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YLENTÄMINEN 14.9.
Puhe rististä on hulluutta niiden
mielestä, jotka joutuvat kadotuk-

seen, mutta meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan

voima. 1. Kor. 1:18

Tekstiviesteistä muodostui maailmanlaajuinen hittituote. Systeemin keksijä tai keksijätiimikään ei osan
nut arvata tulevaa menestystä. Aika kummallista onkin, miten nykyihminen suostuu niin vaivalloisesti

ja monimutkaisesti ilmaisemaan itseään.
Olemme oikeastaan palanneet ajassa taaksepäin – aikaan, jolloin käytettiin lennätintä. Viesti lähe-

tettiin morse-aakkosin sähköttämällä ja saatu viesti tulkittiin paperinauhalle piirtyneistä merkeistä. Sil-
loin vain haaveiltiin välineestä, joka siirtäisi oikean puheen lähettäjältä vastaanottajalle.

Miksi hyväksymme sen, että uusi teknologia ottaa käyttöönsä vanhan ilmaisutavan? Siksi, että se
sopii nykyaikaiseen elämäntyyliimme. Puhe paljastaa liikaa yksityisyyttämme ja murentaa autonomiaam-
me. Jo Pietari sai kuulla: ”Sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän jo kuulee puheestasi!” (Matt. 26:73)

Tekstiviesti pitää yllä hallitsemisen tunnetta. Tekstiviesti on vallankäyttöä.
Isä Markku Toivanen

Kun tämä Analogi ilmestyy uuden kirkkovuoden ensimmäisenä päivänä, se mer-
kitsee lehdelle jälleen uutta muutosta. Nyt yhteistyö lehdenteossa kattaa hiip-
pakunnan länsi- ja itälaidan. Uusina seurakuntina ovat mukana Lappeenranta

ja Kotka, tosin vielä koemielessä. Mikäli seurakuntien päättäjät innostuvat tästä uu-
desta yhteistyöstä, on Analogissa vuoden alusta mukana viisi seurakuntaa. Tätä on
jokaisen syytä toivoa! Yhteistyö tuo voimaa seurakuntien tiedotukseen ja näkyvyy-
teen, ja taloudellisesti saavutettavat edut ovat merkittäviä, kun niitä verrataan yksi-
nään omaa lehteään julkaiseviin seurakuntiin.

Lehtiyhteistyön kriittinen kohta on siinä, että ortodokseinakin meidän on muu-
tuttava nimenomaan uudenlaisen lukijakunnan vuoksi. Seurakuntiemme uusi me-
diayleisö käyttää jo nyt teknologiaa, erityisesti internetiä, välittääkseen tietoa, viihty-
äkseen ja ennen kaikkea pystyäkseen kouluttamaan itseään. Kirkollista ja hengellistä
elämää koskevan tiedon tarve on suuri.

Meille perinteisessä lehtimediassa
toimiville haaste on se, kuinka
saamme mukaan tämän suuren

yleisön. On vain yksi tie. Meidän tulee
käyttää osaamisemme luodaksemme ja
jakaaksemme kirkon elämän dynaamis-
ta, jännittävää sisältöä. Ortodoksisenkin
lehden tulee sovittautua tähän. Aito jour-
nalismi houkuttelee aina lukijaansa; sanat, kuvat ja graafiset kuvitukset, jotka ovat
journalismin ydintä myös kirkollisessa lehdessä, täytyy pakata oivaltavasti: niiden täy-
tyy ruokkia seurakuntalaistemme ja ortodoksisuudesta muuten kiinnostuneiden ta-
juntaa ja liikuttaa heidän sydäntään. Tähän myönteiseen kehitykseen koko hiippa-
kunnan alueella voimme omin toimin vaikuttaa.

Tämän Analogin valmistamiseksi olen toimittanut lähes 80 teks-
titiedostoa ja lukemattoman määrän valokuvia. Suuri kiitos lan-
keaa taittajallemme, jonka luova panos on noussut keskeiseksi
lehden kehittämisessä. Kiitän myös niitä monia lehden avusta-
jia, joiden mielenmaisema on nähtävissä lehden sivuilta.

Kun viisi seurakuntaa tuo nyt yhteen omat tekstinsä, ku-
vansa ja kaikki toiveensa, on selvää, että tämän Analo-
gin olisi oikeastaan pitänyt olla laajuudeltaan 60 si-

vua. Kaikki tekstit ja unelmat eivät kuitenkaan mahtuneet
mukaan. Mutta siitä ei pidä masentua. Kun mahdollisesti
ensi vuoden alusta seurakunnat aloittavat virallisen jul-
kaisuyhteistyön, silloin idän ja lännen toimintatiedot
ja osa paikallisista uutisista eriytetään vaihtosivuiksi.
Tällöin idän ja lännen profilointi saa uutta syvyyttä, ja
yksittäisten seurakuntien ja kirjoittajien toiveet pääse-
vät paremmin esiin. Hyvää uutta vuotta, niin kirkollista
kuin muutenkin!

Lehtiyhteistyön kriittinen
kohta on siinä, että ortodok-
seinakin meidän on muututta-
va nimenomaan uudenlaisen
lukijakunnan vuoksi.
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Kirsi Rovio on tempe-
ramenttinen karja-
laisnainen. Hänellä

on puhdas laatokankarja-
lainen verenperintö, vaik-
ka hän on käynytkin synty-
mässä Kuopiossa. Siellä
hän käynyt myös koulun-
sa, mutta enää hänellä ei
ole siteitä sinne. Hänen
sielunsa elää Laatokan ran-
nalla:

– Minä kuulun näihin
juurettomiin. Minun juure-

KIRSI ROVIO tahtoo painottaa oikeaa
suhtautumista maahanmuuttajiin
myös kouluopetuksessa. Tutustumi-
nen toiseen ihmiseen poistaa ennak-
kokäsityksiä ja kielteisiä tunteita. Mutta
omaa kansallisuuttakin tärkeämpää on
yhteinen ortodoksinen kirkko ja kaik-
kia kohtaava ylösnousemuksen ilo.

Murrosaikoja
uskonnon-
opetuksessa

Uskonnonopettaja Kirsi Rovion tuntevat monet Lappeenrannassa.
Hänen mielestään ortodoksista uskoa on hyvin mukava opettaa,
koska seurakunta antaa paljon tukea uskonnonopetukselle. Silti mur-
heitakin aina syntyy. Nyt Lappeenrannassakin kaupunki joutuu vä-
hentämään opetustoimen varoja. Tämä vaikuttaa suoraan syksyn
opetuksen järjestämiseen seurakunnassa.

ni eivät löydy Suomen ra-
jojen sisäpuolelta. Kyllä
sen huomaa, että on karja-
lainen temperamentti ja
vilkkaus. Minulle joskus
sanotaan, että reagoin asi-
oihin niin nopeasti, ettei-
vät toiset pysy perässä.

Uranvalinta vaatii
aikansa
Omaa uranvalintaansa Kir-
si kuvaa valmistavilla teillä
kulkemisena. Alkujaan

hän haaveili lääkärin am-
matista, mutta joutui pian
huomaamaan, ettei ollut
valmis ottamaan vastuuta
toisten elämästä. Matema-
tiikan opiskelut Jyväskylän
yliopistossa osoittautuivat
puolestaan liian teoreetti-
siksi. Mutta kaikessa oli
mukana selvä suunnitel-
ma.

– Jyväskylässä opiske-
lijoiden asuntotilanne oli
siihen aikaan kammottava.
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Kirsi Rovio on perehty-
nyt kirkkotekstiileihin ja
kansanpukuihin.
Valamon kansanopiston
pöydällä hänellä on
edessään Novgorodista
ostettu sarafaani.
Haastattelun aikaan
Kirsi oli juuri päättänyt
opistolla pidetyn lasten
askartelukurssin.

Isä Arto Leskinen oli juuri
rakennuttanut oman talon,
ja kun pappila vuokrattiin
siksi vuodeksi opiskelijoil-
le, pääsin siihen asumaan.
Siellä sain kesätyökseni
ommella jumalanpalvelus-
pukuja.

Tällä kesätyöllä oli Kir-
sin tulevaisuudelle kauas-
kantoiset seuraukset, sillä
hänessä heräsi kiinnostus
jumalanpalveluspukuihin,
niiden käyttöön, merkityk-
seen ja myös valmistami-
seen. Tämän jälkeen hän
olikin jo valmis hakeutu-
maan opiskelijaksi Joen-
suun teologiseen tiedekun-
taan.

– Tiesin heti, kun as-
tuin Joensuussa teologian
laitoksen ovista sisälle, että
nyt minä olen oikeassa pai-
kassa. Se oli jännä tunne,
ei sitä pysty selittämään.

Kasvunaikaa Kuopiossa
Kun Kirsi miettii kasvuai-
kaansa Kuopiossa, hänelle

on selvää, että sieltä nykyi-
sen elämän taustat ovat
löydettävissä.

– Minä olen niitä Orto-
doksisten Nuorten Liiton
kasvatteja. Kuopiossa olin
kolmivuotiaasta seurakun-
nan päiväkerhossa ja kou-
lussa sain omaa uskonnon-
opetusta. Olen ollut kris-
tinoppileiri-iästä alkaen
aktiivisesti mukana ONL:n
toiminnassa, ehdin olla
myös Ortodoksisessa Opis-
kelijaliitossa. Kuopiossa
toimin myös peruskoulun
lukiovuosien aikaan neljä
vuotta kirkkomuseon vii-
konloppuoppaana.

Sivutietkin ovat tärkeitä
Menneistä asioistaan hän
kertoo vasta jälkeenpäin
tajunneensa, kuinka hyvin
uranvalinnan palaset ovat
loksahtaneet kohdalleen.

– Minun piti vain käy-
dä tekemässä nämä sivu-
tiet opiskeluissani, ne ovat
olleet tärkeitä kehitykselle-
ni. Olin Kuopiossa lukioai-
koinani niin uppoutunut
ortodoksisuuden maail-
maan, etten itse sitä edes
tajunnut. Sitä on vaikea se-
littää. Minun piti itse läh-
teä ulos siitä maailmasta,
niin että pystyin näkemään
oman elämäni ulkoapäin.
Nyt sen tajuaa, että näin-
hän tässä piti käydä, tämä-
hän on ollut aivan selvää.

Joitakin asioita ei vain pys-
ty näkemään silloin, kun
ne ovat liian lähellä.

Tutkimusaihe
Kirkkomuseosta
Opettajaksi valmistuminen
ei kuitenkaan ollut Kirsille
aivan itsestään selvää, sillä
hän halusi vain päästä
opiskelemaan teologiaa.
Opintojensa puolivälissä
hän joutui uudelleen poh-
timaan opettajaksi ryhty-
mistään, mutta hetken
epäröinti meni pian ohi.
Hän joutui myöntämään it-
selleen, että vaikka tenttei-
hin lukeminen oli vaiva-
tonta, oli oman tutkimuk-
sen ja tekstin kirjoittami-
nen uusi ja vaativa koke-
mus. Kun hän pääsi tämän
vaiheen yli, hän keskittyi
kirjoittamaan lopputyö-
tään kirkkotekstiileistä.

– Tein tutkimukseni
kirkkotekstiileistä, tosin
hyvin rajatusta aiheesta.
Minulla oli aiheena pelena,
siis pelkästään yksi ainoa
liina. Pelena on ikonia ko-
ristava suorakaiteen tai ne-
liön muotoinen tekstiili,
joka laitetaan ikonin ala-
puolelle ikonostaasin ala-
osassa. Monissa ikoneissa
näyttää siltä, että niiden
alaosassa on kankaita
muistuttavat maalaukset,
mutta siinä voi ollakin oi-
kea kangas. Täällä Vala-
mon talvikirkossa on iko-
nostaasissa kolme kan-
kaasta tehtyä pelenaa.

Tutkimusaihe tuotti
Kirsille paljon päänvaivaa,
koska monille pelena on
aivan vieras asia. Sen
vuoksi siitä ei ollut helppo
saada tietojakaan. Kuiten-
kin juuri kirkkotekstiilit
olivat hänelle kimmoke
teologian opinnoille.

– Kiinnostukseni vai-
keaan tutkimusaiheeseen
löytyy ajoiltani kirkkomu-
seossa. Kirkkomuseon ala-
kerrassa on 1500-luvun
Konevitsan Jumalanäidin
tekstiili-ikoni. Se on tämän

ikonin vanhin toisinto,
mikä on säilynyt. Siinä on
tekstiili-ikoni ja pelena, ja
minulle oli jäänyt alitajun-
taan halu selvittää, mistä
oikein oli kyse. Tutkimuk-
seni käsittelikin sitten
myös ikonien kirjontaa.

Neulalla maalaaminen
Kirsi kertoo oppineensa
kultakirjontaa, ja Vala-
moon hän on kirjaillut
Kristuksen juhliin käytettä-
vän epitrakiilin valkoiselle
kankaalle, isä Sergeille
mantian ikonien laintau-
lut, ja päällyshihat. Epitra-
kiilissa on kuvattuna kuusi
Karjalan valistajaa, noin 30
senttiä korkeita, silkkilan-
goilla kirjottuja ikoneita.
Päällyshihoissa kuvataan
Jumalansynnyttäjän ilmes-
tystä.

– Ikonikirjonta on pal-
jon vaativampi tekniikka
kuin ikonimaalaus. Ikonin
pystyy maalaamaan paljon

Tiesin heti, kun
astuin Joensuussa
teologian laitoksen
ovista sisälle, että
nyt minä olen
oikeassa paikassa.

Vuoden 2004 pääsiäisenä
3-6 luokkien oppilaat
askartelivat Kirsin johdolla
Lappeenrannassa kirkko-
lippuja. Kuva: Markus Petsalo.

nopeammin kuin ompele-
maan. Kautta aikojen se on
ollut hyvin arvostettua,
koska kyse on paljon hi-
taammasta ja vaativam-
masta tekniikasta. Sitä kut-
sutaan neulalla maalaami-
seksi.

Nyt Kirsillä on tekeillä
ehtoollisastiaston peitesar-
ja Jumalanäidin juhliin.

– Määrällisesti tämä on
hyvin vähän. Mutta minul-
le on täällä luostarissa sa-
nottu, että aikaa saa käyt-
tää ja jäljen pitää olla hy-
vää, koska niitä käytetään
sadasta kahteensataan
vuoteen. Näitä tekstiilejä
käytetään todella pitkään.
Ja minulle on sanottu, että
mikään muu ei pappia har-
mita niin paljon tuolla alt-
tarissa kuin se, että ottaes-
saan ehtoollisastiaston ➤
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peitteen hän näkee,
että siinä on jokin asia teh-
ty kiireellä ja huonosti.

Aika on hidasta
Kirsi korostaa ikonien om-
pelussa ajan kulumista, hi-
tautta, rauhallisuutta ja
huolellista jälkeä.

– Siihen pitää pysäh-
tyä, siihen pitää hiljentyä.
Minulle se on erittäin hyvä
vastapaino, koska olen
luonteeltani kuitenkin koh-
tuullisen eloisa ja teen työ-
tä, jossa joutuu liikkumaan
minuuttiaikataululla kou-
lulta toiselle. Vapaa-aika-
nani haluan tehdä sellais-
ta, johon pitää pysähtyä ja
asettua. Tämä on äärettö-
män hyvä asia. Siinä pitää
unohtaa kiire, unohtaa

– Aiemmin oli niin,
että jos koulussa oli kolme
oppilasta, niin kunta kus-
tansi opetuksen, nyt kunta
kustantaa opetuksen, jos
kunnan alueella on kolme
oppilasta. Siis jos kunnan
alueella on kolme koulua
ja jokaisessa koulussa yksi
ortodoksioppilas, niin kun-
ta kustantaa jokaiselle op-
pilaalle opetustunnin.
Tämä tulee kalliiksi. Aikai-
semmin kunta ei niistä kol-
mesta oppilaasta eri kou-
luissa joutunut maksa-
maan yhtään mitään, nyt
se joutuu maksamaan näi-
den kaikkien opetuksesta.
Ja siitä syntyy ongelmia
opetukseen, koska kunnat
haluavat yhdistää eri kou-
lujen eri luokka-asteiden
oppilaita mahdollisimman
laajasti. On ryhmiä, joissa
on oppilaita ykkösluokasta
yhdeksänteen luokkaan
asti.

Opetuksen tilanne
pahenee
Opetustyössään Kirsi on
kokenut, kuinka huono voi
tilanne pahimmillaan olla.
Hän pystyy opettamaan
kolmeakin kirjaa yhtä ai-
kaa, jos on rauhalliset, lu-
kutaitoiset, itsenäiseen
työskentelyyn kykenevät
oppilaat. Mutta jos ryh-
mässä on yksikään eka-
luokkalainen, joka ei osaa
lukea, niin opettaja ei ehdi
keskustelemaan muiden
oppilaiden kanssa niin pal-
jon kuin haluaisi.

– Tämä on erittäin
huono asia. On vaikea
opettaa, kun ryhmässä on
lukutaidoton ekaluokkalai-

kaikki se, mitä työviikon
aikaan ei voi. Kirjontaan
en voi ryhtyä, jos on illalla
vain tunti aikaa, se ei on-
nistu. Minulla pitää olla
useampi päivä aikaa, pitää
tietää, että pystyn asettu-
maan siihen työhön.

Kirsille ikonin tekemi-
nen edellyttää määrätie-
toista valmistautumista
etukäteen.

– Ei riitä, että ottaa om-
pelutyön tai ikonimaalauk-
sen esille, vaan siihen pitää
pysähtyä ja valmistautua

nen, sitten ylempien luok-
kien oppilaita ja myös ylä-
asteen oppilaita. Osa näis-
tä oppilaista on kielitaidot-
tomia, lisäksi ryhmässä
saattaa olla erityisoppilai-
ta. Minä tiedän, että minul-
la on hyvä opetustaito ja
olen taitava opettaja, mut-
ta ei kukaan kykene eriyt-
tämisessä menemään ihan
mahdottomuuksiin. Kyllä
siinä opetuksen taso kärsii
väkisinkin.

Lappeenrannassakin
muutoksia
Lappeenrannan tilanteesta
Kirsi huokaa, että kun ai-
emmin osa opetuksesta on
hoidettu keskitetysti seura-
kuntasalilla, niin nyt siihen
tulee muutos.

– Me emme ensi syksy-
nä pääse opettamaan oppi-
laita seurakuntasalilla,
koska kaupunki katsoo,
että tilojen käyttö ja emän-
nän palkanmaksu on liian
kallista. Keskitetty opetus
jatkuu, mutta se siirtyy
seurakunnan tiloista kou-
luille. Miten se tulee käy-
tännössä toimimaan, niin
sitä me emme tällä hetkellä
tiedä. Tässä nyt ollaan vä-
hän siirtymävaiheessa.

Lapsia tulee rakastaa
Suhteestaan lapsiin Kirsi
kertoo lämpimästi. Heitä
tulee rakastaa kuin omia
lapsia.

– Lapsiin pitää suhtau-
tua rakkaudella, vaikka ei
se aina ihan helppoa ole.
Mutta siten oppilaissa syn-
tyy tunne, että he ovat tär-
keitä ja että heistä välite-
tään. Tämä on tärkeää, kos-
ka niin paljon jokainen
meistä joutuu kohtaamaan
välinpitämättömyyttä, siis
aivan jokainen meistä, mitä
tahansa työtä teemmekin.
Pyhittäjäisä Serafim opet-
taakin, että onpa kuuliai-
suustehtävämme vaikka
kirkon lattian lakaisemi-
nen, niin siihen pitää suh-
tautua rakkaudella. Tämä
on äärettömän tärkeää mei-
dänkin muistaa. Silloin tu-
lee hyvä mieli tehdystä
työstä, ja se tuottaa iloa.

      Kari M. Räntilä

Kirsi on kirjaillut Valamon
luostarin ehtoollisastiaston
pieniä peitteitä.
Kuvat: Markus Petsalo.

Igumeni Sergei esittelee Kirsin kirjomaa epitrakiilia.
Kuva: Markus Petsalo.

sakramenttienkin kautta.
Jos omassa sielussa on
epäjärjestystä, niin kaiken
epäjärjestyksen ompelee
myös ikoniin. Se tulee nä-
kyviin. Ainakin minulla se
näkyy. Pitää osallistua ka-
tumuksen ja ehtoollisen
sakramenttiin säännölli-
sesti, pitää rukoilla, on pi-
dettävä huolta sieluraukas-
taan. Sillä tavalla saan
mielenrauhan ja rauhan
sydämeeni ja pystyn py-
säyttämään ajatusten vir-
ran ja keskittymään siihen,
mitä olen tekemässä. Sil-
loin käsi tekee itsestään
työtä ja työn jäljestä tulee
tasainen, harmoninen ja
kaunis. Pappi tuo meille
Kristuksen läsnäolevaksi
ehtoollisen sakramentissa,
ikonimaalari tai ikoniom-
pelija tuo meille Kristuk-
sen läsnäolon oman työnsä
kautta.

