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”Todeksi elettyä
hengellisyyttä”
Tuoreet papit Elsa Sihvola ja Esa-Pekka Helanne kävivät possokahvilla ja puhuivat uskosta ja pappeudesta.
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Parkkitoiminta pyörähtää
käyntiin Pyhtään seurakunnassa.

PÄÄKIRJOITUS

Pääsiäinen - Ilon ja valon juhla
Pääsiäinen kutsuu juhlimaan Jeesuksen ylösnousemusta ja lähestyvää kevättä. Pääsiäisen pyhät ovat ihanien makujen, kauniiden
kukkien, värien ja koristeiden loistoaikaa.

Pääsiäinen ja erityisesti sen koristeet ja värit ovat täynnä vertauskuvia. Kevään voitto talvesta, valon voitto pimeästä. Elämän voitto
kuolemasta, hyvän voitto pahasta. Näitä symboloivat kristittyjen
suurimman juhlan tutut koristeet ja tavat.

Pääsiäinen on kristillisistä juhlista vanhin ja tärkein. Sen viettoon
on paljon erilaisia tapoja, tottumuksia ja juhlaruokia. Monet pääsiäiseen liittyvät perinteet ovat pohjimmiltaan pakanallisia ja liittyvät valon lisääntymiseen luonnossa.

Pääsiäismuna on uuden elämän symboli sekä vertauskuva ikuisesta
elämästä ja ylösnousemuksesta. Munan kuori symboloi Jeesuksen
hautaa, jonka läpi elämä murtautuu. Munasta kuoriutuva keltainen
tipu liittyy uuteen elämään. Pääsiäistiput kuvaavat ylösnoussutta Kristusta. Kristillisenä symbolina kanaa tärkeämpi on kukko.
Kirkkotaiteessa sitä on käytetty valppauden
ja kestävyyden vertauskuvana. Kukko havahdutti laulullaan Pietarin, joka oli juuri kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa. Kirkontorien
Vaikka pääsiäinen on ennen
tai kellotapuleiden huipulla valvova kukko
kaikkea ilon juhla, monella
valvoo heikkouksille altista seurakuntaa.
päällimmäinen mielikuva

Palmusunnuntaina alkaa Kunnian Kuninkaan
alennustie. Palmusunnuntain nimi viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heiluttelivat ja heittivät
tielle, kun Jeesus saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Pajunoksat ovat pohjoinen vastine. Jeesus
ratsasti Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tulikin toivon ja voiton liittyy suruun, kärsimykseen
merkki. Kristillisen perinteen mukaan Jeesuksen
Narsissia pidetään ylösnousemuksen ja kuoja tuskaan. ”
aasilla ratsastaminen osoitti tuolloin hänen olevan
leman voittamisen kukkana, nouseehan se
kuningas. Tämän johdosta ihmiset laskivat vaatkeväällä pintaan maan alle haudatusta siteita ja palmunoksia hänen kulkureitilleen kunnianosoitukseksi.
pulista, pimeästä kohti valoa. Rairuohon siementen kylväminen
Itäsuomalainen virpomisperinne ja pajunoksakoristeet juontavat
juontaa juurensa Jeesuksen puheeseen vehnänsiemenestä. Jeesus
juurensa tästä tapahtumasta.
kertoi vehnänsiemenestä, jonka piti kuolla, jotta siitä syntyisi uutta
elämää. Vihreä on toivon ja kasvun väri. Rairuoho symboloi kevättä
Kiirastorstaina Jeesus vietti viimeistä ateriaa yhdessä opetuslasja uutta kasvua. Myös maljakkoon haettavat koivunoksat kuvastavat
tensa kanssa. Aterialle osallistuivat kaikki opetuslapset: yksi, joka
luomakunnan heräämistä uuteen elämään.
luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi, joka kieltää tuntevansa
häntä ja pari, jotka nukkuvat, kun pitäisi valvoa. Pitkäperjantai on
Omaan pääsiäiseeni on aina kuulunut vahvasti pääsiäiskoristeet,
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. Pääsiäiskukat, pajunoksat, perheen kanssa yhdessä olo ja hyvän ruoan valpäivä, sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla, ja toisena
mistaminen. Koen, että pääsiäinen on kevään juhla, ja sitä on ihana
pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan ylös nousseen Jeesuksen
valmistella kaikkine ihanineen väreineen.
ilmestymistä häntä seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä. Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen kuolleista nouTänä vuonna pääsiäisenä emme voi toki kokoontua isolla porusemisesta ja jatkuvasta läsnäolosta.
kalla yhteen juhlimaan Jeesuksen ylösnousemusta. Mutta ehkä
tänä pääsiäisenä on enemmän aikaa pysähtyä pääsiäisen todellisen
Vaikka pääsiäinen on ennen kaikkea ilon juhla, monella päällimsanoman äärelle.
mäinen mielikuva liittyy suruun, kärsimykseen ja tuskaan. Lopulta
pääsiäinen on enemmän ilon juhla: kuolema ja paha on voitettu.
Emilia Pulkki
Suomessa pääsiäistä juhlitaan ehkä pienemmin kuin joulua ehkä
Päätoimittaja
siksi, että sen sanoma on vaikeammin avautuva.

Teos ja Suomen ev.lut. kirkko
järjestävät yhteisen lastenrunokilpailun
Kustannusosakeyhtiö Teos ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestävät yhteisen lastenrunokilpailun. Maailmanpyörässä-kilpailu päättyy 31. toukokuuta 2021.
Runojen ja lorujen toivotaan käsittelevän
erilaisia katsomuksia ja kulttuureja osana
lapsen elämysmaailmaa − leikillisyyttä, monikielisyyttä ja moniäänisyyttä, joka syntyy,
kun kohtaa toisen tai kun saa kertoa itsestään toiselle. Kirjoituskilpailu on avoin kai-
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Teos julkaisee kilpailun parhaimmistosta kuvitetun Maailmanpyörässä-lastenrunokirjan helmikuussa 2022.

Ohjeet osallistumiseen
www.teos.fi

Lapsiparkeissa lauletaan, leikitään, syödään
eväitä, satuillaan ja ulkoillaan.
Parkkeihin mahtuu enintään kuusi kerholaista, ennakkoilmoittautuminen vastaavalle lastenohjaajalle Laura Honkala 044 743
3419, tekstiviestillä.

Kotkan ja Kymin
kirkot auki hiljentymistä
ja sielunhoitoa varten

Kotka-Kymin seurakunta tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen kirkossa. Kotkan
ja Kymin kirkot ovat avoinna hiljentymistä
ja sielunhoitoa varten 30.4. asti keskiviikkoisin klo 14-15 ja sunnuntaisin klo 16-17.
Kirkoissa on paikalla seurakunnan työntekijöitä, joiden kanssa voi keskustella tai
rukoilla. Kirkkoon voi tulla myös hiljentymään.
Kirkossa noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Nuhaa, yskää,
kurkkukipua tai muita koronaviruksen oireita potevien on parasta jäädä kotiin. Kirkoissa tulee käyttää myös kasvomaskia tai
visiiriä.

”Hyppää mukaan värikkääseen pyörään,
ihaile ja ihmettele omaa ja toisen näköalaa! Maailmanpyörään mahtuu koko
maailma: sinä, minä, me.”
osoitteessa:

Kotka-Kymin seurakunta
kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@evl.fi

TEKIJÄT

Päätoimittaja:
Emilia Pulkki
emilia.pulkki@evl.fi

kille yli 16-vuotiaille kirjoittajille. Siihen
voi osallistua enintään viidellä suomenkielisellä runolla.

Perheparkki kokoontuu Kirkonkylän seurakuntatalossa tiistaisin klo 9-11. Perheparkissa on yhteinen aamuhetki, aamupala,
askartelua, leikkiä ja laulua.
Lapsiparkki kokoontuu Siltakylän seurakuntatalossa keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 9-11.30.
Iltapäiväparkki Hirvikosken koululla torstaisin klo 13-15.30.

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9-15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930
Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9-15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533

Pyhtään seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Motellikuja 4, 2.krs, 49220 Siltakylä
Avoinna ma ja ti klo 9-15 sekä to
klo 11-17
p. 044 743 1040
pyhtaa.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta
ja antaa maailmalle elämän.
Joh. 6:33

Ristinmerkki on tullut tutuksi
ja omaksi myös monille luterilaisille. Esimerkiksi ehtoollisen jälkeen tehdään usein
ristinmerkki.”
Kirkollisessa symboliikassa tyhjä risti viittaa pääsiäiseen eli Kristuksen ylösnousemukseen.

Risti on elämän ja kuoleman symboli
Ja kaiken keskellä seisoo Golgatan risti.
Teksti ja kuva: Ulla-Maija Sievinen
Vanhassa valokuva-albumissa on nuori,
iloinen mies lähikuvassa. Kuvaan on piirretty musta risti. Mies oli kuollut, mitään
muuta tietoa hänen elämästään ei ole.
Risti on yleensä kuoleman symboli. Se
kuuluu kuolinilmoituksiin ja hautakiviin. Suomalaisilla hautausmailla risti on
yleensä tyhjä: yksinkertainen ja pelkistetty ilman Jeesuksen hahmoa.

rustettu. Mistähän syystä arkkitehti Josef Stenbäck on miekkaristin muodon
valinnut?

Kun pappi siunaa vainajan hautaan, hän
piirtää hiekalla ristin vainajan kasvojen
kohdalle, arkun päälle.

Risti on merkkinä vahva ja yksinkertainen, helppo tehdä. Risti tunnettiin jo
kauan ennen kristinuskon syntyä. Se on
ollut esimerkiksi auringon, kaikkeuden
ja jumaluuden vertauskuva.

Mutta risti on myös elämän merkki. Uusi
elämä otetaan vastaan ristillä siunaten.
Ristiäisissä pappi piirtää kädellään lapsen
otsaan ja rintaan ristinmerkin.
Ristinmerkki on tullut tutuksi ja omaksi
myös monille luterilaisille. Esimerkiksi
ehtoollisen jälkeen tehdään usein ristinmerkki. Luterilaiset koskettavat kädellä
ensin otsaa, rintaa ja sitten vasenta ja oikeaa olkapäätä.
Monissa maissa, vaikkapa Unkarissa,
suhtautuminen ristinmerkkiin on paljon arkisempi. Siellä naiset keskustelujen
kuumetessa ”heittelevät ristejä”, ja usein
niitä lentelee tiuhaan.
Miekkaristi Kotkan kirkossa
Suuri osa rippikoululaisista saa rippijuhlissaan lahjaksi ristin. Monet myös käyttävät sitä pitkään, jotkut koko elämänsä
läpi. Risti ketjussa kaulalla on viesti kantajansa uskosta.
Kirkkorakennuksen tunnusmerkkinä on
risti. Kotkan kirkon tornissa 54 metrin
korkeudessa oleva risti ei ole tavallinen
risti, vaan miekkaristi, joka on saanut
muotonsa saksalaisen ritarikunnan miekasta.
Tämä risti on korkeudeltaan 4,1 metriä,
ja se on puurunkoinen, kuparipellillä
päällystetty, takorautaisin koristein va-

Hirvittävä ja häpeällinen tapa kuolla
Pääsiäinen on kristityille ristin juhla,
nimenomaan tyhjän ristin juhla. Tyhjä
risti kertoo kuoleman voittamisesta. Jeesuksen häpeäpaalusta tuli voiton merkki.

Pääsiäinen nosti ristin kristinuskon symboliksi. Sitä ennen se oli myös pelätty
kärsimyksen ja kuoleman merkki: tuomitut teloitettiin naulitsemalla tai sitomalla heidät ristiin. Jo Aleksanteri Suuren
kerrotaan käyttäneen tätä pelättyä, raakaa
rangaistusta 300 vuotta ennen Kristuksen
syntymää.

Rististä tuli Jeesuksen kärsimyksen keskipiste. Mitään muuta Jeesuksen elämän
vaihetta ei selosteta evankeliumeissa yhtä
yksityiskohtaisesti kuin hänen kärsimystään ja kuolemaansa.
Ja kaiken keskellä seisoo Golgatan risti.
Pääsiäisenä pimeys kuitenkin väistyi, ja
siitä tuli valon juhla: risti ja hauta olivat
tyhjiä. Jeesus oli ylösnoussut. Oli tapahtunut se, mistä oli kerrottu: tuli sovituksen
aika.
Tästä hetkestä kasvoi kristinusko, ja risti
sai uuden merkityksen. Siitä tuli voiton,
toivon ja elämän merkki.
Tekstin lähteet:
Harjula, Raimo: Jeesus, mies myyttien takana; Harjunpää, Kaisu: Kotkan kirkko
1898-1998; Iso Raamatun tietosanakirja,
osa 5; Aamenesta öylättiin, kirkon sanasto.

