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Monet muutokset tulevat yllättäen, toisiin asioihin voi valmistua 
etukäteen varautuen. Hyvänä esimerkkinä nopeasta ja ennakoi-
mattomasta asiasta on covid-19, suomalaisittain korona-epide-
mia, joka on laittanut koko maailman terveyshuollon ja talouden 
täysin sekaisin.  

On vaikeata vieläkään käsittää sitä, miten tällainen asia voi yhtä aikaa 
sekoittaa pienten ja suurten, valtioiden ja yritysten, perheiden ja yksilöiden, 
heikkojen ja vahvojen, lasten ja vanhusten, rikkaiden ja köyhien niin arjen 
kuin juhlan turvallisuuden ja rutiinit.  Ehkä enemmän kuin ennen juuri täl-
laisena aikana todentuu ajatus siitä, että ihmiset, jotka ovat ilman Jumalaa, 
ovat myös ilman toivoa maailmassa!

Samalla kaikki tämä on asettanut seurakunnat ja yksilöuskovat miettimään 
täysin uudella tavalla perustehtäväämme; miten tavoittaa ihmiset evankeliu-
milla, lohdutuksen ja toivon sanomalla.  Olemme joutuneet toteamaan, että 
digiaikana tarvitsemme täysin uusia työtapoja ja taitoja missiomme toteut-
tamiseksi.

Tätäkö Jumala tarkoittaa puhuessaan ”muuttumisesta mielen uudistuksen 
kautta”.

Toisenlaisesta muutoksesta, johon on 
pitänyt varautua, ja johon olemme 
vanhimmistoina koko menneen 
vuoden intensiivisesti varautuneet, 
kertoo seuraavalla sivulla 
oleva tiedote.

  
   Yksi teistä  
   Kari Ketoja
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Kotkan pastoreiden vastuiden 
uudelleen jako 1.1.2021 alkaen: 

- Johtava pastori Sami Silanen, 
vastuualueet perhetyö ja seurakun-
nan julistustyön johtaminen

- Seurakuntapastori Kari Hänni-
nen (oto.), vastuualueet vanhimmis-
ton puheenjohtaja, seurakuntatyön 
johtaminen

- Senioripastori Kari Ketoja (30 % 
työaika elokuun loppuun saakka), 
vastuualueena seurakuntatyön siir-
täminen ja mentorointi, julistustyö.

Tiedotteen henkeen sisältyy myös 
se, että pyrimme palkattujen työnte-
kijäresurssien lisäksi hyödyntämään 
myös muilta osin yhteisiä voima-
varojamme, voidaksemme täyttää 
Jumalan meille antaman tehtävän 
mahdollisimman hyvin. Näiden 
asioiden kartoittaminen on hyvin 
ajankohtaista myös siksi, että Kot-
kan pastoritiimissä tapahtuu tulevan 
vuoden alkupuoliskolla ajan muka-
naan tuomia luonnollisia muutoksia. 
Niiden sujuvan toteuttamisen var-
mistamiseksi ne kannattaa toteuttaa 
nimityksinä jo vuoden vaihteessa.

TIEDOTE KOTKAN JA KARHULAN 
HELLUNTAISEURAKUNTIEN JÄSENILLE

Vuosien ja vuosikymmenten aikana Kotkan ja Karhulan Hellun-
taiseurakuntien välillä on vallinnut hyvä ystävyys ja tarvittaessa 
myös yhteistyö. Aika ajoin on kuitenkin ollut tilanteita, joissa 
yhteydenpito ei ole ollut riittävää. Se on johtanut muun muassa 
päällekkäisiin tapahtumiin ja molemmissa seurakunnissa yhtä 
aikaa oleviin samankaltaisiin tilaisuuksiin.

Haluamme parantaa tiedonkulkua ja toinen toisemme tunte-
mista, voidaksemme jatkossa paremmin ottaa toinen toisemme 
huomioon. Seurakuntiemme vanhimmistot päättivät yhdessä 
17.11.2020 pitämässään kokouksessa aloittaa säännölliset vanhim-
mistojen yhteiset kokoontumiset, sekä lisätä pastoreiden keskinäis-
tä yhteistyötä

Kotkan ja Karhulan Helluntaiseurakuntien vanhimmistot



Miksi tarvitsemme tätä teemaa? 
Olen huomannut vuorovaikutuk-
sessa ihmisten kanssa, että palaut-
teen käsitteleminen on vaikeaa. 

Jos koen että minua moititaan, 
vedän puolustusasenteen päälle 
ja loukkaannun. Tai jos koen että 
minua kiitetään, olen vähättelevä: 
eipä kestä! 

Tämä johtuu siitä, että en muista, 
että olen arvokas.