Kunnat rahapulassa
Kirsi on nyt ollut seitsemän
vuotta uskonnonopettaja-
na, niistä neljä Lappeen-
rannassa. Aluksi hän oli
vuoden Varkaudessa ja
vuoden Helsingissä, myös
Hämeenlinnassa hän oli
vuoden verran ennen läh-
töään Lappeenrantaan. Hä-
meenlinnan ajasta hän hy-
myillen sanoo, että nyky-
ään hänellä on vilkkaam-
mat oppilaat. Lappeenran-
nassa hänellä on nyt oppi-
laita kaksinkertainen mää-
rä, työ painottuu venäläi-
siin maahanmuuttajiin.
Uskonnonopetuksen on-
gelmista Kirsi mainitsee
päällimmäisenä täälläkin
kuntien rahapulan.
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Metropoliitalta

Yhteiset asiat Euroopassa

Puheenjohtajuus koskettaa myös kirkkoja. Ne
haluavat osaltaan olla kristillisen uskon poh-
jalta rakentamassa inhimillistä, sosiaalisesti tie-

toista Eurooppaa, jossa ihmisoikeudet, rauha, vapaus
ja keskinäinen vastuu säilyvät perusarvoina. Maamme
luterilaisen kirkon aktiivisuuden vuoksi kaikki Suomen
kirkot voivat osoittaa ekumeenista yhteistyötä ja kan-
taa vastuuta Euroopan tulevaisuudesta. Erityisesti ky-
symykset eurooppalaisesta identiteetistä, unionin arvo-
ulottuvuuden vahvistamisesta, köyhyyden ja eriarvoi-
suuden poistamisesta, maahanmuuttajakysymyksestä
ja ympäristöpolitiikasta tulevat olemaan asioita, joita
kirkot haluavat puheenjohtajakaudella pitää esillä.

Kirkolla ja EU:lla yhteisiä tavoitteita
Onko EU:lla ja ortodoksisella kirkolla yhtymäkohtia ja
yhteisiä tavoitteita? Niitä on hyvinkin monia, ja tässä
mainitsen erityisesti neljä.

Kysymys Turkin tulevasta jäsenyydestä koskettaa
voimakkaasti meidän patriarkaattiamme ja sen tulevaa
asemaa Turkissa, ja myös Halkin teologisen koulun
avaamista. Yhtä hyvin Kyproksen tulevaisuus on vah-
vasti esillä. Ortodoksinen kirkko on siellä joutunut val-
tavasti kärsimään turkkilaisten miehityksen takia. Nyt
tavoitteena on se, että Turkki tunnustaisi Kyproksen
valtion ja Kyproksen saaresta muodostettaisiin liittoval-
tio, jonka sisällä kaikki saaren asukkaat voisivat va-
paasti elää ja liikkua.

Myös kysymys EU:n laajentumisesta itäiseen Eu-
rooppaan on valtava haaste ehdokasmaille parantaa ih-
misoikeuksia. Tämä koskettaa myös ortodoksisia kirk-
koja erityisesti Balkanilla. Yhtä hyvin EU:n ja Venäjän
väliset suhteet ovat myös ortodoksisen kirkon kannalta
tärkeitä ja helposti herkkiäkin kysymyksiä.

Athoksen aarteita Suomessa
Suomessa kaikkein näkyvin EU- puheenjohtajuuden ta-

Heinäkuussa alkoi Suomen EU-puheenjohtajuus. Niinpä maam-
me on voimakkaasti esillä Euroopan ja koko maailman mediassa.

pahtuma on meidän kannaltamme Athoksen luostariyh-
teisön aarteitten suuri näyttely Helsingissä elokuun
puolivälistä eteenpäin. Näyttely on ainutlaatuinen At-
hosvuoren ulkopuolella sekä laajuudeltaan että sisällöl-
tään. Se kertoo ortodoksisen kulttuurin ja taiteen sekä
hengellisyyden syvällisestä sisällöstä ja kauneudesta ta-
valla, jota mikään muu kirkko ei ole voinut ylittää.
Olemme tästä erittäin kiitollisia Helsingin kaupungin
taidemuseolle.

On tärkeää, että EU-tematiikkaan liittyviä tapahtu-
mia, luentoja ja kulttuuritilaisuuksia järjestetään eri
puolilla kirkkokuntaa, jokaisessa seurakunnassa. Sitä
kautta opimme suomalaisina nykyistä paremmin ym-
märtämään Euroopan merkityksen omana maanosa-
namme, saamme samalla sitoutua aktiivisesti edistä-
mään sen aineellista ja hengellistä hyvinvointia.

Panostusta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen
Tänä aikana on tärkeää alleviivata, että taloudellisten
kysymysten kilpailukyvyn ohella meidän tulee yhdessä
voimakkaasti panostaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuu-
teen ja kestävään kehitykseen, yhtä hyvin syrjäytynei-
den auttamiseen ja muuhunkin lähimmäisvastuuseen.

Eihän EU:ssa ole kysymys vain rahasta tai muista
eduista, joita sen myötä saamme. Siinä on kysymys
myös meidän vastuustamme tästä maanosasta ja sitä
kautta koko maailmasta. Nojautuvathan Euroopan arvot
ja lainsäädäntö syvästi antiikin suuriin ihanteisiin ja
kristillisen uskon rakkauden sanomaan. Kymmenen
käskyä ja Vuorisaarna ovat koko meidän yhteiskuntajär-
jestyksemme ja kulttuurimme kestäviä peruspilareita.
Kirkkojen ja kristittyjen tulee omalla toiminnallaan täs-
säkin tilanteessa osoittaa niiden kestävää merkitystä ja
arvoa yhteiselle tulevaisuudellemme.

Metropoliitta Ambrosius

ATHOSVUOREN
näyttely avattu
Athos – luostarielämää Pyhällä vuorella
18.8.2006 - 21.1.2007

Athos – luostarielämää Pyhällä vuorella on bysanttilaisen taiteen suurnäyttely
Taidemuseo Tennispalatsissa ensi tammikuuhun asti. Nähtävillä on ortodok-
sista esineistöä ja taideaarteita yli tuhannen vuoden ajalta. Athosvuoren
munkkien elämä esittäytyy suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa Kreikan rajo-
jen ulkopuolella. Näyttelyyn liittyvä monipuolinen ohjelmisto tarjoaa elämyk-
siä ja tietoa kaikenikäisille näyttelyssä kävijöille.

Athoksen luostareista ja 15 eurooppalaisesta museosta koottu 600 näytte-
lyesineen kokonaisuus sisältää satoja vuosia vanhoja ikoniaarteita, käsikirjoi-
tusharvinaisuuksia, ainutlaatuisia sakraaliesineitä, upeita tekstiilejä, puukai-
verruksia sekä muita taide-esineitä, kuten koruja, ristejä, karttoja, valokuvia
ja maalauksia.

Museonjohtaja Berndt Arell painotti kreikkalaisen Kathimerini-lehden
haastattelussa, että näyttelyn tarkoitus on kertoa, miksi joku valitsee yksinäi-
sen elämän Athoksella. ”Näyttely ei esittele niinkään historiallisia aarteita
kuin sitä, että esineet ovat arvokkaita niihin kätkeytyvän hengellisyyden
vuoksi,” hän kuvaili arvoesineitä.

Avoinna: ti-su klo 11-20.30 (lipunmyynti päättyy klo 20), ma suljettu. Salo-
monkatu 15 (Kampin liikekeskuksen vieressä). Liput: pääsylippu 7 euroa, alen-
nuslippu 5 euroa, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy!
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Timo Ruottinen
Kirjoittaja on

tamperelainen
musiikkituottaja

Hyvästi Kummisetäni
Viimeinen tervehdys

RISTO MATSI oli rohkea mies. Hän ei epäröi-
nyt tarttua haasteisiin, jotka oikeastaan ylitti-
vät hänen siihenastisen taitotasonsa. Mutta
aina se kannatti ja tuloksia syntyi. Hänellä oli
vahvoja kannustajia ja ennakkoluulottomasti
hän itse rohkaisi muita.

Minun elämääni Risto on liittynyt koko tä-
hänastisen ortodoksiaikani. Neljännesvuosisa-
ta sitten hän pyysi minua, silloin pakanaa, tila-
päisesti avustamaan Tampereen ortodoksisen
kirkon kuoron riveihin piispantarkastuksessa.
Tuota ”tilapäisyyttä” on sitten jatkunut vaihte-
levalla aktiivisuudella siitä lähtien. Riston joh-
dolla kuoro kehittyi nopeasti ja lauluhenki oli
erinomainen. Nuori kanttori teki työtä yli kirk-
kokuntarajojen ja monenlaisten muusikoiden
kanssa. Myös laulajiston kokoonpano oli hy-
vin ekumeeninen. Siihenkin aikaan seurakun-
nassa oli kaikenlaista ristivetoa, mikä nyt jäl-
keenpäin tuntuu melko mitättömältä.

Olin usein kanttorin sijaisena palveluksis-
sa, ensin yksittäisissä palveluksissa, sitten ke-
sälomilla ja pari kertaa pitempäänkin. Risto
neuvoi auliisti käytännöllisen liturgiikan salai-

suuksia, ja opin häneltä paljon ortodoksisen mu-
siikin hienouksista. Ystävyytemme syveni. Piela-
vedellä tutustuimme yhtenä kesänä Riston juu-
riin. Toisen kerran ajoimme Lieksaan kanttorien
koulutuspäiville minun vapaakytkinhirmullani.
Riston kanttoriveli Jussi tuli mukaan Varkaudes-
ta. Matka kuitenkin keskeytyi Nurmeksessa: ros-
ka kaasuttimessa. Paikallisen kanttorikollegan
avustuksella vika saatiin korjattua pikaisesti ja
matka pääsi jatkumaan. Risto edesauttoi pyrki-
myksiäni kirkkomusiikin opiskelussa. Siihen ai-
kaan ortodoksisen teologian ja kirkkolaulun ope-
tus tapahtui Kuopion seminaarissa, mihin minul-
le jo jonkin aikaa työelämässä olleena järjestyi-
kin erivapaus.

Varsinainen yhteinen elämys oli kanttorien
Kreikan-matka, johon Risto järjesti minulle pe-
ruutuspaikan, vaikken oikea kanttori olekaan.
Hän johti sillä kertaa kanttorikuoroa. Minä taas
huomasin suureksi hämmästyksekseni seisovani
mustassa viitassa tenorina eturivissä, milloin Pi-
reuksen katedraalissa keskellä mitä juhlavinta
piispallista seremoniaa, milloin Irenen kirkossa
laulamassa konsertissa. Meille molemmille tämä
oli ensimmäinen Kreikan matka ja samalla ensi
kosketus bysanttilaiseen maailmaan. Ainakin
minä sain pysyvän ja sitkeän tartunnan tuosta ar-
kaaisesta musiikista.

Teimme samoihin aikoihin yhdessä kuoron
ensimmäisen äänitteen, jota vieläkin kelpaa
kuunnella. Vaikka silloin kyllä olimme niin kriit-
tisiä, että teimme ainoastaan kasetin, vinyylille
emme tallennetta tohtineet kaivertaa. Nyt se on
sentään onneksi CD:nä olemassa. Pääasiassa
tuon kasetin myynnillä rahoitimme kuoron oman
ikimuistoisen Kreikan-matkan, joka tehtiin jo
vuoden kuluttua edellä kerrotusta ensimmäisestä
matkastamme. Jo matkapäivän iltana lauloimme
Halkidan lähellä Nea Lampsakoksen pienessä
kirkossa onnittelu- ym. lauluja suomeksi ja krei-
kaksi ystäviemme Josefin ja Marian häissä. Vie-
railimme useissa luostareissa, ja Suomen tuomi-
sina Risto johti Ateenan konsertissa vaativan,
melko modernin ohjelman.

Sitten tärkeät uudet koulutustehtävät kutsui-
vat häntä Joensuuhun, ja tiemme haarautuivat.
Silloin tällöin pidimme kyllä yhteyttä Riston ko-
hottaessa liturgisen musiikin lippua korkealle ke-
hityksen eturivissä, nyt yliopiston opettajana.
Kun hän palasi Tampereelle, sain käytännössä
havaita, kuinka paljon hän oli jälleen Pohjois-
Karjalan vuosina kehittynyt ja kehittänyt itseään.

Monenlaisia suunnitelmia Ristolla oli nytkin.
Vain muutama päivä sitten pidimme palaveria
uuden levyn tekemisestä Tampereen kuoron
kanssa. Äänittäjäkin oli jo vihitty asiaan ja aika-
taulut viimeistelyvaiheessa. Mutta niin vain lau-
antai-aamuinen tekstiviesti pysäyttää. Suunnitel-
mat muuttuvat kertaheitolla. Tänään lauloimme
panihidaa Ristolle, kirkko oli ihan täynnä. Edes-
sä on viimeisen tervehdyksen jättäminen: Hyväs-
ti kummisetäni.  ■
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Kirkon perinne ihmiseksi kasvamisessa
Suomessa elokuussa vieraillut Hänen Autuutensa Kreikan arkkipiispa Kristodulos
painotti useissa puheissaan ortodoksisen perinteen holistista luonnetta ja perin-
teemme merkitystä ihmiseksi kasvussa.
– Hänen Autuutensa näkemyksiin oli helppo yhtyä. Traditiomme anti voi todellakin
olla merkittävä usein hajanaisessa nykymaailmassa, kirjoittaa arkkipiispa Leo.

laisia vaikeuksia, mutta nykyään
kirkon asema on vahva. Näin on
esimerkiksi Romaniassa, ja tä-
män vuoksi yhteistyö ko. paikal-
liskirkkojen kanssa on tärkeää.
Onhan selvää, että EU:n taholta
esitetyt demokratisoitumisen
vaatimukset esimerkiksi yhteis-
kunnallisesta moniuskonnolli-
sesta arvopohjasta eivät aina
ole helppoja omaksua. Tässä
moderni läntinen maailma koh-
taa varmasti vastustusta perin-
teisessä itäisessä maailmassa.

Moskovan uskonnollinen
huippukokous
Matka osoitti, että ortodoksinen
maailma on haasteiden edessä.
Ääriliikkeet, uskonnollinen tai
poliittinen fundamentalismi,
terrorismi ovat avainsanoja, jot-
ka vilahtelevat usein julkilausu-
missa. Jo sanoinakin ne ovat hy-
vin negatiivisia. Näitä teemoja
pohdimme tämän vuoden ke-
säkuussa (3.–5.7.) Moskovassa
järjestetyssä uskonnollisten
johtajien huippukokouksessa,
johon osallistui noin 150 uskon-
nollista johtajaa 49 eri maasta.
Jokainen johtaja piti oman pu-
heenvuoronsa, joten voidaan
sanoa, että edellä mainitut
haasteet otettiin vakavasti vas-
taan. Moskovan patriarkaattia
voi hyvällä syyllä kiittää merkit-
tävän aloitteen tekemisestä.

Monissa puheenvuoroissa
teemoja käsiteltiin niin orto-
doksisesta kuin juutalaisesta, is-
lamilaisesta ja buddhalaisesta
näkökulmasta. Huippukokouk-
sessa hyväksyttiin julkilausuma,
jossa tuomittiin fundamentalis-
mi ja terrorismi. Kokouksen
merkittävyyttä lisää se, että yh-
teisesti tärkeät teemat kyettiin
kuitenkin laittamaan paperille.
Kulttuurien välinen dialogi, us-
kontojen välinen vuoropuhelu
ja eettisten arvojen korostami-

Alkanut Suomen EU-pu-
heenjohtajuusaika mer-
kitsee myös Suomen or-

todoksiselle kirkolle mahdolli-
suutta. Meillä on jo historiamme
puolesta paljon annettavaa laa-
jentumaan pyrkivälle EU-yhtei-
sölle. Suomessa olemme paikal-
liskirkkona joutuneet vastaa-
maan moniin sellaisiin haastei-
siin, jotka Itä-Euroopassa ovat
vasta edessä. Tähän liittyen vie-
railin kirkkoneuvos Risto Ikä-
heimon kanssa Ekumeenisen
patriarkaatin ja paikalliskirk-
komme edustajana Brysselissä.
Matkan aikana keskustelin EU:n
itälaajentumisesta vastaavan
komissaarin Olli Rehnin kans-
sa. Välitin hänelle Ekumeenisen
patriarkan itälaajentumista kä-
sittelevän kolmetoista asiakoh-
taa sisältävän kirjeen.

Mielenkiintoista oli se, että
komissaari Rehn oli hyvin tietoi-
nen ortodoksisen kirkon ase-
masta entisissä itäblokin mais-
sa. Hän mainitsi esimerkiksi Eku-
meenisen patriarkaatin ongel-
mallisen aseman Turkin valtios-
sa. Rehn piti ekumeenisen pat-
riarkaatin alaisten teologisten
koulujen uudelleen avaamista
yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi
uuden moskeijan rakentamista
Hollantiin. Kyse on siis niin sa-
notusta positiivisen ”syrjinnän”
periaatteesta, jota ei siis tosiasi-
assa voi kutsua syrjinnäksi. Kyse
on oikeudenmukaisuudesta.

Tässä itälaajentumisen on-
gelmavyyhdissä on varmasti
paljon tehtävää, ja kirkkomme
voi olla siinä positiivisesti muka-
na. Esimerkiksi Romanian ja Bul-
garian kirkkojen kanssa tehtävä
yhteistyö voi olla kaikinpuoli-
nen kannuste neuvoteltaessa
ko. maiden EU-jäsenyydestä. En-
tisissä itäblokin maissa ortodok-
sinen kirkko joutui viime vuosi-
kymmeninä kokemaan monen-

nen politiikassa ovat asioita, jot-
ka koetaan niin idässä kuin län-
nessäkin tärkeiksi.

Kulttuurien kohtaamisessa
tulevat esille aina erilaiset ih-
miskäsitykset. Se, kuinka hyvin
ihminen tuntee oman historian-
sa ja perinteensä, määrittää pit-
kälti häntä. Ortodoksinen hen-
gellisyys ja -ihmiskäsitys ovat
tässä suhteessa erityisen tärkei-
tä esillä pidettäviä asioita.

Huippukokouksen teemat
sivusivat monella tapaa jo
vuonna 2004 (30.4. –5.5.) pide-
tyn kansainvälisen diakoniako-
kouksen päätöksiä (ks. lisää
www.orthodoxdiakonia.net/).
Diakoniatyön muotoja kehittä-
mään luotiin tuolloin Valamos-
sa yhteistyöjärjestöjä, joiden
kautta ortodoksista sosiaali- ja
humanitaarista työtä voitaisiin
kehittää tehokkaammin. Samo-
ja ratkaisumalleja pohdittiin
myös vuonna 2005 (13.–19.6.)
pidetyssä kansainvälisessä kirk-
komusiikin konferenssissa, jon-
ka teemana oli ”Ortodoksisen
musiikin perinteet”. Molemmis-
sa konferensseissa yhteistyön
merkitys korostui, ja uudet yh-
teistyöorganisaatiot koettiin
tärkeiksi jo tuolloin. Suomen or-
todoksinen kirkko, Valamon
kansanopisto ja Joensuun orto-
doksisen teologian laitos ovat
olleet siis edelläkävijöitä.

Ortodoksista uskontokasvatusta
Tänä vuonna Joensuun orto-
doksisen teologian laitoksella ja
Valamon luostarissa pidetyissä
uskontokasvatuksen ja teologi-
an tutkimuksen konferensseis-
sa näitä teemoja pohdittiin laa-
jalti hieman eri näkökulmasta.
Joensuun Ortodoksisen teolo-
gian laitos näki suuren vaivan
kutsuessaan koolle tämän vuo-
den kesäkuussa ortodoksisten
korkeakoulujen opetuskuntaa

seitsemänteen ortodoksisten
korkeakoulujen konferenssiin.
Aihe oli myös mielenkiintoinen:
ortodoksinen traditio ja 21. vuo-
sisata. Ortodoksiteologit niin
idästä kuin lännestä pohtivat
menneisyyden kokemuksien
perusteella nykyisen koulutuk-
sen haasteita ja mahdollisia tu-
levaisuuden kuvia. Bolognan
prosessin myötä eurooppalai-
set ortodoksiset teologiset kou-
lut joutuvat yhdenmukaista-
maan omia opetusohjelmiaan.
Ortodoksiselle teologiselle tut-
kimukselle tärkeä kirkollinen
yhteys nousi myös tärkeäksi
keskustelun aiheeksi.

Samaan teemaan liittyen
Valamossa kokoontui 28.7.–2.8.
ortodoksisen uskontokasvatuk-
sen tutkijoita eri puolilta maail-
maa pohtimaan, kuinka myös
tulevaisuudessa ortodoksinen
holistinen ihmiskäsitys pyritään
siirtämään eteenpäin. Holisti-
sen uskontokasvatuksen tutki-
jakonferenssin keskeisin tulos
oli päätös perustaa kansainvä-
linen yhteisö (OREA) tiivistä-
mään akateemista yhteistyötä
ortodoksisen uskontokasvatuk-
sen ja uskonnon opetuksen sa-
ralla. OREA-yhteisön yhtenä
tehtävänä onkin yhteisten pro-
jektien ohella seurata aktiivises-
ti muun muassa Euroopassa or-
todoksisen uskonnon koulu-
opetuksen tilaa.

