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Erilainen joulu
Tämä joulu voi olla poikkeava.
Erilaisia jouluja on mahtunut sotaveteraaninkin elämään.
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Koulun joulukuvaelmiin
liittyy paljon muistoja

sivu 10

sivu 16

pääkirjoitus

Ensimmäinen joulu
”Siihen 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.”
Näin alkaa kertomus ensimmäisestä joulusta ja sen
ihmeestä Raamatussa. Raamatussa kerrotaan meidän
kaikkien ensimmäisestä joulusta. Joulusta, jolloin Jeesus syntyi. Jeesus syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle.
Keskelle vuoden pimeintä aikaa tulee juhla, jossa pimeyteen syttyvä valo sytyttää toivon. 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. 2:5-6)

Ensimmäinen joulu on ollut itselläni ajatuksissa
moneen kertaan, kun mietin tulevaa joulua. Meillä on
elämämme aikana monia ensimmäisiä jouluja: ensimmäinen joulu, kun olemme itse vauvoja, ensimmäinen
joulu pois kotoa, ensimmäinen joulu uudessa kodissa,
ensimmäinen joulu puolison kanssa, ensimmäinen
joulu oman lapsen kanssa, ensimmäinen joulu ilman
läheistä. Näitä mahtuu elämäämme monia erilaisia.
Jouluun valmistautuessani olen kulkenut ajatuksissani monien omien ensimmäisten joulujeni läpi.
Tämä joulu on myös minulle henkilökohtaisesti ensimmäinen joulu. Oma isäni nukkui pois elokuussa,
ja tämä joulu on meidän perheellemme ensimmäinen
ilman isää.
Olen todellinen jouluihminen. Jouluun on minulle
aina kuulunut tiettyjä perinteitä. Osa niistä on perintöä lapsuuden jouluista, jotka isovanhempamme toivat mukanaan omasta lapsuudestaan. Moniin meidän
joulumme perinteisiin on kuulunut isän tekemät jouluruoat. Isäni teki aina joululaatikot, alusta loppuun
asti itse. Muistan sen lanttujen ja porkkanoiden tuoksun, kun niitä keitettiin ja soseutettiin. Laatikoita ei
tehty vain pientä satsia, vaan niitä tehtiin niin paljon,
että niitä löytyi pakkasesta vielä puolen vuoden päästäkin. Isä leipoi myös aina

joululeivät, joita veimme joulumuistamisena jouluvierailuilla. Joulun alla isän kanssa kävimme hakemassa
metsästä joulukuusen itse kaataen. Se koristeltiin aina
aatonaattona niin, että isä laittoi tähden paikalleen.
Monena jouluna isä katosi myös kesken jouluaaton
aina, kun joulupukki tuli käymään, oli kuulemma
joulusaunassa silloin.
Tämä joulu on nyt ensimmäinen ilman isää ja monet
käytännön asiat pitää miettiä uudelleen. Voiko tietyistä perinteistä luopua tai vähän oikaista niitä? Vai onko
tämä se kohta, että meidän lasten tulee ottaa jatkaakseen niitä tiettyjä jouluperinteintä, joita isä aina jouluna teki? Toisaalta, joulu tulee meille silloinkin, kun
sitä ei ole ehtinyt valmistella, vaikka pöydät eivät notkuisi ruokaa tai koristeet olisivat ripustamatta.
Tämä joulu voi olla monelle ensimmäinen erilainen jo näiden poikkeuksellisten aikojenkin vuoksi.
Miten korona vaikuttaa kokoontumisiin ja uskaltaako
jouluvierailuita tehdä?
Millaisissa mietteissä sinä vietät tämän tulevan joulun? Täyttääkö sydämesi ilo vai kenties suru ja kaipaus?

Isäni oli usein joulupukkina, kuten tässäkin kuvassa.
Tässä olemme isäni ja veljeni kanssa partion pikkujouluissa vuonna 1988.

Ensimmäisen jouluni
joulukorttikuva, jossa olen
yhdessä veljeni kanssa.
Kuva on vuodelta 1985.
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Minun vai
sinun joulusi?
Parisuhteissa erilaiset jouluperinteet ja odotukset kohtaavat.
Yhteinen tie löytyy puhumalla ja olemalla luova.

Teksti: Heidi Nevalainen

Monessa kodissa ja parisuhteessa mietitään taas, miten tulevaa joulua
vietetään. Mennäänkö minun vai sinun
sukulaisille? Juhlitaanko meidän vai
teidän perinteillä? Miten erilaiset joulutraditiot saisi soviteltua yhteen?
Perheneuvoja Terhi Ruokonen-Jalo
haluaa ensin pohjustaa ja pohtia, miksi juuri joulu on juhlana niin tärkeä.
Muina juhlapyhinä kun ei välttämättä
samanlaisia keskusteluja tarvitse kumppanin tai sukulaisten kanssa käydä.
– Joulussa on tunnetasolla niin paljon kaikkea läsnä. Kaikki eletyt joulut,
täyttyneet toiveet ja tarpeet – ja toisaalta myös pettymykset ja vaille jäämiset,
joita halutaan nyt velkoa.
– On ihan inhimillistä, että kun monet tarpeet kohtaavat, niistä ei osata
puhua.
Ja sitten, kun ei puhuta, aletaan tehdä
tulkintoja ja syntyy väärinkäsityksiä.

Miksi tämä on minulle tärkeää?
Puhuminen on siis tärkeää, mutta
Ruokonen-Jalo ehdottaa, että ihan
ensimmäisenä voisikin käydä keskustelun oman itsensä kanssa. Jos siis huomaa, että vaikkapa lahjojen jakaminen
tietyllä tavalla tai jotkut tietyt jouluruuat ovat itselle asioita, joista ei voi
joustaa, kannattaa pysähtyä pohtimaan
asiaa.
– Voisiko ensin ajatella, miksi tämä
asia on minulle niin tärkeä? Miksi jokin perinne on minulle niin luovuttamaton? Mihin se liittyy? Siellä voi olla
isojakin tunnemuistoja.
Jos perinteet määrittävät joulunviettoa jo liikaa, on hyvä miettiä, kenen
tarpeita niillä oikeasti täytetään. Omia,
vaiko sittenkin ehkä jo edesmenneen
isoäidin tai muun sukulaisen?
Kun ajatustyö on tehty, on asiasta
helpompi puhua kumppanin kanssa.

– Sitten voi syntyä jotakin uutta ja
jotakin omaa. Jotain, mikä vastaa juuri
meidän tarpeisiimme.

ruuat, jaamme lahjat ja kohtaamme
toisemme. Näin itse joulusta on paineet
pois, vinkkaa Terhi Ruokonen-Jalo.

Vuorottelua ja jouluetkoja
Perheneuvoja kannustaa perheitä ja pariskuntia luovuuteen, kun toiveita sovitellaan yhteen.
– Jos minulle porkkanalaatikko on
se, mistä ei voi luopua, ja toinen on
aina syönyt jouluna vaikka pakastepizzaa, niin voisiko ne yhdistää?
Joulunvietossa voi kokeilla vuorottelua eli jos tänä vuonna ollaan minun
sukulaisteni luona, niin ensi jouluna
olemme sinun sukulaistesi kanssa. Tai
sitten keksitään joku ihan uusi, luova
ratkaisu.
– Meidän perheessämme esimerkiksi on käytössä jouluetkot. Sovimme ne
johonkin päivään ennen joulua, aikaan
joka sopii kaikille. Laitamme joulu-

Erilainenkin joulu on joulu
Tämä joulu voi olla monessa perheessä erilainen kuin ennen. Uskaltaako
sukulaisia tavata? Tässäkin RuokonenJalo käyttäisi kekseliäisyyttä.
– Voisiko mummoon ottaa Teamsyhteyden? Tai entä jos tavataankin ulkona, paistetaan vaikka makkarat?
Tärkeää olisi, että jollain tavalla voisimme kohdata läheisemme. Monilla
koko syksy on ollut pelkkää sinnittelyä,
joten joulun rentoutuminen tulee tarpeeseen.
Perheneuvoja antaa lohduttavan lupauksen:
– Joka tapauksessa joulu tulee, vaikka se olisikin erilainen kuin aiemmin.
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Meidän
näköisemme joulu
Kotkalaisessa Ratian perheessä joulua varten ei hössötetä eikä kerätä paineita.

Teksti ja kuva: Ville Vanhala

12-vuotiaan kotkalaisen Tessa Ratian huoneen ikkunassa on loistanut
joulutähti viime joulusta saakka.
Ja kohta on jo taas joulu.
Tänä vuonna Ratian perhe, johon
kuuluu Tessan lisäksi 8-vuotias Jimi,
heidän äitinsä, 37-vuotias Anna-Maria,
isänsä, 41-vuotias Pauli ja reilun kahden vuoden ikäinen englanninspringerspanieli Sara, pääsee todennäköisesti viettämään joulua yhdessä.
– Varmaa se ei kuitenkaan vielä ole,
Anna-Maria toteaa.
– Viimeistään Tapaninpäivänä Paulilla on todennäköisesti työvuoro Loviisan Kuninkaantien liikennemyymälässä.
Ennen opettajaksi kouluttautumistaan Anna-Maria työskenteli nykyään
kokkina ja keittiöpäällikkönä toimivan
Paulin tavoin ravintola-alalla. He ovat
viettäneet myös jouluyön töissä samassa työpaikassa.
– Sekin oli liikennemyymälä, missä
pysähtyi yötä myöten yllättävän paljon
väkeä. Näimme monta joulupukkia,
mutta emme saaneet heiltä yhtään lahjaa, Pauli kertoo.

jouluna Paulin vanhempien luona Parikkalassa. Kotiuduttuaan Ratiat yrittävät jouluna parhaansa mukaan viettää
rauhallisesti aikaa yhdessä.
Anna-Marian mielestä joulunvietosta
luodaan tänä päivänä varsinkin sosiaalisessa mediassa liian puhtoisia, kiiltäviä ja herttaisenpunaisia mielikuvia.
– Voi vain kuvitella, minkälaista kiirettä ja stressiä somessa jaettujen tunnelmakuvien taakse kätkeytyy, hän toteaa
Ratian perheessä ei jouluun ei aseteta
liikoja odotuksia, joista saattaisi syntyä
paineita.
– Vaikka joulun eteen ei hössötä, se
ei tee joulusta yhtään huonompaa. Joulu tulee siitäkin huolimatta, että jättää
kaapit siivoamatta ja ostaa ruoat valmiina kaupasta.
Kotkan Korkeakosken koulua käyvät Tessa ja Jimi eivät vielä tiedä, jääkö
kuusijuhla vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi heidän koulussaan tänä
vuonna järjestämättä.
– Esityksiä on suunnitteilla, mutta
vieraita tuskin joulujuhlaan päästetään,
Tessa kertoo.

