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Tuntui, että viimein
minua todella kuultiin,
ei arvosteltu eikä
syyllistetty.

Riitta Väisäsen taiteilijanimi Neiti Turkoosi syntyi lempiväristä, joka vettä rakastavalla taittuu vihreään.

• TEKSTI HANNELE NIEMI

• KUVA ANNA-KAROLIINA PELTO

TAHTOISIN NYT
VUOROSTANI AUTTAA
– Ihmettelen yhä, miten
en aiemmin ymmärtänyt kirkon auttamistyön
laajuutta.
Viime vuoden kevättalvella työvoimatoimisto määräsi Riitta
Väisäsen, 45, kahden kuukauden
karenssiin. Työttömyyskorvausten
tyssäys romahdutti taloustilanteensa kanssa jo pidempään sinnitelleen
yksinhuoltajan arjen.
– Karenssi oli järkytys – olinhan
hoitanut asiani siihen mennessä
moitteettomasti. Koin sen ylimitoitettuna, mutta tekemiäni valituksia
ei huomioitu.
Jaksamisen kanssa oli jo muutenkin
tekemistä. Riitta kertoi huolistaan
sosiaalityöntekijälle, joka ehdotti yhteydenottoa Kuusankosken
seurakunnan diakoniatoimistoon.
Kysyi, voisiko hän antaa Riitan yhteystiedot sinne.
– Lupasin. En ollut edes ajatellut
sitä vaihtoehtoa. Kuulun kirkkoon,
mutten ole uskonnollinen. Enkä
silloin seurannut seurakunnan toimintaa.

ETTÄ JOKU
OTTAA VAKAVASTI
Puhelu tuli hämmästyttävän nopeasti. Pian jo sovittiin diakoniatoimistoon tapaaminen, jossa
kartoitettiin Riitan ja hänen kolmevuotiaan Helminsä tilannetta.
Keskustelu oli mukava, työntekijä
empaattinen.
– Tuntui, että viimein minua todella kuultiin, ei arvosteltu eikä
syyllistetty. Oli uskomatonta saada
niin monenlaista apua niin helposti
verrattuna aiempiin kokemuksiini.
Olinhan jo usein tullut torjutuksi,
esimerkiksi hakiessani toimeentulotukea.
Helpotus siitä, että joku kerrankin
ottaa vakavasti, kantaa yhä. Riitta
kävi diakoniatoimistossa keskustelemassa pidemmän aikaa viikoittain. Hän tietää sen mahdollisuuden yhä olevan, jos ja kun hän sitä
taas kokee tarvitsevansa.
Nyt hän hämmästelee, ettei ollut
aiemmin ymmärtänyt kirkon auttamistyön laajuutta.
– Heti alkuun saimme ruokakasseja ja -lahjakortteja. Pääsimme Helmin kanssa perheleirille ja yhden-

vanhemman hemmottelupäivään,
johon kuului vaikka mitä: hyvästä
ruoasta lastenhoitomahdollisuuteen.

VAILLA PELKOA
JA HÄPEÄÄ
Kouvolan seudulla Riitta tunnetaan
Neiti Turkoosina, joka keksi betonisuklaan ja Kouvola-aiheiset tekstit
muun muassa mukeihin. Artesaani-,
verhoilija- ja ompelijakoulutuksen
ohella myös puualan perustutkinnon suorittanut kädentaitaja päätyi juuriltaan Iisalmesta Kouvolaan
opiskelemaan vuonna 2008. Tänne
hän kokee jo kotiutuneensa, vaikkakin nyt äitinä kaipaa juurten antamaa tukiverkostoa: oma äiti asuu
Iisalmessa, sisko Tampereella.
Tänään Riitta uskaltaa taas haaveilla taiteen tekemisestä vapaammin
ja siitä elannon saamisesta. Yrittäjyys kuitenkin tuntuu yhä turhan
riskialttiilta. Työosuuskunta Innetti, johon Riitta pitkään kuului, meni
ikävä kyllä äskettäin konkurssiin.
Korona-aika on koetellut raskaasti

etenkin kädentaito- ja kulttuurialoja. Ei ihme, että alan ihmisten
on vaikea luottaa pyyteettömään
apuun.
Mitään ennakkoasenteita Riitalla
ei silti ollut kirkkoa tai diakoniaa
kohtaan.
– Systeemi ei vain ollut minulle tuttu. Mieleni päällä oli monta asiaa,
mutta ei pelkoa uskon tuputuksesta. Kirkon avun hakemisen häpeä
ei tullut edes mieleeni. Yhä vain ihmettelen sitä hyvyyttä ja hyväksyntää, millä minut otettiin vastaan.