Teologisen koulutuksen ja
uskonnonopetuksen muodot
ovat asioita, joita joudutaan tu-
levaisuudessa pohtimaan yhä
enemmän. Joensuun yliopisto,
ortodoksisen teologian laitos ja
Valamon kansanopisto ansait-
sevat kansainvälisen yhteistyön
tiivistämisessä suuren kiitoksen
ahkeruudestaan. Traditiomme
kokonaisvaltainen luonne voi
todellakin olla merkittävä haja-
naisessa maailmassa. On vain
pidettävä myönteisesti kiinni
kirkon perinteistä.

Siunaten
arkkipiispa Leo
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Sofia Parviainen & Liisa Pirilä
Matkalla Laatokan Valamossa

Askeleet

Portaat
   ennen astutut
Askeleet
   kiveen kuluneet
Minä
   samoilla jäljillä
Kivi
   Hitaasti hioutuva

Majakka

Suunnat kääntelehtivät
minussa
Mikä tie valita?
Katso lampukkaa
   sydämesi valoa
   ikiaikaista kompassia
Se kertoo sinulle

Pyhiinvaellus Laatokan Valamoon on
aikamatka Sergein ja Hermanin ja-

lanjäljille: luostarin syntyajoista, sen
kukoistuksesta ja hävityksestä uuteen
nousuun. Nikolskin niemellä oli aikoi-
naan pieni avoin rukouskappeli, jonka
lampukkatuli ohjasi merelläkulkijoita
Valamon saarelle. Nykyisin paikalla on
Pyhän Nikolaoksen kauniisti restauroi-
tu skiitta, jonka kultainen kupoli toimii
majakkana tämän päivän tulijalle.

Ikuisuuden aika

Ikuisuuden ajassa
   mennyt ja tuleva
      sulautuvat
Hengitän
   Herra armahda
   Suo, että olisin
keskeneräisyydessäni valmis

Pääluostarissa kohtaavat nykyisyys ja mennei-
syys. Luostarin sisäkkäiset neliömuurit on kun-
nostettu. Kirkko on saanut pintaansa kauniin
värin. Yläkirkko mykistää loisteliaisuudellaan,
ja alakirkko on kodikas päivittäisten jumalan-
palvelusten pitopaikka, jossa voi hiljentyä Ser-
gein ja Hermanin kenotafin, Valamolaisen Ju-
malanäidin ikonin tai Panteleimonin pyhäin-
jäännösten äärellä.

Niin turkoosit
ovat kupolisi

Sinitaivaan,
Jumalanäidin
viitan alla,
Kristuksen ruu-
miissa,
Olemme turvassa.

Luostari elää omavaraistaloudessa. Talouspuutarhasta saadaan juurek-
set ja vihannekset, suuresta omenatarhasta omenat, leipomosta leivät
ja oman meijerin 17 lehmää takaavat maidon veljestön ruokapöytään.

Jumala antaa meille itsensä kaikessa
Täydellisen ykseyden ateria
Rajat
   Katoavat

Menneisyys tulee vastaan monissa pienissä yksityiskohdissa. Puutarho-
jen uudistettuihin aidanpylväisiin on jokaiseen muurattu yksi 1860-lu-
vulla käsintehty tiiliskivi. Kapea yhden kilvoittelijan mentävä katumus-
kuja on edelleen käyttövalmiina paikallaan.
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Suuret hanat aukeavat

Kun vettä ei tule
Astu katumuksen kylpyyn
Niin Herran armo
   Puhdistaa sinut

Apteekkipuutarha, jossa ennen viljeltiin lääkekasveja,
kukkii kauniina peltoaukeamana.

 Ihmeelliset ovat tekosi

Jumalan kunniaa
   jokainen maan kukkanen hehkuu
   jokainen taivaan tähti sitä loistaa

Luostarin vanhaan hautausmaahan on poikkeuksellisesti
haudattu kaksi naista. Sireenipensaiden katveessa on arkki-
tehdin anopin hauta. Toinen on erään kauppiaan rouvan
hauta. Hautausmaan kulmakivien päällä on ylösnousemuk-
sen pasuunaa soittavat enkelit.

Valamon luostarissa on nykyisin yhdeksän toimivaa skiittaa.
Kun kulkee skiitalta toiselle pitkin mutkittelevaa polkua jyl-
hien mäkisten metsien keskellä, katselee Laatokan aavaa
ulappaa Öljymäen harjalta tai kuuntelee vaahtopäisten aalto-
jen loisketta rantakallioihin, voi aistia todellista luostarirau-
haa. Pyhän Nikolaoksen skiitta rantakalliolla, Getsemanen
skiitta Öljymäellä, Konevitsalaisen Jumalanäidin skiitta satu-
maisen kauniissa maisemassa igumenin lammen rannalla
mykistävät kauneudellaan.

Ylösnousemukset pasuunat

Kun ylösnousemuksen pasuunat soivat
on myöhäistä aloittaa, vaihtoehtoja ei enää ole.
Siis
   Valmistautukaamme

Kun saapuu uuteen Jerusalemiin, tuntee olevansa
pyhiinvaelluksen ytimessä.

Suuri pyhiinvaellus

Kuoleman virrassa
elämä liikehtii

Muutun

Koruttoman kaunis tyhjän haudan alakirkko pysäh-
dyttää. Valoisa loistelias yläkirkko posliinista teh-
tyine ikonostaaseineen saa todellisen valon sydä-
meen.

Voideltuna
katson valoon

Pyhiinvaellus keskellä suurta Laatokan ulappaa on
aikamatka kristityn elämään. Vaellus Jerusalemis-
sa, Öljymäellä Getsemanessa, tyhjän haudan kautta
ylösnousemukseen.

Rukous
virtaa lävitseni
huuhtoen pois
sen mikä katoaa

paljastaen
yhä selvemmin
sen mikä ikuisuudessa pysyy

Kiitetty olkoon Herran nimi nyt, aina ja iankaikki-
sesta iankaikkiseen.

Matkalla

Hiljaisuudessa
   kuulen
suljetuin silmin
   näen
sisälläni
   on polku
   jonka varrella puut kuiskivat
Jumala on rakkaus
Jumala on rakkaus

Sisälläni
   on valo
   joka sädehtii
Jumala on

Igumenin lammet

Tähtien hopealyhdyt
Auringon kultasäteet
Jumalanäidin peilissä
Välkehtivät
Juo
   elävä vesi
Syö
   elävä kala
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Arkkipiispa Kristodu-
los määrittelee Eu-
roopan perustaltaan

kristinuskolle, kreikkalai-
selle sivistykselle ja roo-
malaiselle laille rakentu-
vaksi, ajallisesti pitkän ke-
hityksen kautta syntyneek-
si omaleimaiseksi sivilisaa-
tioksi. Seuraavassa esitte-
len arkkipiispan näkemyk-
siä Euroopan vaikuttajille
osoitetun alaviittein varus-
tetun puhekokoelman
”The European Psyche” pe-
rusteella.

Euroopan omaleimaisuus
Ennen kristinuskoa Eu-
rooppa oli lähinnä vain
maantieteellinen alue, jon-
ka asukkaat jakaantuivat
Rooman imperiumin asuk-
kaisiin ja sen rajojen ulko-
puolisiin barbaareihin.
Kristinusko lopetti erotte-
lun ei-barbaareihin ja bar-
baareihin, kansalaisiin ja
asukkaisiin, vapaisiin ja
orjiin. Kristinusko yhdisti
Euroopan asukkaat yhteis-
kunnaksi tunnustamalla
heidät yhden Jumalan lap-
siksi.

Apostolien ajan kirkon
avautuminen juutalaisuu-
den ulkopuolelle merkitsi
sitä, ettei kristinuskosta
tullut johonkin etniseen
ryhmään kiinnittynyttä us-
kontoa. Sen sijaan se hy-
väksyi ihmisten universaa-
lin tasa-arvoisuuden. Se
tarjosi uskonnollisesta si-
toutumisesta riippumatta
Euroopan asukkaita yhdis-
tävän kokemuksen siitä,
että jokainen on osallinen
samasta maailmasta.

Kristittyjen ympäris-
töönsä aktiivisesti suhtau-
tuva kulttuurinen identi-
teetti muotoutui jo toisella
vuosisadalla, ja sen keskus
oli Antiokia. Vanhan testa-

Jos emme rakenna Eurooppaa sen omalle kulttuurille, EU taantuu pel-
käksi talousalueeksi, varoittaa hänen pyhyytensä Ateenan ja koko
Kreikan arkkipiispa Kristodulos. FT, TM Esko Nikander tarkastelee
elokuun alussa Suomessa vierailleen kreikkalaisen kulttuurivaikuttajan
näkemyksiä eurooppalaisuudesta.

mentin kreikannoksen,
Septuagintan, lukeminen
ja kreikkalaisissa kouluissa
opiskelu yhdistivät kristi-
tyt kreikkalais-roomalai-
seen maailmaan. Sen si-
jaan, että kirkko olisi jää-
nyt vaikuttajana syrjään,
se yhteiskunnallisella ak-
tiivisuudellaan muutti Eu-
roopan asukkaittensa koti-
maaksi.

Eurooppalaisuus on
ihmisrakkautta
Kirkon opetuksen vaiku-
tuksesta Vuorisaarna ja
muut Jeesuksen opetukset
vahvempien samaistumi-
sesta heikoimpien osaan
uudistivat Rooman impe-
riumin arvoperustan. En-
simmäisten vuosisatojen
kirkko ei ollut välinpitämä-
tön suhteessaan siihen,
miten yksilöt ja valtio toi-
mivat.

Vielä kristittyihin koh-
distuneiden vainojen kes-
täessä Clemens Roomalai-
nen ohjasi rikkaita autta-
maan köyhiä. Eräässä toi-

sessa kristillisessä tekstissä
opastetaan kantamaan
vastuuta orvoista ja syrjäy-
tyneistä.

Rooman imperiumissa
virallisen aseman saanut
kirkko vaikutti opetuksel-
laan siihen, että yhteiskun-
ta muuttui ihmisystävälli-
semmäksi, kun sitä vertaa
antiikin aikaan. Perheen
isältä poistui oikeus lasten-
sa henkeen, hän ei myös-
kään saanut myydä lapsi-
aan. Vaimot saivat oikeu-
den hallita omaisuuttaan ja
suojella lapsiaan. Kauas-
kantoisinta oli kuitenkin
muutos ihmiskuvassa: eu-
rooppalaisuus sävyttyi si-
ten, että ihmiset ajattelivat
toisiaan veljinä ja sisarina
Jeesuksessa Kristuksessa.

Rooman kirkko pystyi
lyhyessä ajassa rakenta-
maan huomattavan sosiaa-
lisen avustusverkoston.
Toimeliaisuutta kuvaa se,
että 200-luvulla, jolloin
kristittyjen määrä oli siellä
vain seitsemäntuhatta,
kirkko avusti tuhattaviittä-

sataa avun tarpeessa ole-
vaa. Itä-Roomaan puoles-
taan perustettiin mm. sai-
raala- ja kouluverkosto,
vanhainkoteja ja orpokote-
ja.

Kristinusko antoi arvot
ja hengen sille muutoksel-
le, jossa Rooman impe-
riumin perusta sai solidaa-
risuutta ilmentäviä piirtei-
tä. Roomalaiseen oikeu-
teen perustunut institutio-
naalinen valtio antoi muu-
tokselle muodon. Siksi se
Eurooppa, jonka rakenta-
misesta 2000-luvulla pu-
humme, ei juuriltaan ole
kaupallinen käsite vaan
hengen aikaansaannokse-
na sivilisaatio.

Tietoisuus Euroopan
ihmisrakkauteen perustu-
vista juurista säilyi toisen
maailmansodan päätyttyä.
Tämä ilmenee Euroopan
jälleenrakentajan Konrad
Adenauerin lausumasta,
jonka mukaan anteeksian-
tamusta ja rakkautta julis-
tava kristinusko on eu-
rooppalaisen itseymmär-
ryksen perusta. Kun Kris-
todulos muistuttaa, että
keskeisiä poliittisia ratkai-
suja tehtäessä ei saa unoh-
taa Euroopan identiteettiä,
on kyse Adenauerin viit-
taamasta veljeyden ja si-
saruuden puolustuksesta
ajassamme – ei sinänsä ta-
loudellisten näkökohtien
tai muiden kulttuurien vas-
tustamisesta.

Itä- ja Länsi-Euroopan
yhteys
Euroopan itseymmärryk-
sen arvoperusta muotoutui
silloin, kun Rooman impe-
riumin läntinen osa luhis-
tui kansainvaellusten tu-
loksena. Ainoana instituu-
tiona Rooman kirkko jäi
viljelemään kreikkalais-
roomalaista sivistysperin-
töä. Imperiumin itäinen
osa eli Bysantti jatkoi val-
tiollista olemassaoloaan
vielä noin tuhannen vuo-
den ajan, ja se päättyi isla-
minuskoisten ottomaanien
eli nykyisen Turkin edeltä-
jien valloituksiin (1453).
Bysantin vaikutus kuiten-
kin jatkuu valtiollisesta ja
kulttuurisestakin hävityk-

Eurooppalaisia ortodoksisia puheenvuoroja

Euroopan henki kristinuskossa

Kreikan kirkon arkkipiispa Kristodulos tapasi Suomen vierailun-
sa viimeisenä päivänä tiistaina 8. elokuuta presidentti Tarja Ha-
losen Naantalin Kultarannassa. Keskustelu kesti lähes puolitois-
ta tuntia. Arkkipiispa Kristoduloksen mukaan ortodoksisella kris-
tillisellä alueella kirkon ja valtion suhteissa rinnakkaiselo samassa
tilassa muodostaa ihanteellisen yhteenliittymän, johon kuuluvat
selvät roolit ja välttämätön yhteistyö kansan hyvinvoinnin ja
edistyksen hyväksi.  Arkkipiispa toivoi Euroopan kirkkojen ja Eu-
roopan Unionin yhteistyön jatkuvan. Kuva: Timo Mertanen
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sestä huolimatta edelleen.
Bysantin ja Rooman

kirkkojen välistä skismaa
pidetään yhtenä tekijänä
Itä-Euroopan alueiden
ikään kuin häipymiseen
Euroopan ulkopuolelle.
Huolimatta siitä, että väli-
rikko aiheutti tuhoa kirkol-
le ja eurooppalaiselle kult-
tuurille, se ei koskaan saa-
vuttanut täyttä laajuutta.
Kreikkaa pidettiin lännessä
pyhänä kielenä ja kreikka-
laisuuden tuntemusta ter-
veen sivistyksen perusta-
na. Merkittävät luostarit ja
kirjastot kokosivat kreikka-
laisia käsikirjoituksia. Län-
nen toteuttama Konstanti-
nopolin ryöstäminen
(1202–1204) kuitenkin jätti
vuotavan haavan idän ja
lännen suhteisiin.

Idän ja lännen rakenta-
valle yhteydelle merkittä-
vää on myös se, että Roo-
man kirkko onnistui vetä-
mään kristillisen sivilisaa-
tion piirin alueilleen muut-
taneet uudet kansat. Näin
muun muassa frankkien ja
germaanien johtajat perus-
tivat roomalaista oikeutta
toteuttavia ”kristillisiä val-
tioita”. Erityisesti paavi
Gregorios Suuren vaikutus
laillisuuden, yhteisen kie-
len ja kasvatuksen sekä
kristinuskon viemisessä
valloittajille on kiistaton.
Näin siitä huolimatta, että
hän kehitti Eurooppaa ir-
rallaan sen itäisistä osista.

Maailmansotien ohella
tuhoisinta ja virheellisintä
on ollut ajattelutapa, jonka
mukaan vain Euroopan
länsiosissa olevat ovat eu-
rooppalaisia. Tästä näke-
mys johtaa ajatukseen, että
Bysantin perilliset ja sen
mukana ortodoksinen
maailma eivät muka tätä
olisi. Aikamme merkittävä
historioitsija Jacques le
Goff onkin esittänyt vaati-
muksen, että Bysantti tulisi
uudelleen sisällyttää Eu-
rooppaan. EU:n meneil-
lään oleva laajentumisvai-
he ilmentää hyvin tätä toi-
vetta.

Syrjintä hengen vastaista
Arkkipiispa Kristodulos
asettuu samaan rintamaan

Václav Havelin kanssa
haastamalla kuulijansa sy-
ventämään näkemystään
Euroopan olemuksen yti-
mestä. Molemmat kantavat
huolta siitä, etteivät poliit-
tiset päättäjämme näe eu-
rooppalaisten hyvinvointia
henkisessä kokonaisuu-
dessa vaan kapeasti talou-
dellisena ja ideologisena
kysymyksenä. Arkkipiis-
pan erityiskorostuksena on
se, että kirkon syrjintä ja
sen työntäminen sivuun
keskeisen henkisen vaikut-
tajan asemasta merkitsee,
että sisäistynyt kaikkia vel-
voittava oikeus korvautuu

USKONTOJOHTAJIEN koko-
uksen isäntinä toimi Venä-
jän perinteisten uskontojen,
ortodoksien, muslimien,
juutalaisten ja buddhalais-
ten johtajat. Käytännön jär-
jestelyistä vastasi Venäjän
ortodoksinen kirkko.

Ortodoksisista kirkon-
johtajista Moskovaan oli
saapunut Armenian, Georgi-
an ja Romanian patriarkat
sekä Yhdysvaltain ja Tshekin
metropoliitat. Suomesta ko-
koukseen osallistuivat ark-
kipiispa Leo ja arkkipiispa
Jukka Paarma.

Kokouksen asialistalla
oli isoja aiheita: kulttuurien
välinen dialogi, ääriliikkei-
den ja terrorismin ehkäisy,
uskontojen välisen vuoropu-
helun edistäminen. Kolmi-
päiväisessä kokouksessa
kuultiin yli 40 puheenvuo-
roa.

Kokouksen lopussa hy-
väksyttiin yhteinen julkilau-
suma, jossa tuomittiin terro-
rismin ja ääriliikkeiden yri-
tykset oikeuttaa toimintansa
uskonnon avulla. Julkilau-
sumassa tuomitaan myös ta-
loudellinen epätasa-arvoi-
suus, ympäristön tuhoami-
nen ja moraalisten arvojen
heikentäminen.

Jyrki Härkönen

Moskovassa kokoontui 3.-5. heinäkuuta maailman uskontojohtajien huippukokous.
Kokous pidettiin presidentti Vladimir Putinin tuella Venäjän isännöimän maailman
suurten teollisuusmaiden G8-ryhmän huippukokouksen alla. Putin myös itse avasi
kokouksen. Kokoukseen osallistui 49 maasta yli 150 uskontojohtajaa.

Uskontojohtajat kokoontuivat Moskovassa

Afrikan kirkot
olivat näkyvästi
edustettuina
Moskovan
kokouksessa
(kuvassa
koptipiispoja).
Kuva:
Jyrki Härkönen

raa’alla yksilöiden vallalla
tai muulla kulttuurillemme
vieraalla julmuudella. Eu-
rooppaa sykähdyttävä hen-
ki vaihtuu viihteenomai-
seksi tyhjyydeksi. Ilman
henkeä EU:n tulevaisuus
romahtaa samalla tavoin
kuin entinen Neuvostoliit-
to.

Euroopan yhdentymi-
nen on arkkipiispasta
myönteistä. Asettaessaan
huomion kohteeksi kirkon,
joka on kahden tuhannen
vuoden ajan viljellyt ihmi-
syyden arvon ihannetta,
hän sekä avaa että sulkee
ovia. Olisi näet surullista,

jos kulttuurimme vaalimi-
sen nimissä työntäisimme
sivuun unionin muslimi-
kansalaiset ja sulkisimme
yhteydestämme Albanian
tai Bosnian. Syrjintä ei
kuulu kristillisyyteen. Kris-
tinuskon esille tuominen
EU:n perustuslaissa sen si-
jaan kuuluu eurooppalai-
suuteen. Turkista hän vai-
kenee mutta varoittaa tois-
tuvasti hävittämästä Eu-
roopan henkistä ominais-
laatua.

Christodoulos Archbishop of Athens and All
Greece: The European Psyche. Athens 2004.
ISBN: 960-881014-1-9. 60 s.
Erkki Toivanen: Eurooppalaisuuden rajoilla.
Otava 2005. ISBN 951-1-18930-1. 189 s.

Eurooppalaisia ortodoksisia puheenvuoroja

Arkkipiispa Leo esitti Ve-
näjän kirkon johtajalle pat-
riarkka Aleksi II:lle kut-
sun saapua vierailulle Suo-
meen. Arkkipiispan mu-
kaan patriarkan vierailu
vahvistaisi sekä suomen-
että venäjänkielisten orto-
doksien yhteenkuuluvuut-
ta maassamme. Arkkipiis-
pa Paarma yhtyi vierailu-
kutsuun.

Arkkipiispa Leo myös
kiitti patriarkkaa siitä, että
Suomen ja Venäjän orto-
doksisten kirkkojen suh-
teet ovat kehittyneet sen
mukaisesti, kun kirkon
johtajien yhteisissä tapaa-
misissa vuosina 2002 ja
2003 on sovittu.