Someharhaa joulusta
Ratian kodikkaaksi remontoidussa
rintamamiestalossa on ollut viimeksi joulukuusi sisällä vuonna 2017. Sen
sijaan pihakuusessa valot loistavat aina
pimeän tullen.
Perheen perinteisiin kuuluu vierailla

Helpottunut jouluallergia
Ratian perheen jouluperinteisiin kuuluu myös viedä kynttilät hautausmaan
muualle haudattujen muistopaikalle.
Keskisuomesta lähtöisin olevan Anna-Marian isä elää nykyään hoitokodissa, mutta hänen äitinsä menehtyi aika-

naan joulupäivänä.
– Olin 20-vuotiaaksi todellinen jouluihminen, mutta äidin kuoleman
myötä tulin ”allergiseksi” joululle, Anna-Maria kertoo.

”Voi vain kuvitella,
minkälaista
kiirettä ja stressiä
somessa jaettujen
tunnelmakuvien
taakse kätkeytyy.”
- Anna-Maria Ratia

Hänen omien lastensa syntymän jälkeen hän ei kuitenkaan ole kärsinyt
enää joulun aikaan surusta ja ärtymyksestä.
– Varsinkin muutaman viime vuoden
ajan olen sietänyt joulua taas paremmin ja jopa osannut nauttia siitä.
Anna-Marian ollessa itse lapsi hän
tottui siihen, että hänen äitinsä oli jouluisin kaupassa töissä.
– Varsinaiseen joulunviettoon hiljennyttiin, jos sille aikaa liikeni, sukulaisten luona.
Tätä nykyä joulu on kuitenkin Anna-Marialle parhaimmillaan työstä ja
arkisista kiireistä palautumisen ja rau-

hoittumisen aikaa.
– Jouluna saatan hyvinkin ommella
tai lukea useamman kirjan.
Voimasanoja pukin sylissä
Tessan huoneen ikkunaan ripustetun
joulutähden lisäksi Ratian kodin keittiöstä löytyy paperisia joulutähtiä ja kolme pientä tonttua istuu rivissä kaapin
päällä.
– Ehkä nuo tontut ovat meidän tulevaisuutemme kuva, Anna-Mari naurahtaa.
Joulukuusta taloon ei aiemmin otettu,
koska Saraa edeltäneet perheen lemmikkikoirat olivat uroksia ja Anna-Marian mukaan cockerspanieleille olisi
saattanut tulla kiusaus käydä merkitsemään joulupuuta omakseen.
Joulupukista perheessä on myös hieman huonompia kokemuksia. Tessa on
pienempänä joulupukin syliin jouduttuaan ruvennut rääkymään. Anna-Maria taas yltyi lapsena päästelemään
suustaan siniseen pilkkihaalariin pukeutuneen joulupukin voimasanoja.
– Joulupukki on yleensä käynyt meillä
sillä aikaa, kun olemme saunassa, Pauli
kertoo.
– Pihasaunan lämmittäminen ja siellä
kylpeminen on myös yksi meidän jouluperinteemme.

Ratian perheessä, johon kuuluvat Jimi, Pauli, Anna-Maria ja Tessa Ratia ja englanninspringerspanieli joulustressi on tuntematon käsite. Säihkyvä joulutähti on ollut viime
joulusta saakka rintamamiestalon yläkerran ikkunassa odottamassa tulevaa joulua.
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Köyhyyden ja yltäkylläisyyden joulut
Jouluna 1939 ei vietetty minkäänlaista joulua, kertoo sotaveteraani Aulis Taponen.
94-vuotiaan miehen elämään on mahtunut monenlaisia jouluja.

Teksti ja kuvat: Ulla-Maija Sievinen

Tulevasta joulusta odotetaan
monessa kodissa erilaista kuin ennen.
Kotkan entisen apulaispalopäällikön,
sotaveteraani Aulis Taposen elämässä
on ollut monenlaisia jouluja, jouluttomasta sotajoulusta aina paloaseman
työjouluihin, joissa palomiehet söivät
runsaita aterioita – eräs aina sairaalakuntoon asti.
Aulis Taponen syntyi Karjalan kannaksella Heinjoen pitäjässä vuonna
1926. Kotona joulut olivat aina samanlaisia: naapurin emäntä Fiinu heitti joulupukkina kuperkeikkoja ja toi lahjaksi
lapasia, sukkia ja villapaitoja.
Jouluna syötiin itse kasvatetun possun kinkkua, karjalanpaistia ja joululaatikoita. Valtavista karjalanpiirakoista
leikattiin paloja lautaselle. Kirkkotiellä
hevosten kulkuset kilisivät, ja paluumatkalla kylän miehet ajoivat kilpaa
kotiin.
Kotona äiti keitti kirkkokahvit. Puisessa punaisessa kynttilänjalassa paloi
kolme kynttilää.
Koululuokasta kartanoon
Talvisodan alkaminen tiesi Taposenkin
perheelle evakkomatkaa, joka vei ensin
Perniöön. Heidät majoitettiin neljän
muun perheen kanssa koulun puutyöluokkaan.
– Joulua ei siellä vietetty ollenkaan.
Pihalle laitettiin tosin kuusi, mutta
koska ei ollut rahaa, ei ollut kuusen koristeita, jouluruokia eikä lahjoja. Se oli
karua, Taponen muistelee.
Perheen tie vei sieltä perniöläisen
kartanon muonamiehen mökkiin. Viisilapsisen perheen esikoinen, 12-vuotias Aulis sai kartanosta töitä tallimiehenä ja meijerikuskina. Hän pääsi
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asumaan kartanon vinttikamariin, ja
työetuihin kuului ruoka.
– Jouluaattona söin kartanossa herrasväen kanssa jouluaterian. Sisäkkö oli
tehnyt hyvät ruuat, oli lihaa, laatikoita
ja kahvin kanssa pullaa. Lahjoja eivät
palkolliset saaneet.

”Paloasemalla
oltiin usein jouluna
töissä. Emännät
pitivät huolta, että
jokainen työvuoro
pääsi syömään
jouluaterian.”
- Aulis Taponen

Auliksen perhe vietti jouluaattoa
mökissään, ja poika lähti heidän luokseen jouluaterian jälkeen.
Perniön ajoista on jäänyt mieleen
myös Saurun koulun joulujuhla vuonna 1941 pukkeineen ja ruokineen.
Palomies kasvatti possut jouluksi
Aulis Taponen aloitti työn Viipurin palokunnassa 17-vuotiaana, syksyllä 1943.
– Kyseessä oli sotilaspalokunta, joka
täydensi sammutusmiehiä. Ehdin olla
palokunnassa maaliskuuhun 1944
saakka, kun jouduin alokaskoulutukseen Rankkiin.
Joulun 1943 Taponen vietti työvuorossa Viipurin palokunnassa. Siellä
tarjottiin hyvä jouluateria kinkkuineen
päivineen.

– Yksi palomies kasvatti kahta possua viereisen entisen poliisiaseman
tallissa. Ne olivat maaseudulta, jossa
kävi muutenkin hamstraamassa viljaa,
vihanneksia ja muuta syötävää.
Siat söivät paloaseman keittiön ruuanjämiä ja pulskistuivat komeasti.
Jouluksi toinen niistä teurastettiin, ja
palomiehet saivat syödäkseen mainion
jouluaterian.
Joulukirkossa oli kylmä
Vuonna 1948 Taposet viettivät joulua
Nummi-Pusulassa.
– Perhe oli nyt koossa. Kävimme
yhdessä joulukirkossa. Vanhemmat
käskivät meitä laittamaan päälle parhaat vaatteet. Pusulan kirkko oli todella
kylmä, sillä lämpöä toivat vain kaksi
kaminaa.
Mutta kotona joulu oli hyvä. Lahjat
olivat samanlaisia kuin aikanaan Heinjoella, lämpimiä sukkia, villapaitoja ja
kaulureita.
Kuusessa oli joulukaramelleja, nipistimillä oksiin kiinnitettyjä eläviä kynttilöitä ja Suomen lippujen nauha, joka
oli erityisen tärkeä isälle.
Jouluaterialla tarjottiin kinkkua,
lanttu- ja porkkanalaatikkoa ja luumusoppaa.
– Kolme veljeäni söivät oikein halusta, kun saivat niin hyvää ruokaa. Arkisin tarjolla oli vain perunaa ja soosia.
Kodissa oli lämmin, rauhallinen joulun tunnelma.
Jouluaterialta keskussairaalaan
Aulis Taponen tuli perheineen Kotkaan vuonna 1957 ja aloitti työnsä Enso-Gutzeitin palopäällikkönä. Vuonna
1973 hän siirtyi kaupungille palomes-

tariksi ja yleni sitten apulaispalopäälliköksi.
– Paloasemalla oltiin usein jouluna
töissä. Emännät pitivät huolta siitä, että
jokainen työvuoro pääsi silloin syömään jouluaterian. Kinkkukin painoi
16 kiloa ja sen lisäksi olivat kaikki tykötarpeet. Kyllä pojat söivätkin!
Niin hyvin ruuat maistuivat, että yksi
palomies jouduttiin ähkyn takia viemään keskussairaalaan – jopa kahtena
jouluna.

