tuoda Osviittaa raiktielle. Tähän liittyy tapa koristella kirkkoa palmunoksilla ja kaammaksi ja nykyaikaisemmaksi. Lehdessä on uuden ilmeen
muilla lehvillä tai kantaa niitä kulkueissa. Suomessa palmun myötä myös pienempiä, ajankohtaisia tapahtumajuttuja. Toisijasta koti ja kirkko koristellaan pajunoksilla. Tästä juontaa vottavasti pidät lehden uudesta ilmeestä.
juurensa myös virpomisperinne, jossa virvottava toivotetaan
emilia Pulkki
”tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks”.
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Osviitta
sai uuden ilmeen
kotka-kymin seurakunnan seurakuntalehti Osviitta sai uuden ilmeen
numerosta 1/2020 alkaen. Ilmeen uudistamisella on haettu lehteen raikkautta ja nykyaikaisuutta sekä lehteen
parempaa luettavuutta. Uuden ilmeen
on suunnitellut Nunnu Halmetoja, joka
on toteuttanut myös seurakunnan graafisen ilmeen. Osviitta ilmestyy vuoden
2020 aikana kolme kertaa; pääsiäisenä,
syyskuussa ja jouluna. Iloisia lukuhetkiä
uuden Osviitan parissa.

Seurakunnan
toiminnassa
poikkeuksia
kotka-kymin Seurakunta on
pyrkinyt ehkäisemään koronaviruksen
leviämistä ja lähes kaikki tapahtumat ja
kokoontumiset peruttiin 13.4. asti. Jumalanpalvelukset lähetetään sunnuntaisin klo 10 verkossa tallenteena. Jumalanpalveluksen voit katsoa osoitteessa www.
kotka-kyminseurakunta.fi
Tämän lehden mennessä painoon ei
vielä ollut tietoa, jatkuuko toiminta normaalisti 13.4. jälkeen. Ajantasaisen tiedon tapahtumistamme saat kirkollisista
ilmoituksista (kaupunkilehti Ankkurissa keskiviikkoisin) tai kotisivuiltamme
www.kotka-kyminseurakunta.fi.
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1-vuotias Armi Norrbacka käy vauvakerhossa, jotta äiti Eeva Tilli saisi juttuseuraa muista pienten lasten vanhemmista.

Vertaistukea vauvat kainalossa
Teksti ja kuva Heidi Nevalainen

Armi Norrbacka istahtaa lelukorin
viereen ja alkaa tyhjentää sitä varmoin
ottein. Kun kori on tyhjä, Armi konttaa toiselle puolelle huonetta – siellä
on pehmo-orava, joka pitäisi nyt saada
lelujen joukkoon. Armi on 1-vuotias ja
tällä hetkellä Mussalon vauvakerhon
kokenein konkari.
– Armi oli noin kaksi kuukautta, kun
aloitimme. Aluksi Armi itki koko kerhon ajan, ja välillä työntelin häntä vaunuissa pitkin pihaa, mutta sinnikkäästi
käytiin, vaikka tuntui, että ei tässä ole
mitään järkeä, muistelee Armin äiti
Eeva Tilli.
– Nyt hän viihtyy hyvin. Täällä on
erilaisia leluja kuin kotona ja tuttuja
lapsia.
Tietää, että on tervetullut
Tilli oli kuullut ystävältään seurakunnan vauvakerhosta ja merkinnyt sen
kalenteriin jo ennen Armin syntymää.
Seurakunnan toiminta tosin oli hänelle
vierasta – edelliset kokemukset olivat

rippikoulusta. Välillä Tilli oli eronnutkin kirkosta, mutta liittyi sittemmin
takaisin. Vauvakerho tuntui paikalta,
johon kuka vain uskaltaisi tulla.
– Ajattelin, että tämä on sellainen
matalan kynnyksen paikka, jossa varmasti tietää, että on tervetullut.
Nyt Tilli on kertonut vauvakerhoista
muillekin tuoreille äideille ja kannustaa
heitä lähtemään mukaan. Hän muistuttaa, että vaikka kerhoissa onkin pieni
hartaushetki, ei uskon asioista muuten
juuri puhuta.
– Tuntuu, että kynnys osallistua
muuhunkin seurakunnan toimintaan
on huomattavasti madaltunut.
Vauva-arjen juttuja
Kahvipöydän ääressä juttu luistaa.
Vauvakerhon puheenaiheet ovat juuri
sellaisia, mitä voisi kuvitellakin, kun
joukko pienten vauvojen äitejä tapaa.
Puhutaan turvaistuimista, kestovaipoista, syömisistä, lapsen kehittymisestä – sekä erityisesti nukkumisesta.

– Osa äideistä on tullut tutuksi ja
syvällisiäkin asioita on päästy juttelemaan, esimerkiksi väsymyksestä. Aina
jollain on ollut samoja kokemuksia ja
sen kuuleminenkin helpottaa, vaikkei
sitten vinkkiä saisikaan, tietää Eeva
Tilli.

”Kynnys osallistua

muuhunkin
seurakunnan
toimintaan on
madaltunut.”

Ystäviä ja verkostoja
Vauvakerhoissa vietetään pieni kynttilähetki, lauletaan, leikitään ja juodaan
kahvit. Kotka-Kymin seurakunnassa
vauvakerhoja on kaksi, Mussalon seurakuntakodissa ja Helilän seurakuntatalossa. Niihin ovat tervetulleita kaikki
alle 1-vuotiaat ja heidän vanhempansa.
Armi Norrbackan vauvakerhoilu
päättyy tämän kevään jälkeen, koska
ensi syksynä hän on jo taaperokerhoiässä.
– Katsotaan, mikä kerho sattuu aikatauluihimme. Mutta kyllä me jossain
kerhossa jatketaan, Eeva Tilli vakuuttaa.

Eeva Tilli
Vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit on
tärkeä asia vauvakerhoissa, mutta niissä
on ihan aidostikin mukavaa.
– Kiva tunnelma, rentoa olemista.
Ohjaajat ovat mukavia ja huolehtivat,
että äidit saavat rauhassa juoda kahvin.
3

Samassa
pöydässä

Tässä ryhmässä puhutaan monia kieliä, mutta suomen kieltä opetellaan koko ajan lisää. Kuvassa vasemmalta Fatima Naddaf Syyriasta, Jinan Kosho Irakista,
Habumugisha Dusabe Kongosta, diakoni Kirsi Virtanen, Galina Mikhaylova, Ljudmila Raski Venäjältä, Dimitri Elsaxed ja Mirja Babakova.

Teksti ja kuvat: Ulla-Maija Sievinen
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Seurakunnan toiminta on täynnä kohtaamisia.
Uusia ystäviä ja juttuseuraa on tarjolla vauvalle, vaarille
ja varmasti juuri sinullekin.

”Yksin kotona aivot tylsistyvät”
Useita kieliä, monesta maasta tulleita
ihmisiä, kullakin oma elämäntarinansa.
Ikääntyneiden maahanmuuttajien
ryhmistä yksi kokoontuu Kotkan seurakuntakeskuksen Arkussa. Juttelussa
auttavat toisia he, joilla on jo parempi
suomen kielen taito. Tarinaa riittää.
Mirja Babakova tuli Suomeen vuonna 2008.
– Tämä on paratiisi ihmiselle, joka
on joutunut elämään Siperiassa.
– Tulin heti tähän ryhmään. Jos ihminen on yksin kotonaan, aivot tylsistyvät. Täytyy saada olla toisten kanssa.
Mirja on inkerinsuomalainen.
– Mutta ihmiset luulevat minua venäläiseksi ja siksi kukaan ei tule soittamaan ovikelloani. Suomalaiset vanhat
ihmiset eivät kunnioita venäläisiä, mutta nuoret kunnioittavat.
– Tässä ryhmässä kaikki ovat ystäviä,
erityisesti ihana hanketyöntekijä Galina Mikhaylova, Kongosta tullut Habumugisha Dusabe kertoo.
Kreikkalais-egyptiläinen Dimitri Elsaxed on asunut 24 vuotta Suomessa ja
kolme vuotta Kotkassa.
– Kotkassa minulle ei ole monia kavereita. Siksi tämä ryhmä on minulle
tärkeä, hän sanoo.
Kavereita ja hyvää ruokaa
– Täällä voi saada ystäviä, jos on itse
sillä tuulella, kertoo Langinkosken kirkolle nuorten brunssille tullut Taavi
Koskinen, 17.
Brunssit alkoivat viime vuoden alussa. Iida Laukkaselta, 17, on jäänyt vain
yksi brunssi väliin. Taru Myöhänen,
16, on ollut mukana kaikilla nuorten
brunsseilla.
– Täällä on hyvää ruokaa ja kivaa,
kun on porukkaa.
Altti Uski, 15, on jo valitsemassa pizzaa. Yleensä ruuat tulevat Ristiniemen
kurssikeskuksen mainiosta keittiöstä,
mutta tällä kertaa brunssille ilmoittautuneita oli niin vähän, että päädyttiin
pizzatilaukseen. Normaalisti nuorten
brunssilla on paljon porukkaa, jopa 40
henkeä.
Hilla Huovinen, 18, Daniela Lehtonen ja Altti ovat tavanneet ja ystävysty-

