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KOSKELAINEN
J U L K A I S I J A :  K O S K E N  T.L . O  S U U S K A  S S A  

Toim ittaja: Kaarina Kittilä Vastaava : Urpo Kinnala

Johta ja : Urpo Kinnala, hallintoneuvoston puheenj. O rvo Puolaviita, johtokunnan puheenj. Veikko Manner. Puh. 69 311 , postisiirto 15 297

S I S Ä L L Ö S T Ä :

# Mitä Suomen kirkko omistaa?

# Kosken srk:n varoista nuorisotyöhön 9 800 mk, kirkkomusiikkityöhön 498 mk

# Rovasti Erkki Normajan 
paimenkirje

# Yksinäisten vanhusten 
hoito-ongelma

# Koulut saatava myötä
mielisiksi nuorisotyölle

# Khra Eino Lehtisaari 
hyväksyy minihameet, 
vastustaa naispappeutta

Kosken seurakuntalaisten nuorimmat totuttavat avaamaan kirkon raskaan oven. Nähtäväksi 
jää pystyykö kirkko tulemaan heille niin läheiseksi ja kiinnostavaksi, että heistä tulee seura
kunnan aktiivisia jäseniä.

% Musiikki vilkastuttaisi 
Kosken
seurakuntaelämää
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Rovastin paimenkirje

HYVÄT KOSKELAISET!

Monesti olen puhunut teille 
julkisesti ja yksityisesti. Salli
nette, että nyt kirjoitan teille 
tämän kirjeen. Se on tarkoi
tettu aivan jokaiselle henkilö
kohtaisesti.

Tasan kaksikymmentäkaksi 
vuotta sitten, vapunpäivän 
myöhäisinä tunteina, tulin per
heineni ensimmäistä kertaa 
Kosken T.l. vanhaan pappi
laan. Matka oli ollut pitkä, ja 
silloisissa oloissa, jossain mää
rin vaikeakin. Mutta jotkut tu
levista naapureistamme olivat 
huomaavaisesti lämmittäneet 
pappilan ruokasalin. Sen lat
tialla, veljesvuoteella, nukuim
me ensi yömme koskelaisina. 
Sen vapunpäivän jälkeen on 
paljon tapahtunut ja muistojen 
filminauhalle on jäänyt värik
käitä kuvia:

Teidän kodeissanne, rakkaat 
seurakuntalaiset, on yhdessä 
hetkiä vietetty. Joskus olem
me tavanneet elämän arjen 
keskellä, mutta hyvin usein 
silloin, kun kodeilla on ollut 
syytä iloon ja kiitollisuuteen, 
taikka päinvastoin, kun surun 
siipi on koskettanut elämää. 
Silloin tällöin on ollut kysy
mys rakastetun matkatoverin 
saattelemisesta iäisyyden rajal
le ja seurakunnan paimenta on 
tarvittu näyttämään kotitietä 
ja jakamaan lääkkeeksi lähes
tyvää kuolemaa vastaan Kris
tuksen ruumiin ja veren sak
ramenttia. Monet ja herkät 
ovat muistojen kuvat. Ne pu- 
huttelevat hiljentyvää kulki
jaa väkevästi!

Muistan rakkaasti kaikki tei
dät, joilla tiedän juuri nyt ole
van vaikeata. Elämän raskaat

kuormat ovat tosiasia, josta 
emme pääse. Niiden tarkoituk
sia emme läheskään aina ym
märrä. Ja usein kapinoimme 
Jumalaakin vastaan niiden täh
den. Kuitenkin on myös totta, 
—  ja sen olen Koskellakin 
monesti todennut, — että tus
kien koulussa Siioni vieläkin 
heleimmin laulaa kiitosta Her
rallensa. Ihminen on sellaisil
la kohdilla pieni ja avuton. 
Herra se on, joka antaa voi
mat. Mutta toivoisin kuiten
kin, että kärsivä ihminen olisi 
sen jaksanut ymmärtää, että 
lähimmäinen ja pappikin ha
luaisi olla mukana elämän 
kuormia kantamassa, vaikkei 
hän löydä edes sanoja halunsa 
ilmaisemiseen. Kiusatut ystä
vät! »Hän vahvistaa teitä lop
puun asti, niin että olette nuh
teettomat meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen päivä
nä.» 1. Kor. 1. 8.

Entä vanhusten kerhon rak
kaat kävijät! Jokaisella teillä
kin on vaikeutenne. Mutta ei
vät huonot säätkään ole teitä 
pidättäneet kokouksistamme. 
Ja kaikki ystäväni vanhainko
dissa! Kiitän jokaisesta kerras
ta, jolloin olen saanut teille 
todistaa Kristuksesta. Soikoon 
meidän yhteisenä m atkavirte
nämme se rukous, josta olem
me yhdessä opetelleet: »Mun 
vaipuu voimani, käy, Jeesus, 
voimaksi. Sä valo ole mulle, 
kun sammuu silmäni!» (v. 
490). Hautausmaalla - ja siu
nauskappelissa on Jumalan 
peltoon heitetty kallista sie
mentä. Rakkaan professori- 
vanhuksen Kristus-veistos on 
sanattomalla saarnallaan usko
mattoman monta kertaa tuke
nut avutonta pappia, kun se 
siunauskappelin alttarilta on 
julistanut Voittavan Kristuk
sen valtaa ylitse meren kaik
kien ärjyjen: »Olkaa turvalli
sella mielellä, minä se olen, äl
kää peljätkö.» (Mat. 14.27). 
Lähetän tämän mukana kiitol
liset ja kunnioittavat ajatuk
seni professori Liipolalle ja 
hänen uskolliselle puolisollen
sa!

Kirkossa, sen ehtoollispöy
dässä taikka kastemaljan ää
ressä, juhlissa, joita meillä on 
ollut, kinkereillä, sairaalakäyn
neillä, kaikkialla me olemme 
monesti elävästi tunteneet, et
tä ylösnoussut Herra on ollut

keskellämme ja pienetkin 
eväät ovat tulleet siunatuiksi. 
»Herralta se on tullut; se on 
ihmeellistä meidän silmissäm
me.» Ps. 118. 23.