En vaadi muita pitämään minua 
arvokkaana, se ei nyt kuulu tähän. 
Mutta samaan aikaan tiedän, että 
kannan Jumalan antamaa kutsu-
musta, persoonaa ja ikuista elämää 
mukanani. Kun arvostan ja rakas-
tan näitä itsessäni ja annan niiden 
vahvistua, olen parempi tunnusta-
maan ne myös naapureissani.

Arvokas -ajattelutapa lähtee sisältä 
ulospäin: Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi. Matt. 22:39.
Arvokas -teema kutsuu ajattele-
maan sitä mikä on hyvää. 

Sami Silanen
johtava pastori
Kotkan helluntaiseurakunta

Teema vuodelle 2021: ARVOKAS
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Rukous- ja paastoviikko

Toteutamme rukous- ja paasto-
viikon 11.-17.1.2021 yhdessä Kar-
hulan ja Kotkan kanssa. 

Rukouksen toteutustapoja on mo-
nenlaisia: 
• Ota kävelylenkki rukouksen 

merkeissä. 
• Kun liikennevalot ovat punai-

set, rukoile hetki. 
• Kun imuroit, rukoile. 
• Soita ystävälle ja rukoilkaa 

yhdessä. 
• Laita herätyskello soimaan 

varttia aiemmin ja pyydä 
Jumalaa ohjaamaan tiesi ja 
ajatuksesi. 

• Psalmit, rukous- ja hartaus-
kirjat auttavat, jos on vaikeaa 
sanoittaa tuntoja. 

• Älä vain laita silmiä kiinni ja 
ala murehtia, vaan ota usko 
suureen Jumalaan mukaan ru-
koukseesi. Hän rakastaa aitoja, 
sydämestä nousevia rukouk-
siasi!

Rukousaiheita: 
• Oman identiteetin vahvistumi-

nen Jumalan lapsena. 
• Oman seurakuntayhteyden 

vahvistaminen uusilla tavoilla
• Oman kutsumuksen todeksi 

eläminen ja ilosanoman levit-
täminen. 

• Uskosta osattomat läheiset. 
• Sairaat ja kärsivät ihmiset.
• Lapset ja nuoret. 
• Pastorit ja muut hengelliset 

vanhemmat. 
• Kaupunkimme ja valtiomme 

johtajat. 
• Lähetystyö.

Sami Silanen
johtava pastori
Kotkan Helluntaiseurakunta
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Mitäs jos paastoaisit?
 

Joitakin vuosia sitten olisin saatta-
nut jättää tällaisen jutun lukemat-
ta.  Yritykset paastota olivat joko 
päätyneet huonoon oloon, kiuk-
kuun ja pieneen huimaukseen. Tai 
sitten nälkä oli tehnyt tehtävänsä 
ja jääkaapin sisällön houkutus oli 
käynyt liian ylivoimaiseksi. Niin-
pä halusin siirtää aiheen visusti 
syrjään ja totesin, että paastoa ei 
ollut tarkoitettu minulle.

Pieni sana Raamatussa kuitenkin 
jäi vaivaamaan ja se oli ”kun”. 
Jeesus ei käskenyt paastoamaan 
vaan hän automaattisesti oletti niin 
tapahtuvan.  ”Kun paastoatte, älkää 
olko synkän näköisiä niin kuin 
tekopyhät… Mutta kun sinä paas-
toat, voitele pääsi ja pese kasvosi, 
jotta sinun paastoamistasi eivät 
näkisi ihmiset vaan sinun Isäsi...” 
(Matt.6:16-18) 

Toisessa kohdassa Jeesukselta 
kyseltiin, miksei hänen opetuslap-
sensa paastoa. Jeesus vastasi heille 
”Eivät kai häävieraat voi surra, 
kun sulhanen vielä on heidän 
kanssaan? Mutta päivät tulevat, 
jolloin sulhanen otetaan heiltä 
pois, ja silloin he paastoavat.” 
(Matt.9:14-15) 

Se, että Jeesuksen opetuslapset 
eivät paastonneet oli muiden sil-
missä outoa. Tässäkin Jeesus vain 
ilmoittaa, että tulee kyllä aika, kun 
he paastoavat. Kummassakaan 
Raamatunkohdassa ei edes keho-
teta paastoamaan, vaan pidetään 
itsestään selvyytenä, että niin 
tehdään.

Niinpä joudummekin pysähty-
mään uudelleen otsikon kysymyk-
sen edessä, mitä jos paastoaisim-
me? Asia ei välttämättä kuitenkaan 
tunnu niin vetoavalta. 

Uskon, että yksi syy siihen on, 
että olemme tehneet mielessämme 
paastosta jotain todella vaikeaa. 
Raamatussa kuitenkin kerrotaan 
monen pituisista paastoista Jee-
suksen 40 vuorokauden paasto ei 
ole mikään ideaali vaan paastoja 
oli puolesta vuorokaudesta ylös-
päin. Lisäksi ns. Danielin paasto 
oli osittainen paasto, jossa kieltäy-
dyttiin vain määrätyistä ruoka-ai-
neista.