Hilla Huovinen, Daniela Lehtonen ja Altti Uski ovat tutustuneet ruuan merkeissä
nuorten brunssilla.

neet juuri nuorten brunssilla.
– Olen saanut paljon kavereita ja
ystäviä myös leireillä ja isostoiminnan
kautta, Daniela kertoo.
Millainen on hyvä ystävä?
– Ihana, mukava, joka kertoo kaikkea
ja jolle voi kertoa takaisin, Hilla miettii.
– Ja jonka kanssa pidetään hauskaa,
Daniela jatkaa.
– Meripäivät, tytöt kiljaisevat kuorossa.
Taavia harmittaa, kun häneltä jäivät
kaksi ekaa brunssia väliin. Miksi harmittaa?
– No kun silloin oli se palohälytys.
Nuoret antavat värikkään kuvan tapahtumista: he olivat paistamassa uunissa hampurilaispihvejä, kun palolaitos saapui uunista levinneen karmean
käryn kutsumana paikalle. Tilat tuuletettiin.

Sanna Saikkonen, Kari Mässeli sekä lapset Martti ja Saimi, Reino (pöydän päässä) ja Senni (vanhempien välissä) viettävät mukavaa
illansuuta Meijän keittiössä.
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– Sitten me söimme ne pihvit. Ne olivat oikein hyviä, nuoret vakuuttavat.
Ruoka on hyvä puheenaihe
Sanna Saikkonen, Kari Mässeli ja
heidän neljä lastaan Saimi, 6 vuotta,
Martti, 5, Senni, 3, ja Reino Mässeli, 1,
syövät hyvällä ruokahalulla perunaa,
jauhelihakastiketta ja salaattia.
On keskiviikko ja Langinkosken
kirkon Toivonsalissa on taas Meijän
keittiön herkkuja tarjolla. Syömässä on
paljon muitakin lapsiperheitä ja yleensäkin kaiken ikäisiä ihmisiä.
– Tämä sopii hienosti työssä käyvien vanhempien perheelle. Ruoka on
aina hyvää, ja ruuan jälkeen menemme
leikkihuoneeseen tapaamaan toisia lapsia ja heidän vanhempiaan, Sanna kertoo.
Perhe on käynyt Meijän keittiössä
alusta lähtien, noin kahden vuoden
ajan. Sanna ja lapset tapaavat samalla myös perhekerhosta jääneitä ystäviään.
– Olen ollut seurakunnan toiminnassa mukana lastenleireiltä lähtien.
Vedin esimerkiksi tässä keittiössä
nuorten kokkikerhoa 20 vuotta sitten.
Kun omat lapset syntyivät, lähdin mukaan lapsiperheiden toimintaan, Sanna
muistelee.
– Ruuan ääressä on hyvä kohdata uusiakin ihmisiä. Kynnys tänne on matala, ja ruoka on aina hyvä puheenaihe. Se
kiinnostaa kaikkia, Sanna sanoo.
– Emme me paljon tutustu täällä
Meijän keittiössä uusiin ihmisiin, kertovat Tuire Nuutinen, Mikko Hännikäinen ja 10-vuotias Aleksi Repo.
– Jos joku tulee juttelemaan, niin
tietysti mekin jutellaan. Muistan, kun
täällä kerran oli iranilaista ruokaa,
kaikissa pöydissä keskusteltiin kovasti,
Mikko muistaa.
Karhulan torilta Olohuoneeseen
Ensin käydään kaupassa, sitten men-

Jenice Rönkkö, Katri Levy, Reetta Malin ja Jonna Laine sanoisivat kerhon uudelle tulokkaalle ”hei!” ja ottaisivat hänet heti mukaan
jutusteluun. Lapset Isla, Lenni, Ahti ja Elsa innostuvat heti, kun kuulevat pääsevänsä kerhoon.

nään Karhulan torille ja sieltä seurakuntakeskuksen Olohuoneeseen tapaamaan tuttuja ja kahvittelemaan.
Olohuoneessa käyminen kuuluu
Pirkko Torvastin ja Ulla Kanervan
keskiviikkopäiviin. Siellä on tuttuja ja
tutuiksi tulevia ihmisiä, oleilua ja juttelua, hartaushetki ja pienellä rahalla
kahvit lisukkeineen.
Pirkko ja Ulla olivat kymmenien
vuosien ajan työkavereita. He tapasivat
seitsemän vuotta sitten keskiviikkona
kaupan ovella ja tuumasivat, että mennäänpä katsomaan sitä Olohuonetta.
Siitä lähtien he ovat olleet vakikävijöitä.
– Täältä on tullut kymmeniä tuttuja,
he kertovat.
Ullan kanssa paikalle tullut Sinikka
Aatsalokin viihtyy Olohuoneessa. Täl-

Pirkko Torvastin (vasemmalla) ja Ulla Kanervan kulku suuntaa keskiviikkoisin Karhulan seurakuntakeskuksen Olohuoneeseen.
6

lä kertaa hän piipahtaa välillä verenpaineen mittauksessa.
– Toisella rouvalla on täällä verenpainemittari mukana, Sinikka Aatsalo
kertoo.
Ystäviä lapsille ja vanhemmille
Ristinkallion perhekerhossa on iloinen
tunnelma maanantaiaamuna. Taaperoikäiset lapset touhuavat omia leikkejään
lattialla. Ahti tulee esittelemään kahta
hienoutta, muovista piparia ja haarukkaa. Elsa on juuri onkinut isosuisia kaloja vain hieman äidin avustamana.
Perhekerho on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
– Olemme muuttaneet kesällä Marinkylän reunamalle ja olen kotona
pienen lapsen kanssa. Uudet sosiaaliset
kontaktit eivät tule soittamaan ovikelloa. On tosi tärkeää, että täällä saa tutustua uusiin ihmisiin, miettii Reetta
Malin.
– Käymme täällä säännöllisesti. Olen
saanut perhekerhosta kavereita ja tuttuja. Vaikka nämä lapset ovat pieniä, heillä on selkeä vuorovaikutus keskenään ja
he puuhaavat yhdessä.
– On kiva, ettei tarvitse olla neljän
seinän sisällä, kun sääkin on tällainen.
Nyt on vapaapäiväni ja täällä näen tuttuja. Suulaalle ihmiselle tämä on mukavaa, Jenice Rönkkö nauraa.
Kerhossa on myös pieni hartaustilaisuus.
– Lapselle on hyvä, että hän oppii
hetkeksi pysähtymään. Vanhemmat
saavat usein miettimisen aihetta, Jonna
Laine kertoo.

Yhdessä syödyn välipalan jälkeen on
taas vuorossa vapaata leikkiä.
Äidit kertovat, että lasten touhuillessa
he juttelevat vaikka mistä. Arjen
ongelmissa saadaan vertaistukea ja
ymmärrystä. Puhelinta vanhemmat
eivät pidä kerhossa mukana.
– Täällä saa olla sellainen kuin on.
Jos itse tulee avoimesti mukaan keskusteluun, niin varmasti pääsee mukaan,
Jonna vakuuttaa.

Isoset Hanna Riihelä (vasemmalla), Siru Jäntti ja Altti Uski neuvovat, että lastenleireillä kannattaa rohkeasti osallistua toimintaan. Muuten voi jäädä kaduttamaan.

Leirillä kukaan ei jää yksin
Teksti ja kuva: Suvi-Tuuli Miilunpalo

Tekisi mieli leirille, mutta ei ole
kaveria, jonka kanssa lähteä. Kotka-Kymin seurakunnan isoset Hanna Riihelä, Altti Uski ja Siru Jäntti vakuuttavat,
ettei se ole mikään ongelma. Isosen
tehtävä on katsoa, että kaikki leiriläiset
pääsevät mukaan. Leirillä ei ole pelkoa
tilanteista, joissa lapsi jäisi yksin: nukkuminen ja ruokailu on yhdessä oman
kämpän kanssa, saunassa on mukana
isosia.
– Ja jos ei halua saunaan, isoset pitävät
huolta. Jutellaan tai pelataan lautapelejä,
Uski lisää.
Vetäytyvä, arka tai vähemmän ryhmässä viihtyvä lapsikin pärjää leirillä.
Jos on vaikea tutustua muihin, ainakin
isosesta saa kaverin.
Isosilla on herkät korvat
Ensimmäisenä leirille saapuessa edessä

on kämppiin jakaminen. Jos lapsella ei
ole kaveritoiveita, yritetään keksiä, josko leiriltä löytyisi joku tuttu vaikkapa
samasta koulusta. Tarkoitus on, että kaikilla olisi kämpässä hyvä olla.