Aulis Taponen kuvattiin 17-vuotiaana
palomiehenä Viipurin Salakkalahdella.
Kuukauden kuluttua kuvan ottamisesta
hän joutui sotaan.

Monta erilaista joulua kokenut sotaveteraani Aulis Taponen
haluaa toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua.
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Kukat jouluun
Kukkakauppa

Karjalanneito

Et. Karjalantie 3
puh. (05) 226 6770

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua
KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873

www.hautaustoimistopulliainen.fi
SUURI NÄYTTÄMÖ

NAAPURI

RAVINTOLA KAIRO

KAIRO

Kotkan kaupungin teatteri

Ensi-ilta to 12.11. 2020 klo 18
Kantaesitys. Liput 28,-

Ohjaus Pia Lunkka
Nyt Suomi saa takuulla 12 pistettä! Korkkarit
kohoavat jälleen kohti kattoa, tällä kertaa värikkäissä euroviisutunnelmissa. Kannustetaan
Suomi voittoon ja annetaan pisteitä parhaalle
– itsellemme! Luvassa glitteriä, lentävää läppää, taidokasta tanssia, simaa suulle, silmille
ja sielulle – niin ja tietysti euroviisuhistorian
parhaimmat biisit livebändin kera! Mukana
showryhmä Nemesis. Tervetuloa Kairon
viisuihin 2020!

KARPOLLA ON ASIAA
tosikertomuksia
havumetsien maasta,
ensi-ilta 4.12.2020

Ensi-ilta to 3.9.2020 klo 19
Kantaesitys. Liput 26,50/37,50 €
Ohj. käsikirjoitus Katriina Honkanen

Armi Aavikko oli vasta 18-vuotias, kun hänet
kruunattiin Suomen kauneimmaksi. Vain
hetkeä myöhemmin hänen ja Dannyn hitti
Tahdon olla sulle hellä nosti hänet kaikkien
tuntemaksi tähdeksi. Sairaanhoitaja-unelmat
vaihtuivat laulajan uraan. Isän alkoholismi,
sisaren varhainen kuolema ja pettymys suhteessa Dannyyn varmasti vauhdittivat Armin
oman elämän tragediaa ja ennenaikaista
kuolemaa. Valitsiko Armi sen tulevaisuuden,
josta oli haaveillut? Vai eksyikö hän elämään,
josta ei enää osannut pois? Armin roolissa
Marika Huomolin. Esityksessä livebändi!
Kapellimestarina Ari Ismälä, muusikot Harri
Heininen, Jonas Mäki ja Wiljami Salminen.
Esityksessä kuullaan myös Katriina Honkasen
musiikkia.

Ensi-ilta to 8.10.2020 klo 19
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus Miko Jaakkola

Busteriksi itsensä esittelevä, sisäänpäin kääntynyt päähenkilö on ammatiltaan varaosien
myyjä, sekä vapaa-aikoinaan elokuvissa
esiintyvä koomikko. Tästä lähtökohdasta käsin
aletaan kertoa 20-luvun tähden ehkä todellista,
ehkä kuviteltua elämää lapsuudesta aikuisuuteen. Puheenvuoron saavat mm. isä ja äiti,
ensimmäinen vaimo, työkaverit kuten Charlie
Chaplin sekä Keatonin elokuvia analysoiva psykologi Alice Miller. Kari Hotakaisen kirjoittama
erikoinen, lumoava ja runollinen tutkielma
Buster Keatonista on monien mielestä parasta
Hotakaista. Hotakaisen aforistiset mietteet
saavat rinnalleen musiikkisäestyksen sekä
slapstick-huumorin. Rooleissa Mikkomarkus
Ahtiainen, Mirka Mylläri ja Antti Leskinen.

Lippuvaraukset ja lisätiedot turvalliseen teatterivierailuun: puh. 05 234 4199 /
teatteriliput@kotka.fi. Liput netistä: www.lippu.fi ja teatteriliput@kotka.fi
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Ensi-ilta la 7.11.2020 klo 18
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus Mari Rantasila

Suuren metalliyhtiön johtaja Eeva Ahonen
(Anne Niilola) on työlleen omistautunut
viisikymppinen nainen, joka saa työpaikallaan
totaalisen hermoromahduksen – ja potkut,
joiden jälkeen kukaan ei halua palkata häntä.
Lääkärin kehotuksesta Eeva lähtee vastentahtoisesti tutustumaan mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen, jossa Eeva huomaa pian
luotsaavansa huippuunsa hiottua tehostamisprojektia ja perinpohjaista työkulttuurin
muutosta. Mutta onnistuuko tämä mielenterveyskuntoutujilta? Ja onnistuuko se Eevalta?
Inhimillinen komedia kuvaa kilpailuyhteiskunnan muottiin itsensä pakottavan ihmisen
rimpuilua, kontrollintarvetta ja itsepetosta
hillittömän hauskasti, oivaltavasti ja suurella
sydämellä.

Adventti
tuo valon

Monessa kodissa otetaan ensimmäisenä
adventtina esiin adventtikynttelikkö ja
siihen neljä kynttilää.

Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaa jouluun valmistautuminen.
Kynttilä kerrallaan valo lisääntyy ja muistuttaa Jumalan lupausten täyttymisestä.

Teksti: Emilia Pulkki, kuva: Markku Pihlaja

”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin
leimahtaa”, näin alkavat tutun virren
sanat. Tämän virren sävelten tahtiin on
sytytetty adventtikynttilöitä jo kautta
aikain. Monessa kodissa otetaan ensimmäisenä adventtina esiin adventtikynttelikkö ja siihen neljä kynttilää.
Adventin keskellä eletään vuoden pimeintä aikaa. Kristillisessä juhlaperinteessä valo kuitenkin lisääntyy ensimmäisestä adventtisunnuntaista lähtien.
Kirkoissa ja monissa kodeissa syttyvät
adventtikynttilät, jotka muistuttavat
joulun lähestymisestä ja Jumalan lupausten täyttymisestä: Jeesus, maailman valo, tulee pimeyden keskelle.
– Adventti on valmistautumista jouluun, Jeesuksen syntymäjuhlaan, tiivistää Kotka-Kymin seurakunnan seurakuntapastori Jari Savinainen.
Adventti-sana tulee latinan kielestä:
adventus Domini eli Herran tuleminen.
Neljä sunnuntaita,
neljä kertomusta
Adventtiaika kestää luterilaisessa kirkossa neljä viikkoa. Joulupäivää edeltää

neljä adventtisunnuntaita, jolloin nelihaaraiseen adventtikynttelikköön sytytetään joka viikko yksi uusi kynttilä.
Jokaiseen adventtisunnuntaihin liittyy
oma kertomuksensa. Odotuksen polku
kulkee nöyryyden, kunnian ja valmistelun kautta kohti Marian odotusta ja sen
täyttymystä.
Ensimmäiseen adventtiin kuuluu
palmusunnuntain kertomus aasilla ratsastavasta Jeesuksesta. Kirkoissa kajahtaa virsikirjan ensimmäinen virsi, tuttu
Hoosianna-hymni. Ensimmäinen adventtisunnuntai on ilon juhla, josta alkavat joulun odotus ja uusi kirkkovuosi.
– Papin näkökulmasta adventti avaa
samalla uuden vuosikerran. Alkavana
kirkkovuotena käytämme 3. vuosikerran raamatuntekstejä. Vuoden päästä
käytämme 1. ja seuraavana vuonna
2. vuosikerran tekstejä. Näin pappi ei
saarnaa joka vuosi samoista teksteistä.
Vaikka vuosikerrat messussa vaihtuvatkin, onneksi messusävelmäsarja pysyy
samana. Niitä on nimittäin viisi erilaista! toteaa Jari Savinainen.
Toinen adventtisunnuntai liittyy

Kristuksen toiseen tulemiseen. Silloin
ajatellaan saapuvaa kuningasta ja Jumalan valtakunnan kunniaa. Kunniassaan

”Adventtina on tärkeää

hellittää. Herran
syntymä on niin suuri
asia, että sitä on lupa
pohtia rauhassa.”
- Jari Savinainen

saapuva kuningas tuo oikeudenmukaisuuden, mutta on myös pelottava tuomari.
Kolmantena adventtina seurakunta
kohtaa Johannes Kastajan, joka kehottaa valmistamaan tietä saapuvalle kuninkaalle. Valmistautuminen tapahtui
katumalla ja tekemällä parannus.
Neljäntenä adventtina kohtaamme
viimeisillään raskaana olevan Marian.
Vauvan syntymä on lähellä. Olo on jo
tukala ja edessä on vaivalloinen matka

Betlehemiin veroasioissa. Neljäntenä
adventtina usein kokoonnutaan kirkkoon laulamaan Kauneimpia joululauluja.
Adventtina saa hellittää
Adventtiaikaan lisääntyvät myös jouluvalot kodeissa, pihoilla ja kaduilla.
Päivänvalon vähetessä halutaan luoda
joulun tunnelmaa.
– Minun adventtiaikaani kuuluu joitakin perinteitä. Adventtikynttelikkö
ikkunalaudalla muistuttaa, mitä aikaa
elämme ja millaista juhlaa kohti kuljemme. Sähköisen kynttelikön ohella
myös oikeat kynttilät kuuluvat joulun
odotukseen. Ne tuovat valoa ja lämpöä pimeänä ja koleana vuodenaikana.
Joululaulut virittävät mieltäni jouluun,
kertoo Savinainen.
– Adventtina on tärkeää hellittää.
Maailmankaikkeuden Herran syntymä
keskellemme on niin suuri asia, että
sitä on lupa pohtia rauhassa. Kaupan
adventtipuuro kelvatkoon, jos ei huvita
keittää sitä itse. Glögiä ja pipareita saa
myös valmiina, muistuttaa Savinainen.
9
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Kynttilät syttyvät

jouluun
Kuusessa, ikkunalla, kirkossa, hautausmaalla, Lucialla…
Kynttilällä on monta tehtävää – ja pitkä historia.