ETTEI KUKAAN
JÄISI YKSIN
Kirkon auttamistyön moninaisuus
on hiljalleen avautunut Kuusankosken Pilkanmaassa, omakotitalossa
asuvalle pienperheelle.
– Olemme saaneet jopa puita
lämmitykseen. Myös lapsen ulkovaatteiden hankintaan olisi mahdollisuus saada tukea, mutta vannoutuneena kirpputori- ja second
hand -ihmisenä hankin kotiin lähes
kaiken käytettynä.

Ruoka-apujen ansiosta rahaa jäi
laskuihin. Elämäntilanne on nyt
muutenkin parempi.
– Teen osa-aikaisesti töitä henkilökohtaisena avustajana.
Kirkonavun hengellinen pohja ei
Riittaa häiritse. Raamatuniskuja ei
ole otsaan tullut, eikä vakaumusta
tai kirkon jäsenyyttä ole kyselty.
Lähinnä kerrottu, mitä kaikkea tukea diakonia voi tarjota.
– Kirkkoon liitetään yhä vanhanaikaisen negatiivisia asenteita. Itse
en ole kokenut mitään painostusta.
Diakonian apu oli ratkaisevaa tiukkoina aikoina. Riitan on vaikea edes
kuvitella, missä olisi ilman sitä.
Etenkin ruokalahjakortit ja -kassit
ovat kannatelleet yli pahimpien
hetkien.
– Tahtoisinkin antaa saamaani takaisin. Osallistua jotenkin, auttaa
niin, ettei kukaan tippuisi kelkasta
ja jäisi yksin ainakaan sen takia, ettei tiedä. Siksi tässä kerron omasta
hyvästä kokemuksestani.
Asuinalueesi diakoniatyöntekijöiden
yhteystiedot löydät verkosta:
kouvolanseurakunnat.fi
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Ajatus

• TEKSTI DIAKONI MARJO IHALAINEN
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA

minen toi mielenterveyspalveluita verkkoon. Verkosta
löytyy itseapuohjelmia ja
sen kautta saa tarvittaessa
yhteyden ammattiauttajaan.
Löytyypä verkosta nettipappikin. Striimattu jumalanpalvelus omasta kotikirkosta
koronapandemian aikana toi
lohtua monelle seurakuntalaiselle. On löydetty uusi
työväline, mutta se ei korvaa
keskustelua kasvokkain.
Ihmisten tarve auttavaan
kohtaamiseen tuskin vähenee. Pandemia, ilmastonmuutos ja Ukrainan sota
aiheuttavat ahdistusta tällä
hetkellä. Mitkä ne ovat tulevaisuudessa? Pelkoa voi
lievittää sen kohtaaminen.
Tarvitaan joku, joka järjestää turvallisen kohtaamisen
myös hengellisissä asioissa.

Yhteiskunnan digitalisoitu-
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SINÄKIN VOIT
AUTTAA

Lahjoita diakonialle. Seurakunnat
ottavat vastaan esimerkiksi kuivaelintarvikkeita, hygieniatuotteita,
villasukkia ja lahjakortteja. Ota yhteyttä oman seurakuntasi diakoniatyöntekijöihin, yhteystiedot löydät
verkosta: kouvolanseurakunnat.fi
Anna aikaasi ja ryhdy vapaaehtoiseksi lähimmäiseksi. Moni alueella
asuva yksinäinen kaipaa ystävää.
Vapaaehtoisena toimitaan omien
aikataulujen mukaan. Ota yhteyttä:
diakonialomake.kouvola@evl.fi.