Hanna Riihelä

Isoset kuuntelevat leiriläisiä herkällä
korvalla.
– Oman kämpän lapsilta tulee kysyttyä useamman kerran päivän mittaan,
miten menee. Yritetään huomioida yksilöllisesti, vaikka olisi kaverikin mukana,
Riihelä selittää.
Usein lapset kertovat itse, jos ovat
nähneet esimerkiksi kiusaamista. Silloin
tieto lähtee heti ohjaajille, jotka puuttuvat tilanteeseen.
– Isonen voi tulla mukaan puhumaan
ohjaajien kanssa, jos on vaikka kiusaamista, Uski toteaa.

– Isoset huomaavat, jos joku ei tykkää
olla kämpässä ja silloin välitetään tietoa
ohjaajille. Ettei kellekään jäisi huonoa
kokemusta, Jäntti kertoo.

Jännityksistä voi
kertoa etukäteen
Leirin vetäjiä helpottaa, jos vanhemmat
kertovat etukäteen tietoja tilanteista,
jotka voivat olla omalle lapselle haastavia. Esimerkiksi pimeänpelko, kiusaa-

”Oman kämpän

lapsilta tulee kysyttyä
useamman kerran,
miten menee.”

miskokemukset, koti-ikävä, arkuus tai
esiintymiskammo on helpompi ottaa
huomioon, jos siitä on tieto. Isosille kerrotaan vain ne seikat, jotka vaikuttavat
heidän työhönsä, ja nekin tiedot ovat
luottamuksellisia. Tärkeintä on mennä
lasten ehdoilla ja luoda turvallinen ympäristö.
– Lapsille paras neuvo on se, että ottaa
kaikki parhaat puolet irti. Leireillä on
paljon yhteistä tekemistä, lauluja ja leikkejä. Jää kaduttamaan, jos ei tee mitään,
opastaa Jäntti.
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Vesivallinaukio 5 D, 48600 KOTKA

www.lakitoimistosalomo.fi



Erikoishammasteknikko
PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ
  Timo

 
Noronkoski
  
 16
B
Kotkankatu
42

Tarjouksia
VARAA AIKA hammasproteesin
ilmaiseen tarkastukseen.
  

Uudet hammasproteesit,
 
pohjaukset ja korjaukset.







 Tervetuloa

Kontio apteekkiin

           
Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30 (S-market)

 Avoinna
  


arkisin
8.30-19.00
la 8.30-15.00

Puh. 05-220 0440

www.kontioapteekki.fi

Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.fi
8

Vanhat, rakkaat pääsiäiskoristeet ovat taas samalla ikkunalaudalla kuin Leonie Hohenthal-Antinin lapsuudessa.

kodista tuli
pääsiäismaailma

mummon ja PaPan
SuklaamunaVaraStot

TeksTi ja kuvaT: ulla-Maija sievinen

kakSi Viikkoa ennen pääsiäistä
kotoa vietiin pois kukkiva joulukuusi.
Kuusen jalkaan laitettiin kokonainen
koivu.
– Kun koivuun tuli lehdet, siihen ripustettiin kymmenittäin meidän lasten
maalaamia kananmunan kuorten puolikkaita. Koivun latvassa lenteli noita.
Näin muistelee kotkalainen tietokirjailija, yhteiskuntatieteiden tohtori ja
luovan muistelutyön uranuurtaja Leonie Hohenthal-Antin. Häntä voi kutsua
myös kotkalaisen Muistojen talon äidiksi, ja hän toimii rakastetun Muistojen
teatterin vetäjänä.
– Koivun alle äiti laittoi heinäpehkon
ja kanalan, kukkoja, kanoja ja munia.
Koivu oli meillä pitkään ja lehdet kasvoivat. Äiti nauroi, että saamme siitä
pian saunavihdat.
Villamyssy ilmestyi sängyn alle
Leonie Hohenthal-Antin asuu nykyisin
entisessä lapsuudenkodissaan Kotkan-

saarella. Pääsiäisen tullen hän asettelee
leveälle ikkunalaudalle vanhat, rakkaat
pääsiäiskoristeet. Siellä on se lapsuudesta tuttu peikkometsäkin pajunkissoineen.

”koivuun ripustettiin

lasten maalaamia
kananmunan kuorten
puolikkaita.”
Leonie Hohenthal-Antin
Hän muistaa pääsiäisiin kuuluneet
äidin virttyneet villamyssyt, jollaisen
jokainen lapsi sai kukon tuomana.
Niissä oli pieniä lahjoja, esimerkiksi
suklaamunia. Nämä myssyt ilmestyivät
sunnuntaiaamuna sänkyjen alle. Isä sai
mignonmunia, koska ne olivat hänen
suosikkejaan.
– Kotimme oli pääsiäisenä pääsiäis-

maailma ja jouluna joulumaailma, Leonie Hohenthal-Antin muistelee.
Kirkossa perhe ei pääsiäisenä käynyt,
vaikka isän, Torsten Hohenthalin isä,
rovasti Torsten Mauritz Hohenthal oli
kirkkoherrana Kotkan seurakunnassa.
Isän suku oli pappissukua.
leirillä rovasti oli kukkona
Hauskoja pääsiäismuistoja Leonie Hohenthal-Antinilla on myös myöhemmiltä ajoilta.
– Eräällä leirillä 80-luvulla, joko Suzuki-pianosoittoleirillä tai Raittiusliiton
Lapin perhehiihtoleirillä, minua pyydettiin pääsiäisenä vetämään ohjelmaa.
Minulla oli mukana hullunhauskat kukko- ja kanarunot ja asut ja sain porukan
näyttelemään.
Rovasti Simo Salo oli kukkona ja
hyppäsi pöydälle esittämään kukkoa, ja
kaikilla oli niin sanotusti ”sikahauskaa”.

Kotkasta kotoisin oleva Seija
Niskanen-Ellis muistelee, että
rairuohon kasvattaminen ja
munien maalaaminen olivat
lapsena hauskaa pääsiäispuuhaa.
– Mummolla ja papalla oli
aina mainiot suklaamunavarastot
Vuorikatu 1:ssä. Sitten vanhempina
kävimme joskus yömessussa
ortodoksisessa kirkossa. Pääsiäinen
on edelleen minulle mieluisampi
juhla kuin joulu.
Kotkalainen Tiina Montonen
muistaa myös pääsiäismunien
maalaamisen.
– Mummolla ja ukilla oli ihanat
pääsiäiskoristeet, erityisesti
pullea tipu ja koristeellinen iso
pahvimuna, joka meni keskeltä
kahtia. Suku kokoontui usein
yhteen ja leikkejä serkkujen kanssa
riitti.
– Lapsenlapsemme syntyi
pitkänäperjantaina, ja se oli yksi
elämäni ihanimmista asioista.
Vauvana häntä kutsuttiinkin
pupupojaksi, Tiina Montonen
kertoo.
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Yhteistä
aikaa

kynttilän valossa
Kuva: Heidi Nevalainen

Teksti : Heidi Nevalainen

Stella (vasemmalla), Alma ja Maria Brenner liimaavat vuorotellen tarrat
perheen paastokalenteriin yhdessä äiti Kristina Brennerin kanssa.
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Brennereiden perheessä paastoon kuuluu toisten huomioimista,
sähkön säästöä ja liharuuan välttämistä.
Tärkeimpiä ovat yhteiset hartaushetket.

Paasto on koko perheen juttu
Stellalle kalenteri on jo tuttu juttu, koska
se on perheessä käytössä neljättä kertaa.
Perheen äiti Kristina Brenner muistelee, että kalenteri otettiin käyttöön, kun
Stella oli 2-3-vuotias.