Hautakivi julistaa
ylösnousemusta
Harvoin muistamme läheistemme haudalla
käydessämme, mitä hautakivi viestittää jo
pelkällä olemassaolollaan. Sillä on sellaisenaan vahva kristillinen sanoma.
Hautakivi muistuttaa siitä kivestä, jonka enkeli vieritti pois Jeesuksen haudan suulta.
”Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä
Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli
haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.”
(Matt. 28:2).
Kivi ei voinut ensimmäisenä kristillisenä
pääsiäisenä estää Jumalan ihmettä, voittoa
kuolemasta. Näin kivestä tuli kuoleman voimattomuuden osoitus ja ylösnousemuksen
merkki. Tällaista ylösnousemussanomaa jokainen hautakivi julistaa omalla sanattomalla tavallaan.
Hautakivien myötä hautausmaamme linkittyvät Jeesuksen kaksi tuhatta vuotta
vanhaan hautaan Israelissa. Pääsiäisaamun
tyhjä hauta ja pois vieritetty kivi todistivat
ylösnousemuksesta, joka kantaa kristittyjä
yhä edelleen.
Hautakivi julistaa pääsiäisen sanomaa: Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.
Pääsiäispyhinä käyn isovanhempieni ja vanhempieni haudalla. Luen hautakivestä heidän nimensä sekä syntymä- ja kuolinaikansa. Kuollut kivi on minulle elämän merkki.
En ole menettänyt rakkaitani, vaan lupaus
ylösnousemuksesta rohkaisee.
Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Ristiinnaulitseminen oli hirvittävä, häpeällinen ja raaka tapa kuolla. Cicero nimitti ristiinnaulitsemista julmimmaksi ja
hirvittävimmäksi kuolemanrangaistuksi.
Historioitsija Tacitus kuvasi sitä kaikkein
viheliäimmäksi kuolintavaksi.
Keisari Konstantinus Suuri kielsi ristiinnaulitsemisen hallituskautensa lopulla
300-luvulla.
Pääsiäisenä pimeys väistyi
Palestiinassa Jeesuksen aikana vallassa olleet roomalaiset tuomitsivat ristille suuria
rikollisia ja kapinallisia juutalaismiehiä.
Kansanjoukko vaati Pilatukselta huutaen:
ristinnaulittakoon! Jeesus ruoskittiin, ja
hän oli ristiä kantaessaan niin nääntynyt,
että Golgatan matkan loppuosalla hänet
vapautettiin ristin kantamisesta. Yleensä
kuolemaantuomittu sai kantaa ristinsä
poikkipuun teloituspaikalle asti.
Via Dolorosa oli hänen tuskien tiensä.
Ristin pystypuu odotti Jeesusta Golgatalla.

Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Sak. 9:9

El Salvadorissa valmistetaan värikkäitä
ristejä, joissa kuvataan kylän arkista elämää.
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Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että
jokainen saa tunnustaa
omaa uskoaan ja se saisi
näkyä enemmän yhteiskunnassamme.
Esa-Pekka Helanne
Kotkassa syntynyt Esa-Pekka Helanne tutustutti Elsa Sihvolan kotkalaiseen perinneherkkuun, possoon.

Klassista sivistystä ja papintyön ruisleipää
Elsa Sihvola ja Esa-Pekka Helanne aloittivat vuoden alusta ensimmäisissä
papinviroissaan Pyhtään ja Kotka-Kymin seurakunnissa.
Teksti ja kuva: Ville Vanhala
Elämän ensimmäinen munkkiposso. Se
maistuu vuoden alusta Pyhtään seurakunnan seurakuntapastorin virassa aloittaneen, 33-vuotiaan Elsa Sihvolan suussa
makealta.
Sen sijaan Esa-Pekka Helanne on päässyt posson makuun jo lapsena. Kotkassa
syntynyt, mutta opiskelujensa myötä Helsinkiin muuttanut 28-vuotias Helanne on
toiminut Kotka-Kymin seurakunnan seurakuntapastorina vuoden alusta lähtien.
Helanne tuli enemmän kuin mielellään
ensimmäiseen papinvirkaansa Kotkaan.
– Kotka on rantoineen ja merineen minulle
tuttua ja rakasta seutua, Helanne toteaa.
Helsingissä syntynyt Sihvola on asunut
myös Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Hän sanoo, että on yleissivistävää
nähdä myös se, miten erilaisia kulttuureja
on Suomen rajojen sisäpuolella.
– Tutustun mielenkiinnolla Pyhtään kaltaiseen juurevaan paikkakuntaan ja ylipäätään kymenlaaksolaiseen elämänmenoon.
Todeksi elettyä hengellisyyttä
Myös Elsa Sihvolan äiti ja pikkusisko ovat
pappeja. Hänen isänsä on tutkija, jonka
työn vuoksi perhe on asunut eri maissa.
Sihvola kertoo, että hänellä on nuoresta pitäen ollut kutsumus hengelliseen työhön ja
elää hengellisyyttä todeksi.
Sihvola on myös musiikin maisteri, musiikinopettaja ja sellisti, eikä papiksi ryhtyminen ollut hänelle itsestäänselvyys. Hän
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sanoo jännittäneensä, että pappeus voisi
rajoittaa hänen taiteellista ja persoonallista
vapauttaan.
– En ole kuitenkaan kokenut näin, vaan
pappikin saa olla kokonainen ihminen eikä
pappeudessa ole lopulta kysymys pappeudesta, vaan Jumalasta.
Esa-Pekka Helanne sanoo hakeutuneensa
opiskelemaan teologiaa hyvin ”perinteisen
reitin mukaan.” Rippikoulun jälkeen Helanne toimi rippileirin isosena, jolloin hän
alkoi vakavammin harkita sitä, että voisi
tehdä seurakuntatyötä ammatikseen.
– Minua kiinnosti hengellisyys ja se, mitä
seurakunnassa tapahtuu ja mitä seurakunnassa tehdään.
Muutamat ensimmäiset kuukauden papinvirassa ovat vastanneet Helanteen odotuksia. Kirkollisia toimituksia tehdessään hän
on kohdannut kotkalaisia ihmisiä ja kulkenut heidän rinnallaan niin iloissa kuin
suruissakin.
– Se on kirkon perustehtävä ja kuten esimieheni sanoi ”papintyön ruisleipää.”
Maaginen kivikirkko
Elsa Sihvola ja Esa-Pekka Helanne saivat
pappisvihkimyksessä samaan aikaan Mikkelin tuomiokirkossa tammikuun lopulla.
– Pappisvihkimys on tilaisuus, missä piispa
vihkii teologian maisterin papinvirkaan,
Helanne kertoo.
Papinvirkaan vihitään vain kerran ja pappeus säilyy, vaikka työpaikka vaihtuisikin.
Pappisvihkimyksen saaneita teologeja työskentelee papin työn lisäksi seurakuntien eri

tehtävissä ja esimerkiksi uskonnonopettajina.
Helanteen määräaikainen työsuhde Kotka-Kymin seurakunnassa kestää elokuun
loppuun saakka, kun taas Sihvolan virka
Pyhtään seurakunnassa on vakituinen.
Hän kertoo jo ihastuneensa Pyhtään Pyhän
Henrikin keskiaikaiseen kivikirkkoon. Sihvola kuvailee Pyhtään kirkkoa maagiseksi
ja inspiroivaksi rakennukseksi.
– Kirkossa on käsinkosketeltavasti aistittavissa kaikki, mitä siellä on satojen vuosien
aikana tapahtunut.
Positiivista uskonnonvapautta
Elsa Sihvola ja Esa-Pekka Helanne toteavat,
että uskonto ja uskonnollisuus on maassamme yhä asia, josta on toisinaan vaikea
puhua.
– Vaikka kaikilla lienee ajatuksia uskonnosta, niin se ei välttämättä näy meidän
arkisessa elämässämme, Helanne toteaa.
– Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa
sitä, että jokainen saa tunnustaa omaa uskoaan ja se saisi näkyä enemmän yhteiskunnassamme.
Koronapandemian aikana ensimmäisissä viroissaan olevat papit vihittiin yhteisöjen palvelukseen, mutta
he eivät pääse tapaamaan yhteisöjään.
Kun Sihvolan pappisvihkimyksestä oli
kulunut vasta vajaa viikko, hän toimi jo
Pyhtään seurakunnan kirkkoherran sijaisena. Sihvola ei kuitenkaan ole vielä pääs-

syt pitämään yhtään jumalanpalvelusta
läsnäolevan seurakunnan kanssa, vaan
kaikki tämän vuoden jumalanpalvelukset
on striimattu.
Hän ja Helanne toivovat, että pandemiatilanteesta päästään ennen tulevan kesän
rippileirejä.
– Jos emme pääse tapamaan nuoria, niin
huonoimmassa tapauksessa seurakunta
voi menettää kosketuksensa nuorisoon,
Helanne toteaa.

PAPIKSI VIHKIMINEN
Pappisvirka saadaan papiksi vihkimisessä, jonka toimittaa piispa. Vihkimyksen
edellytyksenä on vokaatio eli se, että
kirkko tai jokin seurakunta on kutsunut
henkilön toimittamaan papinvirkaa.
Kirkkojärjestyksen mukaan papiksi vihittävän tulee olla
• jumalaapelkäävä ja kristillisestä vakaumuksesta tunnettu konfirmoitu
kirkon jäsen
• suorittanut yliopistossa sellaisen teologisen tutkinnon, jonka piispainkokous on hyväksynyt pappisviran
kelpoisuusvaatimukseksi
• terveydeltään pappisvirkaan kykenevä
sekä
• muutoinkin pappisvirkaan soveltuva
Piispa vihkii uudet papit virkaansa hiippakunnan tuomiokirkossa. Virkaan vihittävät papit puetaan alttarilla stolaan
ja kasukkaan. Vihittävät antavat pappislupauksen.

Mun Jeesus -videosarjaan haastateltiin kuutta eri kotkalaista. Jokaisella oli Jeesuksesta omanlaisensa näkemys, ja niin pitää ollakin,
toteaa haastattelut tehnyt Riikka Klaavu-Pihlajamaa. Kuvat ovat kuvakaappauksia videosarjasta.

Mun Jeesus - inhimillinen ja kapinallinen
Yksi näkee Jeesuksen, joka ottaa lapset syliinsä. Toinen samaistuu kapinalliseen puoleen.
Riikka Klaavu-Pihlajamaa kysyi kuudelta kotkalaiselta, mitä Jeesus heille merkitsee.
Teksti: Heidi Nevalainen, kuva: Mun Jeesus-videot (käsittely Heidi Nevalainen)
Viime syksynä kuusi kotkalaista istui kameran eteen ja puhui Jeesuksesta. Siitä,
mitä Jeesus heille merkitsee ja millainen
kuva heillä on Jeesuksesta. Idean taustalla oli Riikka Klaavu-Pihlajamaan oma
pohdinta siitä, millainen kuva Jeesuksesta
annetaan.
– Kuva, jota hänestä uskonnollisesti välitetään, on mielestäni yksipuolinen. Jotkut
osat korostuvat ja joku jää kokonaan pois.
Kotka-Kymin seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina työskentelevä Klaavu-Pihlajamaa on miettinyt, onko
kirkon välittämän kuvan ja Raamatun
tekstien välillä jopa ristiriitaa.
– Se, mikä tavallisia ihmisiä kiinnostaa
Jeesuksessa tai mihin he hänessä kiinnittävät huomiota, se on minusta kiinnostava
kysymys.
– Minua kiinnostaa loputtomasti ihmisten
hengelliset pohdinnat!
Niinpä Klaavu-Pihlajamaa kutsui ihmisiä
kameran eteen, kysyi Jeesuksen merkityksestä ja alkoi kuvata.
Isoveli, johon voi samaistua
Monissa haastatteluissa korostuivat Jeesuksen inhimilliset puolet. Ehkä sellaisetkin, joita ei kirkossa perinteisesti ensimmäisenä tuoda esiin.
– Joku pystyi samaistumaan Jeesukseen
sen takia, että Jeesus oli kapinallinen. Koska tämä haastateltava itsekin oli semmoinen, että halusi kapinoida asioita vastaan.
– Se puoli uskonnollisesta Jeesuksesta jää
vähän pimentoon. Että hän oli vihainen,
heitti pöytiä sivuun ja sanoi joillekin ”te
kyykäärmeen sikiöt”.
Se, ettei Jeesuskaan aina tehnyt niin kuin

oli yleisesti hyväksyttävää, puhutteli haastateltavaa.
Toiselle taas oli muodostunut ajatus, että
jos Jumala on isä, niin Jeesus on isoveli.
– Joku sanoi myös, että Jeesushan oli itse
asiassa avioton lapsi, joka syntyi tosi nuorille vanhemmille.

”Ei ole keskeistä, että

olisimme kaikki yhtä
mieltä. Elämät on erilaisia, kiinnitämme
Jeesuksessa erilaisiin
asioihin huomiota.”
Riikka Klaavu-Pihlajamaa
Merkittävä hahmo
Kun Riikka Klaavu-Pihlajamaa kysyi, mitä
Jeesus merkitsee, kaikki lähtivät liikkeelle
lapsuudestaan. Joillekin Jeesus oli selvästi
lapsuudesta asti tuttu ja kotona opetettu
sävy oli säilynyt samanlaisena aikuisuuteen asti. Toinen kertoi, ettei lapsuuden
kodissa puhuttu Jeesuksesta, mutta aikuisena hän päätti ottaa asiasta selvää.
– Heti ajattelin, että hän varmaan kävi lukemaan sitä Raamatusta, mutta ei, hän oli
tutkinut YouTube-videoista, mitä ihmiset
sanoo Jeesuksesta.
Eräs mukana ollut kertoi oppineensa lapsena Jeesuksesta ja uskonnollisuudesta
sellaisen puolen, mikä myöhemmin osoittautui vääräksi ja hänelle haitalliseksi.
– On rohkeaa tuoda esille, että on ollut
mukana sellaisessa, mikä ei ollutkaan fiksua. Hänelle on jäänyt pelkoja, mutta silti
hänellä on kaipuu hengellisiin asioihin.

