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On tosi palkitsevaa
nähdä työnsä
hedelmiä – sitäkin
vapaaehtoisuudessa
tapahtuu.

Elli Nieminen ja Tommi Huuskonen ehtivät vapaaehtoistyöhön kumpikin elämäntilanteensa sallimalla tavalla.

• TEKSTI HANNELE NIEMI

• KUVA ANNA-KAROLIINA PELTO

VAPAAEHTOISENA
OMALLA PAIKALLA
Vapaaehtoisuus syntyy
kiitollisuudesta, usein
oman polun etsinnästä.
Se on sitä, että tahtoo palvella Jumalaa ja
lähimmäistä. Jokaiselle
löytyy ennen pitkää oma
paikka, vaikkapa kahvinkeittäjänä tai ylistyksenlaulajana.
Alkuvuodesta 2012 joukko lapsiperheitä kokoontui Kuusankosken
seurakuntakeskuksen kolmannen
kerroksen nuorisotiloihin, musisoimaan, rukoilemaan ja oppimaan uskosta yhdessä. Kymmenisen vuotta oli samalla porukalla jo pidetty
viikoittain raamattupiiriä, ja tuntui,
että oli aika kutsua muitakin mukaan. Näin syntyi kaikille avoin, vapaaehtoisvoimin toimiva Yläkerta.
Joka kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina klo 15 paikalla on oma
bändi ja kutsuvieras kertomassa
omasta alastaan. Tarjolla on milloin
soppaa, aina kahvia ja usein pullaa.
Joskus tila pursuilee eri-ikäisistä.
Viime aikoina on ymmärrettävästi

ollut hiljaisempaa. Yläkerran ideana on antaa jokaiselle tilaa osallistua – yhdessä tehden ja jakaen.
Yhteiseen pöytään voi tuoda leipomusten ohella vaikkapa virikkeitä
keskusteluun. Lapsille on oma pyhäkoulu. Kokoontuminen päättyy
ehtoollisenviettoon.

HYVÄ JA LÄMMIN
SEURAKUNTAYHTEISÖ
Tommi Huuskonen, 42, tuli Yläkertaan ensimmäisten joukossa, kun
kaveri kysyi basistiksi bändiin.
– Olimme palanneet Helsingistä
Kouvolaan, josta olemme vaimoni
Eveliinan kanssa kumpikin kotoisin.
Yläkerrasta tuli pian koko perheelle
hyvä ja lämmin seurakuntayhteisö.
Vapaaehtoisuus ja seurakunta olivat Tommille tuttuja lapsuuden
kanta-Kouvolasta, Matalan kynnyksen bändijutuista. Opiskelu,
ammattimuusikon työ ja perheen
kasvu toivat vapaaehtoistyöhön
tauon. Kipinä siihen löytyi taas
Kuusankoskella, minne Huuskoset
muuttivat. Yläkerran ohella Tommi toimii seurakunnan lähetystyön
vastuuryhmässä ja lähimmäispalve-

lussa. Yläkerran kautta löytyi myös
lähetystyö ulkomailla.

SELLAISENA
KUIN OLET
Yläkerrassa musiikki on tärkeässä
osassa, ja musiikin Tommi sai syntymälahjaksi.
– Minun pieni palveluspaikkani on
soittaa Jumalan kunniaksi. Kaikilla
on omansa. Jokainen kelpaa sellaisena kuin on.
– Itse en ole luonnostani puhelias,
saatan joskus jännittää ihmisten
kanssa juttelua, mutta usko Jumalaan tuo rauhaa: En ole yksin, kaikki
järjestyy, Jumalalla on suunnitelma
minuakin varten.
Tommi odottaa mielenkiinnolla,
mitä tuleman pitää. Luottamusta
ja jaksamista ovat kolhineet sairastuminen ja nyt myös korona. Pari
vuotta musiikkipedagogi on ollut
lähes työtön.
Vapaaehtoisuuskin muuntuu elämänvaiheiden mukana. Viime aikoina Huuskosten lapsista kaksi on
alkanut ottaa vastuuta Yläkerrassa,
muun muassa musiikista ja pyhä-

koulusta. Vanhemmat voivat joskus
jo huoahtaa sohvalla vastaanottajan asemassa.