”Rukoilen, että tämä

tokalenterissa on päivittäisiä teemoja.
Esimerkiksi maanantaisin aiheena on
huomioiminen. Se voi tarkoittaa vaikkapa toisen auttamista tai rakkauden
osoittamista. Kerran maanantain tehtävä
tuli Stellan mieleen jo viikonloppuna,
kun hän sai mummilassa karkkia.
– Ajattelin antaa sen maanantaina
isälle, vaikka mummi sanoi, että ostetaan isälle oma, Stella muistelee.
Kristina-äiti kertoo, että tyttö pysyi
sitkeästi kannassaan suostutteluista huolimatta ja karkki meni isälle. Se tuntui
kauniilta eleeltä.
– Olisi se voinut muutenkin tulla Stellalle mieleen, mutta ajattelen, että kyllä
tällaista antamistakin ihan hyvin voi
harjoitella.
Valon lisääntyminen erottuu
Paastopäivistä Stellan suosikki on torstai. Silloin perhe välttää turhan sähkön

käyttöä. Valoja ei sytytellä eikä telkkaria
avata tai kännyköitä käytetä. Pikku Kakkonen jää näkemättä, mutta lasten mielestä on mukavaa olla kynttilänvalossa ja
pelata perheen kanssa pelejä.
– Tuntuu, että yhteisen ajan viettämiselle onkin yhtäkkiä enemmän aikaa,
Kristina toteaa ihmetellen.
Myös luonnonvaloon kiinnittää
enemmän huomiota, kun keinovaloa
ei ole.
– Näiden vuosien aikana, kun kalenteri on ollut käytössä, olemme nähneet
hienosti valon asteittaisen lisääntymisen.
Keväällä aina toki valo tuntuu hienolta,
mutta tässä se tulee konkreettisesti esiin.
Oppia koko elämään
– Minä tykkään eniten, kun ei saa syödä
lihaa! hihkaisee Maria ja tarkoittaa tällä
perjantaipäiviä. Silloin kalenterissa on
lihaton päivä. Tämä on innostanut per-

hettä syömään muinakin aikoina enemmän kasvispainotteista ruokaa.
Kristina Brennerin mielestä paastolla
pitäisikin olla laajempaa vaikutusta.
– Paaston olisi syytä johdattaa meitä
punnitsemaan sitä, mitkä ovat asioita,
joista voisi luopua myös pidemmäksi
aikaa tai mitä olisi hyvä pitää enemmän
esillä.
Toisaalta paasto on opettavainenkin
kokemus. Luopumalla voi oppia arvostamaan sitä, mitä meillä on. Tätä Kristina
toivoo lastensakin oppivan.
– Se on koko elämän mittainen opettelu, mutta rukoilen, että tämä voisi olla
sellaista hyvää, joka kantaa meidän lapsiamme eteenpäin.
– Lopulta paastossa tärkeintä ei ole
meidän paastoamisemme vaan se, mitä
puolestamme on jo tehty.

Kuva: Kristina Brenner

Tänään on 4-vuotiaan Marian vuoro
liimata tarra perheen paastokalenteriin.
Pyöreä tarra menee keskiviikon kohdalle, merkiksi siitä, että pääsiäinen on taas
päivän lähempänä. Kalenterin avulla
Maria ja muu Brennerin perhe viettävät
paastoa.
Paastokalenteriin on merkitty kaikki
paastonajan päivät ja joka päivälle teema
tai tehtävä. Tänään kalenterissa lukee
hartaus, joten perhe kokoontuu yhdessä
hartaushetkeen. Silloin luetaan Raamattua tai Lasten Raamattua, rukoillaan ja
lauletaan. Hartaus sisältyy kaikkiin päiviin, sunnuntaita lukuun ottamatta.
– Sunnuntaisin käydään kirkossa.
Maanantai, torstai ja perjantai on sellaisia päiviä, kun on jokin tehtävä, tietää
7-vuotias Stella Brenner.

voisi olla sellaista
hyvää, joka kantaa
lapsiamme eteenpäin.”

Kristina Brenner
– Mietimme silloin, miten paaston
ajan voisi erottaa erilaiseksi muusta
ajasta niin, että lapsikin sen voisi kokea.
Tämä on ollut sopiva tapa. Ja kun lapsia
on tullut lisää, tähän on ollut helppo heidänkin tulla mukaan, Kristina kertoo.
Nyt lapsia on perheessä kolme. Stellan
ja Marian lisäksi myös 2-vuotias Alma
osallistuu. Kalenterin seuraaminen ja
paaston viettäminen on koko perheen
juttu.
– Ylipäänsä paastossa on hienona
ulottuvuutena se, että se on yhteinen.
Suuremmassa kuvassa seurakunnan yhteinen paasto. Koko seurakunta yhdessä
rukoilee paaston aikana, aloittaa pääsiäisen odottamisen ja keskittyy siihen, mitä
on tulossa, Kristina miettii.
Antamista voi harjoitella
Hartauksien lisäksi Brennereiden paas11

Pappi Nina Eskoli antaisi pääsiäiselle
suuremman tilan elämässämme ja kristinuskossa kuin millekään muulle.
– Joulun kaupallisuudessa ja lahjapaljoudessa Kristus tuntuu hukkuvan kaiken alle.
Pääsiäisenä hän on keskiössä.
Eskoli ei pysty valitsemaan pääsiäisen ajasta tärkeintä päivää. Kaikki on tärkeätä.
– Kiirastorstain messussa muistellaan pyhän aterian asettamista. Ehtoollista vietämme sitten joka messussa. Pääsiäisen sanoma
tapahtuu jokaisena sunnuntaina.
Pitkäperjantai kirvoittaa Eskolille lapsuusmuiston. Hän ihmetteli, miksi pääsiäisenä piti olla hiljaa paikoillaan.
– Kummastelin, että on pyhä, mutta ei
menty mummolaan. Jos en ole jumalanpalvelusvuorossa, nautin rauhassa olemisesta.
”Hymyilen jokaisena pyhänä”
Ensimmäisenä pääsiäispäivänä perjantain
kärsimysten muistaminen vaihtuu riemuun.
– Pääsiäissunnuntai on kirkkovuoden
iloisin tapahtuma. Eihän meillä luterilaisessa Suomessa ilo nouse kattoon saakka,
mutta jumalanpalveluksen sävy, tunnelma
kirkossa on ihmeellinen.
Eskoli ei halua teennäistä riehakkuutta.
Pääsiäissunnuntain saarnoissa korostuu
hyvä ja myönteinen sanoma. Kenties pääsiäisvirsissä voisi olla iloisempia sävyjä.
Musiikinvalinnoilla on paljon merkitystä
ilosanoman välittämisessä.
– Hymyilen jokaisena pyhänä. Haluan,
että ilosanoma näkyy minussa, sillä muutenhan viestin välittäminen näyttää epäuskottavalta.

Nina Eskoli haluaa hymyllään näyttää, että ilosanomaa vietetään jokaisessa messussa.

Kärsimyksessä
on iloinen sanoma
Kirkkovuoden merkittävin tapahtuma on pääsiäinen,
suuri ilon juhla.

Teksti ja kuva: Petri Pietiläinen
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Hengellinen merkitys on ilossa
Eskoli rakastaa pääsiäistä monesta syystä.
Kun Kristus nousi kuolleista, se antaa ihmiselle toivon jälleennäkemisen. Kaikilla
on surua kuolleista lähimmäistä. Pääsiäisenä suruun tulee valoa ja toivoa elämästä
Jumalan luona
– Pääsiäinen tuo valollaan helpotusta
tuskaamme.
Pääsiäisen sanoma näkyy pääsiäissunnuntaina: seurakuntalaisista paistaa ilo,
kun he toivottavat toisilleen iloista pääsiäistä.
Pääsiäisen merkitys korostuu siinäkin,
että palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, jolloin voisi miettiä tärkeitä asioita.
– Mietin, miksi Jeesuksen täytyi kuolla
ristillä. Millainen olen ihmisenä, että hän
kärsi puolestani. Uudenlainen paastoaminen voisi tarkoittaa suuren tilan elämässä
vievien, mutta vähemmän tärkeiden, asioiden hetkellistä vähentämistä.
Pääsiäisen merkitystä korostaa, ettei se
ole pelkkä juhlapäivä vaan pidempi ajanjakso, johon kuuluu monia iloisia asioita.
Toisena pääsiäispäivänä muistetaan Jeesuksen ilmestymistä Emmauksen tiellä.
Pääsiäisyöstä alkaa sekä pääsiäisviikko että
helluntaihin päättyvä 50-päiväinen pääsiäisaika. Helluntainahan Pyhä henki vuodatettiin apostolien ylle – kirkko syntyi.

V

Ilmoitukset
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi

Vikmanin
kiVi ky

Hautakivet ja kaiverrukset
paikkakunnalta

Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Karhulan
Pesuliike

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua

Tervetuloa kesäkursseille!

Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32
aVoinna ma-PE 7-17

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Akvarellikurssi (22.-26.6.)
Täyteen elämään kokonaisvaltaisen eheytymisen
viikko (6.-10.7.)
Luovan kirjoi�amisen kurssi Musiikki polkuna omaan
tarinaan (6.-10.7.)
Henkisen itsepuolustuksen
perusteet (20.-24.7.)
Avioliiton ja yhteyden
rakentumisen viikko (27.-31.7.)
Rukousmusiikin mestarikurssi
(30.-31.7.)
Ylistyksen leiritulilla - taiteita ja
�eteitä (31.7.-2.8.)
Elämäni värit kuvataideterapeu�nen kurssi
(10.-14.8.)
Kris�llisen mie�skelyn
viikonloppu (14.-16.8.)

www.perheniemi.com
p. 05 7574 100

www.hautaustoimistopulliainen.fi
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Kuuntelija ja
vierellä kulkija

Kirkon palvelevassa puhelimessa päivystävän Helenan mukaan yksinäisyys on yhä suurempi ongelma maassamme. – Eivätkö ihmiset enää välitä toisistaan, hän kysyy.

Teksti ja kuva: Ville Vanhala
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Etelä-Kymenlaaksossa asuva Helena on päivystänyt kirkon palvelevassa puhelimessa
jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Nuori nainen oli jo aiemmin yrittänyt itsemurhaa, eivätkä itsetuhoiset ajatukset antaneen hänelle rauhaa.
Hän puhui Kirkon keskusteluavun
palvelevaan puhelimeen tunnin. Viimein eteläkymenlaaksolainen puhelinpäivystäjä Helena lauloi hänelle tutun,
vanhan Suojelusenkeli-laulun ja nykyisen virren numero 971 ”Maan korvessa
kulkevi lapsosen tie.”
Laulu rauhoitti nuoren naisen.
– Miten voit näin paljon minua auttaa, nainen kysyi.
Helenan silmät kostuvat yhä hänen
muistellessaan taannoista puhelua.
– Se on palkka tästä työstä, kun tuntee voivansa kulkea rinnalla vaikeuksien hetkellä ja auttaa.
Nimetön ymmärtäjä
Kirkon keskusteluavun puhelimessa
käytiin vuonna 2019 vajaat 50 000 keskustelua, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Chatissa
käytiin noin 5 300 keskustelua, missä
on lisäystä edelliseen vuoteen noin viitisen prosenttia.
Helena on toiminut Kirkon keskusteluavun vapaaehtoisena puhelinpäivystäjänä jo reilun kolmen vuosikymmenen ajan. Puhelinpäivystäjänä hän
sanoo olevansa kuuntelija ja vierellä
kulkija.
– Puhelimeen vastatessa ei koskaan
tiedä, minkälainen puhelu on tulossa.
Päivystäjän ei useinkaan tarvitse itse
paljon puhua, mutta on osattava aistia
mielialoja. Soittajalle on tärkeintä, että
hän saa kertoa asiansa.
Päivystäjä toimii nimettömänä eikä
soittajankaan henkilötietoja kysellä.
Valtakunnallisessa puhelinpalvelussa
soitto voi tulla mistä päin Suomea tahansa.
– Päivystäjä ei ole ongelmien ratkaisija, vaan tukee soittajaa hänen tilanteessaan ja ohjaa tarvittaessa avun piiriin.

kuntaa ja vapaaehtoisia päivystäjinä
toimi liki tuhat ihmistä.
Puhelimessa käydyistä keskusteluista
viidennes koski ihmissuhteita ja toinen
viidennes arjen tilanteita. Yleisiä aiheita olivat myös hyvinvointi, sairaudet ja
yksinäisyys.

”Se on palkka
tästä työstä,
kun tuntee
voivansa
kulkea rinnalla
vaikeuksien
hetkellä ja
auttaa.”
puhelinpäivystäjä Helena

Helena kertoo, että yhä useampi palvelevaan puhelimeen soittava kärsii
yksinäisyydestä ja mielenterveysongel-

mista.
– Ihmisillä on tarve puhua vaikeuksistaan. Kaikille ei löydy kuuntelijaa
omasta lähipiiristä ja toisille on helpompaa puhua tuntemattomana tuntemattomalle kuin kertoa ongelmistaan
läheisilleen, Helena toteaa.
Hänen mukaansa yhteiskunnastamme puuttuu tänä päivänä yhteisöllisyys.
Mielenterveysongelmistaan palvelevassa puhelimessa kertovat kokevat usein
myös, etteivät saa yhteiskunnalta tarvitsemaansa apua.
– Soittajat ovat toisinaan ahdistuksensa kanssa niin lukossa, että he ovat
menettäneet arkisen toimintakykynsä.
Heille kuitenkin syntyy turvallisuudentunne siitä, että he saavat puhua ja heitä
kuunnellaan.
Lahja tuntemattomalle
Helena päivystää kolmen tunnin rupeamia Kirkon keskusteluavun palvelevassa puhelimessa kerran kuukaudessa.
Kun hän aloittaa, päivystyksen
puhelimeen on jonoa, ja viimeisen puhelun loppuessa joku jää aina linjoille
odottamaan.
– Kieltämättä kolmeksi tunniksi

suunniteltu päivystys venyy toisinaan
pitemmäksi, hän kertoo.
Helena on muutamaan otteeseen
miettinyt jo päivystämisen lopettamista tai edes tauon pitämistä palvelevasta
puhelimesta, mutta linja on aina auennut kuukausittain.
Helenan vanhemmat, varsinkin äiti
oli tiiviisti mukana vapaaehtoistyössä,
joten Helena on saanut vapaaehtoisen
päivystäjän pestiin mallia kotoaan.
Oman perheensä ruuhkavuosien
jäätyä taakse energinen Helena kaipasi
itselleen sisällöllistä vapaaehtoistyötä.
Kirkon keskusteluapuun hän hakeutui lehti-ilmoituksen innostamana.
– Minulla on aikaa ja tunnen kiitollisuutta siitä, että saan auttaa omalla
tavallani muita. Koen, että keskusteluapuni on minulta lahja tuntemattomalle,
vaikeuksiin ajautuneelle ihmiselle.
Lisätietoja Kirkon keskusteluavun
palvelevasta puhelimesta ja chatista:
www.kirkonkeskusteluapua.fi

Ahdistuksen lukkoja
Viime vuonna Kirkon keskusteluavun
päivystyksessä oli mukana 82 seura-
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Palmusunnuntain
perinne:

siunausta
naapureille

Virpomisperinne on täynnä uskonnollista symboliikkaa,
jota harva virpoja tai vanhempi tulee miettineeksi
vitsoja koristellessaan.
Tunnetko sinä pääsiäiseen liittyvät luvut?

Teksti: Suvi-Tuuli Miilunpalo , Kuva: Suvi Kervinen

Nykyään virpojat saavat palkan heti mukaansa, mutta ennen vanhaan piti odotella viikko.
Palmusunnuntai kun oli vielä paaston aikaa.

2 perinnettä

Suomalaisessa virpomistavassa yhdistyy
kaksi erilaista perinnettä: itä- ja länsisuomalainen. Itäsuomalainen, kirkossa
siunatuilla oksilla virpominen, levisi
Karjalan evakkojen mukana muualle
Suomeen. Länsi-Suomessa puolestaan
on elänyt tapa pukeutua pääsiäisenä
trulleiksi eli noidiksi. Alkujaan trullien
uskottiin olevan kateudesta naapureille
ilkeyksiä tekeviä aikuisia, mutta noidiksi
pukeutuneiden lasten tavaksi on tullut
toivottaa hauskaa pääsiäistä. Nykyään
nämä kaksi perinnettä ovat sulautuneet
yhteen niin, että palmusunnuntaina
ovilla kiertelee noidiksi pukeutuneita
virpojia.

500-luku

Pyhät oksat olivat osa katolilaista pääsiäisperinnettä jo 500-luvulla. Virpominen pohjautuu Raamatun kertomukseen, jossa Jeesus saapuu Jerusalemiin
palmusunnuntaina ja kansa heittää
hänen eteensä palmunoksia. Palmujen
puutteessa meillä on käytetty keväällä
kukkivia pajunoksia, joiden on ajateltu
tuovan siunausta, terveyttä ja kasvua
sekä karkottavan pahaa. Myös suomalais-ugrilaisessa kansanperinteessä uskottiin, että pajunoksien heiluttamisella
saattoi ajaa pois pahoja henkiä.

7 päivää

Ennen vanhaan virpojan piti odottaa
palkkaansa kokonainen viikko, sillä
palmusunnuntai on vielä paaston aikaa.
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Ortodoksisessa perinteessä virpojat siunasivat vitsoillaan vain tuttuja, eivätkä
käyneet kolkuttelemassa tuiki tuntemattomien oville, joten palkka löysi tiensä
oikeaan osoitteeseen vielä viikon päästäkin. Lännessä trullit kiertelivät naapurustossa vasta liki viikkoa myöhemmin
pääsiäislauantaina.