Yhteistä kaikille haastatelluille tuntui olevan se, että kaikki pitivät Jeesusta merkittävänä hahmona, jolla on ollut paljon
vaikutusta kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme. Näin ajatteli jopa hän, joka sanoi
suoraan olevansa agnostikko eli ei tiedä,
onko Jumalaa olemassa.
Erilaisia näkökulmia saa olla
Riikka Klaavu-Pihlajamaa uskoo, että videoilta moni saattaisi saada uusia näkökulmia. Niin kävi hänelle itselleenkin. Yhdellä videolla esimerkiksi esiteltiin kotia,
jossa oli paljon Jeesus- ja Maria-patsaita.
– Että joku voi tarvita sen näin konkreettisesti, että joka päivä voi katsoa niitä ja
nähdä Jeesuksen. Se ei olekaan vain sellainen mielen sisällä oleva asia tai toinen
todellisuus, jota emme näe.

MUN JEESUS VIDEOT
Riikka Klaavu-Pihlajamaa haastatteli
syksyllä 2020 kuutta kotkalaista Mun
Jeesus -videosarjaan. Haastateltavilta
kysyttiin, mitä Jeesus heille merkitsee
ja miten Jeesus näkyy heidän arjessaan.
Videot ovat edelleen katsottavissa osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/
munjeesus. Mukana on myös video, jossa
Riikka pohtii käymiensä keskustelujen
antia.

Videoita katsoessaan voi myös miettiä,
millaisia ajatuksia itsellä on Jeesuksesta.
Voitko olla haastateltujen kanssa samaa
mieltä vai oletko eri mieltä?
– Ja mistä ne omat näkemykset on syntyneet? Se, mitä ajattelemme Pyhästä, on
aika syvällä meissä.
Jokaisella videosarjassa mukana olleella
oli Jeesuksesta omanlaisensa näkemys, ja
niin pitääkin olla, toteaa Klaavu-Pihlajamaa.
– Se on täysin fine! Ei ole keskeistä, että
olisimme kaikki yhtä mieltä. Elämät on
erilaisia, kiinnitämme Jeesuksessa erilaisiin asioihin huomiota. Jollekin tärkeää on
se, että Jeesus oli kapinallinen, jollekin se,
että hän otti syliinsä lapsia. Joku taas ei voi
sanoa jyrkkää kantaa siihen, mitä ajattelee
Jeesuksesta, ja niinkin saa olla.

Herra, minun Jumalani,
kukaan ei ole sinun vertaisesi!
Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
sinä ajattelet meidän parastamme.
Minä haluan kertoa teoistasi niitä on enemmän kuin voin luetella.
Ps. 40:6
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taan on ollut tauolla ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat loppuneet.
– Korona-aikana seurakunnan kiinteistöt
ovat tulleet tutuksi kaikille vahtimestareille isompien perussiivousten ja muuttojen
yhteydessä. Seurakunnassa on tänä aikana
ja tulevana keväänä toteutettu työalojen
muuttoja eri toimitiloihin, joten työtä on
riittänyt.
– Sulkutilat ovat tuoneet erilaisia uusia
avauksia myös kiinteistöpuolen työhön.
Kurssikeskusten henkilökunta oli viime
kesänä hautausmaalla auttamassa ja muutama vahtimestari on ollut apuna jumalanpalvelusten striimauksessa.

Kotka-Kymin seurakunnan lastenohjaajat Anu Elomaa (vas.) ja Sari Mannersuo ovat pitäneet kerhoja etänä lapsiperheille.

Korona-aika kirkastanut
yhteyden merkitystä
Kysyimme Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien työntekijöiltä,
miten korona-aika on muuttanut työkulttuuria.

– Uudet työt eri toimipisteissä ovat avartaneet näkemystä eri työalojen töistä ja
lisänneet tietoa, miten monia eri alan
osaajia tarvitaan täällä meidänkin seurakunnassamme. Ilman korona-aikaa
tutustuminen moneen sellaiseen uuteen
kivaan työkaveriin olisi varmaan jäänyt
kokematta.
– Toki normaaliajasta kaipaamme asiakaskontakteja, tuttujen ihmisten tapaamisia
ja jutustelua iloista ja suruista. Korona-aikana olemme oppineet sietämään epävarmuutta koko ajan muuttuvissa tilanteissa
sekä tekemään nopeita ratkaisuja yhdessä.

Teksti: Emilia Pulkki, kuvat: Heidi Nevalainen, Emilia Pulkki, Laura Honkala
Maaliskuussa tuli vuosi täyteen korona-aikaa meillä täällä Suomessa. Vuoteen on
sisältynyt monia rajoitteita ja peruutuksia.
Poikkeusaika on toisaalta tuonut seurakuntien työkulttuuriin paljon uutta ja erilaista. Vaikka monet kokoavat toiminnot
ovat olleet tauolla, on seurakuntien toimintaan päässyt osallistumaan useiden
erilaisten etätoimintojen kautta.
Kysyimme Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien työntekijöiltä, miten korona-aika
on muuttanut työkulttuuria.

si. Myös työalan vapaaehtoiset ovat alkaneet toimia netissä antaen mm. suomen
kielen opetusta. Ihmisillä on nyt enemmän
vapaa-aikaa ja sen myötä myös uusia vapaaehtoisia on löytynyt maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön.
– Olemme joutuneet miettimään uusia
tapoja kohdata asiakkaita. Asiakkaita
tavataan muuallakin kuin kotona tai toimistossa, esimerkiksi puistossa kävellen.
Korona-aika on kirkastanut yhteyden
merkitystä.
– Olemme oppineet käyttämään uusia
työkaluja, kuten Teamsia ja Zoomia. Ja
ottaneet pienen digiloikan. Korona-ajan
mukanaan tuoma ilmainen koulutustarjonta on auttanut päivittämään ja kehittämään ammattitaitoa.

Maarit Koskensalo-Tiainen ja Marianne
Vitikainen-Mojica, maahanmuuttajatyö, Kotka-Kymin seurakunta
– Kohtaamme ihmisiä entistä enemmän
puhelimen, netin ja somen välityksellä.
Kaikki kokoava toiminta kuten suomen
kielen opetusryhmät, Kielikahvila paikan
päällä, erikielisten omat ryhmät, ikääntyvien maahanmuuttajavanhusten ryhmät ja
liikuntaryhmät ovat olleet tauolla. Kasvokkain kohtaamiset ovat jääneet pääsääntöisesti lyhyemmiksi kohtaamisiksi. Entistä
enemmän kontakteja on pidetty puhelimen ja muiden kanavien kautta. Ihmisten
yhteydenottojen kynnys on madaltunut
WhatsAppin ja somen kautta.
– Kielikahvila muuttui etäkielikahvilaksi Teamsiin. Kristittyjen arabiankielisten
ryhmä on siirtynyt myös netissä toimivak6

– Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
on syventynyt, kun kaikki ovat joutuneet
miettimään uusiksi toimintatapojaan ja on
haluttu yhdistää voimavaroja. Esimerkiksi
Kotona täälläkin -hanke yli 55-vuotiaille
maahanmuuttajille.

Sari Mannersuo ja Anu Elomaa,
Kotka-Kymin seurakunta, lastenohjaajat
– Olemme ottaneet aimoharppauksen
digitaalisessa maailmassa. Yhteiset suunnittelut ja kokoukset sekä työalojen perinteiset kahvitapaamiset ja kuulumisten
vaihto tapahtuvat Teamsissä, joten harvoin
enää näkee muita työntekijöitä kuin oman
työparinsa.
– Tietenkin kaipaamme normaalia arkea
ja kaikkia kerhoja ja kerholaisia. Normaalin toiminnan tilalle on tullut PikkuHelppi,
tapaamiset puistoissa ja askartelupussukoiden jakamista. Videopuhelut kerholaisille ja erilaiset videot ja livet, kuten satuhieronta- ja hartausvideot sekä muskarit.
– Olemme sopeutuneet hyvin muutoksiin
ja keksineet työmuotoja ja tapoja, joilla
voimme olla yhteydessä kerholaisiimme.
Aina ei toki ole ollut helppoa, ja joillekin
meistä on ollut hyvinkin raskasta, kun ei
ole ollut normaalia kerhotyörytmiä eikä
mahdollisuutta tavata perheitä.

– Kaipaamme ihmisten kohtaamista kasvokkain sekä kaikkea kokoavaa toimintaa. Kaipaamme sitä, että ainainen huoli
tartuttamisesta tai tartunnan saamisesta
jää pois. Korona-aikana on suunniteltu
toimintaa ja jouduttu valitettavan usein
perumaan suunnitelmat.
– Ymmärrämme rajoitusten tarpeellisuuden, mutta odotamme toiveikkaina paluuta entiseen. Omaa sopeutumista koronan
tuomiin muutoksiin vaikeuttaa tieto siitä,
että monille maahanmuuttajille, kuten yksineläville, tilanne on todella haasteellinen.
Nyt jos koskaan nämä ihmiset kaipaisivat
rinnalleen toista ihmistä.

Tuija Laurila, ylivahtimestari ja Riitta
Knuuttila, pääemäntä, Kotka-Kymin
seurakunta
– Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet
seurakunnan kiinteistöpuolen toimintaan myös, kun kokoava toiminta, leirit ja
ruokailut ovat peruuntuneet. Myös tilojen
käyttö muiden kuin seurakunnan toimin-

Laura Honkala, vastaava lastenohjaaja,
Pyhtään seurakunta
– Kun kokoava toiminta jouduttiin laittamaan koronarajoitusten vuoksi tauolle,
olemme joutuneet miettimään uusia tapoja toteuttaa työtä, rajoitukset huomioiden. Emme ole päässeet pitämään kerhoja,
emmekä ole tavanneet lapsia ja perheitä.
– Työkulttuuri on muuttunut ja työntekijät ovat olleet apuna niillä työaloilla,
missä apua on tarvittu. Esimerkiksi lastenohjaajat ovat olleet viime keväänä
mukana hautausmaan kausityössä sekä
videokuvauksissa, joissa on tehty lapsille
suunnattua ohjelmaa. Perheille on laadittu
viikoittain askartelukuoria, joista he ovat
löytäneet yhteistä tekemistä. Helmikuussa lastenohjaajat ovat olleet mukana Mitä
kuuluu -soittokierroksella, joita on soitettu
yli 70-vuotiaille pyhtääläisille.
– Muutos on tuonut uutta ja monipuolista
kokemusta. Vaihtoehtoinen työ on ollut
mieluisaa ja kokemus on ollut arvokasta.
Tietysti kaipaan työssäni lapsia ja heidän
kanssaan yhdessä tekemistä. Perheiden
kohtaamista ja heidän keskinäistä tapaamistaan.
– Odotamme kerhotoiminnan alkamista.
Korona-aika on tuonut työtekijöille joustavuutta ja työkokemusta yli työalarajojen.
Yhdessä tästä selviämme.

Pieni pyhiinvaellus
Elimäeltä Pyhtäälle
Pyhtään seurakunta toteuttaa toukokuussa helatorstaina 13.5. pienen pyhiinvaelluksen Elimäen kirkolta Pyhtään kirkolle.
– Idea pyhiinvaelluksesta on lähtenyt

siitä, että Elimäki on joskus muinoin
ollut Pyhtään kappeliseurakunta, kertoo Pyhtään seurakunnan kirkkoherra
Marjo Kujala.

Koronavuonna yksilön kohtaaminen korostui
– kirkosta eroaminen väheni
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului
noin 3 743 000 henkilöä vuoden 2020
lopussa, mikä tarkoittaa 67,6 %:n osuutta Suomen väestöstä. Vuotta aikaisemmin vastaava jäsenluku oli 3 792 000
henkilöä eli 68,6 % väestöstä.
Koronapandemia näkyi kokoavan
toiminnan ja yksilön kohtaamisten
tilastoissa
Maaliskuusta 2020 alkaen monia seurakuntien toimintamuotoja jouduttiin
rajoittamaan. Eniten rajoitukset näkyivät retkien ja leirien osallistujamäärissä,
jotka vähenivät alle puoleen edellisen
vuoden lukemista. Myös musiikkitilaisuuksien osallistujamäärät pienenivät
alle puoleen. Ehtoollisjumalanpalvelusten osallistujamäärät vähenivät neljänneksellä, mutta sanajumalanpalvelusten
osallistujien määrä kasvoi hieman verkkolähetysten ansiosta.
Koronavuoden aikana yksilöiden kohtaamisissa tavoitettiin lähes 1,4 miljoonaa henkilöä vuonna 2020: puhelin- ja
verkkokeskusteluissa kolminkertainen

määrä (443 000) ja ruokakassien jakeluissa yli kaksinkertainen määrä (309
000) edellisvuoteen verrattuna.
Kirkosta eronneita aiempaa
vähemmän
Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi
liittyi reilut 18 100 henkilöä. Kirkkoon
liittyjissä oli poikkeuksellisen paljon eli
noin 3 400 alle 1-vuotiasta, joiden kastetilaisuutta siirrettiin myöhempään ajankohtaan koronatilanteen aiheuttamien
kokoontumisrajoitusten takia. Heidät
on siis ensin liitetty väestörekisteriin ja
vasta sitten kastettu.
Noin 48 100 suomalaista erosi kirkon
jäsenyydestä. Eronneiden määrä on
edeltäviä vuosia merkittävästi pienempi.
Kirkosta erosivat erityisesti 20–29-vuotiaat (33 % eronneista), kun taas liittyjissä 30–39-vuotiaat (23 % liittyneistä)
olivat suurin ikäryhmä.

Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän
Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselyn perusteella suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät
kirkollisiin toimituksiin ja kirkollisten
juhlapyhien kristillisiin perinteisiin.
Kaksi kolmesta kirkon jäsenestä myös
kokee kirkon roolin tärkeäksi suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kirkosta eronneista lähes puolet kokee
eroamispäätökselleen ratkaisevana tekijänä sen, ettei ole uskonnollinen ihminen tai ei usko Jumalaan. Kirkkoinstituution kokeminen merkityksettömäksi
ja kirkollisveron välttäminen ovat ratkaisevia tekijöitä yli 40 prosentille kirkosta eronneista.
Vuoden 2019 lopussa vastaavasti kirkkoon liittyneitä oli noin 16 200, kirkon
jäsenyydestä erosi 56 000 henkilöä, kastettuja oli 28 300 ja kuolleita 43 800.

Vuoden 2020 aikana kasteen sai 24 900
alle 1-vuotiasta. Kirkon jäsenistä kuoli
45 200.

Tarjolla on liikuntakerhoja ja puuhakerhoja useissa eri paikoissa ympäri
Kotkaa. Ilmoittautua voi osoitteessa
www.kotka-kyminseurakunta.fi/kouluikaistenkerhot.
Samalta sivulta voit myös katsoa koko
kerhotarjonnan aikoineen ja paikkoineen.

Puolimatkan ateria nautitaan Hirvikosken koulun tuntumassa. Päivän
päätteeksi vietetään viikkomessu Pyhtään kirkolla ja juodaan kirkkokahvit.
Paluukuljetus Elimäen kirkolle linja-autolla.
Ilmoittautumisohjeet pienelle pyhiinvaellukselle julkaistaan myöhemmin
Pyhtään seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan kotisivuilla
ja Facebookissa.

Vapaaehtoiseksi
puhelinystäväksi
Kotka-Kymin seurakunta, Kotkan kaupunki ja joukko paikallisia järjestöjä
aloittavat vapaaehtoisen puhelinystävä-toiminnan.
– Toiminnan tarkoituksena on, että vapaaehtoinen soittaa puhelimella hänelle,
joka kaipaa juttuseuraa. Keskustelun aiheet ovat vapaasti päätettävissä. Aluksi
aikaa menee tutustumiseen, mutta jospa
vaikka viikoittaisten puhelujen avulla
tullaan tutuiksi ja voidaan lievittää yksinäisyyttä, kenties puolin ja toisin, kertoo
Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa.

Koululaisten kerhoihin mahtuu vielä
– katso myös etäkerhot!
Kotka-Kymin seurakunnan kouluikäisten kerhoihin ehtii vielä ilmoittautua.
Ilmoittautumisaikaa on 28.3. saakka.

Pyhiinvaellusatkaa voi tehdä monella eri tavalla.
• Kävellen rovasti Juhani Huovilan
seurassa.
• Pyöräillen Riikka Turusen johdolla
• hitaalla kulkuneuvolla, joka tarkentuu myöhemmin, pieni matka lautalla ja autoilla.

Kevään aikana teemme kouluikäisille
myös videoituja etäkerhoja. Ohjelmassa
on ainakin erilaista askartelua ja kokkailua, joita lapset voivat kokeilla itse
kotona videoilla annettujen ohjeiden
mukaan.

Toiminnan taustatahot huolehtivat toiminnan kustannuksista ja yhdistävät
vapaaehtoisen ja soittoja kaipaavan toisiinsa. Heiltä saa myös tukea, jos toiminnassa tulee jotain, joka jää mieltä
askarruttamaan.

Uusi video julkaistaan aina tiistaisin Kotka-Kymin seurakunnan YouTube-kanavalla, Facebook-ryhmässä ”1.-8.-luokkalaiset Kotka-Kymin seurakunnassa”
sekä seurakunnan nettisivuilla www.
kotka-kyminseurakunta.fi/etakerhot.

Hankkeen alussa toimintaa kokeillaan
muutamien puhelinystäväparien voimin
ja myöhemmin toimintaa voidaan laajentaa, jos tarvetta on.
Kouluikäisten etäkerhoissa seikkailee myös
Apukokki. Löysitkö Apukokin jo tämän
viikon videolta?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kotka-Kymin vapaaehtoiskoordinaattori Riikka
Klaavu-Pihlajamaa p. 050 542 0942.
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Aamenesta öylättiin
Sarjassa tutustutaan kirkossa käytettyihin termeihin ja niiden merkityksiin.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Palviainen
(oikealla) luovutti tunnustuksen Kotka-Kymin seurakunnan vs. varhaiskasvatuksen
ohjaaja Jenni Tainiolle.
Pastorit Alttarilla -lauluryhmä yhdistää Kotkan alueen eri seurakuntia. Kuva on otettu
ryhmän harjoituksissa ennen korona-aikaa.

Ekumenia yhdistää kristityt

Seurakunnan lapsiperhetyö
sai Esikko-tunnustuksen
Teksti ja kuva: Heidi Nevalainen

Teksti ja kuva: Heidi Nevalainen
Brittiläisessä komediasarjassa piispa on
tulossa vierailulle seurakuntaan. Pappi ei
meinaa saada sanaa suustaan, joten kollega kehottaa häntä vastaamaan kaikkiin
piispan kysymyksiin: ”se on ekumeeninen asia”.
Mitä se ekumenia oikeastaan on?
”Ekumenia on kaikkea sitä toimintaa,
jonka tarkoituksena on edistää kirkkojen yhteyttä ja maailmanlaajan kirkon
näkyvää ykseyttä”, kerrotaan Suomen
evankelisluterilaisen kirkon sanastossa.
Kristus perusti yhden kirkon, mutta se
pirstoutui ja hajaantui ihmisten syntisyyden tähden. Ekumeeninen liike pyrkii
kokoamaan hajaantuneet kirkot yhteen,
että ne voisivat tuntea toisensa, rukoilla
toistensa puolesta ja todistaa yhdessä
maailmalle Kristuksesta.
Mikä kristittyjä yhdistää?
Eri puolilla maailmaa olevia kristittyjä yhdistää ainakin Raamattu, kaste ja
ehtoollinen, rukous, jumalanpalvelus,
kirkkovuoden juhla-ajat ja vanhan kirkon uskontunnustukset.
Kirkkojen välisissä keskusteluissa ja sopimuksissa tavoitteena on, että kirkkojen

jäsenet voisivat osallistua kummankin
kirkon elämään, esimerkiksi yhteisissä
ehtoollisissa, kirkollisissa vihkimisissä
tai kummeina toimien.
Ekumeeninen asenne tarkoittaa sitä, että
on halua ymmärtää muiden kristillisyyttä. Se merkitsee halua rakentaa yhteyttä
ja yhteistyötä toisten kristittyjen kanssa.
Miten ekumeenisuus näkyy meillä?
Kotkassa on mm. järjestetty yhteisiä rukousiltoja muiden alueen seurakuntien
kanssa. Yksi iloinen esimerkki yhteistyöstä on Pastorit Alttarilla -lauluryhmä. Siinä on mukana laulavia pastoreita
Kotka-Kymin seurakunnasta, Kotkan ja
Karhulan helluntaiseurakunnista, Pelastusarmeijasta, Kotkan adventtiseurakunnasta ja Kotkan vapaaseurakunnasta.
– Tämä on hyvä osoitus siitä, että eri seurakuntien ja pastoreiden välillä on hyvä
henki ja haluamme tehdä yhteisiä asioita.
Olemme kaikki samalla asialla ja seisomme samassa rintamassa, toteaa lauluryhmässä mukana oleva kappalainen Maarit
Alhosaari.

Kotka-Kymin seurakunnan lapsi- ja
perhetyö on saanut tämän vuoden Esikko-tunnustuksen. Tunnustuksen antaa
vuosittain Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys. Tunnustuksen saajaksi valitaan yhteistyökumppani, jonka
työskentelyssä korostuu aito välittäminen ja läsnäolo sekä lapsen edun huomioiminen.

ollut tavattavissa Kotkan alueen leikkipuistoissa ja lapsille on jaettu askartelupusseja.

– Seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on
koronatilanteessa vastattu perheiden
tarpeisiin kehittämällä toimintaa. Tuki
on ollut perheille äärettömän tärkeää,
kertovat yhdistyksen työntekijät perusteluissaan.

Viestintä ollut rinnalla kulkemista
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työntekijät kiittävät uusien
toimintojen lisäksi lapsi- ja perhetyön
someviestintää.

Uudet toiminnat tulivat tarpeeseen
Seurakunnan vs. varhaiskasvatuksen
ohjaaja Jenni Tainio otti palkinnon vastaan kiitollisena.
– Hienoa, että arvostetaan meidän työtämme näin paljon. Lastenohjaajillamme on paljon luovuutta ja ideoita, ja
rohkeutta lähteä toteuttamaan niitä.
Koronavuoden aikana ideoitiin paljon toimintaa verkkoon sekä perustettiin uusia työmuotoja. PikkuHelpissä
lastenohjaajat vievät perheen lapset
hetkeksi esimerkiksi leikkipuistoon ja
antavat vanhemmille mahdollisuuden
omaan aikaan. Lastenohjaajia on myös

– Kun mietitään ja kokeillaan uutta, joskus ajattelee, että kantaako ne hedelmää.
Mutta tämäkin tunnustus osoittaa, että
ne ovat tulleet tarpeeseen ja ihmiset ovat
löytäneet toimintamme, toteaa Tainio.

– Se on eräänlaista rinnalla kulkemista,
että elämä ja toiminnat jatkuvat, vaikka
tilanne on edelleen päällä. Ylipäätään
seurakunta vastaa nykyään joustavasti
erilaisilla ryhmätoiminnoilla tarpeisiin,
järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia
ja panostaa valtavasti lasten ja perheiden
näkökulmasta.
Esikko-tunnustusta on jaettu vuodesta
2004 alkaen. Jenni Tainio kertoo, että
tunnustus tuntuu arvokkaalta.
– Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on arvostettu yhdistys ja meille
tärkeä yhteistyökumppani.

Liikuta meitä!
Pyhtään seurakunnan työntekijät jalkautuvat kanssasi lenkille.
Sisätiloissa tapaaminen on nyt riskialtista. Ulkona kohtaaminen on
moninkertaisesti turvallisempaa. Pyhtään seurakunnan työntekijät
lähtevät mielellään kävelylle kanssasi!
Ota rohkeasti yhteyttä, niin sovitaan kävelyaika
tai jutellaan puhelimessa!
Laura Honkala		
lastenohjaaja
044 743 3419
Marjo Kaijansinkko
kanttori		
044 743 1050
Anne Koskinen		
diakoni		
044 743 1105
Marjo Kujala		
kirkkoherra
044 743 1025
Pirjo Långvik		
lastenohjaaja
044 743 3416
Elsa Sihvola		
seurakuntapastori 044 743 1927
Minna Vuokila		
nuorisotyönohjaaja 044 743 1925
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Minä luotan sinun armoosi,
saan iloita sinun avustasi.
Ps. 13:6

Aloitin papin työt Petroskoissa. Vihin avioliittoon
myös kasteen saaneet vanhempani.
Konstantin Strekachev

Petroskoissa syntynyt Konstantin Strekachev on toiminut Kotkan ortodoksisen seurakunnan pappina vuoden alusta lähtien.

Valmiina juhlien juhlaan
Ortodokseille pääsiäinen on ilon juhla. Petroskoissa syntynyt Kotkan ortodoksisen seurakunnan pappi
Konstantin Strekachev ei lapsena päässyt viettämään pääsiäistä. Nyt hän viettää paastoa.

Teksti ja kuvat: Ville Vanhala
Ristisaatto kierretään myös tulevana pääsisäisenä Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon ympäri.
Vuoden alusta Kotkan Ortodoksisen Seurakunnan pappina aloittanut Konstantin
Strekachev kertoo, että ulkona pidettävän
ristisaaton järjestämiselle ei ole esteitä,
kun noudatetaan koronasuositusten mukaisia turvavälejä.
Sen sijaan kirkkoon seurakuntalaiset eivät
mahdollisesti pääse tänä vuonna kokoontumaan pääsiäisyön jumalanpalvelukseen.

pääsiäistä, sillä silloisessa Neuvostoliitossa
elänyt perhe ei tunnustanut kristinuskoa.
Strekachev kastettiin ortodoksiksi hänen
olleessaan 15 vuoden ikäinen. Siitä lähtien
hän on valmistautunut pääsiäiseen seitsemän viikkoa kestäneellä paastolla.
Paaston aikana Strekachev kertoo rukoilevansa useammin kuin tavallisesti ja lukevansa enemmän kristillistä kirjallisuutta.
– Paaston aikana pyrin myös välttämään
liharuokia ja maitotuotteita.

– Koronatilanteen kehityksestä ei kenelläkään ole varmaa tietoa. Vaikka rajoituksia purettaisiin, niin viime kädessä päätös
pääsiäisyön jumalanpalveluksesta tehdään
Helsingin hiippakunnassa.

Ennen paaston alkua vanhemmat seurakuntalaiset, pienten lasten äidit ja eri
sairauksista kärsivät saattavat käydä pyytämässä papilta siunausta helpommalle
paastolle.

Marraskuun lopulta lähtien Pyhän Nikolaoksen kirkon jumalanpalvelukset on
pidetty suljetuin ovin.

– Pitkäperjantaina ja lankalauantaina ruvetaan sitten valmistamaan ruokaa pääsiäissunnuntain juhlapöytään.

– Tarvittaessa seurakuntalaiset pääsevät
striimauksen välityksellä osallistumaan
yhdessä myös pääsiäisyön jumalanpalvelukseen.

Kansojen yhteinen ilo
Konstantin Strekachev myöntää hieman
pettyvänsä, jos pääsiäisyön jumalanpalvelus jää koronaviruspandemiaa seuranneiden rajoitteiden vuoksi pitämättä.