Vilpittömällä kiitollisuudel
la ajattelen työtovereitani. Nii
tä, joiden palvelus jo aikaisem
min on loppunut ja niitä, jot
ka vielä jatkavat tältä rajavii
valta. En mainitse heitä ni
meltä. Mutta jokaisella on py
syväinen paikka kiitollisessa 
sydämessäni. Jumala on suo
nut minulle hyviä ja luotetta
via työtovereita. Näin sanoes- 
sani ajattelen myös niitä, jot
ka seurakunnan monilla työsa
roilla ovat uskollisesti palvel
leet. Mitä olisi lapsityöstä tul
lut, ellei olisi ollut pyhäkou
lun opettajia! Ja kuinka yh
teisvastuu olisi hoidettu, ellei 
olisi ollut ihmisiä, jotka hyvin 
tietäen työn epäkiitollisuuden, 
kuitenkin ovat uudestaan ja 
uudestaan lähteneet asiallensa 
kannustimenaan vain se tieto, 
että palvellen tarvitsevaa lä
himmäistä voin palvella sitä 
Herraa, joka minun edestäni 
on kärsinyt ristin. Ajattelen 
japanilähetysiltojen ja muiden 
työiltojemme arkoja viritteli- 
jöitä, kun he ovat olleet puu
hassa hankkiakseen kokoontu
mispaikkoja ystävien yhteen- 
tulemiselle, ja niitä, jotka ovat 
valmistelleet juhlia. Kiitän nii
tä, jotka ovat levittäneet hy
viä kristillisiä lehtiä tai kirjal
lisuutta koteihin. Kaikille heil
le tuon tässä monesti myöhäs
tyneen taikka peräti unohtu
neen kiitokseni! En voi olla 
sanomatta, mikä ilo ja ihme 
on ollut, kun kodit ovat avan
neet ovensa Jumalan temppe
liksi ja kun kerta kerran jäl
keen on tapahtunut, että ystä
vät ovat uskomattoman suuri
na joukkoina kokoontuneet ja 
tapetun Karitsan kiitos on yh
teislauluissa väkevästi kaiku
nut. »Kiitos hetkistä, Herra!»

Tästä onkin lyhyt matka tei
dän luoksenne, laulun lahjalla 
varustetut ystävät. Teille Ju
mala on antanut ainutlaatuisen 
armolahjan! Varmaan musii
kin ja laulun viljelijä tuntee 
sen, mikä myös on oleellista 
koko kristityn kilvoituksessa: 
meidän ilmaisukeinomme ovat 
riittämättömät, kun on puhe 
Jumalan nimen kiitoksesta!

On virsi täällä heikko vain
ja köyhä kiitoksemme. 

Kaikesta, minkä meille soit
jo täällä iloksemme 

me emme kyllin johtoas voi
ylistää ja armoas, 

mi siunas askelemme.»
(V. 427. 3)

Kiitän Kosken kirkkokuo
roa ja muita laulajia heidän ar
vokkaasta osuudestaan seura
kuntaelämään. Pitäkööt he 
kohdaltansa huolta siitä, ettei 
veren kiitos seurakunnassa lak
kaa!

Luottamushenkilöt! Te olet
te saaneet erityisen tehtävän 
yhteisten asiain valvomisessa 
ja hoitamisessa! Näitten vuo
sien aikana olen teissä oppinut 
kunnioittamaan Suomen nai
sen ja miehen parhaita omi
naisuuksia! Te olette yksin 
tuumin, ei riidellen, mutta 
kylläkin rakentavasti keskus
tellen ja rauhallisesti neuvotel
len pyrkineet tuloksiin. Teillä 
ei ole ollut ihmisten tekemiä 
raja-aitoja tai kuiluja toista 
toisesta erottamassa. Te olette 
etsineet sen seurakunnan pa
rasta, jonka palveluksessa te 
olette saaneet kutsun. Uskal
taisin myös sanoa, että tulok
sia on tullut. Me olemme tääl
lä kokeneet jotakin siitä, mitä 
sanomme Jumalan siunauksek
si. Tosin vain ulos päin näky
vät saavutukset ovat meidän 
nähtävissämme, hengelliset, 
jotka tietenkin ovat pääasia, 
eivät ole meidän mitattavis
samme. Kun kiitän teitä, saa
nen samalla lausua sen toivo
muksen, että Jeesus Kristus ja 
Raamattu olisivat meille rak
kaita ja meidän mieskohtaisen- 
kin elämämme oppaita!

Tahallani olen jättänyt vii
meiseksi seurakunnan tulevai
suuden: lapset ja nuoret. He 
ovat meidän kallein ajallinen 
omaisuutemme. Heissä elää 
jo huomispäivän Koski ja huo
mispäivän isänmaa. Toivon, 
että kaikkialla pannaan erityi
sen suurta painoa lasten ja 
nuorten hengelliselle hoidolle, 
sillä ajan merkit eivät ole suo
tuisat.

Voimattomuuteni ja osaa
mattomuuteni rippikoulussa ja 
nuorisotyössä olen tuntenut. 
Toisaalta toivoni on elpynyt 
kahdenkeskisissä keskusteluis
sa. Nuorten prosentti yhä vä
henevän kirkkokansan joukos
sa on myös ollut melkoinen.
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Arkipäivän kristillisyyttä 

koskevia kysymyksiä rovastille

Rovasti E rkki Normaja ja mv. Ventti M ikkola kinkereillä.

Mutta erityisesti olen saanut 
rohkaisua kiirastorstain ehtool
lispöydästä: pöytä pöydän jäl
keen rippikoulun oppilaita 
vuosien varrelta! Tuskin teil
lekään olen sitä osannut oi
kein sanoa, mutta olen rakas
tanut jokaista nuorta ihmistä 
ja pyrkinyt seuraamaan, kuin
ka hän selviytyy. Vastaavasti 
olen tuntenut tuskaa tappiois
ta, joita myös on tullut. Nuo
ren ihmisen rinnalla tahtoisin, 
jos osaisin ja voisin, taistella 
hänen valtavissa vaikeuksis
saan. Ja kaikille, jotka olette 
saaneet osallenne nykyajan 
kiusatun nuoren johdattami
sen Herran Jeesuksen tykö, 
tulen jatkuvasti rukoilemaan 
viisautta ja voimaa ja rohkeut
ta, myös hyvin suurta rakkaut
ta ja pitkämielisyyttä, sillä 
näitä kaikkia tarvitaan. Emme 
saa olla ihmisten tai joukkojen 
perästäsanojia. Meidän tulee 
luoda silmämme uskon alka
jaan ja täyttäjään, Herraan 
Jeesukseen. Varma vakaumuk
seni on, että me ainoastaan 
siten säilytämme kodeillemme 
ja isänmaallemme sen, mitä 
meille on annettu.

Olen edellä kirjoittanut sy
däntäni lähellä olleista asiois
ta, jotka kaikki ovat liittyneet 
kutsumustyöhöni. On myös ol
lut muuta yhteistyötä ja muita 
ihmissuhteita. Niistäkin muis
tikuvani ovat yleensä mielui
sia. Lausun sydämelliset kii
tokseni kaikille, joiden kanssa 
olen tässä mielessä saanut ol
la yhteisessä työssä ja vaivan
näössä. Ymmärtäisin, että täs
täkin työstä on joitakin myön
teisiä tuloksia olemassa. Jätän

ystäväni Jumalan ja hänen ar
monsa sanan haltuun ja toi
von, että kanssakäymisemme 
olisi voinut myötävaikuttaa 
siihen, että elämän suurissa pe
rusratkaisuissakin löytäisimme 
toinen toisemme lämpimän 
veljenkäden!