Teksti ja kuva: Ulla-Maija Sievinen

Kynttilöiden lämmin tuike kuuluu joulun aikaan. Niillä on takanaan
pitkä historia.
Kynttilän valolla kunnioitettiin ennen vanhaan hallitsijoiden merkkipäiviä. Kynttilä suomalaisten kotien ikkunoissa oli 1900-luvun alussa hiljainen
osoitus Venäjän sortovallan tiukentumista vastaan.
Entisaikaan uskottiin, että jos kynttilät loppuivat jouluna, se merkitsi köyhyyttä tulevana vuonna. Jos kynttilästä
sytytti tupakan, se tiesi merimiehen
kuolemaa.
Kurkkukynttilöitä ja kusipoikia
Kynttilä sai jo 300-luvulla oman päivänsä, helmikuun alussa vietettävän
kynttilänpäivän. Nimitys tuli siitä, että
keskiajalla kynttilänpäivänä vihittiin
vuoden aikana kirkossa käytettävät
kynttilät.
Keskiajalla kynttilöitä valettiin ennen joulua, eikä silloin saanut puhua
tai nauraa, etteivät kynttilät palaessa
räiskyisi ja loimottaisi. Mitä tahansa
rasvaa laitettiin vaikkapa kovakuorisen
nauriin sisään kynttiläksi. Teurastuksen jälkeen eläinten kuivatuista henkitorvista tehtiin kurkkulamput, joita
käytettiin arkisin.
Vanhaan aikaan oli tarkoin määritelty komeat kirkkokynttilät, tallikynttilät, jouluyön kynttilä ja tapaninpäivän

kolmihaaraiset kynttilät. Lapsille tehtiin jämävahasta omat pienet rätisevät
kynttilät, joita sanottiin kusipojiksi.
Joka ikkunalla kaksi kynttilää
Ensimmäisenä
adventtisunnuntaina
monissa kodeissa sytytetään ensimmäinen adventtikynttilä. Neljä viikkoa kestävänä adventtina sytytään sunnuntaisin aina yksi kynttilä. Kynttilät kertovat
Jeesuksesta maailman valona ja valon
lisääntymisestä joulun lähestyessä.
Itsenäisyyden liitto suositteli vuonna
1927 kynttilöiden polttamista ikkunoilla itsenäisyyspäivänä kello 18-21.
Kynttilöiden määrää ei mainittu. Ruutuikkunoiden edessä loisti tutun joululaulun sanoin ”joka ikkunalla kaksi
kynttilää”. Se tuli tavaksi myös itsenäisyyspäivänä, ja tämä kaunis tapa elää
edelleen.
Kynttilät kuuluvat myös Lucian päivään 13. joulukuuta. Pyhä Lucia oli
sokeiden, vammaisten ja sairaiden suojelija. Lucia-kulkueessa tytöt kulkevat
valkoisissa asuissa ja Lucia-neidolla on
päässään kynttiläkruunu. Muilla tytöillä on kynttilät, ja kaikki laulavat Santa
Lucia -laulua.
Kynttilämeri hautausmailla
”Me käymme jouluaattona hautausmaalla sytyttämässä kynttilöitä siksi,
että haluamme viettää joulua myös hei-

dän kanssaan, jotka ovat jo kuolleet”, on
eräs viisivuotias poika tiivistänyt asian.
Jouluaattona hautausmaat muuttuvat
kynttilämereksi. Kerrotaan, että jouluna 1921 ylioppilas Lyyli Grotenfelt vei
kynttilän sisarensa Kyllikin muistoksi
Helsingin Hietaniemen hautausmaalle.
Pian tapa levisi kaikkialle Suomeen.
Joulukuusen aidot kynttilät loivat
entisaikoina kodeissa lämmintä tunnelmaa. Oksiin sidottiin kynttilöitä
villalangalla, mutta kynttilät eivät tahtoneet pysyä suorina. Niinpä keksittiin
päällystää raakoja perunoita tinapaperilla, pistää perunaan rautalankakoukku pystyyn ja sitoa kynttilä siihen kiinni. Koko komeus ripustettiin kuusen
oksaan. Peruna toimi painona ja piti
kynttilän pystysuorassa. Sitten tulivat
kauppoihin kynttilänpidikkeet.
Tapa elävien kynttilöiden polttamisesta joulupuussa alkoi 1600-luvulla
Saksassa. 1900-luvun alkupuolella alettiin pikkuhiljaa siirtyä sähkökynttilöihin.

kouksen merkiksi. Lippaaseen kerätyillä kolikoilla tuetaan lähetystyötä.
Lapsi saa kastejuhlassa kotiseurakunnaltaan kastekynttilän, jonka voi
sytyttää vuosittain nimipäivänä, syntymäpäivänä tai kasteen vuosipäivänä.

Lähetyskynttilä rukouksille
Viehättäviä joulun koristeita ovat edelleen joulutunnelmaa soittelevat enkelikellot pikku kynttilöineen. Jos lunta ja
pakkasta on, rakennetaan lumilyhtyjä
ja jäälyhtyjä.
Monissa kirkoissa on lähetyskynttelikkö, johon voi sytyttää kynttilän ru-

(Kodin kynttilät,
suom. Usko Hurmerinta)

Tekstissä on käytetty lähteenä teoksia: Satu Aalto: Suuri perinnekirja.
Suomalaista juhlaperinnettä ennen ja
nyt; Tarja Tuulikki Laaksonen: Hyvää
joulua. Tietoa ja tarinoita joulun tunnusmerkeistä; Aki Pulkkanen: Pohjolan
joulu. Perinteitä kekristä nuuttiin sekä
Kaisu Vuolio: Suomalainen joulu.

Illan rauha kun maan syliin sulkee
Varjot puistojen kun hämärtää
Aatos taas aikaan menneeseen kulkee
Kotiin kauaksi kaipuuni käy.
Illoin kynttilät siellä kun syttyy
Unelmissain mä siell’ olla saan
Kodin kynttilät lämpöisin liekein
Teitä unhoita en milloinkaan.

Lapselle elävät kynttilät ovat ihmetyksen aihe.
Jouluna myös aikuiset voivat pysähtyä ihmeiden ääreen.
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Kirkon keskusteluapu
päivystää myös jouluna

elämän huolien ja murheiden
kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Seurakunnan perustehtävä on auttaa ja
tukea vaikeuksien keskellä, niin käytännöllisissä asioissa kuin henkisessä
selviämisessäkin. Seurakunnan työntekijän kanssa voit keskustella kaikista
mahdollisista asioista. Työntekijät ovat
vaitiolovelvollisia, joten voit keskustella
heidän kanssaan vaikeistakin asioista.
Seurakunnan työntekijöiden lisäksi tarjolla on Kirkon yhteinen Kirkon
keskusteluapua -palvelu, joka päivystää
myös jouluna. Uskosi laatua ei kysellä
eikä sitä, oletko kirkon jäsen.
Joulu, kuten monet muut juhlapyhät, tuovat joskus paineita ja ristiriitoja. Usein toisen kanssa puhuminen
helpottaa oloa. Kirkon keskusteluavun
koulutetut päivystäjät pyrkivät löytämään yhdessä yhteydenottajan kanssa
hänen tilanteeseensa parhaiten sopivia
ratkaisuja. Yhteyttä voi ottaa halutessaan nimettömästi, ja käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Verkossa keskusteluapua voi hakea
ympäri vuorokauden. Palveleva netti on nettikirjepalvelu, jossa päivystäjät
vastaavat viesteihin muutaman päivän
kuluessa, myös jouluna. Facebookissa toimivassa Palvelevassa chatissa voi
puolestaan keskustella reaaliaikaisesti
päivystäjän kanssa. Keskustelut ovat
luottamuksellisia eikä työntekijä näe
käyttäjän henkilöllisyyttä. Chatin käyttäminen ei vaadi kirjautumista Facebookiin.
Palvelevan puhelimen ja verkon keskustelukanavien lisäksi kirkko tarjoaa
vuoden ympäri keskusteluapua myös
perinteikkäästi kirjepostilla. Palveleva
kirje tarjoaa mahdollisuuden käsitellä
elämäntilannettaan luottamuksellisesti kirjeen muodossa. Päivystäjä vastaa
kirjeisiin, kunhan lähettäjä on liittänyt
mukaan kirjeeseen oman osoitteensa.
Palvelevaan kirjeeseen voi lähettää
postia osoitteella: Palveleva kirje, PL
210, 00131 Helsinki
Teksti: Emilia Pulkki

”iloitse, tytär siion!
riemuitse,
tytär jerusalem!
katso, kuninkaasi tulee.”
Sak. 9: 9

12

Tehdään yhdessä
seurakunnan
toiminnasta turvallista
KotKa-Kymin seuraKunta haluaa toimia vastuullisesti ja kannustaa
kaikkia muitakin siihen. Tulethan tapahtumiimme vain terveenä. Toivomme kasvomaskin käyttöä seurakunnan
eri tiloissa ja tilaisuuksissa. Muistathan
myös hyvän käsihygienian ja turvavälit.
Alueellamme on THL:n ja Kymsoten
antama vahva maskien käyttövelvoitus.
Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa
kasvomaskin käyttöä velvoitetaan julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa,
kaupoissa sekä muissa yleisissä tiloissa
ja tilaisuuksissa.
Tässä lehdessä kerrotaan jo hyvissä
ajoin paljon joulun tapahtumista. Seuraamme seurakunnassa tarkasti THL:n
ja Kymsoten antamia ohjeita tapahtumien järjestämisestä. Seuraathan siis
ajantasaista viestintäämme koskien

erityisesti joulun tilaisuuksia, mikäli niihin tulee vielä muutoksia tämän
lehden ilmestymisen jälkeen. Ajantasaisimmat tiedot löydät osoitteesta
www.kotka-kyminseurakunta.fi.
Koronarajoitusten vuoksi voimme
ottaa kirkkoihimme osallistujia seuraavasti:
• Kotkan kirkko 300 henkilöä
• Kymin kirkko 200 henkilöä
• Langinkosken kirkko 70 henkilöä
Huomioithan erityisesti joulunajan
tapahtumissa, kuten kauneimmissa
joululauluissa sekä joulukirkoissa, että
kirkkoihin otetaan vain rajoitusten sallima määrä henkilöitä saapumisjärjestyksessä. Kirkkojen ovet avataan aina
noin puolta tuntia ennen tapahtuman
alkua kaikissa kirkoissa.