Valo voittaa pimeän
Pääsiäinen on Strekachevin mukaan ortodokseille ”juhlien juhla.”
– Kristuksen ylösnouseminen on uskomme perusta. Pääsiäisen traditioissamme
valo voittaa pimeän. Pääsiäinen on meille
ilon juhla.
46-vuotias, Petroskoissa syntynyt Strekachev ei päässyt itse lapsena viettämään

– Kirkon ovi symboloi Jeesuksen haudan
ovea. Kun ovi avataan, astutaan valaistuun
kirkkoon ja iloon.
Pääsiäisyön jumalanpalvelus sisältää
poikkeuksellisen paljon laulua. Palvelusta toimitetaan Strekachevin mukaan Suomessakin useilla kielillä, suomen lisäksi
venäjäksi, ruotsiksi ja kreikaksi.

– Eri kielet symboloivat sitä, että pääsiäinen on eri kansojen yhteinen ilo ja juhla.
Kun yöjumalanpalveluksen jälkeen on
hieman levätty, siirrytään juhlapöytään.
Strekachev kertoo, että pääsiäisenä perheillä, sukulaisilla ja ystävillä on tapana
kokoontua yhteen.
– Tänä vuonna koronavirus saattaa estää
myös tämän perinteen noudattamisen.
Karjalasta Kotkaan
Ennen Kotkaan siirtymistään Konstantin
Strekachev toimi neljän vuoden ajan Karjalan hiippakunnassa Joensuussa.
Hän valmistui Pietarin Hengellisestä seminaarista vuonna 1999 ja aloitti papin
työt kotikaupungissaan Petroskoissa.
– Vihin avioliittoon myös kasteen saaneet
vanhempani, Strekachev kertoo.
Suomessa hän jatkoi teologian opintojaan
Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, mutta suoritti maisteritutkinnon vasta vajaat
kaksi vuotta sitten.
– Neljän vuoden tauko opinnoissa johtui
siitä, että hoidin syöpään sairastunutta
isääni. Häntä ei enää ole, mutta äitini elää
yhä Petroskoissa.

Pääsiäisenä hän neuvoo seurakuntalaisia
noudattamaan koronan suhteen viranomaismääräyksiä ja -ohjeistusta ja välttämään liikaa herkuttelua.
– Pääsiäisen sanomaa ei kuitenkaan edes
korona pysty muuttamaan: Kristus nousi
kuolleista! Totisesti nousi!

KRISTITTYJEN SUURIN
JUHLA
• Pääsiäinen on kirkkovuoden
keskus ja huippukohta.
• Pääsiäisjakson aikana seurataan
Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta.
• Pääsiäisen viettoon liittyy monta
merkittävää kirkkopyhää.
• Pääsiäispäivä on ensimmäinen
sunnuntai kevätpäiväntasauksen
jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen.
• Pääsiäispäivä voi siis olla aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta.
• Tänä vuonna 1. pääsiäispäivä on
sunnuntaina 4.4.

Joensuussa ja myös Kuopiossa Strekachev
on työskennellyt paljon vakituisesti Suomessa asuvien venäjänkielisten ortodoksien parissa, minkä vuoksi hänen suomen
kielentaitonsa ei vielä ole sillä tasolla kuin
hän haluaisi.
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Hiljaisen viikon päivien nimissä näkyy sekä kansainvälinen että suomalainen vaikutus

Kesäkerho 1.-2.-luokkalaisille kesäkuussa

Hiljaisen viikon päivät

Kotka-Kymin seurakunta järjestää 1.-2.-luokkalaisille kesäkerhon kesäkuussa.
Kerho on avoinna 7.-24.6. kahdessa paikassa: Mussalon seurakuntakodilla ja
Karhulan pappilassa. Kerhot ovat toiminnassa arkisin klo 7-16.30.

Mistä tulevat esimerkiksi nimet kellokeskiviikko ja sukkasunnuntai?

Teksti ja kuva: Petri Pietiläinen
Pääsiäinen on vanhin kirkollinen pyhä.
Hiljaisen viikon päivien nimissä näkyy
sekä kansainvälinen että suomalainen vaikutus.
Palmusunnuntain merkitys on kirkas.
Jeesus ratsastaa lehtien päällä Jerusalemiin.
Malkamaanantai hämmentää. Malka on
seiväs, jota ei nähdä omassa silmässä. Nimen tulkitaan johtuvan syyttömän Kristuksen syyttämisestä.
Tikkutiistain arkinen nimi tulee tavasta
vuolla sytykkeitä. Ne täyttyivät onnella ja
sytyttivät hyvin.
Kellokeskiviikko vie maaseutuperinteisiin. Karjalle laitettiin kellot kaulaan, ja ne
laskettiin ensimmäisen kerran ulos.
Kiirastorstai liittyy puhdistautumiseen.
Katolisessa maailmassa päivä on tärkeä
ripittäytymispäivä, koska Jeesus vietti opetuslastensa kanssa viimeisen ehtoollisen

ja pesi heidän jalkansa. Päivä liittyy puhdistautumiseen 40 päivän pääsiäispaaston
aloittaneen tuhkakeskiviikon kuonasta,
jonka jälkeen voi osallistua ehtoolliselle.
Nimi tulee ruotsin sanasta skärä, ’puhdistaa’. Kansantarinoissa kiira oli pihapiirin
paha olento, joka karkotettiin savulla tai
räminällä. Perinteestä on jäänyt tavaksi
polttaa pääsisäiskokkoa.
Pitkäperjantai on käännös ruotsista.
Synkistelevää ’pitkää’ käytetään yleisesti
vain Pohjoismaissa. Englannissa päivä on
’hyvä’, monissa romaanisissa kielissä ’pyhä’
ja slaavilaisissa ’suuri’. Saksassa sentään
päivä on ’suruperjantai’.

Kerhopäivään sisältyy lounas ja välipala, joista ruokamaksu on 8 €/päivä. Kerhoon on ilmoittauduttava 16.4. mennessä osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/lastenkerhot. Lähetämme tiedon kerhopaikasta sähköpostilla tai tekstiviestillä toukokuun alkupuolella. Myös seurakunnan iltapäiväkerhoista voi
kysyä tietoa kerhopaikoista.
Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia. Ne voivat vaikuttaa ryhmien kokoon ja muodostamiseen.

Ilmoittautuminen käynnissä syksyllä alkaviin
päivä- ja leikkikerhoihin sekä satujumppaan
Syksyllä 2021 alkaviin Kotka-Kymin seurakunnan päivä- ja leikkikerhoihin
sekä satujumppaan voi nyt ilmoittautua. Ilmoittautumiset tehdään 16.4. mennessä osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/lastenkerhot.
Päiväkerhot kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan. Kerhoissa
leikitään, lauletaan, tutkitaan ja liikutaan. Kerhoihin ovat tervetulleita vuonna
2018 syntyneet ja sitä vanhemmat lapset.

Lankalauantaina pestiin ja värjättiin talvella kehrätyt langat.

Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa 2 tuntia kerrallaan. Kerhoon ovat
tervetulleita vuoden 2019 keväällä syntyneet ja sitä vanhemmat lapset.

Sukkasunnuntai sai nimensä joko siitä,
että oltiin hiljaa, sukkasillaan tai että paaston loppuessa ilo päästettiin irti niin, että
sukatkin lensivät jaloista pois.

Päivä- ja leikkikerhoja järjestetään seuraavissa kerhopaikoissa, jos ryhmään
ilmoittautuu tarpeeksi lapsia: Karhulan pappila, Jäppilän koulu, Kotkan seurakuntakeskus, Laajakosken kappeli, Langinkosken kirkko, Mussalon seurakuntakoti, Ristinkallion Pahkakadun kerhohuone ja Tavastilan entinen kirjasto.
Satujumppaa järjestetään Langinkosken kirkolla. Jumppa on hauskaa liikkumista ja leikkiä mukaansa tempaavan tarinan varjolla. Satujumppa on tarkoitettu 2-5-vuotiaille lapsille.

Miten katsoa seurakuntien videolähetyksiä netissä?
Facebookissa ja YouTubessa olisi tarjolla
kaikenlaista seurakuntien ohjelmaa, mutta miten niihin pääsee? Riittää, kun sinulla
on laite, jolla pääsee internetiin. Sinulla ei
tarvitse olla tunnuksia näihin palveluihin.
Facebookin videoitakin pääsee katsomaan, vaikkei itse olisikaan Facebookissa.
Ennen kuin alat katsoa videoita tai suoria
lähetyksiä, varmista, että laitteessasi on
äänet päällä. Kirkot ovat joskus kaikuisia
paikkoja. Silloin auttaa, kun kuuntelet lähetystä kuullokkeilla.
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Kotka-Kymin seurakunnan videot
Facebookissa
1. Mene internetiin ja kirjoita osoiteriville
www.facebook.com/kotkakymi.
2. Selaa sivua alaspäin. Ensimmäisenä
näkyy yleisiä tietoja seurakunnasta, kuvakansio, tulevien tapahtumien listausta ja
vanhojen videoiden valikko. Sen jälkeen
näkyviin tulevat seurakunnan julkaisut.
Kun lähetys alkaa, se näkyy tässä kohdassa, ensimmäisenä julkaisuna.
Jumalanpalvelusten lähetys alkaa yleensä
n. 5 minuuttia ennen toimituksen alkua.

Muut videot alkavat juuri sinä kellonaikana, mikä on ilmoitettu. Jos tulit sivuille
kovin aikaisin, eikä lähetystä näy, päivitä
sivu.
3. Jos et ole kirjautunut Facebookiin, palvelu saattaa ehdottaa sinulle kirjautumista
sisään. Saat tämän valkoisen ruudun pois
näkyvistä, kun painat sen yläkulmassa
olevaa rastia (kännykässä) tai klikkaat laatikon alaosassa olevaa tekstiä ”ei nyt” (tietokoneella).
4. Saat videokuvan isommaksi, kun napautat tai klikkaat videokuvaa.

Pyhtään seurakunnan lähetykset
YouTubessa
1. Mene internetiin ja kirjoita osoiteriville www.youtube.com
2. Jos et halua kirjautua sisään ja sivu
ehdottaa sinulle kirjautumista, klikkaa
”ei kiitos”.
3. Kirjoita sivun yläreunan haku-kenttään Pyhtään seurakunta ja klikkaa suurennuslasi-painiketta.
4. Pyhtään seurakunnan sivu tule näkyviin ensimmäisenä. Klikkaa sitä.
5. Nyt sait näkyviin seurakunnan videot.
Uusin lähetys pitäisi näkyä listalla ensimmäisenä.

Pajunkissapyhä

Lapsena keväthangilla hiihdellessä oli
tärkeää seurata, milloin pajunkissat
tulevat näkyviin. Odotettiin aurinkoisia päiviä ja ajateltiin, että valo ja lämpö kutsuvat nuo pörröiset kissat esiin.
Sitten eräänä päivänä karjalainen äitini
otti esille ison pussin värikkäitä höyheniä ja takapihan metsikön takaa noutamamme pajunoksat alkoivat muuttua
virpomavitsoiksi.

Palmusunnuntaista kiirastorstaihin,
pitkäperjantaista pääsiäiseen
Pääsiäinen on vanhin ja tärkein kirkollinen juhla, jota vietetään Jeesuksen
ylösnousemuksen kunniaksi. Pääsiäistä
edeltää hiljainen viikko, jonka aikana
muistellaan Jeesuksen ylösnousemusta
ja kuoleman voittamista.
Viikko alkaa palmusunnuntaista, päivästä, jolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Aasilla ratsastavan Jeesuksen
eteen levitettiin palmunlehviä ja huudettiin ”Hoosianna”. Koristellut pajunoksat ovat suomalainen vastine palmunlehville.

Kiirastorstaina Jeesus vietti viimeistä
ateriaansa opetuslastensa kanssa. Aterialla hän asetti ehtoollisen, jossa leipä
oli hänen ruumiinsa ja viini verensä.
Tätä pidetään ensimmäisenä ehtoollisena ja kirkossa tapahtuvan ehtoollisen
esikuvana.
Hiljainen viikko loppuu pitkäperjantaihin, Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivään. Pitkänperjantain jälkeen vietetään
varsinaista pääsiäisjuhlaa, pääsiäissunnuntaita ja toista pääsiäispäivää. Pääsiäissunnuntaina juhlitaan Jeesuksen

nousemista kuolleista ja elämän voittoa
kuolemasta ja pahoista voimista. Toisena pääsiäispäivänä eli maanantaina
Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, mikä
vakuutti heidät siitä, että Jeesus oli voittanut kuoleman.
Kristillisen juhlan lisäksi pääsiäinen on
myös kevään juhla, johon liittyvät rairuoho, narsissit, kanit ja monet muut
asiat. Lisäksi kevätpäiväntasauksen jälkeen päivä pitenee ja vertauskuvallisesti
sanottuna elämä voittaa kuoleman

Seurakuntien pääsiäistapahtumat verkossa
Kotka-Kymin seurakunnan

tapahtumat osoitteessa
www.facebook.com/kotkakymi
su 28.3. klo 10
klo 11
klo 12
klo 16
ma 29.3. klo 8
klo 18
ti 30.3. klo 8
klo 18
ke 31.3. klo 8
klo 12
klo 18
klo 19
klo 20
to 1.4. klo 8
klo 12
klo 18
pe 2.4. klo 8
klo 10
klo 12
la 3.4. klo 8
klo 20
klo 23
su 4.4. klo 8
klo 10
klo 12
ma 5.4. klo 8
klo 10
klo 12
klo 18

Palmusunnuntain messu
Etävirpominen
Lasten pääsiäishartaus
Pashan tekoa ja puhetta pääsiäisestä
Aamuhartaus
Hiljaisen viikon iltakirkko
Aamuhartaus
Lohduttavien virsien ilta
Aamuhartaus
Lasten pääsiäishartaus
Raamattuluento
Hiljaisen viikon musiikkihartaus
Iltahartaus
Aamuhartaus
Lasten pääsiäishartaus
Kiirastorstain jumalanpalvelus
Aamuhartaus
Pitkäperjantain jumalanpalvelus		
Lasten pääsiäishartaus
Aamuhartaus
Iltahartaus
Pääsiäisyön messu
Aamuhartaus
Pääsiäispäivän messu
Lasten pääsiäishartaus
Aamuhartaus
II pääsiäispäivän messu
Lasten pääsiäishartaus
Mini Gospel-lattarit

Pyhtään seurakunnan

tapahtumat osoitteessa
www.youtube.com ja valitsemalla
hakukentästä Pyhtään seurakunta
Su 28.3. klo 10 Jumalanpalvelus striimattuna
To 1.4. klo 18
Kiirastorstain iltakirkko
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän kaksikielinen
		sanajumalanpalvelus kirkosta
Ma 5.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Haaviston
		kyläkirkosta.