Laura Blom

Perinteinen kristilliseen uskoon ankkuroitunut sielunhoito on muuttunut asiakaslähtöiseksi palveluksi, jonka
tavoitteena on ennemmin
ihmisen ahdistuksen lievittäminen kuin sielun pelastus.
Kynnyksen madaltuminen
tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja tasa-arvoiseen
keskusteluun kirkon työntekijän kanssa.
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Diakoni kuuntelee
ja auttaa
Diakoniatyöntekijänä kohtaan monenlaisissa kriiseissä
olevia ihmisiä. Taloudellisen
avunpyynnön takaa paljastuu usein tarve puhua syvemmistä elämään liittyvistä
asioista luotettavalle ihmiselle. Kuolema ja suru eivät koskaan lopu tästä maailmasta.
Ihmistä tarvitaan edelleen
toisen rinnalle.
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Auta ukrainalaisia. Lahjoita hyväntekeväisyysyhdistys Repsikan tilille
FI64 5750 0120 4751 25, viestikenttään: Apua Ukrainaan. Ruoka- ja
hygieniatarvikkeita otetaan vastaan
osoitteessa Katajaharjuntie 9 F,
ajantasaiset tiedot aukioloajoista:
facebook.com/repsikka ry. Tiedustelut: repsikka.ry@gmail.com, p. 050
350 1252. Keräyspisteet: Utin ABC,
Prisma, S-market Myllykoski, Elimäki
ja Tornionmäki.

Diakonia auttaa. Ruokakasseja Kuusankoskella jakoivat diakonit Ann Minkkinen (vas.), Erja Ylikoski ja Maria Korpi.

Galluppi
Oletko tarvinnut apua?
Oletko antanut sitä toisille?
• KOOSTE MARTTI KIVISTÖ

NELLA KETTULA,
ANJALA
Enpä juuri ole ollut pulassa. Apuja tarvitaan usein
nuorten maailmassa,
joskus maksutilanteisiin
liittyen. Apua olen antanut hyväntekeväisyyden
kautta, viimeksi kyseessä
oli Ukrainan tukikonsertti.

ELINA PAKANEN,
KOUVOLA
Kun metsässä auton
rengas puhkesi, isä tuli
auttamaan. Yleensä olen
kaikessa hyvin varovainen. Kerran avustin parilla eurolla lasta karkkien
ostossa. Osallistuin myös
oppilaskunnan Joulupuu-keräykseen.

MARKO TUUNANEN,
KUUSANKOSKI
Pyhätunturilla auton
rengas puhkesi, mutta
apua myös löytyi. Itse
olen osallistunut muun
muassa Pelastakaa lapset
-keräykseen. Uskon, että
elämisen tiukentuminen
lisää samalla ihmisten
vastuuta toisista.

Sairaalapappien Kari Niemelän ja Tuula Ylikankaan työhuone sijaitsee Ratamokeskuksessa.

Papin kohtaa myös Ratamossa
• TEKSTI ULLA-MAIJA HILTUNEN

SAIRAALAPAPIT Kari Niemelä ja Tuula Ylikangas
työskentelevät Ratamokeskuksessa. Heihin voivat ottaa
yhteyttä potilaat ja heidän
läheisensä. Tapaamiset ovat
kaikin tavoin luottamuksellisia.
– Sairaalasielunhoito on rinnalla kulkemista, tukemista,
kuuntelua, toivon ja lohdutuksen välittämistä. Se on
myös kirkon aarteiden, rukouksen, ehtoollisen ja ripin
viemistä sinne, missä ihmiset
ovat - tässä tapauksessa sairaalaan, Kari Niemelä sanoo.
– Sairaalasielunhoidon yksi
”huoneen taulu” on Jeesuksen sanoissa, ”kun minä olin

• KUVA JOHANNES WIEHN

sairaana, te kävitte minua
katsomassa”. Sairauden, luopumisen, surun, kuoleman ja
muiden elämänkriisien kohdatessa on tärkeää, että niistä voi puhua toisen ihmisen
kanssa, Niemelä jatkaa.
Sairaalapappien työhuone
sijaitsee Ratamokeskuksen
ensimmäisessä kerroksessa,
pääovilta oikealle viittoja
seuraten. Sieltäkin papit voi
tavoittaa, mutta soittaminen
on varmin tapa. Papeille voi
myös lähettää sähköpostia.
Ratamokeskuksen osastoilla
on sairaalapappien yhteystiedot.