Kauneimmat joululaulut
keskitetään kirkkoihin
Kauneimpia joululauluja lauletaan taas joulukuussa. Tänä vuonna
suurin osa laulutilaisuuksista järjestetään kirkoissa. Niissä yleisölle on
enemmän tilaa. Toiveena on, että mahdollisimman moni voisi tulla laulamaan
turvallisin mielin, turvavälit säilyttäen.
Koronan vuoksi kirkkojen yleisömäärää on rajoitettu. Kotkan kirkkoon
voidaan ottaa 300 henkilöä, Kymin
kirkkoon 200 ja Langinkosken kirkkoon 70 henkilöä. Ovet avataan noin
puoli tuntia ennen tilaisuuksien alkua
ja sisään otetaan sallittu määrä ihmisiä
saapumisjärjestyksessä.
Kirkoissa Kauneimmat joululaulut
-tilaisuuksia on yhteensä 15. Kaikkien
tilaisuuksien ajat ja paikat näet tämän
lehden tapahtumakalenterista, sivulta
17 alkaen. Ajantasaisen tilanteen voit
tarkistaa myös nettisivuiltamme www.
kotka-kyminseurakunta.fi.
Perinteisten tilaisuuksien lisäksi jär-

jestämme kaksi lauluhetkeä netissä.
Kauneimpia joululauluja pääset siis
laulamaan vaikka kotisohvaltasi, Facebook-sivujemme kautta: www.facebook.com/kotkakymi. Näet sivumme,
vaikka et olisi kirjautunut Facebookiin.
Nettilauluhetket tulevat katsottaviksi
ti 8.12. ja to 17.12. klo 18.
Teksti: Heidi Nevalainen

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746


Lakiasiaintoimisto
saLomo oy
Varatuomari Jukka Lemmetyinen
puh. 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net
Lakimies, otm miika Lemmetyinen
puh. 041 540 3081
miika.lemmetyinen@lakitoimistosalomo.fi
Vesivallinaukio 5 D, 48600 KOTKA
www.lakitoimistosalomo.fi

PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ
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Kotkankatu 16 B 42

Tarjouksia
VARAA AIKA hammasproteesin
  
ilmaiseen tarkastukseen.

Uudet hammasproteesit,
 
pohjaukset ja korjaukset.
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Kontio apteekkiin
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 Avoinna
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8.30-19.00
la 8.30-15.00

Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

Puh. 05-220 0440

www.kontioapteekki.fi

www.almgren-sankamo.fi
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Ajanvaraus mehilainen.fi tai 010 414 1848
Kotka, Karhula ja
Hamina
mehilainen.ﬁ

Kotka, Karhula ja
Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä
Hamina
maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
mehilainen.ﬁ
Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä
maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
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Kotkan kirkon alttaritaulussa Joosef seisoo sivussa, hämärässä vaimonsa Marian takana.

Joosef - hiljainen mies
Usko johdatti hänet vaikeisiin ratkaisuihin, ja hän palveli Jumalaa arjessa perheenisänä.

Teksti ja kuva: Ulla-Maija Sievinen

Jeesuksen isä Joosef on mies,
joka ei Raamatussa sano yhtään sanaa.
Hänestä tiedetään melko vähän, ja hän
on joulun ihmeessäkin omalla tavallaan sivullinen, vierestä katsoja.
– Hän oli hiljaisten ja sivuun jäävien
ihmisten esikuva. Mutta toisaalta hän
oli toiminnan mies, jonka usko johdatti
hänet tekoihin, sanoo Sleyn eli Suomen
luterilaisen
evankeliumiyhdistyksen
teologi Lukas Brenner.
Oliko Joosef leski?
– Joosef oli Jeesuksen kasvatti-isä maan
päällä. Jumala taivaassa oli hänen todellinen isänsä. Siinä yksi syy siihen,
miksi Joosef oli niin syrjässä.
Jeesuksen lapsuudesta ei Raamatussa juuri kerrota. Evankelista Luukkaan
14

mukaan Jeesus teki 12-vuotiaana matkan Jerusalemin pääsiäisjuhlille vanhempiensa kanssa. Tässä yhteydessä
Joosef mainitaan viimeisen kerran Uudessa testamentissa.
Koska Joosef ei ottanut osaa Jeesuksen toimintaan, monet ovat otaksuneet,
että hän kuoli, kun Jeesus oli vielä nuori.
Joosefin on sanottu olleen yhteiskunnassa keskiluokkaa edustanut puuseppä, joka opetti Jeesukselle oman ammattinsa.
– Ehkä kuitenkin rakennusmies,
Brenner miettii.
Kuvissa Joosef näyttää teini-ikäisen
Marian rinnalla vanhalta.
– On spekuloitu, olisiko Joosef ollut
leski, ja kaksi tytärtä sekä pojat Jakob,

Joosef, Simon ja Juudas edellisestä liitosta.
Perheen isä ja kasvattaja
Joosefin henkinen taival ennen Jeesuksen syntymää ei ollut helppo.
Hänen kihlattunsa oli raskaana. Joosef tunsi juutalaisten pyhät kirjoitukset
ja tiesi, että hänen oli jätettävä Maria.
Aviorikoksen tehnyt nainen saatettiin
jopa tuomita kivitettäväksi. Joosef halusi Marian takia purkaa kihlauksen
hiljaisuudessa.
Enkeli ilmestyi Joosefille ja kertoi,
että Jumala oli tehnyt Mariasta poikansa äidin.
– Tuo kuulosti varmaan oudolta,
mutta Joosef taipui Jumalan suunnitelmaan, Brenner sanoo.

Betlehemissä, kun lapsi oli syntynyt,
enkeli ilmoitti unessa Joosefille, että
heidän tulisi paeta Egyptiin. Kuningas
Herodes pelkäsi valtansa menettämistä
ja aikoi siksi etsiä lapsen käsiinsä ja tappaa hänet. Juutalaisten kuninkaan oli
ennustettu syntyvän Betlehemissä.
Joosef oli Davidin sukua, jolla uskottiin olevan ikuinen kuninkuus, ja odotettiin, milloin suku nousisi valtaan.
Joosef totteli taas enkeliä ja lähti heti
yöllä Marian ja lapsen kanssa, vaikka
hän varmasti tunsi pelkoa ja turvattomuutta pakomatkan edessä.
– Sittemmin Joosef palveli Jumalaa
arkisilla töillä perheen isänä ja lastensa
kasvattajina. Myös se oli ja on tärkeää
Jumalan kutsun seuraamista, Lukas
Brenner korostaa.

Valon ja toivon
tuoja
Kotka Svenska Samskolassa Lucian päivän
vietolla on pitkät perinteet.
Tänä vuonna vierailut vanhainkodeissa
jäävät koronan takia väliin.

Teksti: Heidi Nevalainen, kuva: Piia-Maarit Sirén

Lucian päivän valmistelu alkaa jo
lokakuun alussa. Silloin Kotka Svenska Samskolan musiikinopettaja Björn
Tollin kokoaa ryhmän oppilaita ja
opiskelijoita. Ryhmä valitsee itse esitettävät kappaleet ja alkaa harjoitella niitä.
Tollin valitsee ryhmäläisistä myös Lucia-neidon.
– Jonain vuosina Lucia-neidoksi haluaisi useampi ehdokas, toisina vuosina
jotakuta on suostuteltava tehtävään.
Lucia-neidon kulkueeseen on välillä
jopa ylitarjontaa, kertoo koulun rehtori
Carina Stenbacka.
Ryhmä alkaa kokoontua lauluharjoituksiin, mutta muutakin valmisteltavaa
on. Esimerkiksi Lucian kruunun puolukanlehtiseppele täytyy sitoa ennen
juhlapäivää. Tuttuun tapaan kruunua
koristavat myös kynttilät.
– Joskus aiemmin käytimme eläviä
kynttilöitä, nykyään turvallisuuden
vuoksi sähköisiä, rehtori kertoo.
Valkoisia pitkiä mekkoja aletaan sovitella joulukuun alussa. Lucialla on
mekossaan punainen vyö, seurueen
muilla neidoilla vyöt ovat hopeanväriset, kuten heidän seppeleensäkin. Koulun perinteeseen kuuluu lisäksi, että