3 oksaa

Ortodoksisen perimätiedon mukaan
hyvässä virpomisoksassa tulisi olla kolme samalla tavalla koristeltua haaraa,
jotka symboloivat Isää, Poikaa ja Pyhää
Henkeä. Luterilaiseen vitsaan riittää
kaksi haaraa, jotka kuvastavat Jeesuksen inhimillistä ja jumalallista puolta.
Virpomisen tarkoitus on alun perin ollut
vastaanottajan siunaaminen.

40 päivää

Ortodoksisen perinteen mukaan virpomisoksat tulisi säilyttää ikonien päällä
koko pääsiäiskauden aina helatorstaihin eli Jeesuksen taivaaseen astumiseen
saakka. Sen jälkeen vitsat pitäisi hävittää
polttamalla.

TAPAHTUMAT
Korona-viruksen vuoksi seurakunnan toimintaa on supistettu 13.4. saakka.
Tämän lehden mennessä painoon ei vielä ollut tietoa, jatkuuko toiminta normaalisti 13.4. jälkeen.
Katso ajantasaiset tapahtumatiedot seurakunnan kotisivuilta: www.kotka-kyminseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSIA:

• To 16.4. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 19.4. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Messun jälkeen Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhlakahvit juhlaan
kutsutuille ja ilmoittautuneille
Kotkan srk-keskuksessa. Ilm. 8.4.
menn., p. 040 196 7505 tai
paivi.ihatsu@evl.fi
• Su 19.4. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• Su 19.4. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
• Su 19.4. klo 13 Haltijantien kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa.
• To 23.4. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 26.4. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• Su 26.4. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• Su 26.4. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
• La 27.4. klo 12 Veteraanipäivän
sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa.
• Su 3.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• Su 3.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• Su 3.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
• To 7.5. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 10.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• Su 10.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa. Kirkkokuoro.
• Su 10.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
• Su 10.5. klo 13 Haltijantien kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa.
• To 14.5. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 17.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Kaatuneitten muistopäivä.
Messun jälkeen seppeleenlasku
Kotkan kirkon sankarihautausmaan
muistomerkillä.
• Su 17.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa. Kaatuneitten muistopäivä.
Messun jälkeen seppeleenlasku
Kymin kirkon sankarihautausmaan
muistomerkillä ja kirkkokahvit Helilän srk-talossa.
• Su 17.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Messun jälkeen Ikäihmisten syntymäpäiväjuhlakahvit juhlaan kutsutuille ja ilmoittautuneille
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Toivonsalissa. Ilm. 8.5. menn.,
p. 040 196 7505 tai
paivi.ihatsu@evl.fi
To 21.5. klo 10 Helatorstain messu
ja Matti Vaakanaisen lähtöjuhla
Kymin kirkossa. Messun jälkeen
lähtöjuhlakahvit Helilän srk-talossa.
Su 24.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
Su 24.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
Su 24.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 24.5. klo 15 Nuorten messu Langinkosken kirkossa.
Ke 27.5. klo 17.45 Suvivirren messu
Langinkosken kirkossa.
To 28.5. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
Su 31.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
Su 31.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
Su 31.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 7.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
Su 7.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Su 7.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Langinkosken kirkossa.
Su 7.6. klo 12 Lohisoiton messu
Sapokan laululavalla.
Su 14.6. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
Su 14.6. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
Su 14.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Su 14.6. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Su 14.6. klo 12 Messu Haapasaaren
kirkossa.
Ke 17.6. klo 18 Helilän hautausmaan
hartaus Helilän hautausmaalla.
La 20.6. klo 10 Juhannuspäivän
messu Langinkosken kirkossa.
Su 28.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
Su 28.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
Langinkosken kirkossa.
Su 5.7. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Su 5.7. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Su 12.7. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
Su 12.7. klo 10 Konfirmaatiomessu
Langinkosken kirkossa.
Su 12.7. klo 14 Puistomessu
Karhulan Jokipuistossa. Luoma-

kunnan sunnuntai.
• Su 19.7. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
• Su 19.7. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
• Su 19.7. klo 12 Haapasaaren Puikkaripäivien messu Haapasaaren
kirkossa.
• Su 19.7. klo 18 Iltamessu Kotkan
kirkossa.
• Su 9.8. klo 16 Mussalon hautausmaa 100 v. -juhlahartaus Mussalon
hautausmaalla.
• Ti 8.9. klo 18 Saksankielinen messu
Langinkosken kirkossa.

Su 19.7. klo 12
Haapasaaren
Puikkaripäivien messu
Haapasaaren
kirkossa.

sana ja rukous:
• To 16.4. ja 23.4. klo 18 YHESSÄ
sisälle sanaan -raamattuluennot
ja keskusteluryhmät
Aittakorven srk-talossa. 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 keskusteluryhmät,
joihin voit halutessasi jäädä. Ryhmiin jääville iltapala á 3 €.
• Ma 27.4., 11.5., 25.5. ja 8.6. klo
18.30-20.30 Healing Rooms –rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi.
• Su 19.4. klo 15 Sanan ja rukouksen iltapäivä ja -ilta Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Aiheena klo
15-17.30: ”Jumala kuulee - kuuletko sinä?” Kahvitarjoilu klo 17.30,
minkä jälkeen klo 18 alkaa Sanan ja
rukouksen ilta. Aiheena: ”Juutalaislasten parissa tehtävä työ”. Vieraina
Turkka ja Hilkka Aaltonen. Mukana myös Anja Keskitalo ja Hellevi
Tuomi. Laulua, musiikkia, opetusta,
puheenvuoroja ja rukouspalvelu.

Su 9.8. klo 16
Mussalon hautausmaa.
100 v. -juhlahartaus Mussalon
hautausmaalla

Pe 24.4. klo 12
Organ Friday Kotkan kirkossa.
Urut Anni Nousiainen.
Vapaa pääsy

Musiikki:

• Ke 22.4. ja 6.5. klo 18 Rakkaimmat hengelliset laulut Karhulan
srk-keskuksessa. Lauletaan yhdessä
rakkaimpia hengellisiä lauluja. Jos
haluat, pääset myös valitsemaan
laulut, mitä lauletaan.
• Pe 24.4. klo 12 Organ Friday; Anni
Nousiainen, urut Kotkan kirkossa.
Vapaa pääsy.
• Pe 8.5. klo 12 Organ Friday; Tarja
Silvennoinen, urut Kotkan kirkossa.
Vapaa pääsy.
• To 21.5. klo 16 Seurakunnan kuoro-

To 21.5. klo 16
Seurakunnan kuorojen konsertti
Langinkosken kirkossa.
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Pe 1.5. klo 9.30-12.30
Perinteinen Lähetyksen
Vappukahvio Kotkan
srk-keskuksessa. Myynnissä
kotisimaa, kahvia/teetä, voileipiä
ja tietysti aamulla paistettuja
munkkeja. Keväisiä yhteislauluja.

Ke 1.5. klo 11.30-13.30
Perinteinen Vappulounas
Karhulan srk-keskuksessa.
Iloista tunnelmaa, Vapun ja
kevään makuja.

Ke 13.5. klo 16-18
Kirkkoseikkailuilta
Langinkosken kirkossa.

Ke 1.7.-26.8. klo 12
Lounaskonsertit viikoittain
Kotkan kirkossa.

18

jen konsertti Langinkosken kirkossa.
• Su 14.6. klo 18 Urkukonsertti: Matti
Vaakanainen Kymin kirkossa. Vapaa
pääsy. Ohjelma 10 €.
• Kesän lounaskonsertit:
Vapaa pääsy. Kolehti seurakunnan
musiikkityölle.
- Ke 1.7. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa. Ilona Jokinen,
sopraano ja Mirva Minkkinen,
kantele.
- Ke 8.7. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa. Duo Haarala &
Oliveira (Brasilia) yhteistyössä
Django-festivaalin kanssa.
- Ke 15.7. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa. Katrin Nachtigall, viulu ja Mikko Hauhia,
urut.
- Ke 22.7. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa.
Irina Niskala, urut.
- Ke 29.7. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa.
Colin Andrews, urut.
- Ke 5.8. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa.
Iines Kiuru, klarinetti ja Anni
Nousiainen, urut.
- Ke 12.8. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa. Atlan Karp,
baritoni ja Elke Unt, urut.
- Ke 19.8. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa.
Santeri Rautiainen, kitara.
- Ke 26.8. klo 12 Lounaskonsertti Kotkan kirkossa. ”Pohjolan
valoa” - Kymenlaakson kanttori-urkuriyhdistyksen kuoron
konsertti.
• Pe 28.8. klo 18 Herännäisnuorten
kuoron ja Veisuuveljien konsertti
Kymin kirkossa.
• La 29.8. klo 9.45 Meriveisuut Haapasaaren kirkossa.

diakonia:

• Ma 4.5. klo 11.30 Sunilan kerho
senioreille Sunilan srk-talolla.
• To 12.5. klo 14 Mielenterveyskerho
Karhulantie 31, alasalissa.
• Pe 15.5. klo 13 Supertoivot, kerho
liikuntaesteisille Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Kerhoon on
invataksikuljetus á 3 €/kerta.
• Diakoniatyön kesäkerhot:
- 10.6. klo 13 Karhulan
seurakuntakeskus
- 24.6. klo 13 Haltijan kerhohuone,
Karhuvuori, os. Haltijantie 1
- 8.7. klo 13 Langinkosken kirkko,
Toivonsali
- 22.7. klo 13 Hovinsaaren srk:n
toimitila os. Runeberginkatu 2
- 5.8. klo 13 Kotkan seurakuntakeskus
Tervetuloa viettämään mukavaa
kahvitteluhetkeä ja tapaamaan muita
kerholaisia ja srk:n työntekijöitä kesäkerhoihin!