Vitsaan etsittiin kolmihaaraisia pajunoksia. Äiti oli kertonut, että kolme
haaraa kuvasivat Jumalan kolminaisuutta. Hän kertoi myös, että lapsena
he säästivät kaikki karkkipaperit ja askartelivat niistä kukkia. Niitä käytettiin,
jos lampaita, siis niitä pajunkissoja, ei
jonain keväänä vielä palmusunnuntain
aikaan löytynyt.
Karjalaisille luterilaisillekin virpominen
kuului oleellisesti palmusunnuntaihin
ja pääsiäisen perinteisiin. Vitsat olivat se
juttu, eivät asut ja pukeutuminen. Meille lapsille opetettiin, että virpominen on
siunauksen tuomista, ja että virpomalla
toivotaan myös elämän uudistumista ja
iloa elämään.
Me kävelimme aika pitkän matkan, ainakin lapsen mielestä, kummitädin talolle, joka oli tärkein virvottava henkilö.
Vaikeinta kuitenkin oli odottaa sitten
pääsiäiseen asti, ennen kuin palkaksi
saadut suklaamunat sai syödä.
Odottamista me olemme joutuneet nyt
jo yli vuoden opettelemaan. Odottamaan ylösnousemusta koronaviruksen
tuomasta rajoitusten ja yksinäisyyden
ajasta. Ehkä nyt palmusunnuntaina
virpomiseemme tulee lisänä tämä uusi
ulottuvuus. Virpoessamme me kuitenkin muistutamme siitä, kuinka Jeesus
ratsasti Jerusalemiin ja aloitti pitkän
matkansa kohti ristiä ja ylösnousemusta. Samalla me toivotamme Jumalan
siunausta.
Tänä vuonna me voisimme virpoa
vaikka näin: ”Virvon varvon vitsaksilla, tuoreeks, terveeks, tulvaks vuuveks,
vuuveks suureks siunatuks, vapaaks vitsauksist, vapaaks rajotuksist – siitä vitsa
muistuttakoot.”
Ari Tähkäpää
Mikkelin hiippakunnan
hiippakuntasihteeri

Hän alensi itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
ristinkuolemaan asti.
Fil. 2:8
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Kiinteistöpäällikkö Liisa Sunila on innoissaan, kun saa olla mukana Kotkan kirkon korjaushankkeessa. Sellaista tilaisuutta ei elämässä montaa kertaa tule vastaan.

Uudessa työssä, vanhaa kunnioittaen
Kotka-Kymin seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö Liisa Sunila ihailee vanhoja rakennuksia.
Kotkan kirkon korjaustyöt alkavat ensi vuonna.
Teksti ja kuva: Heidi Nevalainen
Liisa Sunilan sukunimi herättää monen
kotkalaisen kiinnostuksen: voisiko se viitata Kotkan Sunilaan? Kyllä, Kotka-Kymin seurakunnan uuden kiinteistöpäällikön suvusta todella löytyy kytkös tänne.

– Sitten siirryin kiinteistöalalle ja olen
suorittanut isännöinnin ammattitutkinnon, olen myös rakennusinsinööri ja
opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

– Isoisäni kirjoitti perheemme käyttöön
muistelmat, ja siellä kerrottiin, että hänen
isänsä oli Sunilasta, mutta muutti Helsinkiin 1800-luvun loppupuolella, Liisa
Sunila kertoo.

Maaliskuun alussa hän aloitti Kotka-Kymin seurakunnan kiinteistöpäällikkönä.

Kotka on muutenkin Sunilalle ja hänen
perheelleen tuttu paikka. Täällä on vietetty paljon vapaa-aikaa, tyttäret opiskelevat
täällä ja mieskin on töissä Kotkassa. Kun
täältä sitten löytyi kiinnostavia oman alan
töitä, se sopi Sunilalle paremmin kuin hyvin.
– Olen tosi innoissani siitä, mitä kaikkea
tämä työ sisältää. Esimiestyötä, korjaushankkeita ja muita mielenkiintoisia
hankkeita. Voi hyödyntää monipuolisesti
osaamistaan.
Kemisti kiinnostui kiinteistöistä
Liisa Sunila päätyi kiinteistöalalle, koska
etenkin rakennustekniikka alkoi kiinnostaa ja alan monipuolisuus houkutteli.
Aiemmin hän oli kuitenkin ollut ihan
toisella uralla.
– Alun perin olen kemiantekniikan diplomi-insinööri ja olen toiminut kemistinä,
tutkijana ja tuotekehitystehtävissä.
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Järkevyyttä rakennuskantaan
Uuden kiinteistöpäällikön harteilla on
Kotka-Kymin seurakunnan kiinteistösuunnitelman toteuttaminen. Käytännössä siis kiinteistöjen järkiperäistäminen.
Kuinka paljon ja millaisia tiloja tarvitaan?
– On kiinteistönpidon kannaltakin järkevää, että rakennukset ovat hyvässä käytössä eikä ole vajaakäyttöä. Keskittäminen
on järkevää sekä kustannus- että energiataloudellisesti.
Tiedossa on tiloista luopumisia. Esimerkiksi Aittakorven seurakuntatalo on
parhaillaan myytävänä ja tulevaisuudessa
odottaa myös Ristiniemen kurssikeskuksen myyntiin laitto. Liisa Sunila ymmärtää, että rakennuksista luopumiset herättävät paljon tunteita.
– Muutos ei kuitenkaan aina ole pahasta.
Pitää katsoa asioita pitkällä aikavälillä.
Kotkan kirkon korjaus alkaa
Yksi lähivuosien iso projekti on Kotkan
kirkon kunnostustyöt. Liisa Sunila istuu

kirkon sakastissa ja katselee ympärilleen
arvostavalla katseella.
– Tässäkin on aikaa kulunut toista sataa
vuotta ja silti tämä rakennus on vielä tässä
kunnossa. Kun nykyään pitäisi kestävää
rakennuskantaa rakentaa, niin tässä on
aihiota!
Se, että kirkkorakennus edelleen on käyttökunnossa, on aiempien kunnostusten
ansiota.
– Vuosien saatossa on jatkuvasti tehty
korjauksia. Tämähän vahingoittui sota-aikanakin jo, Sunila kertoo.
Nyt kirkko kaipaa taas korjausta. Muun
muassa talotekniikkaa pitäisi ajanmukaistaa ja rakennuksen ulko- ja sisäpuolta
korjata.
– Ehkä näkyvin ongelma on seinien rappausvauriot. Tulevassa urakassa pyritään
selvittämään vaurioiden perimmäinen
syy.
Museovirasto mukana hankkeissa
Tällä hetkellä käynnissä on suunnittelijoiden kilpailutus Kotkan kirkon korjausurakkaan. Kun suunnittelijat on valittu,
teetetään suunnitelmat. Vasta sen jälkeen
päästään kilpailuttamaan varsinaisten
korjaustöiden tekijöitä. Jos kaikki sujuu
niin kuin on ajateltu, päästään korjaustöitä aloittamaan ensi vuonna.

Yksi osa on kuitenkin jo aloitettu: kirkon
ruusuikkunoita kunnostetaan parhaillaan.
Ikkunat on irrotettu ja viety korjattavaksi suoraan restauroijan työtiloihin. Myös
ikkunoiden karmit ja kehykset kunnostetaan. Ruusuikkunoiden korjaustöiden on
arvioitu kestävän tämän vuoden loppuun.
Koska kyse on vanhasta kirkkorakennuksesta, on se suojeltu lailla. Museovirasto
on mukana hankkeessa ja tarkastaa kaikki
suunnitelmat.

KOTKAN KIRKON KORJAUS
• Kotkan kirkossa uusitaan mm.
talotekniikkaa sekä kirkkorakennuksen ulkopuolta ja sisätiloja. Suunnitelmat teetetään
tänä vuonna ja korjaustöiden
on suunniteltu alkavan vuonna
2022.
• Ruusuikkunoiden kunnostus on
jo alkanut ja tehdään tämän vuoden aikana.
• Kotkan kirkko valmistui vuonna
1898. Sen suunnitteli arkkitehti
Josef Stenbäck.
• Edellinen peruskorjaus valmistui
1999. Silloin kirkkoa puhdistettiin ja sisätiloja palautettiin alkuperäiseen väriasuunsa.

Itse pidän kovasti perunanarsisseista. Ne ovat
vaaleita, kerman värisiä
ja tuoksuvat hyvälle.”
- Satu Snellman

Raamattu, Katekismus ja Virsikirja ovat monille tuttuja, mutta muihinkin uskonnollisiin kirjoihin kannattaa tutustua. Lue vaikkapa Lutheria!

Uskonnollisen kirjallisuuden laaja maailma
Tutun Raamatun lisäksi on monia muitakin hengellisiä kirjoja, joihin kannattaa tarttua.
Virsikirja avautuu uudella tavalla, kun sitä lukee runoutena.
Teksti ja kuva: Petri Pietiläinen
Suomeksi löytyy paljon uskonnollista
kirjallisuutta. Raamattu kuluu monissa
käsissä, mutta tartu välillä muihinkin
teoksiin.
Runoutemme on täynnä syvää kristillistä ajattelua Helvi Juvosesta Anna-Maija Raittilaan. Tartu käännöksiin.
Nobel-palkitun Joseph Brodskyn Joulutähti näyttää hengellisyyden laajan kirjon. Kokoelmasta löytyy hänen joka jouluksi kirjoittamansa runo. Vuonna 1988
runo käsitteli pakoa Egyptiin:
”Lumen tuiskuttamassa luolassa, aavistamatta osaansa, torkkui Lapsi kultaisessa valokehässä: Hänen hiuksensa olivat
saaneet päättäväisen kyvyn loistaa – eikä
vain mustatukkaisten suurvallassa ja
nyt, vaan todellakin, tähden tavoin, niin
kauan kuin on maa: kaikkialla.”
Virsikirjaa voi lukea runoutena
Hengellistä runoravintoa löytää paljon.
Tutuin ja meille laajin runokirja on lähellä, käsissämme kirkossa. Lue Virsikirjaa runoutena! Vuosisatojen aikana
kirjoitetut runot kertovat, miten ihmiset
ennen kokivat elämää ja uskoa.
Kirkossa lauletut sanat koskettavat meitä
tilanteen kautta vahvasti. Kun Virsikirjaa
lukee kotona ja keskittyy vain sanoihin,
pääsee vielä syvemmälle. Muutama esimerkki virsistä lienee paikallaan:
”Nyt ilovirttä veisaten me kiittäkäämme
riemuiten. Suuri Jumalamme on pieni
lapsi tallissa. Kristus, auttajamme, nyt
aurinkona kirkkaana loistaa ilonamme
seimen oljilla.”
Näin alkaa keskiajan jouluvirsi (Virsi
18), joka suomennettiin vuoden 1583

virsikirjaan. Iloisista sanoista tulee hyvä
mieli. Uusi päivä on koittanut ja uusi riemu on kuin hunajaa. Voi kuvitella ihmisten laulaneen sitä satoja vuosia sitten – ja
saaneen voimaa!
Monissa virsissä elämän kärsimys ja
uskon antama toivo tulevat lähelle. Virressä numero 268 huudetaan hädässä
Herraa avuksi ja toivotaan saatavan apu
armasta. Virsien sanat pysäyttävät ja kertovat paljon luettuina.
Lue Lutheria!
Suomeksi pääsee lukemaan paljon Martti Lutheria. Vaikka hänen saarnoihinsakin kannattaa tarttua, sillä ne ovat pitkiä
mutta painavia kuvauksia uskosta ja elämästä, niin helpoiten hänen ajatuksiinsa
tutustuu ensin pieninä palasina. Pirkko
Jurvelinin valikoimat Martti Lutherin
ajatuksia miehestä, naisesta ja avioliitosta sekä erityisesti Ajatuksia elämästä,
ilosta ja onnesta ovat loputon aarreaitta.
Jälkimmäisessä kokoelmassa pääsee helposti Lutherin virkistäviin ajatuksiin,
sillä siihen on koottu paitsi poimintoja hänen kirjoituksistaan myös otteita
kirjeistä. Suru, ilo ja elämä kietoutuivat
silloin yhteen kuten nykyisinkin. Näin
lohdullisesti Luther kirjoitti ystävälleen
17.3.1509:
”Jumala on Jumala, ihminen erehtyy
usein mielipiteissään. Hän on meidän
Jumalamme ja ohjaa meitä hyväntahtoisesti iankaiken.”