Minkätähden olen tämmöi
siä kirjoittanut? Suomalaiset 
ovat sananparressaan sano
neet: »Seorakunt om pysyväi- 
ne, mutt papp muuttuvaine». 
Juuri siitä on nytkin kysymys. 
Aivan pian täyttää tämän var
tiopaikan Siionin muuriaukos- 
sa toinen mies. Tämä on siis 
eräällä tavalla jäähyväiskirje, 
jonka olen sinulle kirjoittanut. 
Samasta syystä vielä tässäkin 
pyytäisin, koska tämän pyyn
nön esittäminen on meille eri
tyiseksi tehtäväksi annettu: 
»Anna sovittaa itsesi Jumalan 
kanssa. Sen, joka ei synnistä 
tiennyt, hän meidän tähtemme 
teki synniksi, että me hänessä 
tulisimme Jumalan vanhurs
kaudeksi». (2. Kor. 5. 24). 
Turvautukaa, ystävät, koko- 
naisesti lunastuksen ja kas
teen armoon!

Rauhan Jumala olkoon kaik
kien teidän kanssanne!

Suokoon hyvä Jumala elä
vän siunauksensa Kosken seu
rakunnalle!

Koko perheemme osaksi tul
leesta rakkaudesta ja kärsiväl
lisyydestä kiittäen

Erkki Normaja

(Sulkalan pappilassa vapun
päivänä 1968).

—  V oiko  ihm inen tulla to i
meen ilman Jumalaa?^

— Sielunhoidollisissa kes
kusteluissa olen havainnut, et
tä ihmisen omat päätökset ei
vät elämän koettelemuksissa 
kestä. Ihminen, joka on välin
pitämätön uskontoon ja Ju
malaan nähden tarvitsee jossa
kin elämänsä vaiheessa Juma
laa.

—  M iten kiireessä elävä ih
m inen voi perehtyä raamat
tuun ja Jumalan sanaan?

—  Ennen kodeissa luettiin 
postillaa. Se oli nuorten mie
lestä usein ikävä päivittäinen 
velvollisuus. »Postillapak- 
koon» ei pitäisi mielestäni ny
kyisin enää mennä, mutta sen 
sijaan pidän tärkeänä, että 
perhe kokoontuisi iltaisin pie
neksi hetkeksi rukouksen ää
reen. Tällainen yhdessäolon 
hetki yhdistäisi perhettä sano
mattomasti ja vaikuttaisi per
heen koossapysymiseen. Tässä 
lyhyessä tilaisuudessa voitai
siin raamatunlukuakin harras
taa, vaikkapa vain pieni luvun 
osa kerrallaan.

—  M itä mieltä olette koulu
jen uskonnonopetuksesta ja aa
muhartauksista?

— Suomen kodit ovat lute
rilaisia ja niillä on oikeus odot
taa, että kouluissa annetaan 
lapsille tunnustuksellista us
konnonopetusta. Koulussa yh
teiset aamuhartaudet taas kuin 
kokoavat oppilaat yhteen en
nen päivän ponnistuksia. Täs
sä mielessä keskusradiojärjes- 
telmäkään ei kouluissa ole suo
siteltava.

Kodit avanneet 
ovensa srk:n 

nuorisokerhoille
Seurakunnan nuoriso-ohjaa

ja Paavo Moilanen on ollut 
Koskella 8 kuukautta työsken
neltyään sitä ennen Perttelissä 
ja Yli-Härmässä. Hän kertoo 
järjestävänsä nuorisolle kes- 
kusteluiltoja, leirejä ja retkiä. 
Kyläkerhot kokoontuvat usein 
kouluissa, mutta hän toivoo 
koulujen taholta myötämieli- 
sempää suhtautumista nuorten 
kokouksiin. Sen sijaan hän 
kertoo olevansa tyytyväinen 
koteihin, jotka ovat avanneet 
ovensa nuorille. Kotona syn
tyy välitön ja kodikas tunnel
ma.

—  O nko ahdistuneita ih
misiä nykyisin paljon maaseu
dulla?

—  Maaseudun eläjille ahdis
tuneisuus ei ole samanlainen 
ilmiö kuin kaupunkien ahtais
sa oloissa eläville. Maanviljely 
on myös jumalanläheinen am
matti tehdas- ja virastotyöhön 
verrattuna. Sen sijaan asutus
keskuksista päin voi levitä us
kontoon nähden välinpitämä
tön ja kielteinen kanta. Täällä 
välinpitämättömyys toistaisek
si näkyy vain kirkossakävijöi
den harvalukuisuutena. Mutta 
siihenkin on selityksensä ny
kyisessä vilkkaassa tietoliiken
teessä. Jos taas on kysymys us- 
konsisällön poispanemisesta, 
silloin liikutaan koko yhteis
kuntarakenteen olemassaolon 
kysymysten parissa. Jos ne va
lot sammuvat, joiden mukaan 
yhteistä laivaamme on ohjattu, 
silloin emme tiedä mihin 
olemme menossa.

Uskon selkeys antaa kansal
le ja sen kodeille henkisen va
pauden ja riippumattomuuden. 
Ajan oloon me voimme elää 
ihmisenarvoista elämää ainoas
taan silloin, kun syvällisellä ta
valla olemme omaksuneet sen 
totuuden, että »Kristus on 
meidät vapauteen vapautta
nut».

Keskusteluilloissa on käsi
telty monenlaisia aiheita us
konnosta käyttäytymiseen ja 
pukeutumiseen asti. Mieluim
min nuoret tulevat musiikki- 
iltaan, jolloin kuunnellaan le
vyjä ja keskustellaan niistä. 
Kesäisin pelataan lentopalloa 
ja mennään järven rantaan lei
rille. »Kunpa saataisiin läm
mitettävä hiihtomaja, silloin 
voitaisiin viettää leirejä tal
vellakin.»
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Kanttorin pitäisi olla seurakunnan musiikinjohtaja

M usiik in  m erk itystä  seurakuntaeläm än  v ilk astu tta jan a  
ei o le  v ie lä  k y llik s i ym m ärretty , sanoo yh deksän  vu otta  
K osken  kanttorin a  to im in u t M artti H annuksela , joka k e 
sän a lussa  jättää K osken  ja tk aak seen  k an ttorin työtään  H ä
m een lin n an  kaupunkiseurakunnassa. K anttori H annukselan  
sanoissa  on perää, sillä  k irkkoherra, d iakonissa, nuoriso- 
pappi ja  m u ut seurakunn an  v irk a ilija t saavat tehdä ty ö 
tään  seurakunn issa  täysip a in o isesti ilm an  sivu v irk oja , m u t
ta kanttori m u siik k ein een  katsotaan  useissa  seurakunnissa  
»h anttila iseksi» , jo ta  tarv itaan  vä lttäm ättöm issä  seu rak u n 
n a llis issa  tila isu u k sissa  papin  rinnalla .

Kanttori M artti Hannuksela

Kanttori Hannuksela tuumii, 
että seurakunnan ohjesääntöä 
voitaisiin muuttaa niin, että 
kanttorista tulisi seurakunnan 
musiikinohjaaja tai musiikin
johtaja.