TUKEA, JAKAA,
KOHDATA
Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden oppia eri-ikäisiltä elämästä
ja uskosta. Elli Niemiselle, 23, Yläkerta on ollut hyvä paikka kasvaa.
Rippikoulussa uskoon tullut, isoseksi ja seurakuntaan harjoittelijaksi
päätynyt kuusankoskelainen löysi
Yläkerran kuutisen vuotta sitten.
– Eihän täällä ikäisiäni juuri käy.
Olen kuitenkin saanut hengellistä
tukea, voinut jakaa iloja ja suruja,
kuulla tiedon sanoja ja itsekin jakaa
niitä.
– Olen oppinut myös ammatillisesti.
Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskeleva Elli toivoo pääsevänsä lähetystyöhön suomalaisten arjessa,
jossa yksinäisyys ja syrjäytyneisyys
vain lisääntyvät.
Musiikki on myös Ellin elementti:
laulu, piano ja kitara. Seurakunnan
nuorten bändin vetäjänä hän on

oivaltanut, miten tärkeää kulttuuri
on hyvinvoinnille, oli se sitten musiikkia, kuvataidetta tai iloa luonnosta.

VÄLILLÄ
IHAN PIHALLA
Vapaaehtoistyön Elli toteaa sekä
antavan että ottavan. Kun huomaa kuuluvansa vakiokalustoon,
voi kadottaa ajatuksen siitä, miksi
ylipäätään on mukana. Olenko jo
itsestäänselvyys? Pidänkö muita
sellaisina?
Moni asia on itsestä kiinni. Etsinkö
oma-aloitteisesti paikkaani, löydänkö roolini yhteisössä? Vai yritänkö
pärjäillä yksin?
– Olen uppiniskainen, mutta aina
Jumala on paimentanut minut paikalleni. Nyt vain yritän pysyä mahdollisimman nöyränä, edetä päivä
ja hetki kerrallaan, minne Jumala
minua johdattaakin.
– Välillä olen kyllä ihan hukassa!
– Toisaalta on tosi palkitsevaa nähdä työnsä hedelmiä – sitäkin vapaaehtoisuudessa tapahtuu.
Seuraava Yläkerta 6.2. Kuusankosken seurakuntakeskuksessa.

RISTEYS EKSTRA

Ajatus

3x

Hattu päästä
vapaaehtoisille
• TEKSTI HARRI JÄRVENSIVU,
NUORISOTYÖNOHJAAJA, KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA

Naapuriapu ja talkoohenki
ovat olleet arvossaan maaseutuyhteisöissä käytännön
sanelemina. Ilmeinen avuntarve on ollut aivan lähellä.
Nykypäivänä herkästi oletetaan yhteiskunnan tai ammattilaisten hoitavan kaiken
auttamisen.
Itseäni seurakunnan palkkarenkinä ovat suuresti innostaneet vapaaehtoiset.
Isoset esimerkiksi ohjaavat,
varsinaisen leiriviikon lisäksi,
varhaisnuorten tapahtuman

toimintapisteitä, ammattimuusikko tulee avuksi soittamaan, opiskelija järjestää
ryhtiä nuorten ryhmän toimintaan – kaikki tämä luo
sellaista, mitä muuten ei olisi. Kiitollisuuden lisäksi huomaan sen nostavan omaa
työmoraaliani.
Vapaaehtoisuuden arvoa
nostaa, kun tulee mahdolliseksi se, mitä ei olisi ilman
vapaaehtoisia. Ei olisi niin
paljon jalkoja ja käsiä, menemään ja toteuttamaan.
Tapahtuisi vähemmän hyviä
asioita. Elämä olisi yksipuolisempaa. Asenneilmapiiri
nousee: jokainen vapaaehtoinen viestittää toisten ihmisten huomioon ottamista. Kun joku pyyteettömästi
antaa aikaansa tai osaamistaan muiden hyväksi, haluan
nostaa hattua. Tuntuu kuin
maailmassa toivo lisääntyisi.
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VAPAAEHTOISENA
SEURAKUNNASSA?

Kun kuulet jostain sinua kiinnostavasta toiminnasta, kysy voisitko
olla siinä mukana.

Vapauta itsesi sopeutumasta
siihen mitä nyt on olemassa.
Asioita voi aina myös muuttaa tai
tehdä toisin.