Sairaalapapit tekevät erikseen sovittaessa myös kotikäyntejä palliatiivisessa
hoidossa ja saattohoidossa
olevien potilaiden luokse.
– On hyvä muistaa, että
Kouvolan seurakuntien papit
käyvät Ratamossa kiireellisissä tilanteissa silloin, kun sairaalapapit eivät ole käytettävissä, Niemelä kertoo.
Papin huoneen lähellä on
hiljainen huone, jossa voi
levähtää ja hiljentyä. Huoneen oven vieressä on infotaulu, josta selviää onko tila
vapaana.

Ratamon kappelissa toimitetaan hautaan siunaamisia
ja saattohartauksia, joista
sovitaan aina yhteistyössä sairaalapapin, Ratamon
henkilökunnan ja hautaustoimiston kanssa. Kappeliin mahtuu papin lisäksi
korkeintaan kymmenen läheistä. Kappelin vieressä on
omaisille huone, missä voi
istua odottamassa kappeliin
pääsyä.
Sairaalappien yhteystiedot:
Kari Niemelä
p. 040 836 9260
Tuula Ylikangas
p. 040 674 0160
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Tule mukaan
KESÄILLAN GOSPELIA

SYYSTAPAHTUMA PERHEILLE
Ti 13.9. klo 17 Koivistontalolla, Marjoniementie 5. Pieni kirkkohetki, rastirata, kahvia ja pullaa. Makkaranpaistoa
nuotiolla, ota omat makkarat mukaan.

To 25.8. klo 15-17 Kouvolan seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Juomme
pihakahvit ja teemme käsitöitä yhdessä. Omat käsityöt mukaan.

DIAKONIATYÖ 150 VUOTTA
Juhlimme kirkon diakoniatyön 150
-vuotisjuhlapäivää.
To 1.9. klo 14 alkaen Valkealan seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa on mm.
makkaranpaistoa, musiikkia, askartelua ja tekemistä kaiken ikäisille. Tarjolla
jauhelihakeittoa klo 16 alkaen, suloiset hali-bernit saapuvat rapsuteltaviksi
klo 16 ja perheen pienimmät pääsevät
ponin kyytiin klo 15 alkaen. Ilta huipentuu klo 18 Valkealan kirkossa Petri
Laaksosen konserttiin. Tilaisuus on
maksuton.
To 1.9. klo 18 Maksetut viulut -konsertti Kuusankosken kirkossa. Klo
16.30 alkaen ilmainen keittotarjoilu
kirkkopuistossa 200 ensimmäiselle.

MIESTEN SAUNAILTA
Ke 14.9. klo 16.30 Puhjonrannassa.
Lasse Karppela, Mies ja viina: kirkon
suhde alkoholiin Suomessa eri aikoina.
Rantasauna kuumana klo 16.30-18.30,
iltapalaa tarjolla klo 18-18.30, klo
18.30-20 keskustelua päivän aiheesta.

Pe-su 23.-25.9. Puhjonrannassa. Hiljaisuuden retriitissä vetäydymme
rauhaan tavoitettavissa olemiselta ja
suorittamiselta. Otamme aikaa levolle
ja ulkoilulle ja sitoudumme puhumattomuuteen perjantaista sunnuntaihin.
Retriitin ohjaavat Kaija-Liisa Lindberg
ja Päivi Sipponen. Hinta 95 € Kouvolan seurakuntien jäsenet, 115 € muut.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 2.9.
mennessä Kaija-Liisa Lindberg p. 0408498877, kaijis.lindberg@evl.fi.