Voimme siis päätellä, ettei ole 
olemassa jotain oikeaa aikaa tai 
tapaa paastota. Tämä vapauttaa 
meitä näkemään muutakin kuin 
kurjuutta, kun mietimme asiaa. Ei 
tarvitse heti ottaa mitään pitkää 
urakkaa vaan voi elämäntilanteen 



mukaan paastota. Myös erilaiset 
lääkitykset, sairaudet ja ikä asetta-
vat meille rajoituksia, joita on to-
della tärkeää noudattaa. Varsinkin 
pidempiin paastoihin kannattaa 
ryhtyä viisaudella ja ottaa selvää 
turvallisista tavoista paastota.

Mitäs jos lähtisit liikkeelle siitä, 
että jätät yhden ruokailun välistä 
ja sen ajan käyttäisit rukoiluun? 
Tai seuraavana sellaisena päivänä, 
kun tiedät, ettei ole niin kiirettä, 
paastoaisit esim. 12 tuntia? Ei 
kuulostaa enää niin pahalta vai 
mitä? Tästäkin voi olla jo aika-
moinen voima esirukouksiisi. 

Parempi paastota vain sen verran 
ja sellaisella ruokavaliolla, että 
haluaa tehdä sen toistenkin, kun 
aloittaa pitkällä ja liian rankalla 
paastolla ja todeta, ettei ikinä ha-
lua enää tehdä sitä uudelleen. 

Mikäli ruuasta paastoaminen ei 
onnistu, valitse jokin asia elämäs-

säsi, mikä vie aikaa ja käytä va-
pautunut aika rukoukseen. Miten 
olisi esim. viikon somepaasto? 

Minkä tavan valitsetkaan, rohkai-
sen sinua lähtemään mukaan yh-
teiseen rukous- ja paastoviikkoon. 
Tiedän jo kokemuksesta vastaa-
vien viikkojen perusteella, että 
jotain hyvää tulee tapahtumaan, 
kun seurakunta rukoilee. 

Katsotaan, mitä Jumalalla on meil-
le tällä kertaa varattuna.

Marjaana Rauma
pastori 
Karhulan Helluntaiseurakunta

Tärkeämpää on 
tähdätä säännölli-
syyteen, kuin kerran 
vuodessa hurjaan 
putkeen.

”    

7



2 Rukous- ja paastoviikko
Ke 13.1 klo 13 Voimavara Kotkan hsrk
Ke 13.1 klo 18 Hope-tanssiryhmä
To 14.1 klo 18 Sana ja rukous
Su 17.1 klo 11 Jumalanpalvelus | Marjaana Rauma

3 Ke 20.1 klo 12 Päivärukous
To 21.1 klo 18 Sana ja rukous
Pe 22.1 klo 18-20 Kids’ Action Night
Su 24.1 klo 11 Jumalanpalvelus | Marjaana Rauma

4 Ke 27.1 klo 13 Voimavara
Ke 27.1 klo 18 Hope-tanssiryhmä
To 28.1 klo 18 Sana ja rukous
Su 31.1 klo 15 Jumalanpalvelus

5 Ke 3.2 klo 12 Päivärukous
To 4.2 klo 18 Sana ja rukous
Su 7.2 klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus | Kari Ketoja

tammikuun 2021 viikko-ohjelma

Noudatamme viranomaisten koronaohjeistusta. Lehtemme painoon 
mennessä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on 
kielletty 10.1.2021 saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkoti-
loissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 
joihin osallistuu enintään kymmenen henkilöä edellyttäen, että turvalli-
suusohjeistusta noudatetaan. 

Ilmoitamme muutoksista Ankkuri-lehdessä, seurakuntien nettisivuilla  
ja sosiaalisessa mediassa.

Karhulan helluntaiseurakunta
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Tilaukset  ennakkoon 15.1.- 19.1. klo 12-18 numerosta 
0400 187 321 (Hannu)  puhelimitse tai  tekstiviestillä. 
Nouto la  23.1. klo  13 -15 Kotkan helluntaikirkolta. Kiitos tuestasi!