Arkkipiispa esitti eri-
tyisen kiitoksen siitä, että
Pietarin ja Laatokan met-

Patriarkka Aleksille vierailukutsu

Patriarkka Aleksi II otti
vastaan arkkipiispa Leon ja
arkkipiispa Jukka Paarman
Moskovan uskontojohtajien
kokouksen yhteydessä.
Kuva: Jyrki Härkönen

ropoliitta Vladimir tapasi
Suomen vierailunsa aikana
maassamme asuvia venä-
läisiä ortodokseja ja kehot-
ti heitä kasvamaan Suo-
men ortodoksisen paikal-
liskirkon jäseniksi.
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Tämän päivän Suo-
messa ortodoksisen
kirkkokunnan ole-

massaolon oikeus Suomes-
sa on kiistaton. Ortodoksi-
set kirkot sipulikupolei-
neen kuuluvat luontevasti
suomalaiseen maisemaan,
eikä niitä paljon kummek-
suta. Hyvä niin, monikult-
tuurisuus on meikäläistä
elämänmenoa rikastava
piirre.

Mutta hieman vajaat
sata vuotta sitten asiat oli-
vat vielä toisin. Keväällä
1919 Hämeenlinnassa kes-
kusteltiin kiivaasti ortodok-
sisen sotilaskirkon asemas-
ta. Sitä vaadittiin hävitettä-
väksi tai ainakin sen käyttö-
tarkoitus haluttiin muuttaa.
Erityistä ärtymystä herätti
kirkon korostetun venäläi-
nen ulkoasu, mutta eksyipä
lehtien palstoille joku, joka
olisi halunnut hävittää orto-
doksisen uskon Suomesta.
Eikä Hämeenlinna ollut ai-
noa paikka, jossa sotilas-
kirkko kirvoitti kitkeriä
kannanottoja.

Mistä tässä oikein oli

kysymys? Asian ymmärtä-
miseksi on tarpeen silmätä,
miten sotilaskirkot syntyi-
vät.

Kirkot hartauden ja
venäläistämisen
palveluksessa
Kun Suomen oma sotaväki
lakkautettiin viime vuosi-
sadan alussa, Suomessa
oleskelevat sotilaat olivat
lähes yksinomaan venäläi-
siä. He tunnustivat orto-
doksista uskoa. Jumalan-
palveluselämä kuului niin
kasarmipalvelukseen kuin
taistelutoimintaankin.

Uskonnon harjoitta-
mista varten tarvittiin kirk-
koja. Niitä rakennettiin va-
ruskuntien yhteyteen, tai
sitten muutettiin joku lä-
histöllä sijainnut rakennus
kirkoksi. Yleensä sotilas-
kirkot olivat pelkästään so-
tilaiden käytössä, mutta
muutamia kirkkoja käytet-
tiin myös siviiliväestön ju-
malanpalveluksiin.

Mutta sotilaskirkkoja
ei rakennettu pelkästään
sotilaiden hartautta varten,

Näin kaupunkiin saapuvat
saattoivat heti huomata,
kenen valtapiiriin kaupun-
gin asukkaat kuuluivat.

Sotilaskirkot herättivät
katkeruutta rakennuspaik-
kakuntien suomalaisessa
väestössä. He eivät halun-
neet venäläisyyden symbo-

Hämeenlinnan enti-
sen sotilaskirkon
palauttamisesta juma-
lanpalveluskäyttöön
on tehty aloite kau-
punginvaltuustolle.
Asiasta käydään uutta
ja kiinnostavaa kes-
kustelua paikallisissa
tiedotusvälineissä.
Teol. lis. Mika Noke-
lainen, Diakonia-
ammattikorkeakoulun
yliopettaja, valottaa
asian historiallista
taustaa tutkimustyö-
hönsä liittyen.

100 vuotta seurakuntatoimintaa Hämeenlinnassa

”ITÄMAINEN KIVIKASA”
Hämeenlinnan ortodoksinen sotilaskirkko
venäläisvihan kourissa

vaan kirkot joutuivat pal-
velemaan korkean politii-
kan päämääriä. Suomen
kenraalikuvernööriksi ni-
mitetty N. I. Bobrikov oli
saanut tehtäväkseen sitoa
Suomi tiukemmin Venäjän
yhteyteen. Hän myös oi-
valsi, miten tärkeä tehtävä
uskonnolla oli tämän ta-
voitteen saavuttamisessa.
Oleskeltuaan Suomessa
Bobrikov havaitsi, että us-
konto ja kansallisuus me-
nevät suomalaisilla sekai-
sin. Kansa käsitti asian
niin, että luterilaiset ovat
suomalaisia, katolilaiset
ovat puolalaisia ja ortodok-
sit ovat venäläisiä. Halu-
tessaan vahvistaa venäläi-
syyttä ja sen näkyvyyttä
Suomessa Bobrikov keksi
tukea ortodoksista uskon-
nonharjoitusta. Hän raken-
nutti eri puolille maata
toistakymmentä ortodok-
sista sotilaskirkkoa. Kirkot
sipulikupoleineen olivat
arkkitehtonisesti hyvin ve-
näläistyylisiä, minkä lisäk-
si ne sijoitettiin paikoille,
joista ne näkyivät kauas.

lien hallitsevan maise-
maansa.

Sotilaskirkot valtion
haltuun
Venäjän vallankumouksen
ja siitä seuranneen Suomen
itsenäistymisen jälkeen
Suomen valtio otti sotilas-
kirkot haltuunsa. Sotilas-
kirkot olivat olleet Venäjän
valtion omaisuutta, eikä
Suomen ortodoksisilla seu-
rakunnilla siten ollut niihin
omistusoikeutta.

Hengellinen konsistori,
nykyistä kirkollishallitusta
edeltänyt hallintoelin, esitti
kyllä senaatille toiveen,
että eräät kirkot annettai-
siin paikallisseurakuntien
käyttöön, koska kirkkoja
oli jonkin verran käytetty
myös siviiliväestön tarpei-
siin. Senaatin sota-asiain
toimituskunta ei kuiten-
kaan myöntynyt tähän, sil-
lä armeija tarvitsi kirkkoja
luterilaisen kirkollisen työn
käyttöön. Sen sijaan suurin
osa sotilaskirkkojen esi-
neistöstä luovutettiin orto-
doksisille seurakunnille.

14 ANALOGI  4/2006
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Osa venäläisistä soti-
laskirkoista muutettiin sit-
temmin museoksi tai kir-
jastoksi, kuten Hämeenlin-
nassa tapahtui. Eräät kirkot
muutettiin luterilaisiksi.
Huomattavimpia näistä oli-
vat Suomenlinnan kirkko
Helsingissä sekä yksi Vii-
purin kirkoista. Tosin tämä
kirkko oli alun perin ollut
luterilainen tuomiokirkko,
johon piispa Mikael Agri-
cola, Suomen reformaatto-
ri, oli haudattu.

Uskonvainojako?
Ortodoksisen kansan paris-
sa sotilaskirkkojen kohtalo
herätti levottomuutta. Jot-
kut pelkäsivät, että orto-
dokseja aletaan suorastaan
vainota, kun kirkotkin näin
anastettiin. Huolestunei-
suus on ymmärrettävää,
sillä vuoden 1918 kansa-
laissodan aikana sotajou-
kot takavarikoivat omaval-
taisesti joidenkin ortodok-
sisten seurakuntien omai-
suutta, minkä lisäksi soti-
laat olivat toisinaan käyt-
täytyneet vihamielisesti or-

Solntsev Aamun Koittoon
kirjoittamassaan artikkelis-
sa.

Kirkosta uimahalli tai
teatteri
Hämeenlinnassa, niin kuin
monissa muissakin pai-
koissa, sotilaskirkon raken-
nuttaminen katkeroitti nii-
den mieltä, jotka routa-
vuosien aikana ajoivat Suo-
men mahdollisimman laa-
jaa riippumattomuutta Ve-
näjästä. Kun vallanpitäjät
vaihtuivat, patoutunut kat-
keruus purkautui esiin pai-
koin kovasanaisesti.

Puoluekannaltaan van-
hasuomalainen ja hallitus-
muototaistelussa monarki-
aa kannattanut Hämeenlin-
nassa ilmestyvä Hämeen
Sanomat kävi hyökkäyk-
seen Hämeenlinnan venä-
läistä sotilaskirkkoa vas-
taan. Lehden mukaan kirk-
ko symboloi vastenmieli-
sellä tavalla venäläisyyttä,
ja lehti harmitteli, että kun
saksalaiset joukot marssi-
vat vapauttamaan kaupun-
kia punaisten miehitysko-

toa, ortodoksisuutta. Uu-
den ajan koitettua oli aika
hävittää sen pakanalliset
temppelit. Jäljelle jäi kui-
tenkin suurempi ongelma,
ortodoksinen väestö. Möl-
ler ei sentään esittänyt sen
hävittämistä, vaan turvau-
tui kasvatuksen keinoihin.
Kasvatuksen suunta ja si-
sältökin oli selvä: ”paka-
nain nuoriso” piti ensin
saada omaksumaan raama-
tullinen kristinoppi, jotta
nämä voisivat opettaa van-
hemman väestön oikean-
laiseen kristillisyyteen.

Kyseinen kirjoitus kuu-
mensi tunteita Aamun Koi-
tossa. Sen vastaava toimit-
taja S. Okulov kirjoitti leh-
dessään vastineen, jossa
hän yllättäen kyseenalaisti
Möllerin kirjoituksen us-
konnollisen motivaation.
Okulovin omalaatuisen
teorian mukaan Möllerin
mielipiteen takana oli so-
sialistien uskontovihamie-
lisyys, joka vain muita hä-
mätäkseen oli julkeasti pu-
keutunut raamatullisen
kristinopin valeasuun.

Okulov perusteli näke-
myksiään myös ulkopoliit-
tisin perustein. Tuohon ai-
kaan Suomessa oli tahoja,
jotka halusivat liittää Suo-
meen Itä-Karjalan. Sikäläi-
set asukkaat olivat uskon-
noltaan ortodokseja, ja

100 vuotta seurakuntatoimintaa Hämeenlinnassa

mielisiä siitä, että kirkkora-
kennukselle oli tehtävä jo-
tain. Sellaisenaan sitä ei
missään tapauksessa saa-
nut säilyttää. Useat hä-
meenlinnalaiset halusivat
purkaa kirkon ja rakentaa
paikalla sisällissotaa koske-
van muistomerkin tai puis-
toalueen. Nimimerkki ”So-
tilas” halusi muuttaa kir-
kon luterilaiseksi sotilaskir-
koksi. Muita esitettyjä vaih-
toehtoja olivat lastentarha,
kauppahalli, teatteri tai kir-
jasto. Kaikissa tapauksissa
vaadittiin ehdottomasti
sitä, että kaikki itämaisuus
pitää karsia pois rakennuk-
sen ulkomuodosta.

Möllerin kirjoitus ja
idänpolitiikka
Nämä kommentit kertovat
ennen muuta venäläisyyt-
tä, ei ortodoksista uskoa
kohtaan tunnetusta vasten-
mielisyydestä. Ortodoksi-
suuden vieroksuminen ei
kuitenkaan ollut täysin
tuntematonta Hämeenlin-
nassa. Helmikuun alussa
Hämeen Sanomien palstoil-
le ilmestyi eräs J. D. Möl-
ler, joka rinnasti ortodoksi-
sen uskon pakanuuteen.
Kirjoituksessaan hän tote-
si, että suomalaiset eivät
ole enää pakotettuja hy-
väksymään pakanain epä-
jumalia palvelevaa uskon- ➤

todokseja kohtaan. Väki-
vallanteot jäivät kuitenkin
yksittäistapauksiksi, eikä
sotilaskirkkojen kohdalla
voi puhua seurakuntien
omaisuuden anastamises-
ta, koska seurakunnat eivät
kirkkoja omistaneetkaan.
Näin asian esitti myös orto-
doksisen kirkkokunnan
vaikutusvaltaisiin johto-
henkilöihin kuulunut S.

mennosta, tämän ”läntisen
kulttuurivaltion” sotilaiden
silmien eteen osui ensim-
mäisenä ”itämainen kivi-
kasa”. Kun kirkko oli huo-
nokuntoinen ja pilasi kau-
pungin länsiosan itämai-
suudellaan, lehti pyysi lu-
kijoiltaan ehdotuksia, mitä
kirkolle pitäisi tehdä.

Ehdotuksia tuli run-
saasti. Kaikki olivat yksi-

Kuva: Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo

Kuva: Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo
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Opetusta eettisistä kysymyksistä 2

Tänä monien poliittis
ten kriisien vuonna
kaikkien kristittyjen

tulee tajuta oma vastuunsa
siitä, mihin suuntaan asiat
kehittyvät yhteiskunnassa.
Eräs suurimpia väärinkäsi-
tyksiä on se, että me voim-
me pysyä erossa politiikas-
ta ja näin säilyttää puhtau-
temme ristiriitaisten ja jos-
kus jopa “likaistenkin” po-
liittisten prosessien keskel-
lä. Itse asiassa tällainen
syrjään ja sivuun vetäyty-
minen merkitsee passiivis-
ta, tiedostamatonta ja vas-
tuutonta tuen antamista
niille, jotka pyrkivät otta-
maan vallan tai ovat jo val-
lassa. Hyvin usein väärät
ihmiset ovat vääränä aika-
na vallassa juuri enemmis-
tön välinpitämättömyyden
tähden.

Menneinä aikoina kirk-
ko on antanut ehdottoman
ja kritiikittömän tukensa
keisareille, tsaareille tai
muille vallassa oleville yk-
sinkertaisesti siksi, että
heidät nähtiin Jumalan it-
sensä noihin tehtäviin ni-
mittämiksi. Apostoli Paa-
vali todellakin opettaa
meille, että valta on peräi-
sin “Jumalalta” siinä mää-
rin kuin se rohkaisee ja
kannustaa meitä “teke-
mään sitä, mikä on hyvää”
(Room.13:1-3). Me emme
tässä yhteydessä keskuste-
le siitä, missä määrin men-
neisyyden “kristilliset val-
tiot” ja teokratiat olivat us-
kollisia kristilliselle uskol-
leen ja vakaumukselleen,
vaan meidän tulisi myön-
tää se tosiasia, ettei niitä
enää ole olemassa ja että
meidän nykyaikaisissa yh-
teiskunnissamme ihmiset
itse – ei Jumala – ovat vas-
tuussa siitä, millä tavoin
hallitusten tulisi toimia.

Todellisina kristittyinä
meidän kuitenkin tulisi
myöntää vastuumme myös
Jumalan edessä – ei vain
itsestämme ja pelastukses-
tamme vaan myös koko
maailmasta.

Eräs pahimpia ereh-
dyksiä – osallistuimmepa
sitten poliittiseen päätök-
sentekoon tai emme – on
uskoa, että kaikissa poliit-
tisissa valinnoissa valinta
tehdään absoluuttisen Hy-
vän ja absoluuttisen Pahan
välillä. Tosiasiassa tuollai-
set absoluuttiset vaihtoeh-
dot löytyvät ainoastaan
hengellisestä elämästä ja
maailmasta, jossa pahaa
kutsutaan selvästi synniksi
ja Jumala itse edustaa ab-
soluuttista hyvää.

Politiikassa tällaista
selvää ja radikaalia kaksi-
jakoisuutta esiintyy perin
harvoin. Kun me äänes-
tämme jotakin ehdokasta,
niin me emme äänestä Ju-
malan puolesta emmekä
häntä vastaan vaan me ää-
nestämme ihmistä, joka
meidän mielestämme hoi-
taa asioita paremmin (tai
ei ainakaan yhtä huonosti)
kuin joku toinen. Kun me
tuemme jotakin poliittista
ohjelmaa, me emme sa-
maista sitä absoluuttiseen

oikeudenmukaisuuteen.
Me emme näet usko, kuten
marxilaiset uskoivat, että
absoluuttinen oikeuden-
mukaisuus on lähtöisin ih-
misistä ja näin ollen toteu-
tettavissa oleva ihanne jo
täällä ja nyt. Pikemminkin
meillä vastuuntuntoisina
kristittyinä on oltava selvä
näkemys siitä, mikä on ih-
misille, yhteiskunnalle ja
maallemme hyödyllistä tai
vahingollista. Jos me
emme edes yritä muodos-
taa näkemystämme näistä
asioista, me teemme syntiä
vastuuntunnottomalla itse-
keskeisyydellämme. Tie-
tenkin meille varsin usein
tarjotaan hyvin ristiriitaisia
vaihtoehtoja, joista mei-
dän on yritettävä valita.
Jos todella “hyvän” vaihto-
ehdon valitseminen ei ole
mahdollista, niin voimme
valita ainakin sellaisen
vaihtoehdon, joka näyttää
meistä vähiten vahinkoa
aiheuttavalta.

Kristittyinä meillä voi
olla erilaisia näkemyksiä
monista asioista, ja kuiten-
kin meitä yhdistää yksi
usko ja yksi kirkko. Mutta
meillä ei ole mitään oikeut-
ta olla itsekkäitä ja välinpi-
tämättömiä.

Isä John Meyendorff

Isä Markus Aroman suomennos jatkaa opetussarjaa eettisistä kysy-
myksistä. Isä John Meyendorffin kirjoitus tarkastelee suhdettamme
politiikkaan.

Onko kristityillä
poliittista vastuuta?

“It
äm

ai
ne

n.
.. Okulov piti selvänä, ettei

Suomen valtio voi vaatia
näiden alueiden asukkaita
luopumaan uskostaan ja
kääntyvän ortodokseiksi.
Okulovin tavoin asian näki
myös valtakunnan kärkipo-
liitikkoihin kuulunut ja or-
todoksisen kirkkokunnan
asioita järjestellyt E. N. Se-
tälä, joka arvosteli Mölleriä
uskonnollisesta suvaitse-
mattomuuden lisäksi myös
poliittisesta lyhytnäköisyy-
destä. Ortodokseja halven-
tavat kirjoitukset sopivat
äärimmäisen huonosti
ajankohtaan, jolloin rajan-
takaiset alueet aiottiin liit-
tää Suomeen.

Hämeen Sanomat vas-
tasi nopeasti Aamun Koi-
ton kirjoitukseen sovittele-
vassa sävyssä. Hämeen Sa-
nomat kirjoitti sotilaskir-
kon osakseen saaman vi-
han johtuvan kirkon raken-
tamisen taustalla olleesta
valtiollisesta sorrosta, ei
suinkaan ortodoksiseen us-
koon kohdistuneesta su-
vaitsemattomuudesta. Möl-
lerin kirjoitus oli lehden
mukaan vain yksinäinen
mielipide, jonka takana ei
ollut laajempaa joukkoa.

Kaiken takana ryssäviha
Nämä puheenvuorot mer-
kitsivät myös päätepistettä
Hämeenlinnan venäläises-
tä sotilaskirkosta käydylle
julkiselle keskustelulle.
Opetusministeriö luovutti
kirkon Hämeenlinnan kau-
pungille kirjastoksi vuonna
1921. Ministeriö määräsi
kirkon ulkoasun muutetta-
vaksi uutta käyttötarkoi-
tusta vastaavaksi.

Hämeenlinnan sotilas-
kirkkoon suhtauduttiin siis
vieroksuvasti, mikä johtui
kirkon syntyhistoriasta. Se
rakennettiin venäläistämis-
tarkoituksessa ja se oli ol-
lut venäläisen sotaväen
käytössä. Kun vallanpitäjät
vaihtuivat, kirkkokin sai
lähteä. Hämeenlinnalaisten
vieroksuvan asenteen taus-
talla oli ryssäviha, ei viha-
mielisyys ortodoksista us-
koa kohtaan. Sitäkin esiin-
tyi, mutta sen takana olivat
vain yksittäiset henkilöt.

Mika Nokelainen
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Turun ortodoksisen
seurakunnan alku-
juuret ulottuvat

1800-luvun alkupuolelle.
Suomen sodan (1808–
1809) aikana kaupunkiin
asettui venäläisen armei-
jan päämaja ja rauhanteon
jälkeen myös venäläistä si-
viiliväestöä. Pietariin pe-
rustetun Suomen asiain
komitean puheenjohtaja
Gustaf Mauritz Armfelt
esitti vuonna 1814, että
Turkuun olisi rakennettava
kirkko ortodoksista uskoa
tunnustaville. Keisarikun-
nan valtauskonto tarvitsi
arvoisensa kirkkoraken-
nuksen näkyvälle ja kes-
keiselle paikalle Suomen
Suuriruhtinaskunnan enti-
seen pääkaupunkiin, missä
oli myös luterilaisen kir-
kon keskus.

Vuoden 1827 Turun pa-
lon jälkeen maan johtava
arkkitehti Carl Ludvig En-
gel laati kaupungille uu-
den asemakaavan. Orto-

Turun seurakunta viettää syyskuun alussa 160-vuotisjuhliaan. Ana-
logi julkaisee lyhennelmän Elisabeth Uschanovin aiheesta kirjoit-
tamasta laajasta artikkelista.

Turun seurakunta 160 vuotta

Kansallisesti arvokas
Turun seurakunnan moninaiset vaiheet

doksista kirkkoa varten
Engel laati kaikkiaan kol-
met piirustukset, ensim-
mäiset vuonna 1834. Kei-
sari Nikolai I määräsi 1838
käskykirjeessään, että Tur-
kuun oli rakennettava orto-
dokseja varten kivestä
kirkko päätorin varrelle.