Lucia kantaa joululyhdettä.
Korona perui kulkueen vierailut
Kotka Svenska Samskolanissa Lucian
päivän perinteet ovat pitkät. Päivää
on alettu koulussa juhlistaa jo joskus
1900-luvun alkupuolella, mutta tarkka
vuosiluku ei ole tiedossa.
– Tämä on tärkeä suomenruotsalainen
traditio, joka tuo vaihtelua koulun
arkeen, sanoo Stenbacka.
Perinteeseen kuuluu, että Lucia-kulkue esiintyy koulun juhlasalissa aamulla klo 9. Sen jälkeen Lucia kulkueineen
vierailee kahdessa vanhainkodissa ja
kirjastossa sekä muutamassa muussa
kohteessa.
– Tänä vuonna vierailut jäävät
koronan takia väliin. Toivottavasti
voimme ensi vuonna tuoda valoa myös
koulun ulkopuolelle, toivoo rehtori
Stenbacka ja kertoo, että etenkin
vanhainkodeissa ja kirjastossa Luciakulkuetta on aina kovasti odotettu.
Tunteikas päivä joka vuosi
Lucian päivää vietetään Pyhän Lucian
muistoksi vuosittain 13. joulukuuta.
Päivää pidetään Lucian kuolinpäivänä,

Kotka Svenska Samskolan Luciana viime vuonna oli Isabella Rissanen. Samskolassa
Lucian kulkueeseen osallistuu myös pienet tontut.

mutta keskiajalla juliaanisessa kalenterissa tuo päivä oli myös talvipäivänseisauksen päivä. Lucian päivä liittyykin
valon ja pimeyden taisteluun.
– Lucia tuo valoa ja toivoa talven pimeyteen, kiteyttää Carina Stenbacka.
Lucian päivän kynttilävalo saatetaan
nykyisin tulkita myös vertauskuvana auringolle ja ihmisten väliselle lämmölle.
Kotka Svenska Samskolanissa Lucian
päivän vietto on aina tunteikas tapahtuma.

– Opettajat ovat, ja myös rehtori on,
ylpeä Lucia-kulkueeseen osallistuneista
oppilaista ja opiskelijoista, Stenbacka
vakuuttaa.
Jutun tekoon osallistui myös koulusihteeri Jaana Stenberg-Pousi.
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Mitä, oliko se jeesus?
Enkeli putosi tuolilta, paimenilla oli pyyhe päässä ja sählymailat sauvoina.
kysyimme seurakuntalaisilta ja some-seuraajiltamme muistoja koulun joulukuvaelmista.

teKsti: heidi nevalainen, Kuvat: emilia pulKin ja Karoliina neeshamin KotialBumit

Monilla meistä on kokemusta jouluevankeliumissa näyttelemisestä. Valkealan kirkon alttarilla esiintyy Utin perhepäivähoitoryhmä
vuonna 1991. Helilän seurakuntatalolla koko suvun pyhäkoulussa Joosefina on Onni ja Mariana Jasmin reilu kymmenen vuotta sitten.

lassilla (7) oli tärkeä rooli koulun
joulunäytelmässä. Kotona kiittelimme
ikimuistoista juhlaa ja kehuimme roolisuoritusta, mutta poika näytti pettyneeltä. Kyselimme syytä harmitukseen.
– Mä en olisi halunnut olla mikään
tyhmä isä, jolla on vauva.
– Mitä! Sullahan oli tärkeä rooli, olit
Joosef ja se vauva oli Jeesus.
– Mitä, oliko se Jeesus? poika hämmästeli.
Loppuilta meni naurua pidätellessä.
- Sanna
Esiinnyin aikanaan ekaluokkalaisena
70-luvulla joulukuvaelmassa enkelinä,
jonka tehtävänä oli laulamalla ilmoittaa
ilosanoma. Kaikkine ihanine valkoisine
enkelinmekkoineni, siipineni ja hopeanauhakruunuineni aloin nousemaan
tuolille kajauttaakseni ”Miks hämmästyitte säikähtäin...”, kun tipahdinkin
tuolilta ja unohdin totaalisesti, mitä
minun pitikään laulaa. Hetken päästä
muisti palasi ja lauloin tuon tutun jou16

luvirren pätkän heleämmin kuin koskaan.
- Päivi

tyväinen, kun minun ei tarvinnut sanoa
mitään koko näytelmän aikana.
- Johanna

90-luvulla vaatimattoman pienen kyläkouluni tunnelmallinen joulujuhla.
Pienessä pimeässä juhlasalissa oli tiivis
tunnelma. Ikimuistoinen näky kuvaelmasta, kun paimenet olivat pukeutuneet lakanoihin ja sählymailat viuhuivat ilmassa, paimenten sauvoina siis.
Mikään ei ollut kiiltävää ja hienoa ja
uutta, mutta tunnelma oli mitä hartain
ja lämpimin.
- Emmi

Mulle on jäänyt vaan katkeria muistoja.
Olisin halunnut olla ”joku nätti” Maria
tai enkeli. Mutta vaaleatukkaiset tytöt
saivat aina ne roolit. Enpä usko Marialla olleen vaaleat hiukset... Pahimmillani olin puu! Aikuisiällä tämä vääryys
on korjattu, kun Kotkan kirkossa olemme useasti esittäneet joulukuvaelman
lapsille. Olen päässyt olemaan sekä Maria että enkeli. Toivottavasti kouluissa
roolit nykyisin arvotaan, että pulleilla,
silmälasipäisillä, tummahiuksisilla lapsillakin on oikeus unelmarooliinsa!
- Enna Järnstedt, seurakuntapastori

Meidän ala-asteellamme oli ekaluokkalaisten homma esittää joulukuvaelma.
Olin itse paimen pyyhe päässä ja jonkin
sortin saunatakki ylläni. Pitkä puinen
jumppakeppi toimi paimenen sauvana. Tytöistä ne, joilla oli pitkät vaaleat
hiukset, saivat olla enkeleitä joulukuusen koristenauhat siivissään ja hiuksissaan. Esiintymiskammoisena olin tyy-

Tämä oli päiväkodissa kyllä eikä koulussa. Mutta kuvaelma kuitenkin. En
ollut paimen enkä Maria enkä enkeli, mutta olin juuri oppinut lukemaan
ja sain sitten olla ”kertojana” ja lukea
jouluevankeliumin muiden esiintyessä.

Jännitti, ja muistan, miten päiväkodin
hoitaja piti mikrofonia suun edessä, sellaista harmaata verkkopäistä. Mulla oli
punaiset kengät ja äidin kutoma punainen liivi ja punaista valkoisen paidan hihansuissa. Vuosi oli jotain 1985 tai siellä
main. Jälkeenpäinkään en ole tainnut
kuvaelmassa esiintyä, mutta evankeliumia olen pääsyt lukemaan monena jouluna. Ja tuo päiväkotimuisto tulee kyllä
aina mieleen aattohartauksissa!
- Anna-Tiina Järvinen, kirkkoherra
Minä jouduin aina enkeliksi ala-asteella
joulukuvaelmissa useampana vuonna
1970-luvulla. Tämä johtui varmaankin siitä, että minulla oli vaaleat pitkät
hiukset. Äiti laittoi ne papiljottien kanssa kiharalle ja se tuntui kauhealta, kun
piti nukkua yö ne päässä. En kyllä tykännyt tuosta roolistakaan, sillä olin melko
ujo lapsi. Nyt ei onneksi ujostuta enää
mikään, eli jos enkeliä kaipaatte kuvaelmaan, minulla on kyllä kokemusta asiasta.
- Kirsi Tuominen, varhaiskasvatuksen ohjaaja

Jouluevankeliumi
kotkaks

Käänsimme perinteisen jouluevankeliumin Kotkan murteelle. Iloista joulua kaikille ”kotkankiälisille”!
Käännös: Heidi Nevalainen

Siihe aikaa oli keisarina yks Augustus ja se sit sano, et koko valtakunnas
kaikkien pitäs tuua sille veroi. Tää oli
eka kerta ku se teki sillee ja yks Quirinius oli sillon Syyrias joku pomo. Kaikki
meni sit laittaa nimesä jonnee verolistaa, jokane omaa kaupunkiisa.
Sillee Joosefkii lähti Galileast, yhest
Nasaretin kaupungist ja meni niit veroi
varten Juudeaa, Daavidin kaupunkii
jonnee Betlehemii, koska se oli samaa
sukuu sen Daavidin kaa. Se lähti sinne
Marian kaa, joka oli sen kaa kihlois ja
ootti lastakii. Sit ku ne oli siäl, ni sen
Marian synnytys alko, ja se synnytti

pojan, joka oli sen eka laps. Se kääri
sen lapsen johonki kapaloo ja laitto sen
seimee, koska ne ei ollu päässy mihkää
majotuksee, ku ne oli kaikki täys.
Siäl lähel jossaa oli jotaa paimenii,
jotka oli yälöysis ulkoon vahtiis niitten
eläimii. Yhtäkkii siin niitten eessä seiso
semmonen Herran enkeli, ja sen Herran kirkkaus tuli siihe niitten ympärille. No niit paimenii alko tiätty hirvittää,
mut se enkeli sano niille, et: ”Ei tartte
pelästyy! Miä tulin kertoo teille ilosii
uutisii, oikee tosi isoo iloo ihan jokaselle. Tänää teille on tual Daavidin kaupungis syntyn Vapahtaja. Se on Kristus
Herra. Teille on tämmönen merkki:

tyä löyätte lapsen, joka makaa jossaa
seimes kapalois.” Sit just samaa aikaa
sen enkelin ympärille tuli hirveen iso
porukka jotaa taivaallisii sotatyyppei,
jotka kävi ylistää Jumalaa ja sano:
”Jumalan on kunnia korkeuksis ja tääl
maas rauha ihmisil, joita se rakastaa.”
Ku ne enkelit sit lähti siit jonnee, vissii takas sinne taivaasee, ni ne paimenet alko sit juttelee keskenää: ”Mennää
Betlehemii! Siäl myä nähää se, mitä on
tapahtun, se, mist Herra meille kerto”.
Ne lähti aika äkkii ja löys Marian ja Joosefin ja sen lapsen, joka oli siäl seimes.
Ku ne näki tän, ni ne kerto, et mitä niille oli siit lapsest sanottu. No ne kaikki,
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jotka kuuli, mitä ne paimenet selitti, ni
oli tiätty ihan ihmeissää. Mut se Maria
tyäns sen sydämee kaikki jutut, mitä oli
käyny, ja miätti niit asioit.
Sit ne paimenet lähti takasin, ja siin
mennessää kiitteli ja ylisti Jumalaa siit
kaikest, mitä ne oli kuullu ja nähny.
Kaikki oli just sillee niiku niille oli sanottu.
Kääntäjä sai apua ja kommentteja
useilta kotkalaisilta.
Erityiskiitos Jenny Kallberg,
Suvi Kervinen, Eero Kaarto,
Elina Valtonen ja Elina Virmakoski.