—  Ajatelkaa, miten pal
jon seurakuntaelämäkin vil
kastuisi, jos seurakunnassa oli
si erilaisia kuoroja lapsikuo
roista alkaen, soitinyhtyeitä, 
musiikkiopetusta, musiikki-il- 
toja jne., sanoo kanttori Han
nuksela. Nämä kaikki yhtyeet 
voisivat esiintyä pienissäkin 
seurakunnallisissa tilaisuuksis
sa. Kaikki musiikkitoiminta 
herättäisi seurakuntalaisten 
kiinnostuksen musiikkiin ja sa
malla seurakuntaan. Sitten jo 
lähetyspiireissä ja ompeluseu
roissakin voitaisiin laulaa kuo
rona ja viljellä enemmän yksi- 
äänistäkin yhteislaulua. Lou
naissuomalaisesta kansanluon
teesta johtunee, että kuunnel
laan paljon puhetta ja puhu
taan itsekin, mutta lauletaan 
vähän. Virsiä voitaisiin juuri 
näissäkin tilaisuuksissa ope
tella. Tietenkin laulaminen

virkistää ja hengellinen mu
siikki vaikuttaisi samalla lail
la kuin hyvä saarnakin, var
sinkin kun ne saadaan samassa 
tilaisuudessa.

Kanttori Hannuksela tietää, 
että entisinä vuosikymmeninä 
koskelaisetkin lauloivat paljon 
Siionin Kanteleen lauluja. 
Evankeliumijuhlat ja evankee- 
liset seurat kokosivat kansaa 
tupien täydeltä. Puheiden lo
massa laulettiin. Laulettiin sy
dämen pohjasta ulkoa kaikki 
Siionin Kanteleen tutuimmat 
sävelet. Jos vanhempi kansa ei 
virsiä nyt laukkaan, se yhtyy 
heti lauluun kun veisataan 
Siionin Kannelta. Sanat muis
tetaan lapsuuden ja nuoruuden 
päiviltä ulkoa. Vanhusten lap
set ovat oppineet sanat van
hemmiltaan, sillä onhan seu
roja myöhemminkin pidetty.

—  Aivan samoin kuin dia
konissa tai nuorisopappi esit
tää seurakunnalle työsuunni
telmansa, aivan samoin voisi 
kanttori esittää työsuunnitel
mansa seurakunnan musiikki
elämää ja musiikinopetusta 
varten, jatkaa kanttori Han

nuksela. Koskella on paljon 
musiikista kiinnostuneita nuo
ria. He haluaisivat oppia soit
tamaan ja haluaisivat soittaa 
myös yhdessä. Mutta kantto
rilla pitäisi olla aikaa ohjata 
ja opettaa musiikkia . . .

Kanttori Hannuksela on ol
lut kanttorin työnsä ohella 
seurakunnan taloudenhoitajana 
yli 8 vuotta, yhteiskoulun mu
siikinopettajana 7 vuotta, 
kirkkokuoron johtajana 9 
vuotta ja mieskuoron johtaja
na 5 vuotta, kirkkohallinto- 
kunnan sihteerinä 6 vuotta, 
kirkkovaltuuston sihteerinä sa
man ajan ja kirkkoneuvoston 
sihteerinä 5 vuotta. Edelleen 
hän on Koskella toiminut nuo
riso- ja pyhäkoulutoimikunnan 
ja diakoniatoimikunnan jäse
nenä, Kosken Sinisten Partio- 
poikain vanhempainnevoston 
jäsenenä, raittiuslautakunnas
sa, Mannerheimliitossa, Osuus- 
kassan tilintarkastajana viisi 
vuotta, seurakunnan edustaja
na Asunto Oy Kirkkopuiston 
asuntoyhtiössä. Edelleen hän 
on tehnyt nuorisotyötä yhden 
vuoden ja antanut vuosittain 
lausunnot kirkkokäsikirjako- 
mitean ja virsikirjakomitean 
mietintöä varten sekä messu- 
sävellyksiä tutkivalle komiteal
le ja seurakuntien taloudellista 
asemaa tutkivalle komitealle.

Kosken seurakunnan ainoa 
musiikkielämän elähdyttäjä on 
ollut kirkkokuoro, jossa jäsen
määrä on vaihdellut 18—26. 
Kuoron naisvaltaisuus johtuu 
siitä, että kuoroon on kuulu
nut »meneviä miehiä», jotka 
ovat pysähtyneet muutamaksi 
vuodeksi paikkakunnalle ja 
joutuneet virkansa vuoksi taas 
muuttamaan pois. Tänä vuon
na ei mieskuoro ole toiminut.

Yhteiskoulun musiikinopet
tajana kanttori Hannuksela sa
noo olleensa myös mielellään. 
Valitettavasti koulusta puuttu
vat erikoisluokat ja on laulet
tava tavallisissa luokissa ilman 
instrumentteja. Ainoastaan ke
väisin ja syksyisin, kun voi- 
mistelunopetus on ulkona, juh
lasali ja piano ovat käytettä
vissä laulunopetuksessa. Ylem
millä ja alemmilla luokilla on 
omat lauluryhmänsä, jotka 
ovat esiintyneet kaikissa kou
lun juhlissa. Aikaisemmin oli 
myös nokkahuiluyhtye, josta 
oli luovuttava, kun lukujärjes
tystä ei saatu kaikille huilun
soittajille sopivaksi.

Kanttori on tullut tutuksi 
koskelaisille ja koskelaiset hä
nelle. Yhdeksän vuoden aika
na hän laskee vierailleensa vir
ka-asioissaan 86 talossa. Näi
hin vuosiin mahtuu 408 koti
käyntiä. Samana aikana hän 
laskee soittaneensa 585 juma
lanpalveluksessa, 143 vihkiäi
sissä, kuulustelleensa läksyjä 
316 rippikoululaiselta ja näh
nyt 149 yhteiskoulun rippi
koululaisen pääsevän edes. 
Edelleen hän sanoo soittaneen
sa 341 vainajalle hautausmu- 
siikin.

—  Olen viihtynyt Koskella, 
vaikka itse olen eteläpohjalai
nen. Omassa maakunnassani 
kyllä lauletaan enemmän, 
mutta muuten väestö on sa
manlaista, hiljaista. Muuttaes
sani seurakunnasta minulla on 
mieluinen tehtäväni kiittää 
koskelaisia ja heidän kotejaan 
vieraanvaraisuudesta ja ystä
vällisyydestä. Koski oli ensim
mäinen seurakuntapaikkani, 
seuraava on Hämeenlinnan 
kaupunkiseurakunta.
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Mitä Kosken srk. omistaa?
(v. 1967)

Mitä Suomen kirkko 
omistaa?

(v. 1965)

Rahaa

Talletuksia, rahaa ja arvo
papereita 109,6 milj. mk. Saa
tavia ja verosaatavia 56,6 milj. 
mk. Velkoja 46,47 milj. mk.

M etsiä

Suomen metsistä 0,6 % eli 
124 000 ha.