Jos tiedät osaavasi jotain, mitä
ei vielä ole seurakunnassa, näet
tyhjiön jossain kohdassa seurakuntaa tai haluaisit muuttaa jotain paremmaksi: vinkkaa jollekin
seurakunnan työntekijälle.

Tutustu: vapaaehtoistyö.fi/kouvola

AdobeStock

VAPAAEHTOINEN. Vapaasti
ehtoinen. Voin siis itse valita,
lähdenkö mukaan. Toisaalta
sitoudun joihinkin puitteisiin
tai ehtoihin. Annan aikaani ja
osaamistani ilman korvausta. Ja samalla lupaan (ainakin
periaatteessa) tehdä tämän
kuin itselleni tekisin, kuin
palkkatyönä.

|

JOKERI
Haluaisit tehdä jotakin käytännöllistä, mutta et oikein tiedä
mitä se voisi olla. Kysy rohkeasti
seurakunnan työntekijöiltä!

Galluppi
Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä?
Millaiset tehtävät kiinnostavat?
• KOOSTE MARTTI KIVISTÖ

VEERA LEHTOMÄKI,
LIIKKALA
Olen soitellut musaa
arkimessuissa viululla ja
pianolla. Riparin jälkeen
toimin myös isosena.
Puuhastelu lasten parissa
kiinnostaa. Uskon, että
vapaaehtoisuus on tulevaisuuden juttu.

JUHO KANGAS,
KOUVOLA
Kontrabasso soi Korttelipelimannien riveissä niin
Käpylän kirkossa kuin
muuallakin. Kirkkokuoron lisäksi huonekaluentisöijän käden kätevyyttä
tarvitaan monessa
paikassa.

ERKKI PIIRAINEN,
KOUVOLA
Pyöritin Veturissa missiokahvilaa, laulan kuorossa
ja pidän raamattupiiriä.
Olen vetänyt Alfa-ryhmiä
ja ollut myös tukihenkilönä. Oma kutsumuskin
kirkastui Lapin-matkaa
vetäessä.

LAHJOITA MOBILEPAYLLA
Anjalankoski: 75723
Elimäki: 10967
Kouvola: 96735
Kuusankoski ja Jaala: 41976
Valkeala: 82203

Koronapandemiasta kärsineet nuoret tarvitsevat apuasi – lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen autat!

Lahjoita nuorelle huominen
• TEKSTI ULLA-MAIJA HILTUNEN

TÄMÄN vuoden Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista
kärsiviä lapsia ja nuoria niin
Suomessa kuin maailmallakin. Keräyksen tuotolla
hankitaan lisää turvallisia
aikuisia ja erityisesti mielen
hyvinvointia edistäviä tekijöitä lasten ja nuorten arkeen.
Keräys käynnistyy 6. helmikuuta.
20 prosenttia keräystuotoista jää paikallisseurakunnille
ahdingossa olevien nuorten
tukemiseksi tehtävään työhön ja diakonia-avustuksiin
oman seurakunnan alueella.
Toiset 20 prosenttia tuotosta ohjataan Lasten ja

nuorten keskukselle, joka
kehittää ja laajentaa muun
muassa etsivän nuorisotyön
Saapas-toimintaa. 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoon.

AUTETUSTA
AUTTAJAKSI
Nurmijärveläinen Jasmin
Ruotsalainen sai apua, kun
mielenterveys horjui. Keväällä 2019 Jasmin sai vaikean
masennuksen diagnoosin.
Hän oli viettämässä ensimmäisen amisvuotensa päättäreitä, kun jokin laukaisi
voimakkaan ahdistuskohtauksen.
– Mulle tuli sellainen olo, että

nyt mä sen teen. Että nyt on
mun aika mennä. Onneksi en
tehnyt mitään, vaan soitin
mun kaverille. Puhuin kaverin
kanssa ja itkin. Sitten siihen
paikalle tuli Saapas.
Saapas-aikuinen oli erityisnuorisotyönohjaaja Mallu Timonen. Hän jutteli Jasminin
kanssa, puhui puhelimessa
kaverin kanssa ja soitti Jasminin isän hakemaan hänet
kotiin.
Jasmin etsi vuosi tapahtuneen jälkeen Mallun yhteystiedot netistä ja laittoi tälle
viestin: Kiitos avustasi!
Mallu ja Jasmin alkoivat ju-