naisia, jotka avaavat silmiä pohtimaan
Lutherin sekä valtavan myönteisiä että
nykymaailman silmissä kielteisempiä
näkemyksiä naisen osasta.
Tutkimuksen kimppuun
Meillä julkaistaan hyvin korkeatasoista
Raamattututkimusta. Viime aikoina on
julkaistu mm. Qumranin kirjoituksia ja
tutkimuksia Israelin uskonnosta ennen
juutalaisuutta, mutta erityisesti naisten
merkityksestä varhaiskristillisyydessä.
Serafim Seppälän Naiseus. Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia pohtii
terveen uskonnollisuuden tasapainoista
olemusta. Sukupuoli Raamatun maailmassa -kokoelmassa tutkijat kertovat
laajasti, mitä kaikkea Raamatusta löytyy
naisten asemasta. Raamatun vahvoista naisista on tehty monta ihastuttavaa
teosta.
Tutkimukset ovat virkistäviä sukelluksia
Raamatun ja varhaiskristillisyyden maailmoihin. Niiden jälkeen voi palata Raamattuun ja Katekismukseen. Voi miettiä
vaikkapa, että Kunnioita isääsi ja äitiäsi
-käsky voitaisiin laajentaa kaikkiin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Tähän kehotti, Jumalan pieni köyhä, Franciscus
Assisilainen runoissaan. Aurinkolaulun
sanoin:

RAAMATTU JA
KATEKISMUS
• Raamattu on kristinuskon pyhä
kirja, joka jakaantuu kahteen osaan:
Uuteen testamenttiin ja Vanhaan
testamenttiin. Siinä on yhteensä 66
kirjaa, joista Vanhaan testamenttiin
kuuluu 39 ja Uuteen testamenttiin
27 kirjaa. Raamattu on noin tuhannen vuoden aikana kirjoitettu kirjasarja.
• Katekismus on lyhyt esitys kirkon
opista. Katekismusta on käytetty
mm. kinkereillä ja rippikouluissa.
Katekismus syntyi huoneentauluista
eli seinätauluista, joista kristinuskon totuuksia opeteltiin. Suomen
evankelis-luterilaisessa
kirkossa
käytetään vuonna 1999 hyväksyttyä kristinoppia, jonka nimenä on
Katekismus. Kirjanen sisältää Kymmenen käskyä, Uskontunnustuksen,
Isä meidän -rukouksen, sakramentit
sekä selitykset Raamatusta, ripistä,
rukouksesta ja siunauksesta. Selitykset on laatinut piispa Eero Huovinen yhdessä työryhmän kanssa.
Kirja sisältää myös Lutherin Vähän
katekismuksen lyhyet selitykset. Katekismus jaettiin jokaiseen suomalaiskotiin syksyllä 2000 kirkkojen
viettämän Riemuvuoden kunniaksi.

”Ylistys Teille, Herrani, kaikista Teidän
luoduista.”

Naisten roolista uskonpuhdistuksessa on
tullut monia kiintoisia kirjoja. Suosittelen kirjoja Sini Mikkola: Rakkaat sisaret, riehaantuneet rouvat. Martin Lutherin naiset ja Kirsi Stjerna: Reformaation
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Diakoni Hanna Kokkomäki Kotka-Kymin
seurakunnasta on ollut mukana jakamassa
ruokakasseja diakonian ruoanjaossa.

Kirkon diakonia auttoi yhä
useampaa viime vuonna
Kirkon diakoniatyöntekijät auttoivat entistä
useampia ihmisiä vuonna 2020. Kohdattuja
ihmisiä oli 566 412, mikä on 35 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2019.

Raitarannan mukaan vaikeissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tilanne vaikeutui
koronaepidemian myötä lisää.
– Epävarmuus, terveydelliset syyt ja kontaktien väheneminen vaikuttavat kaikkiin,
Diakonian kautta myönnettyjen avustusten mutta erityisesti siellä, missä eletään haakokonaismäärä nousi 8,4 miljoonaan euroon voittuvissa elämäntilanteissa.
viime vuonna edellisvuoden 6,6 miljoonasta
eurosta.
Ruokailut vaihtuivat ruokakasseihin
Jaettujen ruokakassien määrä kaksinkertais– Kohtaamisten ja avustusten määrän nou- tui noin 264 000 kassiin ja diakoniaruokaisuun vaikuttivat ennen kaikkea koronatilan- lujen määrä puoliintui noin 105 000 ruokaiteen myötä kasvanut avun tarve ja ihmisten luun. Koronaepidemia selittää muutoksia,
hakeutuminen diakonisen avun piiriin. Ih- sillä ruokakassien jakelu lisääntyi, kun
misten taloustilanteissa tapahtui nopeita ja ruokailuja ei voitu järjestää. Ruokakasseisyllättäviä muutoksia lomautusten ja muiden sa hyödynnetään hävikkiruokaa ja etenkin
työn muutosten takia, asiantuntija Airi Rai- joulunaikaan niihin ostetaan elintarvikkeitaranta Kirkkohallituksesta kertoo.
ta. Lisäksi EU-elintarvikkeita jaetaan ruokakasseissa.

Kotka-Kymin seurakunnassa ruokakasseja
jaettiin 4 453. Vuonna 2019 luku oli 2 720.
Pyhtään seurakunnassa ruoka-avustusta
jaettiin 326 kpl.
Diakonian järjestämien retkien ja muiden
tilaisuuksien määrä supistui epidemian
vuoksi voimakkaasti.
Erityisesti yli 70-vuotiaita kohdattiin aiempaa enemmän. Noin joka kolmas diakonian
kohtaaminen oli yli 70-vuotiaan kanssa.
Kohtaamisista lähes 80 prosenttia oli työelämän ulkopuolella olevan ihmisen kanssa.
Suurimmat syyt kohtaamisille olivat edellisen vuoden tavoin taloudellinen auttaminen (40 %), terveyteen ja sairauteen liittyvät
asiat (37 %) ja ihmissuhteet (14 %).
Kotka-Kymin seurakunnassa tilastoitiin
vuonna 2020 diakonian kautta kohdattuja
ihmisiä 4 186, kun vuonna 2019 kohtaamisia oli 3 204. Pyhtään seurakunnassa diakonian kautta kohdattuja ihmisiä vuonna
2020 oli 653.

Kotkanpoikanen
osallistuu
kerhoelämään

Kotka-Kymin seurakunnan varhaiskasvatus on saanut oman maskotin. Maskotti on
Kotkanpoikanen, ja sitä voi nähdä varhaiskasvatuksen kerhoissa ja tapahtumissa.
Kotkanpoikanen osallistuu lasten seurana
kerhopäivään ja on ollut mm. mukana
satuhieronnassa, laskemassa mäkeä puistotapaamisessa ja vaunulenkillä PikkuHelpissä.
Kun Kotkanpoikanen on mukana, siitä
otetaan kuvia, ja niitä voi nähdä Facebookissa varhaiskasvatuksen omilla sivuilla.
Kotkanpoikanen kertoo seikkailuistaan
myös Instagramissa omalla tilillään.
Kotkanpoikanen tekee tunnetuksi Kotka-Kymin seurakunnan varhaiskasvatuksen eri työmuotoja.

TAPAHTUMAT PYHTÄÄN SEURAKUNNASSA
JUMALANPALVELUKSIA
Jumalanpalvelukset seurakunnan
YouTube-kanavalla.
Mikäli koronarajoitukset jatkuvat,
jumalanpalvelukset ovat katsottavissa
seurakunnan YouTube-kanavalla.

•
•

•
•

Ehtoollisen vietto erikseen merkittyinä
pyhinä jumalanpalveluksen jälkeen klo 11-12.
•

•

•
•

•

•
•
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Su 28.3. klo 10 jumalanpalvelus
striimattuna Pyhtään kirkosta,
ehtoollinen klo 11-12.
To 1.4. klo 18 Kiirastorstain iltakirkko
Pyhtään kirkosta, ehtoollinen klo 18.3019.00. Alttarin riisuminen klo 19.
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus Pyhtään kirkosta.
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän
kaksikielinen sanajumalanpalvelus
kirkosta, ehtoollinen klo 11-12.
Ma 5.4. klo 10 jumalanpalvelus
striimattuna Haaviston kyläkirkosta.
Ehtoollinen Haaviston kyläkirkossa klo
11-12.
Su 11.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
kirkossa.
Su 18.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
kirkossa.

•

Su 25.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
kirkossa, ehtoollinen klo 11-12.
Su 2.5. klo 18 Mahdollisuuksien
ikkuna -jumalanpalvelus Siltakylän
seurakuntatalossa.
Su 9.5. klo 10 Messu kirkossa.
Su 16.5. klo 10 Messu kirkossa.
Ennen messua klo 9 kaatuneiden
muistopäivän seppeleenlasku
Haaviston sankarihautausmaalla.
Messun jälkeen seppeleen lasku kirkon
sankarihautausmaalla.
Su 23.5. klo 10 Messu kirkossa.

•

•

•

DIAKONIATYÖ
•

Vapaaehtoisia tarvitaan!
Tällä hetkellä olisi tarjolla
Yhteisvastuukeräyksen
pankkisiirtolomakkeiden jakamista
postilaatikoihin vaikkapa iltalenkin
yhteydessä. Näin saa kaksi hyvää
yhdellä matkalla! Itselle raitista ilmaa ja
ikäihmisille tukea!

VARHAISNUORISOTYÖ
•

LAPSITYÖ
•

•

Siltakylän seurakuntatalossa jaetaan
torstaisin askartelukuoria lapsille klo
9-12. Askartelukuoressa on mukavaa
puuhaa ja tekemistä lapsille.
Perheparkki Kirkonkylän

seurakuntatalossa tiistaisin klo 9-11.
Lapsiparkki yli 3-vuotiaille Siltakylän
seurakuntatalossa keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 9-11.30.
Iltapäiväparkki yli 3-vuotiaille
Hirvikoskella torstaisin klo 13-15.30.
Parkkeihin mahtuu enintään 6
kerholaista, ennakkoilmoittautuminen
vastaavalle lastenohjaajalle Laura
Honkala 044 743 3419 tekstiviestillä.
Pääsiäispolku Huutjärven rantareitillä.
Polun varrelta löytyy mukavaa yhteistä
tekemistä lapsiperheille, polku alkaa
uimarannan puolelta. Pääsiäispolkua
voi kulkea oman aikataulun mukaisesti
viikolla 12 ja 13.

•

Varkkarit pienryhmissä, ryhmiin
mahtuu enintään kuusi osallistujaa
(alle 12v.). Mukaan pääsee
ennakkoilmoituksella Minnalle
p. 044 743 1925.
Ke 24.3. klo 14-16 1. ryhmä, 2 .ryhmä
klo 16-18,
Torstai 25.3. klo 13-15 1. ryhmä, 2.
ryhmä 15-17.

KATSOTHAN
AJANTASAISET TIEDOT
OSOITTEESTA
WWW.PYHTAANSEURAKUNTA.FI

Seuraamme viranomaisten
ohjeistuksia tapahtumien
järjestämisestä ja rajoituksista.
Osviitan mennessä painoon
sulkutoimet ovat tiedossa
31.3.2021 asti.
Seuraathan ajankohtaista
tiedotusta rajoituksista ja niiden
vaikutuksesta seurakunnan
toimintaan osoitteessa
www.pyhtaanseurakunta.fi

TAPAHTUMAT KOTKA-KYMIN SEURAKUNNASSA
Kotka-Kymin seurakunta pyrkii omalta
osaltaan rajoittamaan koronaviruksen
leviämistä. Seuraamme viranomaisten
ohjeistuksia tapahtumien
järjestämisestä ja rajoituksista.
Kotka-Kymin seurakunnan
tapahtumat, jumalanpalvelukset ja
aikuisten kokoava toiminta on tauolla
30.4. saakka.
Katsothan ajantasaiset tiedot
tapahtumistamme ja toiminnastamme
osoitteesta www.kotkakyminseurakunta.fi.

JUMALANPALVELUKSIA

Jumalanpalveluksiin voi osallistua ainoastaan
verkon kautta huhtikuun loppuun saakka.
Verkossa lähetettävät jumalanpalvelukset ovat
katsottavissa osoitteessa www.facebook.com/
kotkakymi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SANA JA RUKOUS
•

Ehtoolliselle pääsee sunnuntaisin klo 11-12
Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa
huhtikuun loppuun saakka. Ehtoollinen
vietetään hiljaisuudessa, varotoimet
huomioiden. Sisällä samanaikaisesti olevien
henkilöiden määrää rajoitetaan voimassa
olevien kokoontumisrajoitusten mukaan.
Palmusunnuntai 28.3.
•

klo 10 Messu verkossa Kotkan kirkosta.

•

Ma 29.3. klo 18 Hiljaisen viikon
iltakirkko verkossa

Kiirastorstai 1.4.
•
klo 18 jumalanpalvelus verkossa
Langinkosken kirkosta
Pitkäperjantai 2.4.
•
klo 10 sanajumalanpalvelus verkossa
Kotkan kirkosta.
Lauantai 3.4.
•
klo 23 Pääsiäisyön messu verkossa Kymin
kirkosta.
Su 4.4. 1. Pääsiäispäivä
•
klo 10 Messu verkossa Langinkosken
kirkosta.
Ma 5.4. 2. Pääsiäispäivä
•
klo 10 Messu verkossa Kotkan kirkosta.
•
•
•
•

Su 11.4. klo 12 Messu verkossa Kymin
kirkosta.
Su 18.4. klo 14 Messu verkossa Kymin
kirkosta.
Su 18.4. klo 17 Yhessä-messu verkossa
Langinkosken kirkosta.
Su 25.4. klo 10 Messu verkossa
Langinkosken kirkosta.