R akennuksia

Kirkot, seurakuntatalot, lei
rikeskukset, hautausmaat, siu
nauskappelit, ruumishuoneet, 
krematoriot, yömajat, vanhain
kodit, diakoniakeskukset, kirk
koherranvirastot, arkistot, ta
loustoimistot ja viranhaltijain 
asunnot.

K irkon om aisuus jokaista  
kansalaista  kohden

Rahavarojen ja saatavien ar
vo on, kun velat on niistä vä
hennetty, 27 mk kirkon jä
sentä kohden.

Seurakuntien koko yhteisen 
varallisuuden teoreettinen ar
vo on 220 mk jäsentä kohden. 
Todellinen arvo on pienempi, 
koska kirkoilla, siunauskappe
leilla ja hautausmailla ei ole 
suurta myyntiarvoa.

Kirkon omaisuus on yksi
tyisten seurakuntien yhteenlas
kettua omaisuutta. Varallisuus 
on yksityisten seurakuntien 
hallinnassa. Seurakuntia on 
590. Toistasataa seurakuntaa 
saa avustusta kirkon keskusra-

Kanttori Hannukselalle al
kaa epäilemättä vilkas työkau
si. Hämeenlinnassa on mu
siikkiopisto ja Sibeliuksen syn- 
tymäkaupungin vanhat perin
teet. On konsertteja, kuoroja, 
orkestereita ja niiden myötä 
innostusta musiikkiin, ei yk
sin hengelliseen ja seurakun
nalliseen musiikkiin vaan 
kaikkeen hyvään musiikkiin, 
siihen, jota kannattaa viljellä. 
Sillä hyvä musiikki virvoittaa 
hengen ja ylentää mielen Ju
malan luo aivan kuin oivalli
nen saarna.

hastosta viranhaltijainsa palk
kaamiseen ja rakennustoimin
taan.

M istä rahat?

Kirkon tuloista saa-
tiin verotuksella 72,1

omaisuuden myyn
nistä ja rahast. . . 8,5

maa- ja metsätalou
desta (br.tulo) 5,6

lainoilla ............... 5
hautausmaista ja

kirkkoh.virast. 2
vuokrista ............... 1,8
rahojen koroista . . 1,8
avustuksina keskus.

rahastoilta . . . . . . 1,6
seurakuntatyöstä . . 0,8
sekalaistuloina 0,6
Yhteensä tulot 198,9 milj. mk.

Y k sity isten  ja  yh te isö jen  
äyrit

Verotuloissa on yhteisöäyrejä 
14 %. Loppu koostuu yksityis
ten jäsenten tuloista. Jäsen- 
vero on keskimäärin 27 mk 
jäsentä kohden. Vero ei ole 
jäsenmaksu, jota kaikki suorit
tavat, vaan se peritään vain 
niiltä, joilla on määrätty vä
himmäismäärä kunnallisveron 
alaisia tuloja. Verojen suuruu
den määrää tulojen suuruus. 
N. 4 000 asukkaan maaseutu- 
seurakunnassa on keskimäärin 
1 400 veronsuorittajaa.

U hrilah jat

Seurakunnilla on myös va
paaehtoisten uhrilahjojen tuo
mia tuloja, joiden määrä on n. 
6 milj. markkaa vuodessa eli
1,25 mk jäsentä kohden. Huo
mattava osa niistä menee kris
tilliseen ja sosiaaliseen toimin
taan seurakuntien ulkopuolel
le.

M enoeriä

Verovaroista kuluu suuria 
summia hautausmaihin. Vuosi
na 1947— 62 perustettiin 467 
hautausmaata ja rakennettiin 
135 siunauskappelia. Tähän 
tarvittiin 1 000 ha hyvää maa
ta läheltä asutuskeskuksia.

Hautausmaiden vuotuiseen 
ylläpitoon käytettiin v. 1965 
9,58 milj. markkaa. Hautaus
mailla toimi 745 työntekijää ja 
kirkollisissa toimituksissa tar-

Rahaa

Talletuksia, rahaa 60 621 
mk. Verosaatavia 51 728 mk. 
Velkoja 27 000 mk.

M etsiä ja m aata

Metsää 9,9 ha, viljelysmaa
ta 4,5 ha, tontteja, hautaus
maan ja leirintäpaikan 6,4 ha. 
Yhteensä 20,89 ha.

R akennuksia

Seurakuntatalon, pappilan, 
kanttorilan ja asunto-osakkeen 
Asunto Oy Kirkkopuistossa.

vittiin vielä kellonsoittajat, pa
pit ja kanttorit, joiden palk
kaus ei sisälly mainittuun sum
maan.

Kirkko hoitaa myös väestö
rekisterin. Sen vuotuiset me
not ovat n. 3,71 milj. mk. 
Kirkkoherrat valvovat sen ja 
useimmissa seurakunnissa 
myös itse kokoavat sen sivu
työnään.

Suurin menoerä seurakun
tien menoista ovat pääomame
not eli omaisuuden hankinta, 
velkojen lyhennykset, perus
korjaukset ja rahastointi. V. 
1965 nämä menot olivat 64,7 
milj. mk.

Seurakuntatyöhön käytettiin 
eri seurakunnissa 56,2 milj. 
mk. Palkattuja työntekijöitä ja 
virkailijoita on 5 453, joista 
pappeja 1 088. Yhtä pappia 
kohden on keskimäärin 4 000 
seurakuntalaista.

Seurakunnissa on 1 166 kuo
roa ja soitin yhtyettä, 11 000 
pyhäkoulua, 11 570 nuoriso
ryhmää, 2 400 rippikoulua ja 
9 000 työseuraa.

Seurakuntien yleishallintoon 
tarvitaan n. 30 milj. mk. Sii
hen sisältyvät hallintoelinten, 
taloustoimistojen ja kirkkoher
ranvirastojen menot, sosiaali
kulut, eläkkeet ja keskusrahas- 
tomaksut.

V. 1965 käytettiin raken
nusten vuotuiskorjauksiin ja 
hoitoon 19,2 milj. mk., rahoi
tusmenoihin 5,81 milj., josta 
velkojen korkoja 3,71 milj. 
mk ja maa- ja metsätalouteen 
3,65 milj. mk.

Seurakunnan om aisuus  
jokaista  k oskela ista  kohden

Rahavarojen ja saatavien ar
vo on, kun velat on niistä vä
hennetty, 33 mk jokaista kos
kelaista kohden.

M istä rahat?

Seurakunnan tuloista saatiin 
verotuksella 81 96.
maataloudesta.... 0,3 96
lainoilla .................... 6,7 96
hautasijamaksuista . . 1,9 %
vuokrista ..................  3 %
rahojen koroista . . . .  1,3 96
satunnaisista

tu lo ista........... 5,8 96
Yhteensä tulot 147 470 mk.

Jatk. seur. siv.

Paikallisseurakuntien ulko
puolella toimivat monet yh
distykset, joissa on hengellis
tä ja sosiaalista toimintaa. Sel
lainen on esim. Suomen Kir
kon Sisälähetysseura, jonka 
toimintaan tarvitaan tänä 
vuonna 15 milj. markkaa ja 
rakennusmenoihin 3 milj. mk. 
Eri järjestöjen diakonissalai
tosten kouluttamista sisarista 
noin puolet on valtion, kun
tien ja eri järjestöjen palveluk
sessa, joten kirkko on luovut
tanut koulutusmenoina rahaa 
muille aloille.