Vikmanin
kiVi ky

Hautakivet ja kaiverrukset
paikkakunnalta

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

Karhulan
Pesuliike

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu
Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32

KOULUTUKSET
Tartu elämään - johdatus
terapeu�seen sielunhoitoon
Ÿ Terveet rajat hyvinvoin�a
vahvistamassa -koulutus
Ÿ Arvostava kohtaaminen webinaarikoulutus
KURSSIT JA SEMINAARIT
Ÿ Haavoi�uneen tunne-elämän
tervehtyminen - Pelko ja ahdistus
Ÿ Aikuinen lapsi voi huonos� � entä
äi� ja isä� Tukiviikonloppu
vanhemmille
Ÿ Psykologisen painonhallinnan
kurssi
Ÿ Hengityksestä avaimia
psykofyysisiin lukkoihin ja
jännityksiin
Ÿ Sovintoon suhteessa isään
Ÿ

aVoinna ma-PE 7-17
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TAPAHTUMAT
Kotka-Kymin seurakunta haluaa toimia vastuullisesti ja kannustaa kaikkia muitakin siihen. Tulethan tapahtumiimme vain terveenä.
Käytäthän kasvomaskia seurakunnan eri tiloissa ja tilaisuuksissa. Muistathan myös hyvän käsihygienian ja turvavälit.

SU 6.12. klo 10
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelusten
jälkeen Kotkan ja Kymin
kirkoissa tehdään kunniakäynti
sankarihaudoille.

Koronarajoitusten vuoksi voimme ottaa kirkkoihimme rajallisen määrän osallistujia:
– Kotkan kirkkoon 300 henkilöä/ tilaisuus
– Kymin kirkkoon 200 henkilöä/ tilaisuus
– Langinkosken kirkkoon 70 henkilöä/ tilaisuus
Sallittu määrä henkilöitä otetaan sisään saapumisjärjestyksessä. Kirkkojen ovet avataan n. puoli tuntia ennen tapahtuman alkua.
Vältäthän ruuhkaa kirkkojen ovilla.
Seuraamme THL:n ja Kymsoten ohjeistuksia tapahtumien järjestämisestä ja rajoituksista, katsothan ajantasaiset tiedot tapahtumistamme ja toiminnastamme osoitteesta www.kotka-kyminseurakunta.fi.

JUMALANPALVELUKSIA

• To 26.11. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa. Mukana rippikoululaisia.

KE 9.12. klo 18
Metsäkirkkoon Kymin
kirkon pihamaalle ovat
tervetulleita niin ihmiset
kuin eläimetkin.

KE 23.12. klo 19
Perinteinen Tunnelmallinen
joulukonsertti järjestetään tänä
vuonna Kotkan kirkossa.

TO 24.12. klo 13
Jouluaaton vietto alkaa klo
13 joulurauhan julistuksella
Langinkosken Keisarillisella
kalastusmajalla. Seurakunnan
tilaisuudet jatkuvat yöhön asti.

18

1. adventtisunnuntai su 29.11.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa. Mukana Toivonlaulajat ja Kirkkokuoro.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Messu striimataan.
• kl. 13 Adventmässan i Langinkoski
kyrka.
• klo 14 Iltarippikoulun konfirmaatiomessu Kotkan kirkossa.
2. adventtisunnuntai ja
Itsenäisyyspäivä su 6.12.
• klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla.
• klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa. Mukana Karhulan Mieslaulu ja Karhulan
Läntinen. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla.
Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku
striimataan.
• klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa.
• Ma 7.12. klo 18 Saksankielinen
messu Langinkosken kirkossa. Messun toimittaa Hans-Christian Beutel.
• Ke 9.12. klo 18 Metsäkirkko (koirien joulukirkko) Kymin kirkon
pihamaalla. Mukaan ovat tervetulleita niin ihmiset kuin eläimetkin.
3. adventtisunnuntai su 13.12.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Messu striimataan.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa.
Päivärippikoululaisten messu.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
• klo 13 Haltijantien kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa.
4. adventtisunnuntai su 20.12.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
• klo 10 Kauneimmat Joululaulut
-messu Kymin kirkossa. Messu striimataan.

Jouluaatto to 24.12.
• klo 13 Joulurauhan julistus
Langinkosken Keisarillisella kalastusmajalla.
• klo 13 Jouluaaton perhehartaus
Kymin kirkossa.
• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla.
• klo 14 Jouluaaton perhehartaus
Kotkan kirkossa.
• klo 14.30 Jouluaaton hartaus Kymin
kirkossa. Hartaus striimataan.
• kl. 15 Julbön i Langinkoski kyrka.
• klo 15.30 Jouluaaton hartaus Kotkan kirkossa.
• klo 15.40 Reserviläisjärjestöjen
seppeleenlasku ja kunniavartio
Kymin kirkon sankarihautausmaalla.
• klo 16 Jouluaaton hartaus Kymin
kirkossa.
• klo 17 Jouluaaton hartaus Kotkan
kirkossa ja sankarihautojen kynttilöiden sytytys.
• klo 21 Jouluyön hartaus Kotkan
kirkossa. Hartaus striimataan.
• klo 22 Kauneimmat joululaulut
-messu Langinkosken kirkossa.
• klo 23 Jouluyön hartaus Kotkan
kirkossa.
• klo 23 Jouluyön messu Kymin kirkossa.
Joulupäivä pe 25.12.
• klo 8 Jouluaamun joulukirkko
Kotkan kirkossa.
• klo 8 Jouluaamun joulukirkko
Kymin kirkossa. Jumalanpalvelus
striimataan.
• klo 10 Jouluaamun joulukirkko
Langinkosken kirkossa.
Tapaninpäivä la 26.12.
• klo 16 Kauneimmat Joululaulut
-messu Kotkan kirkossa. Messu
striimataan.
• Su 27.12. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• Su 27.12. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Uudenvuodenaatto to 31.12.2020
• klo 18 Uudenvuoden hengähdys
Kotkan kirkossa.

Uudenvuodenpäivä pe 1.1.2021
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kymin
kirkossa.
• Su 3.1. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
• Su 3.1. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
• Su 3.1. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• Su 3.1. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
Loppiainen ke 6.1.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Messu striimataan.
• Su 10.1. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
• Su 10.1. klo 10 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
• Su 10.1. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• Su 10.1. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kotkan kirkossa.
• Su 10.1. klo 14 Konfirmaatiomessu
Kymin kirkossa.
• Su 17.1. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• Su 17.1. klo 12 Messu Kotkan kirkossa.
• Su 17.1. klo 14 Messu Kymin kirkossa.
• To 21.1. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 24.1. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• Su 24.1. klo 12 Messu Kotkan kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
• Su 24.1. klo 12 Messu Kymin kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
• Su 24.1. klo 14 Messu Kotkan kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
• Su 24.1. klo 14 Messu Kymin kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
• Ke 27.1. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
• To 28.1. klo 18 Arjen hengähdys rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
• Su 31.1. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• Su 31.1. klo 12 Messu Kotkan kirkossa.
• Su 31.1. klo 14 Perhemessu Kymin
kirkossa.

SANA JA RUKOUS

• To 26.11. klo 18 Yhessä sisälle
sanaan –raamattuluento ja keskusteluryhmä Langinkosken kirkossa.
Luennon pitävät vuorokerroilla Tero
Hietanen ja Lukas Brenner. Aiheena
Ilmestyskirja. Keskusteluryhmiin
jääville iltapala 3 €.
• Ma 7.12., 11.1. ja 25.1. klo 18.3020.30 Healing Rooms -rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa.
Rukoillaan puolestasi!

AIKUISTYÖ

• Kaikille avoin Olohuone ke 25.11.,
2.12., 9.12. ja 16.12. klo 11-13
Karhulan srk-keskuksessa. Iloista
kahvittelua. Hartaus klo 11. Vuonna
2021 Olohuoneet jatkuvat 13.1. alkaen viikoittain.
• Pe 11.12. klo 18 Yhessä -ilta goes
KJL – kauneimmat joululaulut
Yhessä! Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Tervetuloa laulamaan
kauneimpia joululauluja Yhessä!
Säestyksestä vastaa housebändimme
Paljain jaloin & co.

LÄHETYSTYÖ

• 27.11. asti Käsitöiden myyntinäyttely Karhulan srk-keskuksessa.
Näyttely avoinna arkisin klo 9-15 ja
srk-keskuksessa olevien avoimien
tilaisuuksien aikana. Myynnissä
ihania mattoja, torkkupeittoja ym.
lähetystyön hyväksi.
• La 12.12. klo 9-12 Lähetyksen
jouluinen kahvio ja myyntiä lähetyksen hyväksi Karhulan srk-keskuksessa. Kahviossa riisipuuroa,
kahvia/teetä ja joulun leivonnaisia.
Myynnissä myös mm. arpoja, karjalanpiirakoita ja itse tehtyä sinappia.