Riisipiirakka-
myyjäiset 
lähetystyön 
hyväksi

KOTKAN HELLUNTAISEURAKUNta

2 Rukous- ja paastoviikko
Ma 11.1. klo 18 Israel-ilta
Ke 13.1 klo 13 Voimavara 
Ke 13.1 klo 18 Sana ja rukous | Stina Turpeinen
Pe 15.1. klo 18 MIX-ilta
La 16.1. klo 18 Nuortenilta
Su 17.1. klo 16 Jumalanpalvelus, jumalanpalvelusten tiimi

3 Ma 18.1. klo 18 Naisten raamattupiiri
Ke 20.1 klo 18 Sana ja rukous | Kari Hänninen
Su 24.1. klo 11 Jumalanpalvelus | Kai Arasola, Kari Hänninen

4 Ma 25.1. klo 18 Israel-ilta
Ke 27.1 klo 13 Voimavara
Ke 27.1 klo 18 Sana ja rukous | Jari-Pekka Rantala
Pe 29.1. klo 18 MIX-ilta
La 30.1. klo 18 Nuortenilta
Su 31.1. klo 11 Jumalanpalvelus | Kari Ketoja, Maija-Liisa Ketoja 

5 Ma 1.2. klo 18 Naisten raamattupiiri 
Ke 3.2. klo 18 Sana ja rukous | Kari Hänninen
Su 7.2. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus | Sami Silanen, Kari 
Hänninen



Pastori
Marjaana Rauma | 045 124 9418, 
karhulan.hsrk@kymp.net

Vanhimmisto
Petri Kumpunen | 041 455 2220, 
perhe.kumpunen@kymp.net
Juha Turunen | 050 545 8263, 
ju.katur@gmail.com

Kids`Action Night
Saara Kumpunen | 045 678 8771

Pyhäkoulu
Tarja Turunen | 050 340 2244

Seurakunnan tilinumero 
FI13 5172 8120 0223 91
Viitenumerot
• Seurakuntatyö: 1232
• Kirjamyynti: 1261
• Lähetysmyyjäiset: 1274

Kiinteistöprojektin tilinumero
FI23 5172 0220 1422 94
Viitenumero: 1
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yhteystietoja 
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Seurakuntatyön suunnitteluryh-
mässä vanhimmiston lisäksi
Mirjam Halmetoja 
Maija-Liisa Ketoja | 0500 55 9761 
maija-liisa.ketoja@kymp.net
Merja Lappalainen | 050 330 8342 
merja.lappalainen53@gmail.com
Stina Turpeinen 
Noora Silanen | 044 993 1151 | 
silanen[at]gmail.com
Liisa Avelin | 050 563 9956 
liisa.avelin@kymp.net

Yhdistyksen hallituksen pj 
Pekka Lappalainen

Pastorit
Sami Silanen, johtava pastori | 
044 356 9333, sami.silanen@gmail.com
Kari Hänninen, seurakuntapastori 
(oto) | 040 721 5214 | 
kari.hanninen@pp3.inet.fi 
Kari Ketoja, senioripastori |  
050 052 9761 
kari.ketoja@kotkanhelluntaisrk.fi
Pastorin toimisto on avoinna 
keskiviikkoisin klo 10-13 
(käynti Puutarhakadun puolelta)

Vanhimmisto
Kari Hänninen (pj)
Pekka Lappalainen (vpj) |
050 587 7279
pekka.lappalainen@kymp.net
Reijo Metsälä | 044 555 2506, 
reijo.metsala@kymp.net
Markus Räsänen | 040 721 7244 
markus.rasanen@gmail.com 

Isännöintitiimi 
Reijo Metsälä, Jari-Pekka Rantala 
ja Markus Räsänen

Diakonit
Sinikka Hostikka | 040 055 7231
Stina Turpeinen | 044 025 5898

Talonhoitaja
Arja Vihavainen-Nyholm | 
044 309 1253

yhteystietoja 

Lähetystoimikunta
Mirjam Halmetoja, pj | 040 709 9758
Eero ja Linnea Valtiala, lähetys-
työntekijät | eero.valtiala@fida.info, 
linnea.valtiala@fida.info

Fida Kotka
05 218 2600 | Mariankatu 14, 
avoinna ma-pe klo 9-18, la klo 10-15

Seurakunnan tilinumerot
Nordea FI97 1598 3000 1006 69 
OP FI77 5172 0220 0190 05
Kirjakaupan tilinumero on FI97 
5172 0210 0052 38 
Viitenumerot
• Seurakuntatyö 3010
• Lähetystyö 3308,
• Lapsi- ja nuorisotyö 3120
• Fidan maallikkopastoriprojekti 
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KOTKAN HELLUNTAISEURAKUNta



Kaivokatu 10, 48100 Kotka
www.kotkanhelluntaisrk.fi

Karhulan helluntaiseurakunta 
Suntionkatu 13, 48600 Kotka 
www.karhulanhelluntaisrk.fi

 

Lehden toimitus toivottaa 
jokaiselle lukijalle 

siunattua vuotta 
2021!

Kotkan helluntaiseurakunta

Karhulanhelluntaiseurakunta
KotkanHelluntaiseurakunta
kotkan_helluntaiseurakunta
Kotkan helluntaiseurakuntaKarhulan Helluntaiseurakunta