PE 30.9. KLO 18 KUUSANKOSKEN KIRKOSSA
MAJATALOILTA

LASTEN SYYSTOIMINTA
Seurakunnat järjestävät lapsille ja perheille monipuolista toimintaa: kerhoja,
muskareita, lapsiparkkeja, perheiltoja,
koululaisten iltapäivätoimintaa ja retkiä. Katso: kouvolanseurakunnat.fi/
lapset

SUNNUNTAI SPECIAL
Su 11.9. klo 16 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa. Se löytyi Pyhän Hengen ääni! Aiheesta alustaa

JÄIKÖ lapsesi kastamatta vauvana? Tai haluaisitko vaivattoman kastejuhlan? Mikkelinpäivänä kastetaan lapsia Voikkaan kirkossa sylivauvasta rippikouluikäisiin saakka.
Kastepäivään voi ilmoittautua koko Kouvolan alueelta 15.9. mennessä: Kuusankosken
seurakuntatoimisto ma-to klo 9-14, p. 040 515 8905, kuusankosken.seurakunta@evl.
fi tai p. 040 591 8415, kimmo.ylikangas@evl.fi. Kirkkoon ovat tervetulleita kastettavat
ja heidän läheisensä. Kirkkohetken jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit.
Lue lisää: kouvolanseurakunnat.fi/kastepaiva

HILJAISUUDEN RETRIITTI

YLÄKERTA
Su 4.9. klo 15 Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. krs. Musiikkia, opetus,
nyyttikestieväät ja juttuseuraa. Ilta
päättyy yhteiseen ehtoollisen viettoon. Meno on mutkatonta ja kotoisaa.
Lapsille on oma Donkki-pyhis opetuksen aikana.

Kirkon kuvapankki, Heli Mielonen

To 25.8. klo 18 Myllykosken kirkossa.
Tangokuningatar Mira Kunnasluoto,
laulu ja Kirsi Saari, piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €. Ohjelmatuotto Kirkon
Ulkomaan kautta Ukrainan hyväksi.

KAHVIA JA KÄSITÖITÄ

SU 2.10. KLO 14 VOIKKAAN KIRKOSSA
KASTEPÄIVÄ

Tuija Reinilä ja haastateltavana Kaisa
Saarinen. Musiikissa Kuusankosken
gospelkuoro. Illan lopulla vietämme
yhdessä ehtoollishetkeä. Lapsille oma
pyhäkouluhetki.

KUUSANKOSKEN kirkossa vietetään perjantaina 30. syyskuuta klo 18 erilaista iltaa.
Luvassa on paljon hyvää musiikkia, innostavia ja elämänmakuisia puheenvuoroja,
lämmintä yhdessäoloa ja koskettavia sanoja. Illan isäntänä toimii ja musiikista vastaa
monesta laulustaan tutuksi tullut Majatalo-idean isä, gospelmuusikko Pekka Simojoki
yhdessä riihimäkeläisen EtCetera-kuoron kanssa. Illan puhujavieraana on evankelista
Ilkka Puhakka, joka tunnetaan puhuttelevasta ja värikkäästä puhetyylistään. Tarjolla
myös kahvia.

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

| Vaikuta kirkon tulevaisuuteen nyt
MARRASKUUSSA järjestetään valtakunnalliset seurakuntavaalit. Vaaleilla
valitaan päättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle seurakuntien hallinnossa.
Kouvolassa pidetään kahdet vaalit: valitaan jäsenet seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon sekä paikallisseurakuntien
seurakuntaneuvostoihin. Seurakuntavaaleissa äänioikeus on yli 16-vuotiailla seurakunnan jäsenillä.

KOUVOLAN EV.LUT.¤
SEURAKUNNAT
kouvolanseurakunnat.fi

Luottamushenkilöt kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. He päättävät
monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista,
kuten työntekijävalinnoista ja kirkollisveroprosentista.
Ehdokasasettelu jatkuu 15.9. saakka.
Vaikuta kirkon tulevaisuuteen ja asetu
ehdolle sellaisena kuin olet! Ehdolle kut-

sutaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia,
täysi-ikäisiä seurakuntalaisia. Tärkeää on
halu toimia seurakunnan hyväksi. Ohjeen
ehdokkaalle löydät vaalisivustolta: kouvolanseurakunnat.fi/seurakuntavaalit
Seurakuntavaalien aikataulu
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
Vaalipäivä 20.11.2022
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