Engel ehdotti, että
kirkko sijoitettaisiin kes-
kelle Raatihuoneentorin
pohjoista sivustaa. Myös
läänin kuvernööri piti En-
gelin osoittamaa paikkaa
soveliaana. Lokakuun 4.
päivänä 1838 keisari antoi
määräyksen, jolla kaupun-
gin asemakaavaa muutet-
tiin ja kirkon sijainti var-
mistui. Raatihuoneentoria
olisi tästä lähtien kutsutta-
va Aleksanterintoriksi ja
torin pohjoislaitaa kulke-
vaa katua Venäjän Kirkko-
kaduksi. Kirkko olisi sijoi-
tettava niin, että sisään-
käynti tulisi länteen ja iko-
nostaasi ja alttari itään.

Maaliskuussa 1838 lää-

kuussa 1844. Kirkon uus-
klassinen rakennustyyli oli
tunnusomaista Engelille, ja
yhtäläisyydet monien mui-
den hänen suunnittelemi-
ensa rakennusten kanssa
ovat selvästi nähtävissä.
Kirkon ikonostaasiin kuu-
luvat 17 ikonia maalasi
Pietarissa asunut turkulai-
nen taidemaalari Berndt
Abraham Godenhjelm
(1799–1881) tyypilliseen
1800-luvun ikonimaalaus-
tyyliin. Seinillä olevat iko-
nit ovat Valamon luostarin
munkkien maalaamia. Tu-
run venäläiselle kasarmi-
alueelle vuonna 1902 ra-
kennetusta sotilaskirkosta
saatiin sen lakkauttamisen
jälkeen vuonna 1919 kol-
me ikonikaappia.

Kirkko vihittiin rovasti
Vinogradovin johdolla
syyskuun 2. päivänä 1846.
Mukana oli papistoa Turun
ja Viipurin lisäksi myös
Helsingistä ja Haminasta.
Kirkko omistettiin Rooman
keisari Diocletianuksen
puolisolle Aleksandralle,
joka kärsi marttyyrikuole-
man huhtikuun 23. päivä-
nä 303. Tämän melko har-
vinaisen suojeluspyhän va-

➤

nin kuvernööri järjesti jul-
kisen huutokaupan, missä
kirkon rakennustyö annet-
tiin urakalla suoritettavak-
si. Kaupunginarkkitehti
Gylichin johtamat työt
aloitettiin keväällä 1839, ja
kirkon peruskivi muurat-
tiin 3. toukokuuta 1840,
keisarinna Aleksandra
Feodorovnan nimipäivä-
nä. Kirkon rakennustyö
saatettiin päätökseen ja
lopputarkastus tehtiin elo-

lintaan lienee vaikuttanut
keisari Nikolai I:n puolison
Aleksandra Feodorovnan
nimi.

Kirkollinen organisaatio
ja seurakunnan
väestörakenne
Suomen ortodoksinen vä-
estö kuului 1800-luvulla
Venäjän valtiokirkkoon,
jonka ylimpänä elimenä oli
Pyhä Synodi. Suomen seu-
rakunnat ja luostarit kuu

Sisäkuva Turun kirkosta.
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luivat Pietarin hiippakun-
taan. Pyhä Synodi asetti
Turun uuden kirkon papis-
toksi joulukuussa 1844 yh-
den papin, diakonin, luk-
karin, ponomarin ja kirk-
koleipien paistajan. Papis-
ton palkat maksettiin val-
tion varoista. Uudesta kir-
kosta tuli nimenomaan
seurakuntakirkko, vaikka
suurin osa sen palveluksiin
osallistujista kuuluikin
aluksi kaupungissa ole-
vaan venäläiseen sotavä-
keen. Kirkon ensimmäisek-
si esimieheksi asetettiin
Turkuun sijoitetun yhdek-
sännen linjapataljoonan
pappi Feodor Kramaren-
ko.

Ortodoksista uskoa
tunnustavan väestön mää-

vain 30 henkeä. Seurakun-
ta joutui nyt itse maksa-
maan myös papistonsa pal-
kat. Vuonna 1932 lopetet-
tiin kirkkoleipien paistajan
ja toisen lukkarin virka.
Avustus- ja lainavaroin sel-
viydyttiin välttämättömim-
mistä menoista. Sotavuo-
det hiljensivät toimintaa
entisestään. Kirkon 100-
vuotisjuhlaa vuonna 1946
vietettiin hyvin vaatimatto-
missa puitteissa Helsingin
piispan Aleksanterin vie-
raillessa seurakunnassa.

Kirkko vaarassa
Muuttunut tilanne sai ai-
kaan myös uudenlaista
mielenkiintoa seurakun-
nan tonttia kohtaan. Turun
kaupungin elimissä elvy-
tettiin vuonna 1919 vanha
suunnitelma kaupunginta-
lon pystyttämisestä sille ai-
kanaan varatulle paikalle.
Ortodoksiselle seurakun-
nalle ehdotettiin kirkkora-
kennuksen myyntiä tai
vaihtoehtona tarjouduttiin
rakentamaan uusi kirkko
jonnekin syrjemmälle. Ta-
loudellisten vaikeuksien
vuoksi tarjousta harkittiin,
mutta vain muutaman ää-
nen enemmistöllä myynti
torjuttiin seurakunnan ko-
kouksessa.

Ajatus kirkon purkami-
sesta nousi uudelleen esille
1940-luvulla, jolloin raken-
nus oli jo päässyt pahoin
rappeutumaan. Myös kir-
kon ympäristö kaipasi pe-
rusteellista siivousta. Seu-
rakunnan uusi kirkkoher-
ra, entisen Viipurin suo-
malaisen seurakunnan esi-
mies Leonidas Homanen
(Turun kirkkoherrana
1945–1959), ryhtyi organi-

malla seurakunta laajeni
myös alueellisesti käsittä-
mään koko läänin. Ahve-
nanmaa oli kuulunut seu-
rakunnan alueeseen vuo-
desta 1856.

Uusia rakennushankkeita
Turun seurakunta oli paitsi
vähälukuinen myös vähä-
varainen. Vaikka papiston
palkan maksoi valtio, suu-
ren kirkon ylläpito vaati
varoja. Korjaukset ja kun-
nostustyöt oli rahoitettava
avustuskeräyksin ja lahjoi-
tusvaroin, koska kolehtitu-
lot olivat pienet. Seurakun-
nalla ei ollut hallussaan
muuta kiinteistöä kuin
kirkko. Papiston puinen
virkatalo valmistui vuonna
1905. Asuntojen lisäksi uu-
teen rakennukseen tuli
seurakunnan kanslia, mut-
ta seurakuntalaisille yhtei-
nen sali saatiin talosta vas-
ta 1950-luvulla.

Suomen itsenäistymisen
vaikutus
Suomen Senaatti antoi
1918 asetuksen Suomen
ortodoksisesta kirkkokun-
nasta, ja vuonna 1921 Ve-
näjän patriarkka myönsi
Suomen kirkolle sisäisen
itsenäisyyden eli autono-
mian. Viimeinen side enti-
seen hengelliseen johtoon
katkesi, kun Suomen orto-
doksinen kirkko siirtyi
Ekumeenisen patriarkan
alaiseksi arkkipiispakun-
naksi 1923. Vuonna 1924
kirkkokunta jaettiin kah-
teen hiippakuntaan. Turun
ortodoksit ovat siitä lähti-
en kuuluneet Viipurin ja
sitä seuranneen Helsingin
hiippakuntaan.

Turun pieni, kieleltään

ja uskonnoltaan ympäris-
töstään poikkeava ortodok-
sinen yhteisö joutui entistä
eristyneempään asemaan
suomalaiskansallisessa il-
mapiirissä. Venäjän Kirk-
kokatu muuttui Yliopiston-
kaduksi ja Aleksanterin to-
rista tuli Kauppatori. Seu-
rakunnan suomenkielinen
väestö asui hajallaan maa-
seudulla, kaupunkialueen
kirkollisesti aktiiviset seu-
rakuntalaiset olivat pää-
osin venäjänkielisiä ja kan-
salaisuudeltaan ulkomaa-
laisia.

Seurakunnan suoma-
laistuminen oli hidasta.
1920-luvulla pitkäaikaisen
esimiehen, Konstantin
Skorodumovin (kirkko-
herrana 1890–1931) joh-
dolla pyrittiin lisäämään
suomenkielisten jumalan-
palvelusten määrää, vaik-
ka samalla palveluksissa
kävijöiden määrä laski.
Vuonna 1930 perustettiin
suomenkielinen kuoro, ja
samana vuonna aloitti toi-
mintansa Turun Tiistaiseu-
ra. Kielelliset erimielisyy-
det aiheuttivat tyytymättö-
myyttä, minkä seuraukse-
na 1920–1930 -lukujen ku-
luessa neljännes seurakun-
nan jäsenistöstä siirtyi lu-
terilaisiin seurakuntiin.
Vähennys verotti ennen
kaikkea suomenkielisten
osuutta, mutta kun Karja-
lasta muutti jo ennen toista
maailmansotaa Turun alu-
eelle lisää suomenkielistä
ortodoksista väestöä, seu-
rakunnan väkiluku säilyi
noin 700 henkilön suurui-
sena.

Vuonna 1920 laskettiin
kirkollisveroa maksavia
seurakuntalaisia olevan

Ka
ns

al
lis

es
ti.

..

rä oli Turussa varsin pieni.
Seurakunnan väestökirjo-
jen mukaan 1840-luvulla
kaupungissa oli sotilaita yli
700 ja siviiliväestöä vain
viitisenkymmentä henkeä.
Seurakuntalaisten yhteydet
paikalliseen väestöön eivät
muodostuneet kovin lähei-
siksi, vaikka keskinäisiä
avioliittoja solmittiinkin.
Valtaosalle turkulaisista or-
todoksinen usko outoine
tapoineen jäi vieraaksi ja
etäiseksi ja kaupungin kes-
keisimmällä paikalla ollut
kirkko koettiin vieraan val-
lan symboliksi.

Seurakunnan suomen-
kielisten jäsenten määrä
kasvoi 1800-luvun viimei-
sillä vuosikymmenillä, kun
Vienan Karjalasta, lähinnä
Arkangelin läänistä lähtöi-
sin olleita kulkukauppiaita
jäi pysyvästi asumaan Tu-
run ympäristökuntiin. Sa-

Turun seurakunta 160 vuotta
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soimaan mittavaa varain-
keräystä, jolla korjaustyön
vaatimat miljoonakustan-
nukset saatiin kokoon.
Yleinen mielipide kaupun-
gissa ja sanomalehdistö
saatiin myötämieliseksi
asialle. Kirkko korjattiin
perusteellisesti professori
Erik Bryggmanin (1891–
1955) johdolla 1951. Kun-
nostustöitä jatkettiin koko
vuosikymmen ja kesällä
1960 kirkko uusittiin sisäl-
tä sisustusarkkitehti Carin
Bryggman (1920–1993)
suunnitelman pohjalta.
Töiden päätyttyä kirkko vi-
hittiin uudelleen
13.11.1960. Nykyään Tu-
run kirkko on Museoviras-
ton suojelema rakennustai-
teellisesti ja kansallisesti
arvokas kohde.

Sisäistä ja ulkoista
rakentamista
Sotien jälkeiset vuosikym-
menet ovat olleet Turussa
seurakunnallisen työn laa-
jentumisen ja monipuolis-
tumisen aikaa. Jumalan-
palvelusten ohella moni-
nainen järjestö- ja kerho-
toiminta on koonnut seura-
kuntalaisia yhteisiin tilai-
suuksiin. Papiston virkata-
losta kunnostettiin 1950-
luvulla kaksi huonetta seu-
rakuntalaisten yhteiseen
käyttöön, jolloin tilaisuuk-
sien järjestäminen helpot-
tui. Suuren väestönlisäyk-
sensä ansiosta seurakunta
pääsi osalliseksi myös val-
tion myöntämistä ortodok-
sisen kirkkokunnan jäl-
leenrakennusvaroista. Nii-
den turvin rakennettiin
Raumalle Pyhän Nikolauk-
sen rukoushuone vuonna
1956. Salon seudulla pai-
kallisten seurakuntalaisten
aktiivisuus konkretisoitui
vuonna 1990, kun Saloon
rakennettiin Pyhän Ristin
rukoushuone. Seurakun-
nan ulkoisen rakentamisen
osalta merkittävä tapahtu-
ma oli vuonna 1988, jol-
loin Helsingin metropoliit-
ta Tihon vihki seurakun-
nan uuden kiinteistöraken-
nuksen käyttöön. Uusien
tilojen myötä seurakunnal-
linen toiminta sai entistä
paremmat puitteet.   ■

LUOSTARIPALSTA

Tämän lehden ilmesty-
essä olemme aloitta-
massa uutta kirkko-

vuotta. Kesä kaikkine kiirei-
neen alkaa olla takana.
Luostarissa ei tosiaan voi
puhua kesälomista, vaan
kaikki sisaret ahkeroivat
voimiensa ja kykyjensä
mukaan erilaisissa kuuliai-
suustehtävissä, kuka mat-
kamuistomyymälässä mat-
kailijoita ja pyhiinvaeltajia
palvellen, kuka kahviossa
leipoen, kuka kasvimaita
hoitaen ja pihapiirin siiste-
ydestä vastaten, kuka tal-
koolaisten työtä ohjaten,
kuka vierasmajaa hoitaen,
kuka matkailijaryhmiä
opastaen ja moniin kysy-
myksiin vastaillen. Luosta-
rin keittiössäkin on kiirettä,
koska ruokittavana on sisar-
ten lisäksi suuri joukko tal-
koolaisia ja yövieraita. Lei-
pää ja kahvileipää on niitä-
kin leivottava paljon enem-
män kuin talvella. Sato on
korjattava ja säilöttävä. Elo-
kuussa keittiössä käykin
melkoinen kuhina, kun kas-
vimaan ja puutarhan anti-
mia pakastetaan, säilötään,
hillotaan ja mehustetaan.
Vaivan palkaksi saamme
talvellakin syödä aterioita,
jotka on valmistettu lähes
kokonaan oman maan tuot-
teista.

Vihreässä maisemassa
Kesän töihin kuuluu luon-
nollisesti myös metsän an-
timien hyödyntäminen. Ke-
sällä kerätään mustikkaa ja
vadelmaa, syksyllä puoluk-

Marjastusta ja mietiskelyä

kaa. Myös sieniä ja tatteja
säilötään ja suolataan.
Myös pyhiinvaeltajat tuovat
luostariin lahjaksi niin mar-
joja kuin sieniäkin, jotka
otetaan aina vastaan kiitol-
lisin mielin.

Me sisaret käymme
marjassa luostarin lähimet-
sissä silloin, kun muilta töil-
tä kerkeämme. Kesän haus-
koiksi kohokohdiksi ovat
kuitenkin muodostuneet
yhteiset marjaretket. Kulu-
neena kesänä tällainen ret-
ki tehtiin Ilomantsiin lakka-
suolle.

Liikkeelle lähdetään
varhain aamulla. Autossa
luetaan muutama aamuru-
kous, ja suuri osa menomat-
kasta kuluu yhteisesti Jee-
suksen rukousta lukien.
Suolla tai metsässä joukko
hajoaa kukin taholleen.
Ympärillä avautuu suoma-
lainen luonto kauneimmil-
laan. Sangot täyttyvät pik-
kuhiljaa, ja samalla mieli
tyhjenee kaikesta kiireestä,
hälinästä ja huolesta. Välil-
lä kokoonnutaan yhteen
kahvi- ja evästauolle.

Päivän mittainen mar-
jaretki panee aina ihmette-
lemään, mihin me suoma-
laiset tarvitsemme joogaa ja
muita itämaisia mietiskely-
tekniikoita. Esi-isämme
ovat kautta aikojen mietis-
kelleet metsässä. Metsään
vetäytymällä he ovat otta-
neet väliä omaan arkeen,
mieli on rauhoittunut ja vir-
kistynyt, stressi kadonnut.
Lehdissä kirjoitettiin kesäl-
lä tutkimuksista, joiden

mukaan pelkkä vihreän
maiseman katselu poistaa
stressiä. Mitä tekeekään
päivän mittainen samoilu
”vihreässä maisemassa”,
jossa mukana ovat kaikki
luonnon tuoksut ja äänet!

Lisäksi meillä suomalai-
silla on uskoakseni vahva
kyky aistia Jumalan läsnä-
olo luonnossa. Metsässä
koemme samanlaisen py-
hyyden tunteen kuin koti-
seurakunnan kirkossa.
Mikä tahansa tuttu rukous
puhuttelee ja koskettaa uu-
della tavalla, kun se luetaan
tai lauletaan luonnon kes-
kellä. Miksi siis juosta itä-
mäisten mietiskelyteknii-
koiden perässä, kun luon-
nossa liikkuminen ja hiljai-
nen rukous ovat meille pal-
jon ominaisempia meditaa-
tiotapoja!

Kannattaa siis hyödyn-
tää lähiseudun vihreitä mai-
semia niin marjastamalla
kuin mietiskelemälläkin
unohtamatta edessä olevaa
kultaista ruskaa tai talven
valkoisia lumiakaan! Unoh-
tumattomia mietiskelyelä-
myksiä!

Kylätsasounien viehätys
Ilomantsin lakkasoilta pala-
tessamme pistäydyimme
matkan varrella olevissa
Koveron ja Heinävaaran tsa-
sounissa. Koverossa tsasou-
nan ovi on aina vieraanva-
raisesti auki, Heinävaaras-
sa avaimen saa naapurita-
losta. Miten hyvältä tuntuu-
kaan päivän marjastukses-
ta väsyneenä hiljentyä het-
ki tsasounan hämärässä,
lukea rukous, laulaa tropa-
ri. Onneksi monet ortodok-
siset kirkotkin ovat muka-
na nykyisessä tiekirkko-pro-
jektissa. Vaikka kävijöitä
olisi välillä vähänlaisesti,
voi kirkossa pistäytyminen
ja viivähtäminen olla sisään
astuneille tärkeä ja pitkälle
kantava kokemus.

Nunna
Ksenia

Kuulumisia Lintulan luostarista



Tässä artikkelissa uuden
kirkkovuoden alkaessa isä
Viktor Maksimovski
pohtii Jumalanäidin kun-
nioitusta kirkossamme.
Hän kirjoittaa Jumalanäi-
distä kertovien apokryfikir-
jojen synnystä sekä Juma-

lansynnyttäjän juhlista ja hänen kunnioituk-
sestaan ortodoksisessa kirkossa.

Kirkon kunnioittama
JUMALANÄITI
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HUOM. venäjänkielinen
teksti löytyy eri tiedostosta
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JUMALANPALVELUKSET
Tampereen seurakunta SUVANTOKATU 10 A

33100 TAMPERE

Kirkkoherranvirasto
on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. (03) 3141 2700, fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@ort.fi,  puh. (03) 3141 2721, 050 557 0050
Päivystys kansliassa  ke ja to klo 10–13
II pappi Heikki Honkamäki,
heikki.honkamaki@ort.fi, puh. (03) 3141 2723, 050 557 0057
Päivystys kansliassa  ti ja pe klo 10–13
Talous- ja hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen,
marita.inkinen@ort.fi, puh. (03) 3141 2731, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju,
arja.pikkuharju@ort.fi, puh. (03) 3141 2700
Emäntä Leena Hänninen, puh. 050 354 5820, Ihanninen@kolumbus.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, Porissa myös diakoni Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:
Tampereen kirkko, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen
muistolle, Tuomiokirkonkatu 27, puh. (03) 3141 2724, isännöitsijä: Klaus af
Ursin, puh. 0400 562 520, vahtimestari Mika Kangasaho, puh. 050 557 0054
Kolhon kirkko Vilppulassa, pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen
muistolle, Kappelintie, 35990 Kolho, isännöitsijä Toivo Nikoskinen,
puh. (03) 531 5347
Porin kirkko, apostoli Johannes Teologin muistolle,
Maantiekatu 46, 28120  Pori, puh. (02) 641 1741,
isännöitsijä Jorma Kudjoi, puh. (02) 648 2212 ja 040 571 9137
Valkeakosken rukoushuone, pyhän Nikolaoksen muistolle,
Kalmistonkatu, 37600 Valkeakoski, isännöitsijä Yrjö Kerisalo,
puh. 0400 924 124

Jumalanpalveluslista ja palvelusten toimittajat voivat muuttua johtuen kanttorijärjestelyistä.