SUNNUNTAISIN
130 000 KANSALAISTA
KIRKOSSA

Sunnuntaisin käy 130 000 
suomalaista kirkossa. He an
tavat kolehdin, jokainen heis
tä n. 30 penniä. Kolehdin 
yhteissumma on n. 40 000 
mk. Mikäli kolehti jätettäisiin 
kirkosta pois ja kirkollisveroa 
nostettaisiin vastaavasti, jou
tuisivat kristilliset yhdistyk
set vaikeuksiin. Sisälähetys
seura esim. sai vuonna 1965 
kolehteina 168 082 mk, mut
ta seurakuntien verorahoja 
vain 28 480 mk.

K irkkohallituksen tilasto
jen mukaan seurakuntatyö
hön liittyvä  uhraaminen oli
1,25 m k jäsentä kohden eli 
5,75 milj. m k  vuodessa.
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Naapuriapu vanhusten huollossa välttämätön

Seurakuntasisar Paula Harmaa on aamuvastaanottonsa jälkeen valmis 
lähtemään vanhusten luo.

U hrilah jat

Kolehtia kerättiin kirkossa 
4 027 mk, josta oman seura
kunnan hyväksi 791 mk. 
Muualta kerättiin yhteisvas
tuu- ja pyhäkoulutyökeräykse- 
nä 5 748 mk, josta omaan seu
rakuntaan 2 000 mk. Yhteen
sä saatiin keräystuloja 11 775 
mk, josta omaan seurakuntaan 
2 791 mk ja muualle annetta
vaksi 8 981 mk. Kolehtitulot 
jokaista seurakuntalaista koh
den olivat 1,17 mk. Kaikki ke- 
räystulot jokaista seurakunta
laista kohden olivat 3,41 mk.

Seurakunnan  varoista  
k äytettiin

nuorisotyöhön . . .  9 800 mk 
lähetystyöhön . . .  4 446 mk 
diakoniatoimintaan 2 746 mk 
pyhäkoulutyöhön 746 mk 
kirkkomus.työhön 498 mk

Seurak unnan  p a lk k a lista lla

Seurakunta maksoi v. 1967 
48 henkilölle palkkiota. Kirk
koneuvosto, kirkkovaltuusto 
ja kirkon hallintokunta saavat 
myös kokouspalkkion.

M itä hauta m aksaa?

Viimeinen leposija on etu
käteen hankittava ja makset
tava. Kosken seurakunnassa 
20 vuodeksi hankittu hauta
paikka maksaa 10 mk. 50 vuo
deksi hankittu hautapaikka 
maksaa 50 mk ja sen vierestä 
toinen ja kolmas kumpikin 
100 mk.

Koska nykyisin katsotaan 
hautausmaiden laajenevan 
liiaksi, jos kussakin hautapai
kassa lepäisi vain yksi vainaja, 
saadaan yhteen hautapaikkaan 
haudata kaksi vainajaa päällek
käin.

Syvähautausta käyttäen en
simmäinen paikka maksaa 100 
mk ja toinen paikka vierestä 
200 mk.

V. 1968

srk:n budjetti on 150 495 mk, 
josta palkkamenot ovat 69 000 
mk, pääomamenot 10 500 mk, 
velkojen lyhennyserät 10 000 
mk, sosiaali- ja vakuutusmak
sut 5 500 mk jne.

Kirkon keskusrahastoon on 
varattu 8 360 mk. Tämä mää
rä maksetaan laajennetun piis
painkokouksen antamien oh
jeiden mukaan: 0,089 p. vero
äyriltä lisättynä yhteisöäyrei- 
hin perustuvalla markkamää
rällä. Metsän puhdastuotosta 
maksetaan rahastoon 5 % ja 
nettokorkotuloista 3 %.

Seurakuntasisar Helvi Har
maa on varsinkin Kosken van
huksille tuttu. Aamuisin hä
net tapaa ensin seurakunta
talosta hoitamassa vanhusten 
asioita. Joku tulee hakemaan 
hoitoa, joku pistosapua, joku 
pyytämässä käymään omais
tensa luona. Nämä seurakun
tatalolle tulevat henkilöt eivät 
ole useinkaan itse sairaita, 
mutta he tarvitsevat »asian
ajajaa», jotakin henkilöä, joka 
välittäisi heille lääkärin ja eri
laisten laitosten ajantilaukset, 
tai joka kuuntelisi heitä, kun 
jokin huoli painaa mieltä.

Joskus vastaanotolle tulee 
myös lapsia, mutta heidät oh
jataan suoraan terveyssisaren 
puheille. Ikäraja ratkaisee ter
veyssisaren ja seurakuntasisa- 
ren työnjaon: keski-ikäiset
ovat kummankin potilaita.

Helvi Harmaa on koulutuk
seltaan sairaanhoitaja joka jo 
lapsesta saakka päätti antau
tua vanhusten hoivaamiseen, 
koska hän viihtyi hyvin van
husten parissa. Sairaanhoitaja- 
koulun jälkeen oli vuoden kes
tävä seurakuntasisarkurssi. 
Vuodesta 1956 alkaen hän on 
ollut seurakuntasisarena Ylä
maalla ja Kalvolassa sekä lai- 
toshoitajana Turun kaupungin 
vanhainkodissa. Miltei kaksi 
vuotta sitten hän tuli Kos
kelle.

— Vanhukset ovat tulleet 
jo rohkeammiksi. Kymmenen 
vuotta sitten vanhukset eivät 
hiiskahtaneet mitään sairauk
sistaan eivätkä puutteistaan. 
Nyt he osaavat jo tulla hake
maan lääkehoitoa ja tieduste
lemaan, mitä mahdollista apua 
heidän vaivoihinsa voisi saada, 
kertoo seurakuntasisar Har
maa. Jospa vielä saataisiin 
vanhusten asuintalo, niin van
husten elämää helpotettaisiin 
tuntuvasti. Tämän puutteen 
tuntee varsinkin talvella, tau
tisena pakkasaikana. Viime tal
venakin oli useita yksinäisiä 
vanhuksia sairaana ja heidän 
luonaan oli käytävä päivittäin 
lämmittämässä huoneita. Jos
kus nämä avuttomat sairaat 
sanoivatkin: »Kun ei vain seu
rakuntasisar nyt saisi meistä 
tartuntaa, sillä muuten olisim
me hukassa».