• Leirit:
- Seniorileiri 4.-7.5. Ristiniemessä.
Hinta 60 €. Linja-autokuljetus.
Ilm. 20.4. mennessä,
p. 040 196 7505. Ilmoittautuneille
lähetetään leirikirje.
- Päihdeleirit 11.-15.5. Höyterissä
ja Vehkarinteessä. Leiri on tarkoitettu sinulle, jolla on tai on ollut
päihteiden kanssa ongelmia.
Luvassa leppoisaa yhdessäoloa,
luonnonrauhaa, hyvää ruokaa ja
mukavaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Höyterin leiristä
Kirsi Virtanen, p. 044 725 9141 ja
Vehkarinteen leiristä Elina Virmakoski, p. 050 5420 940. Ilm. viim.
ma 27.4. Tervetuloa mukaan!
- Kehitysvammaisten kesäleirit
Ristiniemessä:
- 25.-27.5. suhteellisen omatoimisille, hinta 35 €
- 13. -16.7. (entinen Höyterin
leiri) suhteellisen omatoimisille,
hinta 50 €
- Retkipäivä 26.8. enemmän apua
tarvitseville, hinta 12 €.
Ilmoittautuminen leireille ja
retkipäivään pe 3.4. menn.
Päivi Ihatsulle, p. 040 196 7505.

lähetys:

• Su 19.4. ja 17.5. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa. Kahvitus alkaa 14.30, seurat
klo 15.
• Pe 1.5. klo 9.30-12.30 Perinteinen
Lähetyksen Vappukahvio Kotkan
srk-keskuksessa. Myynnissä kotisimaa, kahvia/teetä, voileipiä ja tietysti
aamulla paistettuja munkkeja. Keväisiä yhteislauluja.
• Ke 1.5. klo 11.30-13.30 Perinteinen
Vappulounas Karhulan srk-keskuksessa. Iloista tunnelmaa, Vapun ja
kevään makuja.

aikuistyö:

• Kaikille avoin Olohuone keskiviikkoisin klo 11-13 Karhulan srk-keskuksessa. Tule kahville, juttelemaan
ja viihtymään. Hartaus klo 11.
• To 16.4. alkaen klo 17.30-19 Kielikahvila Kotkan srk-keskuksen
kahviossa, Mariankatu 14. Tarjolla
kahvia ja teetä sekä mukavaa seuraa.
Kahvipöydän ympärillä keskustellaan suomen kielellä ja kahvila on
tarkoitettu kaikille suomen kielen
tasosta riippumatta.
• Ti 14.4. klo 11 Arkiohjelma Karhulan srk-keskuksessa. Ohjelmatuokio
ennen arkiruokailua. Jatkuu joka
toinen viikko.
• To 16.4. ja 7.5. klo 17 Miesten saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Ohjelmassa juttutuokioita, laulua,
keskustelua ja saunomista. Kyytitarpeesta voi ilm. edell. päivään menn.
Päivi Ihatsulle, p. 040 196 7505.

• Su 19.4. klo 14 -17 Hiljaisuuden
iltapäivä Kymin kirkossa.
Ohjelmassa: Hiljaisuuden joogaa,
välipala sekä luovaa Raamattutyöskentelyä (Bible Journaling).
Välipalasta vapaaehtoinen maksu
Yhteisvastuulle. Ilmoittautuminen
osoitteessa www.kotka-kyminseurakunnat.fi
• To 23.4. ja 20.5. klo 17 Naisten saunailta Höyterin leirikeskuksessa.
Mukavaa yhdessäoloa, sauna ja
iltapala. Yhteiskuljetus 5 €. Lähtö
klo 16.30 Kotkan srk-keskuksesta Langinkosken kirkon pysäkkiAittakorven srk-talo- Karhulan
srk-keskus-Höyteri. Paluu klo 20.
Ilm. kulj. viim. edell. päivänä
Päivi Ihatsulle, p. 040 196 7505.
• Ke 6.5. klo 14 Bible Journaling
-ryhmä aloittaa Langinkosken
kirkon neuvotteluhuoneessa.
Bible Journaling - luovaa Raamattutyöskentelyä -ryhmässä voit päästää
luovuuteesi valloilleen. Luemme
yhdessä ohjaajan valitseman Raamatunkohdan, sen jälkeen jokainen voi
maalata, piirtää, skräpätä, askarrella
tai kirjoittaa siitä, mikä itseä puhutteli. Voit ottaa halutessasi mukaan
omia tarvikkeita, alkuun pääset
kuitenkin sillä materiaalilla, mikä on
valmiina. Olemme varanneet jokaiselle osallistujalle tätä tarkoitusta
varten tehdyn Raamatun. Osallistujia max 10 hlöä. Hinta 10 €, sis. Raamatun ja muun materiaalin. Ryhmää
ohjaa Riikka Klaavu-Pihlajamaa.
Ennakkoilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla 30.4. menn.
• To 7.5. klo 17.30 Unelmien aarrekartta -työskentely Langinkosken
kirkolla. Illan vetää diakoni Suvi
Kervinen. Unelmakartta -työskentely on ilmainen. Tarjolla kahvia ja
teetä. Ryhmä toteutuu, kun osallistujia on vähintään 5, ryhmään otetaan
enintään 10 henkilöä. Jos ylipaikoille
jää ihmisiä reilusti, ilta on mahdollista järjestää toistamiseen.
Ilm. ma 4.5. menn. osoitteessa
www.kotka-kyminseurakunta.fi/
aikuisille/unelmakartta Lisätied.
Suvi Kervinen, p. 044 725 9160.
• To 21.5. klo 11.35 Utfärd till Lovisa
kyrka. Välkommen med till Lovisa
kyrka. Start kl 11.35 från Karhula
busstation, kl 11.50 Kotka busstation, vid behov stopp vid Langinkoski kyrka och Sutela. Kl 13 deltar
vi i mässa i Lovisa kyrka, kyrkkaffe i
kyrkan och guidning av kyrkan. Avfärd kl 15. Anmälan till Liisa Toikka,
gsm. 045 673 1949 eller Tuomi Larvi
gsm. 044 762 9488.

hiljaisuuden retriitit:
• Hiljaisuuden retriitti 21.-24.8.
Höyterin leirikeskuksessa.
Ma -aamuun kestävä perinteinen

retriitti. Hinta täysihoidolla 55 €.
Ilmoittautumiset sähköisesti
www.kotka-kyminseurakunta.fi tai
Päivi Ihatsu, p. 040 196 7505,
paivi.ihatsu@evl.fi
• Retriittipäivä 17.10. Höyterin leirikeskuksessa. Retriittipäivä klo 9-20
ensisijaisesti hoitotyön parissa työskenteleville. Päivän hinta 20 €.
Ilmoittautumiset sairaalapastori
Hanna Hietaselle, p. 040 196 7520,
hanna.hietanen@evl.fi
• Adventtiretriitti 27.-29.11. Ristiniemen leirikeskuksessa. Hiljaisuuden
retriitti ennen joulun kiireitä. Hinta
täysihoidolla 50 €. Ilmoittautumiset
sähköisesti www.kotka-kyminseurakunta.fi tai Päivi Ihatsu,
p. 040 196 7505, paivi.ihatsu@evl.fi
Lisätietoja retriiteistä: Tuomi Larvi,
p. 044 762 9488, ellei muuta ole mainittu.

nuoret:

• Ti 5.5. klo 18-20 Nuorten leffailta
Langinkosken kirkon kirkkotuvalla.
- Su 24.5. klo 13 Nuorten brunssi ja
messu Langinkosken kirkolla.

kouluikäiset:

Kouluikäisten leirit kesällä 2020:

- 14.-16.6. Leiri 7-9-vuotiaille
Ristiniemessä
- 16.-18.6. Leiri 7-9-vuotiaille
Ristiniemessä
- 14.-16.6. Leiri 10-11-vuotiaille
Höyterissä
- 16.-18.6. Leiri 10-11-vuotiaille
Höyterissä
- 19.-21.7. Taideleiri
10-13-vuotiaille Höyterissä
- 21.-23.7. Leiri 12-15-vuotiaille
Höyterissä.
Leirien hinta on 30 €/leiriläinen ja
niille on yhteiskuljetus.
Leireille voit ilmoittautua 4.-15.5. välisenä aikana nettisivuiltamme:
www.kotka-kyminseurakunta.fi
tai ark. klo 9-15 puh. 044 752 9529.
Jokaiselle leirille mukaan mahtuu
40 leiriläistä.

lapset ja perheet:

• Ke 13.5. klo 16-18 Kirkkoseikkailuilta Langinkosken kirkossa.
• La 16.5. klo 14 Kastepäivä Langinkosken kirkolla. Leppoisa ja mukava kastejuhla! Kastepäivä tarjoaa
mahdollisuuden valmiiseen ja lämminhenkiseen kastejuhlaan. Kastejuhlaan voi tuoda kastettavaksi niin
vauvan kuin jo vähän vanhemman-

Kerhoilua
perheen pienimmille

kin lapsen/nuoren (0-14-vuotiaan).
Perhe ja sukulaiset ovat tervetulleita
mukaan kastejuhlaan. Seurakunta
tarjoaa kakkukahvit kastetilaisuuden
jälkeen Toivonsalissa. Kastepäivään
ilm. 3.5. menn. pastori Anne
Läheniemelle, p. 044 752 9499,
anne.laheniemi@evl.fi
• Pe 22.5. klo 17 - su 24.5. Erityisnuorisotyön leiri Ristiniemen kurssikeskuksessa. Hakuna Matata - ei
huolta -leiri 6-12 -vuotiaille yhdessä
aikuisen kanssa. Ilm. ajalla 20.4-3.5.
linkistä https://urly.fi/1ufs. Lisätietoja Jonna Anttila, p. 044 725 9138.
• Ke 10.6., 17.6. ja 24.6. klo 10 Meijänkesäkeittiö Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Vaihtuvaa ohjelmaa
sisällä ja ulkona lapsiperheille, klo
11 maistuva kotiruokalounas, hinta
3 €/ aikuinen, alle 15-vuotiaat lapset
ilmaiseksi.

Kesällä 2020
Kouluikäisten kesäleirien
ilmoittautuminen on avoinna
4.-15.5. internetsivuillamme.

muut:

• Pe 24.4. klo 18 Yhessä -ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Teemana: ”Voimaton ihminen & voimaannuttava Jumala”. Jälleen on aika olla
Yhessä! Tarjolla hyvää sanaa, hyvää
musiikkia, hyvää seuraa ja hyvää
iltapalaa. Käy Yhessä - tuut toistekin!

Ke 10.-24.6. klo 10
Meijän kesäkeittiössä
Langinkosken kirkolla vaihtuvaa
ohjelmaa lapsiperheille ja
maistuva kotiruokalounas.

Osallistu
toimintaamme verkossa
Seurakunta on läsnä myös
verkossa. Olemme ideoineet paljon
toimintaa kotisivuillemme ja somekanaviin. Pidämme etänä muun muassa
hartauksia, muskareita, raamattutunteja,
pieniä konsertteja, pyhäkouluja ja paljon
muutakin. Unohtamatta tietenkään sanajumalanpalveluksia, jotka lähetämme
verkossa joka sunnuntai klo 10, ainakin
12.4. saakka. Tule katsomaan!

www.kotka-kyminseurakunta.fi
www.facebook.com/kotkakymi

Kuva: Sonja Hietanen

1.-2.-luokkalaisille järjestetään
kesäkuussa kesäkerhoja. Kerhot ovat
avoinna arkisin klo 7-16.30. Kerhoja
järjestetään Ristinkallion päiväkerhotilassa, Länsi-Kotkan Perhekeskuksessa
ja Mussalon seurakuntakodilla. Kerhon ruokamaksu on 8 €/päivä, mihin
sisältyy lounas ja välipala. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset 10.4. mennessä: www.
kotka-kyminseurakunta.fi.
Myös syksyllä 2020 alkavien päivä- ja

leikkikerhojen ilmoittautuminen on
alkanut kotisivuillamme. Päiväkerhot
on tarkoitettu v. 2016 syntyneille tai sitä
vanhemmille. Kerhot kokoontuvat 2-3
kertaa viikossa 2,5 tunniksi kerrallaan.
Leikkikerhoihin voivat puolestaan tulla
v. 2018 keväällä syntyneet ja sitä vanhemmat lapset. Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa 2 tunniksi. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 17.4. mennessä:
www.kotka-kyminseurakunta.fi.
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Pääsiäisen ateriat ja eläinkoristeet
ovat saaneet alkunsa kristillisestä
perinteestä. Poikkeuksena on
Keski-Euroopasta Suomen
rantautunut pääsiäispupu.

Eläimet ovat elämän
ihmeen symboleita
Teksti: Ville Vanhala

Kuka nyt ei olisi maalannut pääsiäismunia? Tai laittanut pääsiäiseen
valmistautuessaan pieniä keltaisia tipuja
astelemaan vihreään rairuohoon?
Munat, tiput ja rairuoho ovat perinteisiä pääsiäiskoristeitamme, joilla
on myös symbolinen merkitys. KotkaKymin seurakunnan kappalainen Hannu Marttila kertoo, että sekä munat, tiput ja rairuoho kuvaavat uuden elämän
alkua.
Pääsiäismunien maalaaminen kumpua samasta perinteestä kuin ortodoksien pääsisäismunat, jotka ovat arvostettuja taideteoksia. Tunnetuimmat niistä
ovat vuosien 1885-1917 välillä valmistetut Fabergèn pääsiäismunat.
– Muna on Kristuksen haudan symboli. Kun munasta kuoriutuu poikanen,
se on uuden elämän alku, Marttila toteaa.
Vapauden ateria
Lähi-idässä ja Israelissa lampaalla on
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valtava merkitys sekä ravintona että
elinkeinona.
Israelissa matkatessaan Marttila pani
merkille vaeltavat lammaslaumat ja paimentolaisten teltat.
– Tänä päivänä teltoissa on satelliittiantennit ja mersut on parkkeerattu
telttojen eteen. Maailma on muuttunut,
mutta perinteinen elinkeino ja paimentolaiskulttuuri ovat säilyneet, Marttila
kertoo.
Nykyään lammasateria kuuluu myös
yhä useampaan suomalaiseen pääsiäispöytään.
Vanhan testamentin mukaan israelilaiset valmistivat Egyptin orjuudesta
vapauduttuaan lammasaterian.
– Lampaan verellä ovenpieleen maalattu merkki taas säästi israelilaisperheiden esikoispojat egyptiläisten vainolta.
”Kuoleman enkeli” kulki merkityn oven
ohi.
Vanhan testamentin mukaan lammas
oli myös Jumalalle teurastettu uhrilahja.

– Kristus on meidän pääsiäislampaamme, mistä juontaa juurensa termi
”Jumalan karitsa.”
Palmusunnuntain
ratsu
Uuden Testamentin mukaan Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin kansan levittäessä palmunoksia hänen eteensä, mistä palmusunnuntai on saanut nimensä.
– Aasi kuului sen aikaiseen arkeen Lähi-idässä. Aasi oli sekä kulkuväline että
työjuhta, Marttila kertoo.
Kristillisestä perinteestä kumpuavien,
pääsiäiseen liittyvien eläinten lisäksi
pääsiäiseen yhdistetään myös puput, jotka taas edustavat Keski-Eurooppalaista
pääsiäisperinnettä.
– Suomessa pääsiäispuput ovat varsin
uusi ilmentymä. Keski-Euroopasta tulleen tavan mukaan myös Suomessa on
pääsiäismunien tavoin suklaasta valmistettujen pääsiäispupujen ”piilota ja etsi
-leikkejä”, Marttila kertoo.

Happamattoman leivän korvike
Marttilan mukaan perinteiden uusiutuminen ja kokonaan uusien perinteiden
syntyminen ovat kytköksissä historiaan
ja siten myös kristinuskon ja sen synnyn
historiallisiin vaiheisiin.
– Eläinten symboliarvo ei ole satunnaista, sillä elämä ja elämän ihme näkyy eläimissä ja kaikki elämä on pyhää
ja puolustamisen arvoista.
Suomalaisista suomalaisin pääsiäisherkku eli mämmi on sekin kristillistä
perinnettä.
– Juutalaiset syövät happamatonta leipää. Meillä sen asemasta syödään pääsiäisenä mämmiä.