TAMPEREEN KIRKKO
Kirkkovuoden alku
pe 1.9. klo 9 liturgia MT HH AR
koululaiset 1.-6. lk. kirkkoon
la 2.9. klo 18 vigilia MT AR
su 3.9. klo 10 liturgia MT AR
ti 5.9. klo 17.30 ehtoopalvelus HH
Neitsyt Marian syntymäjuhla
to 7.9. klo 18 vigilia HH AR
pe 8.9. klo 10 liturgia HH AR
la 9.9. klo 18 vigilia piispa Arseni, MT HH AR
su 10.9. klo 10 liturgia slaaviksi piispa Arseni, HH AR
ti 12.9. klo 17.30 Jeesus-rukouspalvelus MT
Ristin ylentämisen juhla
ke 13.9. klo 18 vigilia MT AR
to 14.9. klo 9 liturgia MT HH AR
koululaiset 1.-6. lk. kirkkoon
la 16.9. klo 18 vigilia HH AR
su 17.9. klo 10 liturgia MT AR
ti 19.9. klo 17.30 akatistos HH
la 23.9. klo 18 vigilia HH AR
su 24.9. klo 10 liturgia HH KH
ti 26.9. klo 17.30 Jeesus-rukouspalvelus  MT
Neitsyt Marian suojeluksen juhla (Pokrova)
la 30.9. klo 18 vigilia MT AR
su 1.10. klo 10 liturgia MT AR
ti 3.10. klo 17.30 Jeesus-rukouspalvelus MT
la 7.10 klo 10 liturgia romaniaksi ID DD
la 7.10. klo 18 vigilia  GS EP
su 8.10. klo 10 liturgia HH EP
ti 10.10 klo 17.30 akatistos HH
la 14.10. klo 18 vigilia HH AR
su 15.10. klo 9.45 liturgia (radiointi) HH AR
ti 17.10. klo 17.30 Jeesus-rukouspalvelus MT
Vainajain muistolauantai (Dimitrin lauantai)
la 21.10. klo 10 liturgia MT AR
la 21.10. klo 18 vigilia HH AR
su 22.10. klo 10 liturgia slaaviksi HH AR
ti 24.10. klo 17.30 akatistos HH
la 28.10. klo 18 vigilia MR AR
su 29.10. klo 10 liturgia kreikaksi MR AR
ti 31.10. klo 17.30 Jeesus-rukouspalvelus MT
la 4.11. klo 18 vigilia HH AR
su 5.11. klo 10 liturgia HH AR
ti 7.11. klo 17.30 akatistos HH
la 11.11. klo 18 vigilia GS AR
su 12.11. klo 10 liturgia GS AR
la 18.11. klo 18 vigilia HH EP
su 19.11. klo 10 liturgia HH EP
Neitsyt Marian temppeliinkäymisen juhla
ma 20.11. klo 18 vigilia MT AR
ti 21.11. klo 9 liturgia MT HH AR
koululaiset 7.-9.lk. + lukiol. kirkkoon
Pyhän Aleksanteri Nevskin muisto, temppelijuhla
to 23.11. klo 10 liturgia HH AR
la 25.11. klo 18 vigilia MT AR
su 26.11. klo 10 liturgia MT AR
ti 28.11. klo 17.30 akatistos HH

KOLHON KIRKKO
Su 10.9. klo 10 liturgia MT KH
Su 15.10. klo 10 liturgia MT RH
Karjalan valistajain juhla, temppelijuhla
Pe 3.11. klo 18 vigilia MT AR
La 4.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia MT AR
II joulupäivä
Ti 26.12. klo 10 liturgia HH AR

PORIN KIRKKO
Su 10.9. klo 10 liturgia ID JK JM
La 16.9. klo 9 liturgia Merikarvialla ID JK
Pyhän apostoli Johannes Teologin muisto, temppelijuhla
La 23.9. klo 18 vigilia ID JK JM
Su 24.9. klo 9.30 liturgia MT JK AR
Su 8.10. klo 10 liturgia ID JK JM
La 28.10. klo 18 vigilia ID JK JM
Su 29.10. klo 10 liturgia ID JK JM
Su 12.11. klo 10 liturgia ID JM
La 25.11. klo 18 vigilia ID JK JM
Su 26.11. klo 10 liturgia ID JK JM

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 24.9. klo 10 liturgia  ID JM
Su 29.10. klo 10 liturgia HH KH
Su 19.11. klo 10 liturgia MT KH

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA
JÄMSÄ
Seppolan srk-sali, Mottilantie 2
Su 1.10. klo 10 liturgia HH KH
Su 26.11. klo 10 liturgia HH KH
Su 17.12. klo 10 liturgia HH KH

VAMMALA
Ev.lut. srk-sali, Asemakatu 6
Su 3.12. klo 10 liturgia MT KH

TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI
Pinni B, 5. krs.
Aamupalvelukset seuraavina ajankohtina:
ke 6.9. klo 8.30 MT AR
ke 4.10. klo 8.30 HH AR
ke 1.11. klo 8.30 MT AR
ke 13.12. klo 8.30 HH AR

ID Ion Durac, DD Daniela Durac, HH Heikki Honkamäki, KH Kerttu Halonen,  JK Jorma Kudjoi, EP Elina Pyöli,
JM Jouni Mäkelä, MR Mitro Repo, MT Markku Toivanen, GS Gaius Sahlberg,  AR  Antti Räsänen, RH  Rolf Hernberg

Metropoliitta Ambrosius on nimittänyt
teol. yo. (kirkkomusiikki) Antti Räsäsen
hoitamaan Tampereen seurakunnan kanttorin
tehtäviä (vt.) ajalla 1.9.2006-28.2.2007.
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Tampereen seurakunnan pitkäaikainen kanttori, dir.
cant. Risto Matsi menehtyi äkilliseen sairauskoh-
taukseen 4.8.2006. Risto oli syntynyt 11.2.1951 Pie-

lavedellä. Hän suoritti kanttorikurssin v. 1972. Lisäksi hän
suoritti kuoronjohdon kurssin v. 1985 ja kuoronjohtajien
erityiskurssin v. 1991. Aluksi hän toimi vuoden verran
matkakanttorina, kanttorina Lahdessa 1974-1977 ja Tam-
pereen seurakunnassa 1977-1991 sekä 2002 kuolemaan-
sa saakka.

Hän hoiti 1985-1986 virkavapaana lukuvuoden Ruo-
veden lukion, peruskoulun ja opiston musiikin opettaja-
na. Vuosina 1991-2002 hän toimi Joensuun korkea-
koulun laulunohjaajana ja sittemmin Joensuun yliopiston
ortodoksisen laitoksen ortodoksisen kirkkomusiikin tun-
tiopettajana ja laitoksen opiskelijoiden kuoron johtajana.

Risto Matsi tunnettiin erittäin hyvänä kuoronjohtaja-
na ja ortodoksisen musiikin asiantuntijana. Hän johti
myös Tampereella useita vuosia Jäämien kuoroa. Director
cantus -arvon hän sai 21.5.1995.

Kymmenet ja sadat Riston johtamissa kuoroissa laula-
neet tulevat muistamaan hänet miehenä, joka valmistau-
tui huolella niin harjoituksiin kuin erilaisiin toimituksiin ja
erityisesti esiintymistilaisuuksiin sekä konsertteihin. Hän
uhrasi aikaansa laulajien äänenmuodostukseen niin yksi-

RISTO MATSIN muistolle
tyisesti kuin yhteisharjoituksissakin. Laulajien ja johtajan
välille muodostui luja luottamus- ja ystävyyssuhde. Hän
oivalsi, että kirkkolaulu on taidetta, joka yhtyy rukouk-
seen.

Edesmenneen Riston elämäntyö on kunnioitusta he-
rättävä. Hänellä oli monia luottamustoimia niin kirkko-
kunnassa kuin omassa ammattikunnassaan. Erityisen
merkittävän työn hän teki kirkkolaulupäivien kehittämi-
sessä.

Kaimani Risto oli työtoverina reilu, joka myös jämä-
kästi toi esiin mielipiteensä. Kymmenillä yhteisillä työ-
matkoilla keskusteltiin paljon, jolloin hänen huumorinta-
junsa ja monipuolinen tietämyksensä tulivat esille. Olen
kiitollinen kaimalleni Ristolle hyvästä työtoveruudesta ja
ystävyydestä. Tunnen mielihyvää siitä, ettei noina monina
yhteisinä työvuosina koskaan tullut sellaista tilannetta,
joka olisi voinut rikkoa työtoveruuden ja ystävyyssuh-
teen.

Lohduttakoon hyvä Jumala kaikkia Riston omaisia ja
läheisiä. Heidän esirukouksiinsa yhtyy suuri joukko niitä,
jotka saivat toimia eri yhteyksissä hänen kanssaan tai
kuunnella hänen johtamiaan rukousveisuja.

Isä Risto Lintu, rovasti, Kuopio

Kanttori Risto Matsi menehtyi yllättäen 4. elokuuta, haudan lepoon hänet saatteli 11. elokuuta suuri surevien läheis-
ten, sukulaisten ja ystävien joukko. Viimeisen tervehdyksen kävi antamassa  myös veljentytär Antonina Matsi.
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TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAMPEREEN TIISTAISEU-
RA

Pj. Maria Katajisto, puh. 050 338
9116
Siht. Sirkka Martin, puh: 040 575
7034
Tampereen Tiistaiseuran syys-
kauden tapaamiset:
●   ti 12.9. Muistelemme mennyt-
tä kesää
●  ti 26.9. Isä Markku: Kirkolliset
tavat
●  ti 10.10. Isä Rolf: Pyhä Johan-
nes Kronstadtilainen
●  ti 24.10. Isä Heikki: Islam
●  ke 8.11. Isä Hariton: Unissa-
saarnaaja Helena Konttinen
(Huom! Poikkeava päivämäärä)
●  ti 21.11. Annikki Limatius-Toi-
vanen: Lähimmäisen kohtaami-
nen elämän muutoksissa
●  ti 12.12. Joulujuhla
Kirkkokahvit keitämme 24.9. ja
22.10.

Tiistaiseura kokoontuu Ni-
kolainsalissa joka toinen tiistai
kello 18. Sitä ennen kokoon-
numme ehtoopalvelukseen klo
17.30, mikäli sellainen on.
TERVETULOA MUKAAN!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YHTEISET MYYJÄISET

Seurakunnan toimintapiirien
yhteiset MYYJÄISET su 3.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TEATTERIIN

Päiväpiiri järjestää teatterikäyn-
nin keskiviikkona 15. 11. klo
14.30 Tampereen Teatteriin kat-
somaan näytelmää
LESKIMIES JALMARI
Pääosissa: Heikki Kinnunen, Oiva
Lohtander ja Tuire Salenius.
Teatteriesityksen hinta 26 €/
henkilö. Ilmoittautumiset 12.10.
mennessä Harri Kahilalle, puh.
(03) 255 7840 tai 045 130 6723.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÄIVÄPIIRI TOIMII

Päiväpiiri kokoontuu tuttuun ta-
paan parillisten viikkojen keski-

viikkoisin Nikolainsaliin klo 13
kahvipöydän ja mielenkiintois-
ten alustusten pariin. Sitä ennen
on mahdollista osallistua klo 12
makoisalle lounaalle, joka mak-
saa 3 e / henkilö. Lounaan tuot-
to menee Päiväpiirin hyväksi.

Päiväpiirin syyskauden kokouk-
set ovat:
●  6.9. klo 12: rukoushetki kirkos-
sa päiväpiirin toimikauden aluk-
si. Sen jälkeen lounas ja syksyn
2006 ohjelman suunnittelua.
●  20.09., 04.10., 18.10., 01.11.,
29.11., 13.12.
●  15.11. Päiväpiiri on teatterissa
(ks. erillinen ilmoitus).

Tervetuloa kaikki entiset ja myös
uudet Päiväpiirin jäsenet yhtei-
siin päivähetkiimme. Päiväpiiriin
ovat tervetulleita kaikki aikui-
sikään ehtineet seurakuntalai-
set joilla on vapaata aikaa kes-
kellä päivää: eläkeläiset, opiske-
lijat, työttömät.

Jos et ole ennen ollut Päi-
väpiirissä, voit tiedustella diako-
ni Harrilta Päiväpiirin ohjelmaa
10.9. jälkeen, puh. (03) 255 7840
tai 045 130 6723.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NOKIAN TIISTAISEURA

Tiistaiseura kokoontuu torstai-
sin klo 18 seuraavasti:
● 14.9. Leo ja Tuula Kuunila,
Koskenmäenkatu 4 A 5,
puh. 341 3908
● 19.10. Raimo Repo,
Honkarinne 5, puh. 341 3414
● 23.11. Pirkko Holappa,
Kalkuntie 15 D,
puh. 040 530 8589
● 14.12. Tapio Kaste, Ilkantie 5 A,
puh. 040 550 3788

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN IKONINMAA-
LAUSKERHO

Lauantaina 28.10. klo 13-17 al-
kaa lapsille tarkoitettu ikonin-
maalauskerho. Kerho kokoon-
tuu nelisen kertaa, ja muiden

kertojen ajankohdista tiedote-
taan ensimmäisellä kerralla. Ker-
hon ohjaajana toimii Vivi Ruot-
tinen. Päivän aikana lapsille tar-
jotaan pieni välipala. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 18.10. nuo-
risotyötoimikunnan puheen-
johtajalle Lea Perälälle, puh. 040
733 5673.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NUORISOTYÖTOIMIKUN-
TA tiedottaa

Sunnuntaina 8.10. liturgian jäl-
keen järjestetään Nikolaintalon

kerhohuoneessa lapsille noin
tunnin mittainen laulu- ja leik-
kituokio. Tuokion ohjaajana toi-
mii Elina Pyöli.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN OPISKE-
LIJALIITTO

OOL:n Tampereen alaosasto jat-
kaa toimintaansa syyskuussa.
Syksyn ensimmäinen tapaami-
nen on tiistaina 5.9. klo 18 kryp-
tassa. Silloin suunnittelemme
syksyn toimintaa sekä pelailem-
me lautapelejä. Syksyn aikana
OOL kokoontuu kerran kuussa,
yleensä kuukauden ensimmäi

Tampereen seurakunnallisia tilastotietoja 1.5.–31.7.2006

KASTETUT
Ehn Mikael Johannes
Pursiainen Antti Juho Jalmari
Solin Jesse Antero
Tuutti Ville Matias
Uskelin Veera Maria Eleonora
Vainio Peppilotta Lydia Katerina
Veneskoski Justus Toivo Mikael
Väyrynen Sienna Maria Natalie

Poikia 5, tyttöjä 3, yhteensä 8

AVIOLIITTOON VIHITYT
Deligeorgakis Takis Kalle ja Kallio
Tania Jasmin
Pursiainen Ilkka Heikki Antero ja
Salo Arla Johanna

Haimi Tiia Minna Susanna
Hasek Rafael
Hiltunen Kosti Kalevi
Ikonen Lauri Eerik Antton
Ikonen Lotta Helmi Eveliina
Juppi Hilkka Anneli
Kananen Taina Katariina
Korpijaakko Iiris Pihlaja
Korpijaakko Minna Pirita
Kozyura Andriy
Kuntola Satu Susanna
Kuparinen Janne Samuli
Kuusama Antti Tapani
Lerssi Emma Kaarina
Liimatainen Sanni
Likitalo Aino Tuulikki
Mantila Annika Nina

Miasnikova Veronika
Mountian Nika
Niska Rauha Irja
Panschin Tatjana
Purmonen Jarkko Aarno
Rastas Panu Jalmari
Räbinä Tiina Maarit
Siivola Minna Marika
Siivola Samu Tuukka Juhani
Soini Sirkka Liisa
Tulehmo Jani Lauri Kristian
Turunen Sini Johanna

Miehiä 13, naisia 22, yhteensä 35

TUONILMAISIIN SIIRTYNEET
Kilpiö Anna 89 v.
Petrova Tatjana 92 v.
Siipola Aune 78 v.
Sivonen Julia 92 v.
Uskola Kai Kristian 45 v.
Vitilä Signe Mirjam 80 v.

Miehiä 1, naisia 5, yhteensä 6

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Deligeorgakis Memas Ari
Ehn Elias Ilmari
Fedorov Viatcheslav
Fedorova Valeria Sofia
Forst Tomais Teofano
Haimi Jonna Essi Pauliina

HUOM. venäjänkielinen
teksti löytyy eri tiedostosta
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TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia
senä tiistaina. Syksyn muut ta-
paamiset ovat 3.10., 7.11. ja
12.12.

OOL:lla on sähköpostilista,
jolle voi liittyä lähettämällä säh-
köpostia Elina Pyölille (elina.
pyoli@uta.fi). Listan kautta saa
ajantasaista tietoa OOL:n toi-
minnasta. Lisätietoja OOL:sta voi
kysellä Elina Pyöliltä sähköpos-
titse tai puhelimitse (044 325
3657). OOL:n toimintaan ovat
tervetulleita mukaan kaikki
nuoret aikuiset – myös muut
kuin opiskelijat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMAON YSTÄVÄT
Tampereen osasto

Valamon Ystävien järjestämät
yleisöillat klo 18 Nikolainsalissa.
●  ti 5.9. kirkkoherra, isä Veikko
Purmonen: Alexander Schme-
mann teologina ja pappien kas-
vattajana
●  ti 3.10. Miikka Tammi: Isä mei-
dän –kivimosaiikkirukouskirjan
tiestä Suomesta Roomaan py-
hän istuimen luo, pyhälle Athos-
vuorlle ja Jerusalemiin.
●  ti 7.11. isä Mitro Repo: Äitini ja
luostarini
Pääsymaksu, joka sisältää tee-
tarjoillun, on 5 € tai 2,5 € opis-
kelijat. Tulot Uuden Valamon
luostarin hyväksi.

Pyhiinvaellus Heinäveden
luostareihin 7.-8.10. Ohjelma:
lähtö lauantaina klo 8 Tampe-
reen ortodoksisen kirkon edes-
tä, Tuomiokirkonkatu 27. Majoit-
tuminen luostariin. Sunnuntai-
na on mahdollisuus vierailla Lin-
tulan nunnaluostarissa. Paluu
Tampereelle klo 21:een men-
nessä. Hinta: 80 € / henkilö 3-4
hengen vierasmajan huoneissa,
hotellihuonemajoituksesta lisä-
maksu yhden hengen huoneis-
sa 40 € (paketti 120 €) ja kah-
den hengen huoneissa 20 + (pa-
ketti 100 €). Hintaan sisältyy:
bussikuljetus Tampere – Heinä-
vesi – Tampere; lauantaina päi-
vällinen, sunnuntaina aamupa-
la ja lounas.

Ilmoittautumiset. Ilmoit-
tautua voi 5.9. mennessä mak-
samalla pakettihinnan Valamon
Ystävät ry/Tampereen osaston
tilille Nordea 114630-1013199.
Maksutietoihin on merkittävä
osoitetiedot ja puhelinnumero
tai sähköpostiosoite.

Yhteyshenkilö: Eija Kallo-
nen eija.kallonen@koskiklinik-
ka.fi, puh. 050 353 2611.

Tervetuloa.

TULE MUKAAN!

To 21.9. (MT ja HH)
● 1. Hengellinen elämä, rukous
ja kilvoitus

- kurssin esittely
- mitä on hengellinen elämä
- rukous, esirukous ja palve-
leminen
- ”nouse ja lähde”, rukouskir-
jan käyttäminen

To 28.9. (MT)
● 2. Ajan pyhittäminen

- ajan pyhittäminen ja
erilaiset palvelukset
- ehtoopalvelus, aamu-
palvelus, liturgia

To 5.10. (HH)
● 3. Kotikirkkoni

- opastettu tutustuminen
Tampereen ortodoksiseen
kirkkoon, historiaan ja
esineistöön

To 12.10. (MT)
● 4. Kirkon pyhät mysteerit I

- kaste, mirhavoitelu,
avioliitto, pappeus

To 19.10. (HH)
● 5. Kirkon pyhät mysteerit II

- katumus, sairaanvoitelu ja
ehtoollinen

To 26.10. (MT)
● 6. Raamattu ja traditio

- Vanha testamentti
- Uusi testamentti
- kirkko, alkuseurakunta,
kirkon leviäminen

To 2.11. (HH)
● 7.Taas ja taaskin…

- paasto ja paastoaminen
- kirkon rukouspalvelukset
- kodin, ajoneuvon tms.
pyhittäminen
- kuolema ja hautaus

To 9.11. (MT)
● 8.  Jumalansynnyttäjä ja

kirkon pyhät
- Neitsyt Maria
- pyhien kunnioittaminen

To 16.11
● 9.Ortodoksinen kirkkomusiik-

ki meillä ja maailmalla
- kirkon liturginen laulu

To 23.11. (HH)
● 10. Kirkkohistoriaa kaksituhat-
ta vuotta, idän ja lännen kirkko-
jen ero
To 30.11. (MT)
● 11. Ikonit

- ikonien asema ja tehtävä
- ikonit kirkkorakennuksessa
ja kotona

To 7.12. (HH)
● 12. Suomen ortodoksinen

arkkipiispakunta

Seurakuntakurssin ohjelma SYKSY 2006

Seurakuntakurssi Tampereella
tuu myös niille, jotka ovat
hiljattain liittyneet orto-
doksiseen kirkkoon. Eikä
kurssi ole kielletty niiltä-
kään, jotka ovat ikänsä ol-
leet ortodoksisen kirkon jä-
seniä, mutta haluavat ker-
tausta kirkollisissa perus-
asioissa.

Kurssin ohjaajina toi-
mivat isä Markku ja isä
Heikki. Tarkempi ohjelma
on kirkon ilmoitustaululla,
ja ohjelmaa on saatavissa
myös kansliasta ja kirkos-
ta. Ensimmäinen kokoon-
tuminen on torstaina 21.
syyskuuta ja siitä edelleen
aina torstaisin klo 18.00
Nikolainsalissa.