DIAKONIATYÖ

• To 26.11. klo 13 Kuurojen joulujuhla Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Mukana Seppo Laukkanen,
Anna-Stina Tulokas ja Maarit Kinnunen.
• Ke 13.1. kello 13 Vanhemman väen
keskiviikkokerho aloittaa kevään
toiminnan Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Jatkuu joka keskiviikko.
• Pe 8.1. klo 13 Supertoivokerho liikuntaesteisille Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Kerhoon on invataksikuljetus. Lisätietoja Anna-Stina
Tulokas, p. 041 462 6205.
• Ma 18.1., 15.2., 15.3. ja 3.5. klo
11.30-13 Sunilan kerho senioreille
(huom! paikka vaihtunut) Alvariskassa, Harjukatu 2.

NUORET

• Ti 1.12. klo 18-20 Nuorten leffailta
Langinkosken kirkon kirkkotuvassa.
• To 17.12. klo 17.30-20 Nuorten
puurojuhla boxilla.

LAPSET JA PERHEET

Lasten joulupolut:
• 27.11.-2.12. Joulupolku perheille
Siikakosken Koskipuistossa Villa
Munkholman läheisyydessä. Perheet
kiertävät polun itsenäisesti.
• 4.-9.12. Joulupolku perheille Kahvila Dagmarin ympäristössä, Langinkoskella. Perheet kiertävät polun
itsenäisesti.
• Su 6.12. klo 14 Lasten kauneimmat
joululaulut Kotkan kirkossa.
• Su 13.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Kymin kirkossa.

MUSIIKKI

• Ke 25.11. klo 18 Rakkaimmat hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus
Kotkan srk-keskuksessa.
• Ke 25.11. klo 18 Urkuviikko: ”Isä
meidän taivaassa” -konsertti.
Susanne Kujala, urut. Vapaa pääsy.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
• To 26.11. klo 12 Urkuviikko: Kotkalaisten urkureiden yhteiskonsertti.
Jaana Jokimies, Mikko Hauhia, Jarmo Kaijansinkko, Anssi Pyykkönen,
Anni Nousiainen, Irina Lampén.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
• To 3.12. klo 18 Jouluinen konsertti, Tapio Jokinen Kymin kirkossa.
Joulukonsertti Tapio Jokinen, Alexei
Kalatchev, sello ja Jarmo Kaijansinkko, piano.
• To 17.12. klo 19 Joulukonsertti
”Oi jouluyö” -Joulun rakkaimmat
laulut Kymin kirkossa. Päivi Pylvänäinen, laulu, Anu Kosonen, piano
ja Elisa Järvelä, viulu. Ohjelma 10
euroa.
• Ke 23.12. klo 19 Tunnelmallinen
joulukonsertti Kotkan kirkossa.
• Ma 6.1. klo 16 Karhulan Mieslaulun
loppiaiskonsertti Kymin kirkossa.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Kotkan kirkko (osallistujamäärä max
300 henkilöä/tilaisuus)
• su 6.12. klo 14 Lasten kauneimmat
joululaulut
• su 13.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
• su 20.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut
• su 20.12. klo 20
Kauneimmat joululaulut
• ma 21.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
• la 26.12. klo 16
Kauneimmat joululaulut -messu
Kymin kirkko (osallistujamäärä max
200 henkilöä/tilaisuus)
• to 10.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
• su 13.12. klo 16
Lasten kauneimmat joululaulut
• su 13.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
• ke 16.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut ”Monin kielin”
• su 20.12. klo 10 Kauneimmat
joululaulut -messu
• su 20.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut
Langinkosken kirkko (osallistujamäärä max 70 henkilöä/ tilaisuus)
• ke 2.12. klo 18 Christmas Carols
(yhteislaulutilaisuus)
• su 13.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut
• to 24.12. klo 22 Kauneimmat
joululaulut -messu
Hovinsaaren toimitila
• ti 8.12. klo 18 De vackraste julsångarna
Langinkosken kirkon Toivonsali
• pe 11.12. klo 18 Yhessä-ilta goes
KJL – kauneimmat joululaulut
Yhessä! Tervetuloa laulamaan
kauneimpia joululauluja Yhessä!
Säestyksestä vastaa housebändimme
Paljain jaloin & co.

27.11.-9.12.
Lapsiperheille on tehty
joulupolut, joita voi kiertää
itsenäisesti. Polku on Siikakosken
Koskipuistossa 27.11.-2.12.
ja Langinkoskella Kahvila
Dagmarin ympäristössä 4.-9.12.

SU 29.11. alkaen
Kauneimmat joululaulut
-laulutilaisuuksia järjestetään
29.11. alkaen monessa eri
paikassa, myös netissä!

LA 12.12. klo 9-12
Lähetystyön jouluinen kahvio
on auki Karhulan
srk-keskuksessa. Myynnissä
mm. käsitöitä, karjalanpiirakoita
ja itse tehtyä sinappia.

Kairo - Kotkan jazz
• ma 14.12. klo 19 Kauneimmat
joululaulut
Seuratalo Soihtula, Huruksela
(os. Hurukselantie 1953)
• su 29.11. klo 13 Kauneimmat
joululaulut. Arpajaiset.
Kauneimmat joululaulut verkossa
osoitteessa www.facebook.com/
kotkakymi
Tule laulamaan kauneimpia joululauluja verkon välityksellä.
• ti 8.12. klo 18
• to 17.12. klo 18  

MA 18.1. klo 11.30-13
Sunilan kerho senioreille jatkaa
kokoontumista uudessa paikassa,
Alvariskassa (Harjunkatu 2).
Tervetuloa myös uudet
kerholaiset!
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Hyvän mielen
joulukalenteri 2020
1

Avaa jouluradio radiostasi tai nettiradiosta osoitteesta
www.jouluradio.fi ja nauti joulumusiikista.

14

Lue jouluevankeliumi ja pysähdy jo tässä vaiheessa joulun
sanoman äärelle.

2

Muista sanoa kiitos.
Muista myös pyytää anteeksi.

15

3

Katso ympärillesi: kuinka monta kaunista ja hyvää asiaa
näet juuri nyt?

Tarjoa auttava kätesi: avaa ovi ostoskassien kantajalle,
auta bussiin lastenvaunujen kanssa tulijaa tai päästä
vanhus kassajonossa ohi. Huomaa apua tarvitse ihminen
ja tee pieni teko, joka tuo suuren ilon!

4

Käperry vilttiin, ota kuumaa juomaa ja laita takkaan tulet
tai sytytä kynttilä.

16

Tee perheen tai ystäväsi kanssa kävelyretki ja
nauti ulkoilmasta.

5

Antaisitko tänä jouluna aineettoman joululahjan?
Kuka tahansa ilahtuisi lahjakortista, jossa lupaat
laittaa hänelle ruokaa tai siivota.

17

Kerro tärkeimmille ihmisillesi, kuinka tärkeitä he ovat
ja miksi he ovat niin ainutlaatuisia.

18

Ota joulukoristeet esille ja nauti joulun tunnelmasta,
vaikka ulkona sataisi vettä.

6

Nosta salkoon Suomen lippu ja kiitä itsenäisestä isänmaastamme, jossa meillä on hyvä elää.
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7

Askartele joulukortteja ja lähetä ne läheisillesi.
Tänä jouluna ne ilahduttavat erityisesti!

Soita ystävällesi, johon et ole vähään aikaan pitänyt
yhteyttä, ja kysy, mitä hänelle kuuluu.
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8

Ilahduta hymylläsi vastaantulijaa!
Hymy näkyy myös silmistä maskin takaa. Pienetkin teot
voivat muuttaa toisen päivän paremmaksi.

Etsi vanhoja valokuvia ja muistele aiempia jouluja.
Mikä teki niistä erityisiä?

21

9

Mistä sinä unelmoit? Ota hetki aikaa itsellesi ja mieti, mistä
sinä unelmoit ja miten nämä unelmat voisivat toteutua.

10

Lahjoita hyväntekeväisyyteen ja levitä joulumieltä ihmisille,
joilla ei olisi varaa joululahjoihin tai -ruokaan ilman sinun
apuasi.

”Hyvä Tuomas joulun tuopi.” Tuomaksen päivä on ollut
merkityksellinen vanhalle kansalle, sillä joulunaika on
perinteisesti katsottu alkavaksi juuri tänään, 21. joulukuuta. Päivä merkitsi ennen kaikkea joulurauhan alkua.
Hengähdä hetki, älä stressaa jouluvalmisteluista,
joulu tulee, vaikkei kaapit olisikaan siivottu.
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Anna itsellesi kiitos tästä vuodesta.
Sinä pärjäsit oikein hyvin ♥

11

Mieti yksi asia, minkä voisit tehdä ympäristön ja ilmaston
hyväksi tänään ja ehkä myös tulevaisuudessa.
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12

Laula kauneimpia joululauluja. Mikä lauluista puhuttelee
sinua eniten?

Käy tunnelmoimassa hautausmaalla.
Ketä sinä kaipaat juuri tänä jouluna? Muistele hyviä hetkiä,
joita koit jo poisnukkuneiden kanssa.

13

Tänään vietetään Lucian päivää sekä kolmatta adventtia.
Lucia tuo valoa ja iloa vuoden pimeimpään aikaan. Sytytä
kolme adventtikynttilää tuomaan valoa pimenevään iltaan.

24

Nauti rauhasta ja kynttilöistä ja
ole todella läsnä läheisillesi.

25

Osallistu joulukirkkoon joko kirkossa tai
netin välityksellä tai kuuntele jumalanpalvelus radiosta.

Siunattua joulua!
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