— Ihmiset ovat myös muut
tuneet. Enää ei seurata, mitä 
naapurissa tapahtuu, eikä naa
puriapua enää harrasteta enti
seen tapaan. Eräänkin mökin 
sairasta vanhusta olin hoivan
nut kylmänä pakkaskautena. 
Kun vanhus halusi kananmu

nia, pyysi hän minua niitä naa
purista ostamaan. Naapurina 
oli yksinäinen miesvanhijs, jon
ka mökki oli kolme päivää ol
lut kovimpana pakkaskautena 
lämmittämättä ja mies itse 
sängyssä 39 asteen kuumessa. 
— Jos en olisi sattunut mene
mään taloon munia ostamaan, 
olisi mies voinut paleltua mök
kiinsä, muistelee seurakuntasi
sar. Tässä tapauksessa sain he
ti virittää tulen hellaan, antaa 
miehelle kuumaa juotavaa ja 
kutsua lääkärin antamaan lääk
keitä. Monessakaan paikassa 
ei tiedetä, mitä toisessa naa
purissa tapahtuu . . .

— Mutta onhan diakonian 
kylätoimikunnat ?

— On kyllä. Jokaisella ky
lällä on edustajansa diakonia- 
toimikunnassa ja kylätoimi
kunnat ovat erikseen. Näiden 
kylätoimikuntien jäsenten pi
täisi tarkkailla kylänsä asuk
kaita ja tehdä ilmoitus sairaus
tapauksista seurakuntasisarel- 
le. Ilmoittaminen ei ole välttä
mätöntä, jos sairaalla on terve 
perhe ympärillään, mutta van
huksia pitäisi tarkkailla päivit
täin, varsinkin talvella.

Kunpa pieniä askareita ky
kenemään tekevät vanhukset 
saataisiin vanhusten taloon, 
missä olisi lämpöä, lämmintä 
vettä ja wc, silloin olisi kaikki 
hyvin. Kodinhoitaja voisi heil
le laittaa yhteisessä keittiössä 
ruoan, ja pistokset, lääkkei- 
denanto ja koko sairaanhoito 
voitaisiin rationalisoida. Van
husten olo tällaisessa talossa

talvipakkasilla olisi ihanteellis
ta. Kesät he voisivat olla mö
keissään, mikäli toimeen tuli
sivat. Sillä eivät vanhukset 
vanhainkotiin halua, mikäli he 
pieniä askareita vielä kykene
vät suorittamaan. Asia on toi
nen, jos he tarvitsevat täydel
lisen hoidon.

Seurakuntasisar Harmaa ker
too edelleen, että diakonia- 
toimikunnassa päätetään mm. 
joulun alla seurakunnan lahja- 
pakettien jakamisesta. Kylätoi
mikuntien jäsenet ovat muka
na ja he tietävät tarvitsijat ja 
heidän olosuhteensa. Seura
kunta varaa talousarvioonsa 
joka vuosi varoja joulujakelua 
varten, loput varat saadaan 
yhteisvastuukeräyksestä. Vii
me jouluna jaettiin paketteja 
142 seurakuntalaiselle, joista 
pääosa oli vanhuksia.

Tällä hetkellä seurakunta- 
sisaren päiväkierrokseen kuu
luu 6— 7 potilasta. Pistospoti- 
laita on kolme, lisäksi on jat
kuvia hoidettavia, lääkärin 
määräyksestä joka toinen tai 
kolmas päivä lääkkeitä ja hoi
toa tarvitsevia potilaita jne. 
Mikäli työpäivään kuuluu sai- 
raalaanvientejä ja muita meno
ja, on pistokset ja päivähoidot 
annettava jo seitsemän ajoissa 
aamulla. Seurakuntasisar ja 
kunnallinen kodinhoitaja toi
mivat yksissä tuumin. Kun 
seurakuntasisar huomaa, että 
vanhus tarvitsee muutakin 
kuin sairaanhoitoa, pesua, raa- 
matunlukua ja hengellistä lau 
lua, hän kutsuu kunnallisen
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Uusi kirkkoherraSuntio siirtyy eläkkeelle

Suntio Pauli Tiensuu täytti maaliskuussa 70 vuotta ja siirtyy virastaan 
eläkkeelle toistakymmentä vuotta kestäneen työnsä jälkeen.

SEURAKUNNAN JOHTO

H allin tok unta

Seurakunnallisista yhteisöis
tä kirkkohallintokunta on ns. 
»korkein porras». Siihen kuu
luu kirkkoherra Erkki Norma- 
jan lisäksi

puheenjohtajana Alpo Yli- 
Liipola

sihteerinä Martti Hannuk- 
sela 

jäseninä
Toivo Rinne ja 
Seppo Pakkanen 
varajäseninään 
Martti Virtanen ja 
Martti Jalli.

kodinhoitajan, joka tulee sii
voamaan ja pesemään vanhuk
sen pyykin ja laittamaan hä
nelle ruokaa. Usein potilas tie
tää odottaa hoitajiaan mää
rättyinä päivinä tai päivittäin 
määrätyillä kellonlyönneillä.

Vanhusten talo seurakun
nassa olisi välttämättömyys, 
mutta niin kauan kuin sellaista 
ei ole, on toivottava, että sisar 
voisi kulkea mahdollisimman 
monen apua tarvitsevan van
huksen luona ja toimittaa hei
dän luokseen, mikäli mahdol
lista, myös kunnallisen kodin
hoitajan. Mutta kaikessa van
hustyössä tarvitsemme myös 
yhteisvastuuta, diakoniatyö
hön valittujen ja naapurienkin 
apua.

K irkkoneuvosto  
—  p uheenjohtaja  ja  

6 jäsen tä

Kirkkoneuvosto toimii seu
rakunnan papin rinnalla. Sen 
puheenjohtajana on

kirkkoherra Erkki Normaja 
ja jäseninä
Tellervo Pakkanen,

' Aili Pihlaja,
Terttu Roitto,
Yrjö Virtanen,
Toivo Rinne ja 
Eino Urmas.

K irk k ovaltuusto  
—  p uheenjohtaja  ja  

12 jäsentä

Kirkkovaltuusto on seura
kunnan talousasioita varten.

Sen puheenjohtajana on 
kirkkoherra Erkki Normaja ja 
jäseninä

Kaarina Mäkelä,
Irja Saksi,
Laina Koivunen,
Elvi Heikkilä,
Lauri Ahola,
August Kattelus,
Viljo Karvonen,
Toivo Hartikka,
Urpo Kinnala,
Lauri Mattila,
Esko Uotila ja 
Martti Virtanen.

—  O liko Teille yllätys, että 
olitte ainoa hakija Kosken pa
pinvirkaan?

— Oli. Ihmettelen sitä suu
resti. Tosin pappispulasta kär
sitään monessa hiippakunnas
sa, mutta aika on todella 
muuttunut kun vertaa sitä 
vuosien takaiseen. Rovasti 
Normajan hakiessa nykyistä 
virkaansa hänen kanssaan kil
paili kahdeksan muuta pappia.

—  Rovasti Normaja valittaa 
Kosken seurakuntalaisten käy
vän harvoin kirkossa. O nko  
muissa maalaisseurakunnissa 
näin?