Tervetuloa yhdessä op-
pimaan, pohtimaan ja ky-
selemään!

Kirkkoon liittymistä
harkitsevien ja kir-
kon elämästä kiin-

nostuneiden ohjaamiseksi
alkaa syyskuussa ns. seu-
rakuntakurssi. Se rakentuu
kahdestatoista opintoillas-
ta, joiden aikana käsitel-
lään hengellistä elämää ja
rukousta, kirkon pyhiä
sakramentteja ja toimituk-
sia, Raamattua ja traditiota
sekä kirkon historiaa ja
Suomen ortodoksisen ark-
kipiispakunnan vaiheita.

Kurssiin osallistumi-
nen ei edellytä kirkkoon
liittymistä, mutta kurssi
antaa perustiedot kirkon
elämästä niin, että liitty-
mistä harkitseva voi perus-
taa päätöksensä riittävään
tietoon siitä yhteisöstä, jo-
hon ehkä haluaa liittyä.
Kurssin lisäksi liittymistä
harkitsevia ohjataan osal-
listumaan jumalanpalve-
luksiin.

Seurakuntakurssille
ovat siis tervetulleita kaik-
ki, jotka ovat kiinnostu-
neista ortodoksisen kirkon
tavasta lähestyä hengelli-
siä kysymyksiä ja ilmentää
uskoa. Liittymistä harkit-
sevien lisäksi kurssi sovel-

N Y T   M U K A A N !

Menneen kirkkovuoden aikana on seurakuntaamme
liitetty monta uutta jäsentä. Seurakunnan papisto on
tilanteen ja tarpeen mukaan antanut liittyjille ope-
tusta hengellisen ja kirkollisen elämän perusasioissa.
Näin tapahtuu myös jatkossa.
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PORIN
kuulumisia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA

Pj. diakoni Jorma Kudjoi, puh.
040 571 9137
Siht. Elli Honkala, puh. 044 538
0891
Tapahtumat:
●  12.9. klo 18 Tiistaiseuran syys-
kauden aloitus
●  15.-17.9. Perheleiri Merikar-
vialla, ilmoittautumiset Anita
Luonilalle, puh. 050 569 3671
●  23.-24.9. Praasniekka
●  26.9. klo 18 Tiistaiseurailta
●  10.10. klo 18 Tiistaiseurailta
●  24.10. klo 18 Tiistaiseurailta
●  3.-5.11. Matka Valamon luos-
tariin Heinävedelle, käydään
myös Lintulan luostarissa
●  14.11. klo 18 Tiistaiseurailta
●  28.11. klo 18 Tiistaiseurailta
12.12. klo 18 Tiistaiseurailta

Kirjallisuuskerho
● Su 3.9. klo 16 Kerro kesädek-
karistasi
● Su 1.10. klo 16 Jaan Kross: Rak-
kaat kanssavaeltajat tai jokin
muu Krossin kirja
● Su 5.11. klo 16 Kirjalliset nyyt-
tikestit aiheena Lennart Meri
● Su 3.12. klo 16 Jorma Heikki-
nen: Puun kosketus – Ina Col-
lianderin elämäkerta.

Käsityökerho
● Ma 9.10. klo 17 Syyskauden
toiminnan aloitus.

VANHAA suomalaista pe-
rinnettä noudattaen toimi-
tettiin kylvösiunaus Ahlai-
sissa 17. toukokuuta Pauli
Nummelinin pellolla. Täs-
tä ekumeenisesta tapahtu-
masta on jo tullut perinne.
Eläkeliiton Porin yhdistyk-
sen alkuun panemana se
toimitettiin jo viidennen
kerran yhteistyössä Ahlais-
ten seurakunnan, Porin
Tiistaiseuran, Maatalous-
naisten ja Maataloustuot-
tajien sekä Laulunlyömät-
kuoron kanssa.

Tapahtuma oli kaunis
ja harras. Yhteisvirren jäl-
keen pastori Heimo Hieta-
nen ja isä Ion Durac siu-
nasivat vakassa olleet sie-
menet, ja isäntä Pauli
Nummelin kylvi ne pel-
toonsa rukousten saattele-
mana. Loppurukousten ja
laulujen jälkeen siirryttiin
kahvitilaisuuteen Ahlais-
ten seurakuntakotiin.

Usein luullaan, että
kylvön siunaus on vain itä-
suomalainen ja karjalainen
tapa, mutta se on myös
länsisuomalainen perinne.
Korkeimmalta on pyydetty
apua viljan kasvuun ja sa-
don runsauteen. Tällaisten
vanhojen tapojen uudel-

Siunattua satoa

Myydään Porin rukoushuoneen puiset,
marmoriristikuviolliset KUNINKAAN-
OVET, jotka on valmistettu vuonna
1977 Tessalonikissa Kreikassa. Niissä on
kuvattuna neljän evankelistan ja Neit-
syt Marian ilmestysikonit. Ovien korke-
us on 2,11 m ristin yläreunasta mitat-
tuna ja leveys 0,92 m.

Tiedustelut ja tarjoukset iltaisin
diakoni Jorma Kudjoille, puh. 040 571
9137 tai (02) 648 2212.

MYYTÄVÄNÄ

“Mitä tietävi rauha mun
sydämessäin, tää suuri ja
outo ja uus?” Eino Leinon
koskettavat säkeet pääsky-
jen liverrysten siivittäminä
loivat juhlahetken Runon
ja suven päivänä 6. heinä-
kuuta Porissa. Ortodoksi-
sen seurakunnan kirjalli-
suuskerho lausui Leinoa ja
keskusteli hänen runois-
taan kerhon vetäjän Leena
Rannan pihapiirissä. Ker-
holaiset saivat nauttia sä-
keiden lisäksi myös Lee-
nan ruokapöydän antimis-
ta.

Piiriläiset toivat tuliai-
siksi lempirunojaan Lei-
nolta. Rakastetun runoili-
jan säkeissä huomattiin sä-
dehtivän koko elämän kir-
jo, ihmisen tuska ja riemu.

Eino Leinoa
pääskyjen
siivittämänä

Leenan huolekkaasti poh-
justetuissa kerhoilloissa on
alkuvuoden aikana luettu
ja keskusteltu muun muas-
sa Aino Kallaksen “Reigin
papista” ja Tito Colliande-
rin “Ristisaatosta”. Kes-
kusteluissa jokaisen kerho-
laisen lukukokemus on
tuonut käsiteltävään teok-
seen yllättäviä ja rikastut-
tavia näkökulmia.

Virolaiseen kirjallisuu-
teen perehdytään alkusyk-
systä, jolloin lukupiirissä
perehdytään Jaan Krossin
omaelämäkertaan.

Simo Ojanen

leen käyttöönotto ja opet-
taminen nuoremmalle su-
kupolvelle on suositelta-
vaa. Näin isien työn kunni-
oittaminen ja luottaminen
Luojan armoon eivät pääse
unohtumaan.

Sadonkorjuun kiitos-
juhla pidetään Porin Apos-

toli Johannes Teologin kir-
kossa 15.10. liturgian jäl-
keen samoin ekumeenise-
na tapahtumana. Silloin
”emäntänä” toimii Porin
Tiistaiseura. Tervetuloa sil-
loin kiittämään yhdessä
kesän runsaista antimista!

Annikki Furuholm

KEVÄISEN raikas ja vihreä
sää seuranaan lähtivät pori-
laiset lauantaiaamuna 20.
toukokuuta kohti Helsinkiä
ja Kirkkonummea. Mukana
oli 23 innokasta matkalais-
ta. Kaikki odottivat Helsin-
gin tarjoamia nähtävyyk-
siä. Suuntasimme kulkum-
me suoraan Uspenskin ka-
tedraaliin, jossa pääsimme-
kin näkemään ja kokemaan
ortodoksista avioliittoon
vihkimistä ja rukoilemaan
uudelle avioparille Jumalan
siunausta. Kirkko on Porin
pieneen ja lämpimään kirk-
koon nähden valtava ja jy-
kevä. Siellä tuntee todella
oman pienuutensa. Kirkko-
kuoron laulu kantautui
kauniina halki koko kirkon.
Upea oli vierailumme aloi-
tus Helsingissä. Seuraavak-
si menimme hakemaan
ruumiinravintoa. Ravinto-
lakoulu Perhon ravintolas-
sa meitä odotti monipuoli-
sen noutopöydän antimet,
ja lisäksi lämpimänä ruoka-
na kalkkunaherkkua. Kahvi
ja tee olivat tietysti piste i:n
päällä.

Kylläisinä lähdimme
sitten jatkamaan matkaa,
aivan läheltä löytyi orto-
doksinen hautausmaa sekä
Pyhän Eliaan kirkko. Kirk-
koon tutustuttuamme ja li-
sätietoja saatuamme me-
nimme hautausmaalle

tuonilmaisiin siirtyneiden
ortodoksisten sisartemme
ja veljiemme viimeisiä le-
popaikkoja ihailemaan.
Heikko sade vihmoi mie-
liimme lisää hartautta ja
raikasti mieliämme. Täältä
lähdimmekin sitten kohti
Kirkkonummea.

Pokrovan yhteisöön
saavuttuamme odottelim-
me ensin edellisen vieraili-
jaryhmän pois lähtöä, ja
sen jälkeen pääsimme yllät-
täen päärakennuksessa
johtaja Hariton Tuukkasen
isännöimään herkulliseen
kahvipöytään. Tunnelma
oli välitön, lisäksi tutus-
tuimme sekä päärakennuk-
seen että ympäristöön. Kai-
ken huipennukseksi saim-
me osallistua kauniissa ja
tunnelmallisessa kirkossa
toimitettuun ehtoopalve-
lukseen. Haikein mielin
jouduimme poistumaan
palveluksesta ennen sen
loppumista, koska matka
Poriin on pitkä ja voimam-
me vähäiset. Kiitämme
lämpimästi vierailustamme
ja toivotamme Pokrovan
yhteisölle ja sen jäsenille
monia armorikkaita vuo-
sia!

Kiitämme myös Luojaa
hänen mahdollistamastaan
ikimuistoisesta keväisestä
matkasta.

Elli Honkala

Kevätretki Helsinkiin ja Kirkkonummelle
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Toimittajat: PR Petri Ratilainen, PT Pasi Torhamo, ID Ion Durac, JM Jouni Mäkelä, DD Daniela Durac, AN Antti Narmala, JK Jorma Kudjoi,
ML Marianna Länne, VT Viktor Turhanen, TS Teppo Siili, JP Joonas Pyöli

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, sähköposti: turku@ort.fi
avoinna ma, ti, to klo 10.00–13.00, ke klo 14.00-18.00,
perjantaisin suljettu
Seurakuntasihteeri Nina Lasarov
Kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. (02) 277 5444, 041 430 1285,
sähköposti: petri.ratilainen@ort.fi
Kanttori Pasi Torhamo,
puh. 239 3848, 040 835 8360, sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Ratilainen, puh. 050 596 0514
Matkapapisto: Pastori Ion Durac,
kotipuh. (02) 438 4939, 040 516 6741, sähköposti: idurac@surfeu.fi
Kanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 041 440 0981
Rauman rukoushuone,
pyhän Nikolaoksen muistolle,
Länsikatu 10
Vahtimestari Antti Rosvall, puh. (02) 822 5007
Isännöitsijä Miila Liinanotko, puh. (02) 823 5124
Salon rukoushuone,
pyhän ristin muistolle
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727
Isännöitsijä Arvo Happo, puh. (02) 731 1442

TURUN KIRKKO

SYYSKUU
La 2.9. klo 10 liturgia, ROMANIAKSI

klo 18 ehtoopalvelus ja
klo 19 kirkkokuoron konsertti

Su 3.9. klo 10 liturgia, kirkon 160-vuotisjuhla-
jumalanpalvelus

Ke 6.9. klo 18 akatistos
To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia, Neitseen Marian syntymä ID PT
La 9.9. klo 18 vigilia PR PT
Su 10.9. klo 10 liturgia PR ML
Ke 13.9. klo 18 vigilia ID PT
To 14.9. klo 10 liturgia, kunniallisen ja eläväksi tekevän

ristin ylentäminen ID PT
La 16.9. klo 18 vigilia PR PT
Su 17.9. klo 10 liturgia, SLAAVIKSI PR PT
Ke 20.9. klo 18 iltarukous, Juhana Siren
La 23.9. klo 18 vigilia PR PT
Su 24.9. klo 10 liturgia PR PT
Ke 27.9. klo 18 iltarukous JM
La 30.9. klo 18 vigilia ID PT

LOKAKUU
Su 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus ID PT
Ke 4.10. klo 18 iltarukous ID
La 7.10. klo 18 vigilia PR PT
Su 8.10. klo 10 liturgia, SLAAVIKSI PR PT
Ke 11.10. klo 18 iltarukous PR
La 14.10. klo 18 vigilia ID JM
Su 15.10. klo 10 liturgia ID JM
Ke 18.10 klo 18 iltarukous PT
La 21.10. klo 18 vigilia PR PT
Su 22.10. klo 10 liturgia PR PT
Ke 25.10. klo 18 iltarukous Juhana Siren
La 28.10. klo 18 vigilia JM
Su 29.10. klo 10 liturgia JM

MARRASKUU
Ke 1.11. klo 18 iltarukous JM
Pe 3.11. klo 18 vigilia PR PT
La 4.11. klo 10 liturgia, Karjalan pyhittäjäisät

ja valistajat PR PR
klo 12 litania Karjalaan jääneille hautausmaalla
klo 18 vigilia PR JM

Su 5.11. klo 10 liturgia PR JM
Ke 8.11. klo 18 iltarukous ID
La 11.11. klo 18 vigilia PR PT
Su 12.11. klo 10 liturgia PR PT
Ke 15.11. klo 18 iltarukous PR
La 18.11. klo 18 vigilia PR PT
Su 19.11. klo 10 liturgia, SLAAVIKSI PR PT
Ma 20.11. klo 18 vigilia ID PT
Ti 21.11. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen
Marian
temppeliin tuominen PR PT
Ke 22.11. klo 18 iltarukous PT
La 25.11. klo 18 vigilia piispa Arseni PR PT
Su 26.11. klo 10 liturgia piispa Arseni PR PT
Ke 29.11. klo 18 iltarukous Juhana Siren

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
La 16.9. klo 18 vigilia ID
Su 17.9. klo 10 liturgia ID
La 28.10 klo 18 vigilia PR PT
Su 29.10. klo 10 liturgia, Rauman rukoushuoneen

50-vuotisjuhlatilaisuus PR PT
La 19.11. klo 18 vigilia PR PT
Su 20.11. klo 10 liturgia PR PT

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

La 3.6. klo 18 vigilia ID JP
Su 4.6. klo 10 liturgia ID JP
Su 2.7. klo 10 liturgia
Ke 19.7. klo 18 ehtoopalvelus PR JM
La 29.7. klo 10 liturgia JM
Ke 16.8. klo 11 liturgia, sotaveteraanien kirkkopäivä ID PT

PALVELUKSET MUUALLA

Eura, Kauttuan seurakuntatalo
La 26.8. klo 10 liturgia ID JK

Harjavalta, ev.lut. seurakuntatalo
La 23.9. klo 10 liturgia ID JM
La 25.11. klo 10 liturgia ID JM

Loimaa, ev.lut. kirkon kappeli
La 30.9. klo 10 liturgia ID PT
La 11.11. klo 10 liturgia PR JM

Uusikaupunki, Vanha seurakuntakoti, Rantakatu 7
La 14.10. klo 10 liturgia PR JM
La 16.12. klo 10 liturgia ID JM
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Kirkkoherra Petri Ratilainen

Kirkko työpaikkana

Turun seurakunnallisia tilastotietoja 4.5.–31.7.2006

Seurakuntamme kirkko
täyttää syyskuun 2.
päivänä 160 vuotta.

Tämä päivä on erityisen tär-
keä niille ihmisille, jotka
ovat kokeneet saaneensa elä-
määnsä sisältöä, toivoa ja
huolenpitoa kirkon seinien
sisältä. Seurakunnan toimin-
taan kuuluu työntekijöitä,
joita meillä on kanttori, toi-
mistosihteeri ja seurakunta-
lehtori. Tällä joukolla ei ih-
meitä tehdä, mutta onneksi
meidän toimintamme perin-
teisiin kuuluu paljon ihmi-
siä, jotka vastaavat Kristuk-
sen kysymykseen: ”Rakas-
tatko sinä minua?”

Kirkossa on ollut 160
vuoden aikana työtä ihmis-
ten ja seurakuntalaisten par-
haaksi, kuitenkin moni pap-
pi on joutunut tukalaan ti-
lanteeseen ja väistymään.
Monet hienot puheet sisäl-
tävät sanoja rakkaudesta,
rinnalla kulkemisesta, myö-
täelämisestä jne. Joillakin
seurakuntalaisella on mah-
dollisuus tavata piispa, ja
silloin hän tekee valituksen
työntekijästä.

Seurakunnan työhän
lähtiessään henkilön luulisi
pohtineen valintaansa ja va-
kaumustaan uskon kysy-
myksissä, jotka ovat hänen
edessään joka hetki, ja joka
hetki erityisesti silloin, kun
nousee henkilöitä, joille

omat edut ovat kirkon etu-
jen edellä. Kirkon työnteki-
jältä vaaditaan erityisen vah-
vaa uskoa työhönsä, ja erään
määritelmän mukaan usko
on luja luottamus siihen,
että jotakin on.

Olen ollut pappina vuo-
desta 1987 Turussa. Kukaan
toimittaja tai muu henkilö ei
ole koskaan kysynyt sitä,
mitä on olla ortodoksisen
kirkon työntekijä? Minulla
on vahva tunne siitä, että
Turun kohdalla ainoastaan
Luojalla on siitä aavistus.
Kiitollisin mielin toivotan
kirkollemme ja sen yhtey-
dessä eläville hyvää tulevai-
suutta, sillä tehtävämme on
viime kädessä antaa elämän
eväitä koko luomakunnalle
ja mahdollisuuksia toipua
omista haavoistamme.

Jumala on antanut ihmi-
sille mahdollisuuksia tulla
Pyhän Hengen johdolla luo-
makunnan palvelijoiksi.
Älyn ja viisauden avustami-
na ihmiset voivat yrittää pa-
rantaa luomakunnan olemis-
ta, jotta se tulisi viihtyisäm-
mäksi sekä eläinten, kasvi-
en että ihmisten kannalta
elinkelpoisemmaksi. Meidän
palvelutehtävämme ei siis
kohdistu ainoastaan lähim-
mäisiimme vaan koko luo-
makuntaan.

Suhtautumisemme mui-
hin ihmisiin on oltava lem-
peää, ystävällistä, suvaitse-
vaista, täynnä rakkautta,
meidän on oltava aina val-
mis anteeksiantamiseen ja
sovintoon. Jos me saamme

kokea, että meidän sovinto-
yrityksemme tai lempeytem-
me tai suvaitsevaisuutemme
eivät saa vastausta, meidän
on hyvä tietää, että pyhän
Basileioksen ehtoollisjuma-
lanpalveluksen pappi rukoi-
lee: ”Herra, muista myös
kaikkia niitä, jotka sinun
suurta laupeuttasi tarvitse-
vat, niitä, jotka rakastavat
meitä, kuin myös niitä, jot-
ka meitä vihaavat”. Tämä
rakkaus näyttää selvästi, että
rakkautemme lähimmäi-
seemme on rajaton. Se on
niin kuin me rukoilemme
papin kanssa: ”Herra, mei-
dän Jumalamme, jonka val-
ta on vertaamaton ja kunnia
käsittämätön, jonka armo on
rajaton ja ihmisrakkaus sa-
nomaton.”

Silloin kun tulee vaike-
uksia uskoa tähän rajattom-
aan lähimmäisenrakkau-
teen, on hyvä muistaa, että
kun pyhän Basileioksen eh-
toollisjumalanpalveluksessa
olemme pyytäneet Pyhää
Henkeä pyhittämään pyhiä
lahjoja, me rukoilemme: ”Ja
meitä kaikkia, jotka olemme
yhdestä leivästä ja yhdestä
maljasta osalliset, yhdistä
toistemme kanssa yhden
Pyhän Hengen osallisuu-
teen.”

Ja lopuksi: kirkko ei ole
galleria, jossa näytellään
erinomaisia kristittyjä vaan
se on kasvattava koulu, jos-
sa meitä opetetaan tulemaan
sinuiksi elämän kanssa.