tella Jasminin elämästä ja tilanteesta. Mallu heitti ilmaan
ajatuksen Saapas-toimintaan
tulemisesta. Jasmin lähti mukaan heti täytettyään 18.
Hän tekee nyt Saappaassa
katu- ja nettipäivystyksiä niin
usein kuin ehtii. Hänestä erityisesti NettiSaappaan anonymiteetti madaltaa nuorten
kynnystä hakea apua.
Sinäkin voit pitää huolta,
että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia
aikuisia. Osallistu Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen.
kouvolanseurakunnat.fi/
yhteisvastuu
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Tule mukaan
Ti 15.2. klo 17-19 Koivistontalolla,
Marjoniementie 7. Luvassa ulkopuuhaa
lapsille, mm. villasukkajuoksua, pulkkamäki sekä hartaushetki. Tarjolla hernekeittoa, kahvia ja pullaa. Ota mukaan
oma liukuri tai pulkka.

TUOMASMESSU
To 20.2. klo 17 Voikkaan kirkossa.
Tuomasmessu on kohtaamista Jumalan
kanssa musiikin ja rukouksen keinoin.
Iltaan kuuluu ehtoollinen ja vapaaehtoisten keittämät kahvit. Tuomaspyhäkoulu kokoontuu lasten kerhohuoneessa messun aikana.

PERHEMESSU JA MAKKARAA
Su 6.2. klo 10 Valkealan kirkossa.
Perhemessussa pienet kirkkovieraat
otetaan erityisesti huomioon. Messun
jälkeen on kirkon pihalla makkara- ja
pillimehutarjoilu sekä leipämyyjäiset
Yhteisvastuun hyväksi.

YLÄKERTA

Tuo lapsi hoitoon siksi aikaa kun tarvitset omaa aikaa menoja varten tai muuten vain hengähdystaukoa. Lapsiparkit
on tarkoitettu 1-8 -vuotialle lapsille,
ikä vaihtelee seurakunnittain. Lapsiparkissa lapsilla on ohjattua ja vapaata
toimintaa, mm. askartelua, leikkiä, satuja, hartaushetki ja mahdollisuuksien
mukaan ulkoilua. Toiminta on ilmaista.
Lapsiparkkeihin tulee ilmoittautua etukäteen. Lue lisää: kouvolanseurakunnat.fi/lapsiparkit

KOHTAAMISPAIKKA

2.3.-16.4.
EKOPAASTO KUTSUU METSÄÄN

LAUTAPELI-ILLAT
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin
klo 17-21 Käpylän kirkolla. Kaikenikäisille lautapelaamisesta kiinnostuneille
taitotasosta riippumatta. Niin aikuiset,
nuoret kuin lapsetkin ovat tervetulleita. Voit tuoda omia pelejäsi tai pelata
muiden tuomia pelejä. Pienet lapset
vanhempien seurassa.

SUNNUNTAI SPECIAL -MESSU
Su 13.2. klo 17 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa. Aiheena
Raamattu. Tule tapaamaan ystäviä,
kuulemaan Jumalan sanaa. Puhe Olavi
Mäki-Patola, haastattelu Samu Sievälä,
musiikki Mari Lehtinen. Lapsille hoitopaikka ja omaa ohjelmaa. Myös Kouvolan seurakunta YouTube-kanavalla.

MIKSI olen täällä? Onko olemassa Jumala? Kuuleeko kukaan rukouksiani? Mihin suuntaan elämässäni kuljen? Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua kristinuskoon, saada uusia
ystäviä ja pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä. Jokainen tapaaminen rakentuu yhden
uskoon liittyvän kysymyksen ympärille. Keskustelut käydään avoimessa, ystävällisessä
ja rehellisessä ilmapiirissä. Kurssi on kaikille avoin ja ilmainen. Tapaamiset järjestetään
verkossa kerran viikossa maanantaisin klo 18 ja kurssi kestää 11 viikkoa.
Ilmoittaudu: susanna.roitto@evl.fi tai p. 040 538 1082.