—  TV: ssäkin sanottiin, että 
kirkot ovat nykyisin tyhjinä. 
On pyhiä, jolloin kirkkokan
saa on vähemmän ja pyhiä, jol
loin kansaa on taas enemmän. 
Tietysti monet harrastukset 
rajoittavat kirkossakäyntiä, ja 
radion ja tv:n jumalanpalve
lukset pidättävät ihmisiä ko
tona, mikä on ymmärrettävää, 
koska on mukavampaa hiljen^ 
tyä kotona kuin lähteä huo
nolla ilmalla kirkkotielle. Kir
kon puolivirallisellakin tahol
la on kuulunut ääniä, jotka pi
tävät radion jumalanpalveluk
sia täysin riittävinä, jolloin kir
koissa ei jumalanpalveluksia 
tarvittaisikaan. Minä en hen
kilökohtaisesti yhdy tähän, 
vaikka myönnänkin, että Suo
men kristillisyys ei ole keskit
tynyt niin paljon kirkkoihin, 
vaan että pidetään seuroja ja 
kotihartauksia enemmän.

—  O lette siis kinkereiden  
kannattaja, vaikka eräät papit 
ovat niitä vastustaneet?

—  Hyvä ystäväni, Karkki
lan kirkkoherra Leino Hassi
nen, on niitä vastaan. Minusta 
kotiseurat ja kinkerit ovat 
herkkiä tilaisuuksia, jonne ky
läläiset kokoontuvat. Pääasia 
on, että niistä ei talon väelle 
koidu liikoja kustannuksia tar-

K osken  nuoret saavat p i
tää m in iham eensa , sillä  
kirkkoherra E ino L ehtisaari 
ei vastu sta  n iitä .

K osken  seu raku nta la iset 
tusk in  pääsevät näkem ään  
n aisleh toria  k irkkonsa saar
natuolissa , sillä  k irkkoherra  
Eino L ehtisaari vastu staa  
naispappeutta  sen  eri m u o
doissa.

K osken  seu rak untala iset  
v o iv a t u seam m in  k äydä H er
ran eh too llise lla , s illä  k irk 
koherra E ino L ehtisaari h a 
luaa lisä tä  eh too llisen  v ie t 
toa ju m alan p a lve lu k sien  y h 
teydessä .

joilun muodossa. Tarjoilun pi
tää siis olla vaatimatonta pait
si kinkeriläisille, myös toimi- 
tusmiehille.

—  M itä mieltä olette nuo
rison kristillisyydestä?

■— Nuoriso on ennakkoluu
lotonta ja rohkeaa. Se ei ole 
niin huonoa kuin miksi se par
jataan. Tosin sillä on omat 
hullutuksensa, kuten mini- 
hamemuotinsa, mutta muodit 
menevät ohitse.

—  E tte  siis ole m inihamei
den vastustaja?

—  En. Muotihullutus me
nee aina ohi.

—  M itä mieltä o lette m uis
ta kirkkoa koskevista puheen
vuoroista, esim. naispappeu
desta?

—  Vastustan sitä jyrkästi, 
sillä sitä kysymystä on käsitel
ty naisasialiikkeenä. Naisen 
itsenäisyyttä on kyllä korostet
tava, mutta sillä ei tarkoiteta, 
että naisen ja miehen roolit 
pitäisi samaistaa. Raamatun ja 
vanhan kirkon käytännöstä on 
pidettävä kiinni, että Jumala 
on isä ja että papinkin rooli 
on isän rooli. Silloin isän teh
tävänä on olla pappi. Tosin 
Uuden Testamentin aikana 
naiset osallistuivat jumalanpal
velusten pitoon, tunnetaan 
naisprofeettoja. Nykyisin nai
set voivat muutenkin osallis
tua seurakuntaelämään, ja on 
kiitettävää, jos he sen tekevät.

—  Pastoraalitutkinnon suo
rittaneet naisteologit, ns. k ir
kon naislehtorit pitävät asu
tuskeskusten  kirkkoilloissa  
hartaudet saarnatuolista. M yös 
Maarian seurakunnassa rovas
ti  Jaakko Haavio on sallinut 
naislehtorin jatkuvasti pitää 
sunnuntaijumalanpalvelusten  
saarnat, samoin saarnatuolista. 
Joissakin kaupunkiseurakun-
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U U S I SU NTIO

Seurakunnan uusi suntio 
Veikko R a u t o m a  on ollut 
v:sta 1964 lähtien hautaus
maan hoitajana ja hauturina. 
Nyt hänelle tulevat lisäksi 
suntion tehtävät. Hautaus
maan hoidon ja siunaustilai
suuksien esivalmistelujen ohel
la hänen työnsä laajenee käsit
tämään kirkon ja sen ympäris
tön hoidon sekä kaiken juma
lanpalveluksiin liittyvän käy
tännöllisen työn.

Seurakuntalainen näkee sun
tion ja hautausmaanhoitajan 
työympäristöt kauniina, mutta 
minkälainen on työ ammatti
na?

— Vaikeinta on silloin, jos 
seurakunnan vainajalta on jää
nyt pieniä lapsia, joiden suru, 
samoin kuin muidenkin lähi
omaisten, on suuri. Siunaus- 
tilaisuuden järjestely haudan- 
valmistamista myöten on sil
loin todella raskas velvolli
suus, vastaa suntio Veikka 
Rautoma.

Kosken seurakuntalaiset nä
kevät tänäkin kesänä sankari
haudan ja muut seurakunnan 
hoitoon annetut haudat kukki
van huolellisen hoidon ansios
ta, puutarhurin ammattitaidol
la. __________
KOSKEN SEURAKUNNAN 
KANTTORIN VAALISSA 

toukok. 26. pnä 1968 tuli va
lituksi Vuolijoen seurakun
nan kanttoriurkuri Niilo Kale
vi Lahti 118 äänellä. Pusulan 
seurakunnan kanttoriurkurin 
Taisto Tapani Tiusasen saa
dessa 13 ääntä.

nissa kirkkoherra on antanut 
naislehtorin puhua vain kirkon  
käytävällä. Päästäisittekö K es
ken  saarnatuoliin naislehtorin?

—  Jokainen tilanne pitäisi 
selvittää erikseen. Tällaista ti
lannetta ei ole eteeni vielä tul
lut. Mutta edellä on vastaus 
kysymykseen.

—  M iten seurakuntaelämää 
voitaisiin vilkastuttaa?

— Pyhän ehtoollisen vietto 
on alkuseurakunnallinen ja uu- 
sitestamentillinen tapa, joka 
myöhemmin on rappeutunut. 
Olen nykyisessä seurakunnas
sani Vampulassa ottanut Py
hän ehtoollisen vieton useam
min jumalanpalvelusten yhtey
teen. On ilo käydä niin usein 
kuin mahdollista seurakunta
laisten kanssa ehtoollispöy
tään.

Koskelle muuttoa suunnitte- 
levat kirkkoherra Lehtisaaren 
ja hänen rouvansa lisäksi 12- 
vuotias Jaakko, 5-vuotias Lee
na ja 3-vuotias Pekka.

Jättälän Kraatarin lukusten osanottajia

Vanhusten lukusilla oli tuvan täydeltä osanottajia.

A urasen  K irjapaino , Forssa 1968