Su 2.5. klo 10 Messu Langinkosken kirkko
Su 2.5. klo 12 Messu Kotkan kirkko
Su 2.5. klo 13 Haltijantien kyläkirkko
Haltijantien kerhohuone
Su 2.5. klo 14 Messu Kymin kirkko
To 6.5. klo 18 Arjen hengähdys Kotkan
kirkko
Su 9.5. klo 10 Messu Langinkosken kirkko
Su 9.5. klo 12 Messu Kotkan kirkko
Su 9.5. klo 14 Messu Kymin kirkko
To 13.5. klo 10 Helatorstain messu ja
isosten siunaaminen Langinkosken
kirkko
To 13.5. klo 18 Arjen hengähdys Kotkan
kirkko

•
•

Raamattuopetus-sarja
”Raamattuopetusta arjen keskellä”
keväällä 2021 verkossa keskiviikkoisin
klo 18 os. www.kotka-kyminseurakunta.fi
Ohjelma:
- 31.3. Miten Raamattua tulisi lukea?, Juha
Ropponen
- 14.4. Tavoitelkaa armolahjoja, Nea Rajala
& Katri Vaununmaa
- 21.4. Jeesuksen seurassa - Hän johtaa
elämääni, Leenakaisa Ikonen
- 28.4. Pahan valta ympärillämme, Kari
Ihatsu
Iltahartaus keskiviikkoisin klo 20
osoitteessa www.facebook.com/kotkakymi
29.3.-5.4. Hiljaisen viikon aamuhartaus
klo 8 joka päivä osoitteessa www.facebook.
com/kotkakymi

AIKUISET
•

•

•

To 25.3. klo 17 Gospel-lattarit live
verkossa osoitteessa www.facebook.com/
kotkakymi. Jatkuu joka toinen viikko niin
kauan kuin rajoitukset jatkuvat.
To 25.3. klo 17.30 Kielikahvila verkossa.
Tervetuloa keskustelemaan suomen
kielellä. Voit olla aloitteleva suomen kielen
käyttäjä tai jo pidemmälle edistynyt.
Myös suomea äidinkielenään puhuvat
ovat tervetulleita. Osallistumistasi
varten lähetä sähköpostiosoitteesi os.
maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi. Jatkuu
viikoittain.
Pe 26.3. klo 18 Yhessä -ilta ”Miksi
rukoilemme?” verkossa www.facebook.
com/kotkakymi. Tule olemaan Yhessä! nyt videoidun illan äärellä. Aiheena ”Miksi
rukoilemme?” Juontajana Sanna Pukki,

puhujana Tero Hietanen. Musiikissa
Paljain jaloin -bändi.

MUSIIKKI
•
•

Ti 30.3. klo 18 Lohdullisten virsien ilta
verkossa. Katsottavissa os. www.facebook.com/kotkakymi
Ke 31.3. klo 19 Hiljaisen viikon musiikkihartaus verkossa. Katsottavissa os.
www.facebook.com/kotkakymi

LAPSET JA PERHEET
Lapsiparkki
•
ke klo 9-11 ja 11.30-13.30 Kotkan srkkeskuksessa, puh. 040 196 7528.
•
ke klo 9-11 Karhulan kohtaamispaikassa,
Karjalantie 10-12, puh. 044 725 9232.
Parkki on tarkoitettu 2-6-vuotiaille lapsille. Ilm.
jokaiselle kerralle erikseen tekstiviestillä ti klo
12 mennessä.
•
26.3.-6.4. Pääsiäiskuvaelma
ikkunoissa Kotkan srk-keskuksessa.
Tule kurkkimaan ikkunoista ja
tutustumaan pääsiäisen kertomukseen
nukkekuvaelmana.
•
27.3.-5.4. Pääsiäispolku,
Pääsiäiskertomus, -rasteja ja tehtäviä
Helilän Pappilan pihalla, Langinkosken
keisarillisen kalamajan kahvilan
ympäristössä ja Katariinan Meripuistossa
lasten leikkipaikan luona. Osa polkujen
tehtävistä on erilaisia, joten voi kiertää
vaikka jokaisen polun.

Pyhtäällä pääsiäispolku sijaitsee Huutjärven
rantareitillä, alkaen uimarannan puolelta.
Polkua voi kulkea oman aikataulun mukaisesti viikoilla 12 ja 13.
Kotkassa polkuja on tehty kolmeen eri paikkaan: Helilän pappilan pihaan (Karhulantie
36 B, Hovinpuiston päiväkodin vieressä),
Langinkosken keisarillisen kalastusmajan ympäristöön ja Katariinan Meripuistoon, lasten

leikkipaikan luo. Osa polkujen tehtävistä on
erilaisia, joten voitte kiertää vaikkapa jokaisen
polun. Kotkan pääsiäispolut ovat kierrettävissä 27.3.-5.4.
Kotkassa pääset katsomaan myös pääsiäiskuvaelmaa Kotkan seurakuntakeskuksen ikkunoista kurkkien. Sisäpihan ikkunoihin on
tehty pääsiäisen kertomus nukkekuvaelmana.
Tarinoista on tehty myös videoita, joita pääset
katsomaan omasta kännykästä QR-koodien
avulla. Koodit löytyvät seurakuntakeskuksen
ikkunoista. Pääsiäiskuvaelma on nähtävissä
26.3.-6.4.

Seuraamme viranomaisten
ohjeistuksia tapahtumien
järjestämisestä ja rajoituksista.
Tapahtumia on peruttu 30.4.
saakka.
Seuraathan ajankohtaista
tiedotusta rajoituksista ja niiden
vaikutuksesta seurakunnan
toimintaan osoitteessa
www.kotka-kyminseurakunta.fi

NUORET
Someviikkotoiminta rajoitusten aikana
•
Keskiviikkoisin Mitä kuuluu? -Discord
klo 18.
•
Torstaisin IG-live klo 18
•
Perjantaisin IG-iltahartaus klo 18
•
Työntekijä tavoitettavissa arkisin
IG:ssä ja SC:ssä. Voit olla yhteydessä
myös puhelimitse, WhatsAppilla tai
sähköpostitse
Nuorten toiminta alkaa Pappilassa
kun koronarajoitukset sallivat (ent.
Maakuntatalo, Karhulantie 36 B),
•
Ma-to klo 11-13 Hypäri Pappilassa.
•
Ke klo 17-20 Iltojen ilta Pappilassa.
•
To klo 18-20 Jumankekka! Pappilassa.
•
Ti 6.4. ja 4.5. klo 18-20 Leffailta
Pappilassa.

Koko perheen kanssa pääsiäispoluille!
Pyhtään ja Kotka-Kymin seurakunnissa on
molemmissa tehty pääsiäispolut lapsiperheitä varten. Poluilla on tehtävärasteja ja muuta
tekemistä, joita voi tutkailla yhdessä koko
perheen kanssa.

KATSOTHAN
AJANTASAISET TIEDOT
OSOITTEESTA
WWW.KOTKAKYMINSEURAKUNTA.FI

HILJAISEN VIIKON
AAMUHARTAUS

Ma 29.3.-ma 5.4. klo 8 Hiljaisen
viikon aamuhartaus verkossa
osoitteessa www.facebook.com/
kotkakymi

ILTAHARTAUS

Keskiviikkoisin klo 20
Iltahartaus verkossa osoitteessa:
www.facebook.com/kotkakymi

YHESSÄ-ILTA
VERKOSSA

Pe 26.3. klo 18 Yhessä -ilta
”Miksi rukoilemme?”
verkossa www.facebook.com/
kotkakymi.
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Itse pidän kovasti perunanarsisseista. Ne ovat
vaaleita, kerman värisiä
ja tuoksuvat hyvälle.”
- Satu Snellman

Kukkahuone Meritornin floristi Henna Ahokas loi pääsiäisasetelman narsisseista, tulppaaneista, hyasinteista, helmililjoista, linnun sulista sekä höyhenistä valmistetuista tipuista.

Pääsiäinen on valoa, iloa
ja vahvoja värejä
Kukat tuovat kotiin kevään tunnelmaa.
Hyasinttikin voi olla pääsiäiskukka, vinkkaa kukkakauppias Satu Snellman.
Teksti ja kuva Ulla-Maija Sievinen
Pääsiäinen on valon, ilon ja vahvojen
värien aikaa. Huikean keltaiset ja valkeat
narsissit tuovat kotiin aurinkoa ja keväistä
pääsiäistunnelmaa. Samanvärisistä tulppaaneista tai tulppaanien eri värejä yhdistämällä voi loihtia herkullisia kimppuja
ja asetelmia.
Kukkakaupoille pääsiäinen on vilkasta
aikaa.
– Perinteisiä pääsiäiskukkia ovat narsissit, tulppaanit ja helmililjat, kotkalaisen
Kukkahuone Meritornin kauppias Satu
Snellman kertoo.
– Itse pidän kovasti perunanarsisseista.
Ne ovat vaaleita, kerman värisiä ja tuoksuvat hyvälle.
Narsissi on ruokaa sielulle
Narsisseilla on pitkä historia. Muhammedin (noin 570-632) kerrotaan todenneen,
että ihmisen, jolla on kaksi leipää, tulisi
ostaa toisella leivällä narsissin kukkia.
Hänen perustelunsa oli, että leipä on ruumiille ruokaa, mutta narsissi on ruokaa
sielulle.
– Monivärisiä tulppaanikimppuja menee keväällä paljon, Satu Snellman sanoo. Keltaiset, valkoiset, oranssit ja liilat
tulppaanit ovat suosiossa, mutta muitakin
värejä löytyy runsaasti. Tulppaanit ovat
löytäneet tiensä suomalaisten sydämiin.
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Aivan mahdotonta tulppaanien suosio
oli kuitenkin Hollannissa ”tulppaanimanian” vuosina 1630-luvulla. Markkinoille
oli tullut uusia värimuunnoksia, joita oli
saatu yllättäen aikaan viruksen avulla.
Näiden sipuleiden hinnat nousivat järkyttäviin korkeuksiin, ihmiset sijoittivat yhteen sipuliin jopa talonsa ja kauppa kävi,
kunnes ruttoepidemia puhkaisi kuplan.
Sipulit olivat enää halpoja sipuleita, ja
sijoittajien rahat, talot ja hevoset olivat
menneet.
Hyasinttiko vain joulukukka?
Keväisiin kukkiin kuuluvat myös herkät
helmililjat, joita on saatavilla perinteisen
sinisinä, mutta myös valkoisina ja vaaleanpunaisina.
– Hyasinttia on pidetty joulukukkana,
mutta keltaiset ja oranssin väriset hyasintit sopivat nimenomaan pääsiäiseen, Satu
Snellman kertoo.
Mielenkiintoisia pääsiäisen kasveja ovat
tuoksuttomat pikarililjat. Ne voivat olla
yksivärisiä tai kirjavia, violetin, valkoisen,
keltaisen ja punaisen eri sävyissä. Joillakin lajeilla on lähes mustat kukat, jotkut
ovat puhtaasti valkokukkaisia.
Niiden kukat ovat alaspäin nuokkuvia, ja
ne muistuttavat pikaria.
Pääsiäisen kukkia on saatavana niin ruukuissa kuin leikkokukkinakin. Voi vain

kuvitella, miten kauniita ovat olohuoneen
pöydällä maljakossa vaikkapa heleän
oranssiset ja kepeän keltaiset hyasintit,
kerallaan herkän valkoiset helmililjat.

monivuotinen ilo, ja vuosien mittaan ne
vain leviävät ja luovat lisää kauneutta. Jos
omaa pihaa ei ole, sipulit kannattaa viedä
iloksi ystävän puutarhaan.

Omalta pihaltaan voi löytää mustikanvarpuja, joihin tulee kotona lämpimässä
pienet lehdet ja vaaleat, suloiset kukat.
Ne ovat mitä viehättävin lisä keväiseen
kukkakimppuun.

Sipulikukat sopivat hyvin pensaiden alle
ja kukkapenkkiin alkukevään kukkijoiksi. Nyrkkisääntönä tulppaanien ja muiden
sipulikasvien istutuksessa on, että istutussyvyys on 2-3 sipulinmittaa.
Lehdet saavat lakastua rauhassa, jolloin
vararavinto kulkeutuu sipuliin.

Tulppaanit ja narsissit viileään veteen
Mutta miten saisi pääsiäiskukat kestämään mahdollisimman kauan maljakossa?
Tulppaanien alimmat lehdet kannattaa
ottaa pois, etteivät ne pääse veteen. Kukat laitetaan vähäiseen, kylmään veteen.
Yöksi ne on hyvä siirtää viileään tilaan,
ja aamulla taas leikataan varsiin uudet
imupinnat. Veden vaihdon yhteydessä
imupinnat leikellään uusiksi ja varsia lyhennetään vähän, sillä huoneenlämpö saa
varret kasvamaan.
Samat ohjeet pätevät maljakkoon tulevien
narsissien hoitamiseksi. Ruukkunarsisseille riittää niukka kastelu. Parhaimmillaan narsissit, varsinkin tete-narsissit ovat
varhaiskevään ulkokasveina, terassilla ja
parvekelaatikoissa.
Keväällä sipulit puutarhaan
Kukinnan jälkeen kukkasipulit voi istuttaa puutarhaan. Näin niistä saadaan

Ruukkunarsissit alkoi yleistyä vasta
1990-luvulla. Nyt niitä tuotetaan Suomessa
yli kolme miljoonaa kappaletta vuodessa.