LAPSIPARKIT

Su 6.2. klo 15 Kuusankosken srk-keskuksen 3. krs. Vieraana perheneuvoja
Johanna Tanska, aiheena levollisuus ja
hiljentäminen tässä ajassa. Mukavaa
yhdessäoloa sanomasta tinkimättä,
letkeää musiikkia, ehtoollisenvietto ja
lapsille oma pyhäkoulu. Myös Kouvolan
seurakunnat YouTube -kanavalla.

Ma 7.2. ja 21.2. klo 9.30-11.30
Kuusankosken kirkon kerhotilassa.
Vertaistukea vanhemmille ja yhdessä
tekemistä lapsille. Älä jää yksin vaan
tule tapaamaan muita lapsiperheitä!

Unsplash

To 3.2. klo 18 Anjalankosken seurakunnan YouTube-kanavalla. Pureudumme Raamatun sanaan Esterin kertomuksen kautta. Aina tapahtumien
keskipisteessä ei ole mahtava ja taidokas ihminen. Usein Jumala valitsee työkalukseen juuri pienen ja mitättömän,
jonka kautta Jumala tekee suuria.

7.3.-16.5.
ALFA-KURSSI VERKOSSA

TALVITAPAHTUMA

Kuvapankki Vastavalo

#ELÄMÄÄN-ILTA

METSÄ kutsuu meitä hiljentymään, samoamaan, nauttimaan, virkistymään, mietiskelemään ja marjastamaan, retkeilemään, rukoilemaan ja rauhoittumaan, tutkimaan ja
tutustumaan. Miksi metsä on sinulle tärkeä? Millainen on oma suhteesi metsään? Jaa
ajatuksiasi ja kuva lempipaikastasi metsässä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella
#ekopaasto. Ekopaasto-kampanja muistuttaa kuinka tärkeää on että me huolehdimme
metsistämme, jotka jo nyt kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista. Kampanjassa
innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa
myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Lue lisää: ekopaasto.fi

LISÄÄ TAPAHTUMIA
kouvolanseurakunnat.fi/tapahtumat
facebook.com/kouvolanseurakunnat

| Suunnittele kakku 100-vuotiaalle
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KOUVOLAN SEURAKUNTA järjestää
kakkukilpailun 100-vuotisjuhlavuotensa
kunniaksi. Kilpailuun voi osallistua suunnittelemalla kakun, jonka inspiraation
lähteenä on Kouvolan seurakunta. Inspiraatiota voi etsiä esimerkiksi Käpylän kirkosta tai Keskuskirkosta, seurakunnan
muista toimitiloista tai toiminnasta. Aihe
on vapaa! Kakun reseptissä arvostetaan
ekologisuutta ja kotimaisia raaka-aineita.

KOUVOLAN EV.LUT.¤
SEURAKUNNAT
www.kouvolanseurakunnat.fi

Ota kuva leipomastasi kakusta ja lähetä
kuva ohjeen kera 28.2. mennessä seurakuntaemäntä Sanna Ahtiaiselle, sanna.
eveliina.ahtiainen@evl.fi. Seurakuntaemännät valitsevat resepteistä kolme
parasta ja koeleipovat kakut niiden mukaan. Voittajat julkistetaan puistojuhlassa helatorstaina 26.5. Keskuskirkon
jumalanpalveluksen jälkeen.

Osallistumalla kilpailuun annat Kouvolan seurakunnalle luvan käyttää reseptiä
jatkossa ja julkaista parhaat ideat sekä
voittajien nimet Kouvolan seurakuntien
viestintäkanavissa. Kouvolassa asuvien
osallistujien kesken arvotaan kolme Reilun kaupan tuotteita sisältävää kassia.
Lisätietoja: Kaija-Liisa Lindbergiltä
p. 040 849 8877, kaijis.lindberg@evl.fi.

Julkaisija: Kouvolan seurakuntayhtymä Toteutus: Kouvolan seurakuntayhtymän viestintä
Ota yhteyttä: tiedotustoimisto.kouvola@evl.fi Kansikuva: Anna-Karoliina Pelto
Taitto: Heidi Hujanen Painosmäärä: 51.000 kpl Ilmestyminen: PK-lehden liitteenä
Jakeluhuomautukset: ssmitasuomi.fi/jakelupalaute Lue verkossa: pkank.fi
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