Isä Petri Ratilainen

KASTETUT
Kronström Lilja Sofia
Lepoaho Tuukka Lauri Kalevi

1 poika, 1 tyttö, yhteensä 2

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Akkila Anni Aleksandra
Buinovschi Alexandru-Ion
Buinovschi Ana-Ruxanda
Buinovschi Oxana
Durmanov Aleksei
Gebreyohannes Dina
Hiljanen Matti Juhani
Honkameri Sirpa Mirja Helena
Inkeroinen Arthur Kristjan
Jernberg Emil
Kapanen Merja Marianne
Koivusalo Tiina Helena
Lampinen Sinikka Anneli
Leskinen Leevi Aleksi
Leskinen Veeti Hermanni
Lindqvist Maria Helena Wiktoria
Lybeck Daniel Matias
Matikainen Maria Elisa

Mauranen Ilkka Sakari
Parviainen Timo Juhani
Peniyaynen Oksana
Siivonen Vesa Petteri
Sissonen Kalle Jaakko Johannes
Sotnik Natalia
Suotula Juho
Söderholm Jerry Alex

14 miestä, 12 naista,
yhteensä 26

IKUINEN MUISTO
Gontjarow Boris 91 v
Kujala Vera 80 v
Räsänen Elisabet 85 v
Timonen Johannes 78 v
Usvamo Nadja 92 v

2 miestä, 3 naista, yhteensä 5

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
10 miestä, 9 naista,
yhteensä 19

Henri Toivonen
ja Heini-Maija
(o.s. Laakso)
vihittiin
29.4.2006
Tampereella.
Vihkimisen
toimitti isä
Teemu Toivonen.
Nuoripari asuu
Turussa.

Kruunaa
heidät
yhdeksi

27
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Toimintaa ja tapahtumiaTURKU

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN KIRKON KUORO

Johtaja kanttori Pasi Torhamo,
puh. 040 835 8360, lisätietoja saa
kanttorilta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOIMAAN SEUDUN
TIISTAISEURA

Sihteeri. Liisa Nikula, puh. (02)
762 7704

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SALON TIISTAISEURA

Pj. Olli Forssén, Kärkänkatu 11,
24130 Salo,
puh. (02) 733 2504 ja 0400 320
632.  olli.forssen@pp.inet.fi
Vpj. Jari Ananin, Jokitie 34,
25520 Perniö
puh. (02) 735 9124 ja 0440 940
922,  jari.ananin@luukku.com
Sihteeri Maria Lipponen, Supin-
katu 8 as 2, 24100 Salo
puh. (02) 733 5082 ja 044 264
5565
● Kokoontuminen 5.9. klo 18.00
Naristen kesäasunnolla Naarjär-
vellä. Lähtö Salon torilta klo
17.30. Seuraavat kokoontumiset
tapahtuvat Salon Pyhän Ristin
tsasounassa aina klo 18. Kokous-
päivät ovat 26.9., 17.10., 7.11. ja
28.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAISION TIISTAISEURA

Pj. Anneli Haapaniemi, puh. 050
329 6618
●  3.9. osallistutaan Turun kirkon
160-vuotisjuhlaan.
● Ti 12.9. klo 13 syksyn aloitus
Anneli ja Yrjö Haapaniemellä.
●  Ti 10.10. klo 12 Mirja Kuismin-
Nurmella.
●  Ti 14.11. klo 13 Terttu ja Helge
Uusitorpalla.

Syyskauden aikana pereh-
dytään Teuvo Laitilan kirjoitta-
maan kirjaan Uskon luotsi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla Raula, Kanavakatu 2, 26
100 Rauma, puh. 050 358 1761,
ullaraula@luukku.com
Vpj. Katriina Vuorio, Monnantie
253,  26 720 Rauma, puh. 044
368 1207
Siht. Maija Nuto, Ainonkatu 30,
26 200 Rauma, puh. 050 572
5280,  maija.nuto@luukku.com

Syyskauden tapahtumat
aloittaa pihakahvilatalkoolais-
ten päätöskaronkka. Syys-loka-
kuussa teemme retken Athos-
vuoren munkkitasavallan näyt-
telyyn Helsingin Tennispalatsiin.
Marraskuussa vietämme Pyhän
Nikolaoksen rukoushuoneen
50-vuotisjuhlaa. Toiminnasta il-
moitetaan totuttuun tapaan
UR:n Yhdistyksiä-palstalla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT
Turun paikallisosasto

Pj. kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. 041 430 1285
Vpj. Anne Hokkinen, puh. 044
517 8764
Siht. Maritta Koskinen, puh. 040
550 6348,  maritta@tkukoulu.fi
●  Maanantai 18.9. klo 17.30 Tu-
run seurakuntasalissa: Ville
Laakso: “Kalmistoja, kirkonpaik-
koja ja yksi autiokylä. Suomen
ortodoksisen kulttuuripiirin ar-
keologiaa.“
●  Lauantai 14.10. Kokopäiväret-
ki Helsinkiin Athos-näyttelyyn.
Ilmoittautumiset sihteerille.
●  Sunnuntai 26.11. liturgian jäl-
keen noin klo 12 Turun seura-
kuntasalissa Joensuun piispan
Arsenin esitelmä.
●  Sunnuntai 10.12. liturgian jäl-
keen noin klo 12 Turun seura-
kuntasalissa Harry Lehto: Betle-
hemin tähti

●  Pyhiinvaellus Heinävedelle Va-
lamon luostariin 2.-4.3.2007. Il-
moittautumiset sihteerille.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikil-
le. Tervetuloa mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIMAALAUSPIIRIT
ALKAVAT

●  18.-20.9. Margit Vainio, puh.
(02) 487 9426, 050 379 5295
●  25.-27.9. Ulla Jaakolanvainio,
puh. (02) 231 2484, 040 769 5795

Tervetuloa vanhat ja uudet
maalarit. Turun ortodoksinen

Kirkkovuoden alussa

Kristityn elämää on
usein verrattu erä
maavael lukseen.

Vertailukohtana on silloin
nimenomaan ollut Moo-
seksen johtaman kansan
vaellus. Mielenkiintoinen
seikka on se, että Raamat-
tu alkaa kertomalla autu-
aallisesta puutarhasta, pa-
ratiisista. Raamattu loppuu
apostoli Johannes Teologin
näkyyn taivaallisesta kau-
pungista, Uudesta Jerusa-
lemista. Tämä kertoo mis-
tä olemme tulleet ja minne
olemme menossa. Osan-
amme on kuitenkin nyt
erämaa, joka on maasto
puutarhan ja kaupungin
välillä.

Tahdon kiinnittää huo-
mion yhteen piirteeseen
erämaassa, tai autiomaas-
sa. Sieltä puuttuvat tiet ja
viitat tai ne ovat vähissä.
Tiettömässä maassa eksy-
misen vaara on ilmeinen.
Tiet, polut ja tienviitat ovat
asuttujen seutujen erityisiä
ominaisuuksia. Apostoli
Paavali puhuu siitä, kuin-
ka vaarana on tällöin ”jää-
dä taipaleelle.” (Hepr. 4:1)

Monelle kirkkoisälle erä-
maa on vertaus elämämme
kuivuuden kausista ja kris-
tillisen elämän haastavuu-
desta.

Näin kirkkovuoden
alussa nämä asiat on koh-
tuullista pitää mielessä.
Kirkon vuosi alkaa 1. syys-
kuuta. Vaikka elämä on
usein erämaata tai myrsky-
isä meri, niin kirkon hel-
massa on turvallista olla.
Kirkkovuosi jäsentää kul-
kuamme ja antaa sille run-
gon. Voisi sanoa sen tarjo-
avan keitaita, jotka virvoit-
tavat meitä erämaassa.
Ajatus kirkosta laivana
ajaa samaa opetusta.

Kirkkovuotta voisi kut-
sua tutustumiseksi Kris-
tuksen kanssa. Se tarjoaa
alati risteyksiä, hetkiä jol-
loin Kristus tahtoo kulkea
elämämme tien poikki.
Hän toivoo saavansa huo-
miomme. Kirkon elämän
puitteissa hän kutsuu mei-
tä poikkeamaan totutusta
elämästämme, missä Ju-
mala usein on työnnetty
nurkkaan.

Tuleva erämaaopas

Mooses oli kerran paimen-
tamassa appensa lampaita,
voisi sanoa eläen arkista
elämää ja vain toivoen saa-
vansa mennä naimisiin ra-
kastettunsa kanssa. Hän
osui kuitenkin elämänris-
teykseen: Jumala tuli hä-
nen arkeensa, kun hän
näki palavan pensaan. Hän
poikkesi polultaan: ”Me-
nenpä katsomaan tuota ih-
mettä.” (2. Moos. 3:3)
Kaikki muuttui ja kirkastui
mullistavalla tavalla…

Kirkkovuoden perusta-
vanlaatuinen runko on eh-
toollinen sunnuntaina. Se
on kirkon elämän sydä-
menlyönti. Näin on ollut
alusta saakka! Silloin koh-
taamme Kristuksen pyhis-
sä lahjoissa, hänen ruu-
miissaan ja veressään. Sa-
malla kuulemme hänen sa-
nojaan ja apostolien ope-
tusta. Toteutamme näin jä-
senyyttämme kirkossa,
voisi sanoa jäsennämme
elämäämme Kristukseen ja
myös kanssaveljiimme ja –
sisariimme hänessä. Näin
apostoli Luukas kertoo kir-
kon elämästä sen alkuai- ➤

seurakuntasali, Yliopistonkatu
19 B 3.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN TIISTAISEURA

Pj. pastori Ion Durac, puh. (02)
438 4939, 040 516 6741, vpj. Aila
Lahtinen, puh. (02) 250 1291,
siht. Birgitta Söderman, puh. (02)
235 3267

Tiistaiseuraillat jatkuvat
taas syksyllä 12.9. alkaen. Tar-
kemmat tiedot syystoiminnasta
ilmoitetaan ilmoitustaululla.
TERVETULOA!

KIRKON 160-VUOTISJUHLAT
Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkon 160-vuotisjuhla:

Lauantaina 2. syyskuuta:
●  klo 18 ehtoopalvelus ja kirkkokuoron konsertti.

Sunnuntaina 3. syyskuuta:
●  klo 10 liturgia, jonka jälkeen juhlalounas Puolalan koululla.
●  klo 13 kirkon 160-vuotisjuhla Puolalan koulun juhlasalissa.

Turkulainen teologianopiskelija Lars Ahlbäck
pohdiskelee kirkkovuoden alun merkityksiä.
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koina: ”Seurakunta kuun-
teli ja noudatti uskollisesti
apostolien opetusta. Usko-
vat elivät keskinäisessä yh-
teydessä, mursivat yhdessä
leipää ja rukoilivat.” (Ap.
t. 2:42) Tämä on yhä ar-
vossa ja vaalittavana!

Jos joku epäilee jää-
neensä Jumalan kutsua
vaille, niin on hyvä toistaa
Kristuksen ja apostoli Paa-

valin lohduttavia sanoja
kirkkovuoden alussa:

”Herran henki on mi-
nun ylläni, sillä hän on
voidellut minut. Hän on lä-
hettänyt minut ilmoitta-
maan köyhille hyvän sano-
man, julistamaan vangi-
tuille vapautusta ja sokeille
näkönsä saamista, päästä-
mään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran rie-

muvuotta.” (Luuk. 4:18-
19)

”Kehotan ennen kaik-
kea anomaan, rukoile-
maan, pitämään esiruko-
uksia ja kiittämään kaikki-
en ihmisten puolesta, ku-
ninkaiden ja kaikkien val-
lanpitäjien puolesta, jotta
saisimme viettää tyyntä ja
rauhallista elämää, kaikin
tavoin hurskaasti ja arvok-

kaasti. Tällainen rukous on
oikea ja mieluisa Jumalal-
le, meidän pelastajallem-
me, joka tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tu-
lisivat tuntemaan totuu-
den.” (1. Tim 2:1-4)le,
meidän pelastajallemme,
joka tahtoo, että kaikki ih-
miset pelastuisivat ja tulisi-
vat tuntemaan totuuden.”
(1. Tim 2:1-4)  ■

JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta

PYHÄKÖT:

MATTI ALANGONKATU 11
13130 HÄMEENLINNA

YHTEYSTIEDOT:

Hämeenlinnan kirkko
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja  Pyhän Johannes
Krysostomoksen muistolle
Erottajakatu 2
Ahveniston kirkko
vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa vastapäätä)
Pyhän Johannes Kastajan mestauksen muistolle
Isännöitsijä: Yrjö Usvasalo Puh. (03) 671 6240

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist
Kanttorit: Leena Lomu ja Jaakko Olkinuora

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12,  puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248,
sähköposti: hameenlinna@ort.fi
Kirkkoherra: Markku Aroma puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti) sähköposti: maukku@hotmail.com
Kanttori: Leena Lomu puh. (03) 618 4254,  040 707 6715,
sähköposti: leena.lomu@hotmail.com
Muu papisto: pastori Kai Sahlberg puh. (019) 733 911, 0400 107 232,
sähköposti: kai.sahlberg@hotmail.com
pastori Mikael Sundkvist puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
sähköposti: mikael.sundkvist@joensuu.fi

Hämeenlinnan kirkko
HUOM! Arkipäivien vigiliat klo 18 ja arkipäivien liturgiat klo 9.

SYYSKUU

La 2.9. klo 17 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 18 (Huom! Aika!) Neitsyt Marian syntymän

juhlavigilia
Pe 8.9. klo 9 (Huom! Aika!) juhlaliturgia
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 (Huom! Aika!) Ristin ylentämisen juhlan

vigilia
To 14.9. klo 9 (Huom! Aika!) juhlaliturgia
La16.9. klo 17 kirkon vuosijuhlan ja seurakunnan

toiminnan 100-vuotisjuhlan vigilia
Su 17.9. klo 9.45 vedenpyhitys ja juhlaliturgia
La 23.9. klo 17 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
Ti 26.9. klo 9 (Huom! Aika!) pyhän Johannes Teologin

juhlan liturgia
La 30.9. klo 17 Jumalan Äidin suojelusjuhlan vigilia

LOKAKUU

Su 1.10. klo 10 juhlaliturgia
La 7.10. klo 17 vigilia
Su 8.10. klo 10 liturgia
La 14.10. klo 17 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia, VANHUSTEN KIRKKOPYHÄ
La 21.10. klo 17 vigilia
Su 22.10. klo 10 Jaakobin liturgia
La 28.10. klo 17 vigilia
Su 29.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU

La 4.11. klo 10 Karjalan valistajien juhlan liturgia
klo 17 vigilia
Su 5.11. klo 10 liturgia
La 11.11. klo 17 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia
La 18.11. klo 17 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 (Huom! Aika!) Neitsyt Marian temppeliin

käymisen juhlavigilia
Ti 21.11. klo 9 (Huom! Aika!) juhlaliturgia
Ke 22.11. klo 18 (Huom! Aika!) pyhän Aleksanteri Nevskin

juhlan vigilia
To 23.11. klo 9 (Huom! Aika!) juhlaliturgia

La 25.11. klo 17 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia

PALVELUKSET MUUALLA

FORSSA

Ev.lut. seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
Su 5.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Su 3.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

LOPPI

Läyliäisissä leirikeskuksen kirkossa
Su 1.10. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Su 26.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

SOMERO

Ev.lut. seurakuntatalo
Su 15.10. klo 10 liturgia ja panihida, kirkkokahvit

TOIJALA

Ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1
Su 17.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit



ANALOGI  4/200630

Kirkkoherra Markus Aroma

Avoimin sydämin

Kun sydämesi on
avoin, niin silloin
sinä luonnostaan

suuntaudut pois omasta it-
sestäsi ja itsekeskeisyydes-
täsi toisten ihmisten luo –
auttamaan heitä. Jotkut
kutsuvat tätä Jumalan pal-
velemiseksi lähimmäises-
sä, josta Kristus itse puhuu
viimeistä tuomiota käsitte-
levässä vertauksessaan:
“Minkä te olette tehneet
yhdelle minun vähimmistä
veljistäni, sen te olette teh-
neet minulle” (Matt.25:
40). Jotkut taas näkevät
asian niin, että Jumala itse
palvelee lähimmäisiämme
meidän kauttamme. Kalku-
tan slummien suuri pyhä
äiti Teresa näki, että kris-
tillisessä elämässä nämä
molemmat näkemykset
kuuluvat erottamattomasti
yhteen, kun hän sanoo,
että “me teemme Jeesuk-
sen työtä Jeesuksen tähden
Jeesukselle...”

Sydämen luonnollinen
vastaus tuskaan ja kärsi-
mykseen on myötätunto ja

myötäeläminen, jotka oh-
jaavat meitä toimimaan
kristillisen rakkauden hen-
gessä lähimmäistemme ja
koko maailman hyväksi.
Kun me tarkastelemme
maailmaa kristillisen rak-
kauden ja myötätunnon
perspektiivistä, me huo-
maamme, että monet erot-
tavat “väliseinät” eivät ole
“todellisia”, vaan mielem-
me ja sydämemme luomia
“suojamuureja”, joilla me
pyrimme varjelemaan
omaa itseämme ja omia
etujamme. Jumala on luo-
nut koko luomakunnan, ja
hän on tehnyt meistä kai-
kista saman Jumalan per-
heen jäseniä, veljiä ja sisa-
ria, jotka elävät läheisessä
yhteydessä toistensa kans-
sa ja ovat toisistaan riippu-
vaisia. Mutta me ihmiset
olemme oman itsenäisyy-
temme, erillisyytemme ja
“vapautemme” huumassa
unohtaneet tämän alkupe-
räisen riippuvaisuutemme
niin Jumalasta, muista ih-
misistä kuin myös koko
luomakunnasta.

Raamatun luomisker-
tomus valaisee tätä ihmi-
sen riippuvaisuutta muus-
ta luomakunnasta erittäin

selkeästi: ensiksi luodaan
koko muu luomakunta ja
sitten viimeiseksi ihminen,
joka on “täysin” riippuvai-
nen muusta luomakunnas-
ta ja jonka tehtävänä on
toimia “luomakunnan pap-
pina”. Tähän meidän “pa-
pilliseen tehtäväämme”
kuuluu olennaisena osana
luomakunnasta kiittämi-
nen ja huolehtiminen. Ju-
mala haluaa, että me ra-
kastamme ja pidämme
huolta tästä lahjasta sa-
malla tavoin kuin hän. Me
palaamme siihen, mistä
aloitimme: hengellinen
elämä ei saa jäädä vain Ju-
malan kanssa “seuruste-
luksi” vaan sen on johdet-
tava meidät toimintaan.
Meidän on annettava it-
semme Jumalan rakkau-
den ja huolenpidon väli-
kappaleiksi, jotta me yh-
dessä voisimme tehdä täs-
tä maailmasta paremman
paikan elää niin ihmisille,
eläimille, kasveille kuin
koko muullekin luomakun-
nalle. Tähän työhön me
voimme lähteä mukaan
vain avoimin sydämin ja
mielin!

Isä Markus Aroma

Juhlapäivä 17. syyskuuta
Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan toiminnan 100-vuotis-

juhlaa vietetään sunnuntaina syyskuun 17. päivänä 2006.
JUHLAPÄIVÄN OHJELMA

Klo 9.45 vedenpyhitys ja liturgia pääkirkossa.
Liturgian jälkeen siirrymme juhlalounaalle ja päiväjuhlaan
Kerhoravintola Seiskaan Suomenkasarmille. Päiväjuhlassa

musiikkiohjelmaa.
Rovasti Pentti Hakkarainen pitää juhlaesitelmän:

Kirkko terapeuttisena yhteisönä
Lounaslippuja saa kirkosta ja kansliasta (kauempana asuville
liput lähetetään pyynnöstä postitse) 4.-11.9. välisenä aikana.

Tervetuloa yhteiseen iloon!

SEURAKUNTA 100 VUOTTA
Hämeenlinnassa

Muolaalaiset kokoontuivat kotiseutujuhlille Some-
rolla heinäkuun lopussa. Ortodoksit yhteiskuvassa
isä Markuksen toimittaman liturgian jälkeen.

Hämeenlinnan seurakunnan perheuutisia
IKUINEN MUISTO
Tuomela Hannu Heikki Tapio
Korelin Nikolai
Jokinen Anna
Halme Osmo Päiviö

KIRKKOON LIITTYNEET
Lind Saara Marita
Kemppainen Victor
Backman Natalia
Backman Alina

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Grönfors Aleksia Tanja Kristiina
Määttänen Iita Riina
Niiranen Jere Ukko-Pekka

Niiranen Minttu Melissa
Niiranen Marianne
Niiranen Jami Jaakko Johannes
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HÄMEENLINNAToimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIAKONIASEURA

Pj. isä Gaius Sahlberg, puh. (019)
733 911, 0400 107 232
Diakoniaseura kokoontuu seu-
raavasti:
●  SU 3.9. kirkkokahvit
● SU 15.10. senioreiden kirkko-
pyhä. Liturgian jälkeen seura-
kuntasalissa yhteinen ateria, py-
ritään saamaan vieraileva luen-
noitsija. Omaiset ja seuran jä-
senet avustavat kirkkokyytien
järjestelyissä.
● LA 4.11. Karjalan valistajien
päivä. Kirkkokahvit liturgian jäl-
keen
● SU 17.12. Yhdistysten yhteinen
joulujuhla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI

Op. Pasi-Mikael Huovinen, puh.
041 576 6143
Lukukausimaksu 30 € oman
seurakunnan jäseniltä / 50 €
muilta. Piiri kokoontuu seura-
kuntasalissa perjantai-iltoina: I
ryhmä klo 15-18 ja II ryhmä klo
18-21. Syyskaudella seuraavasti:
22.9., 6.10., 13.-15.10., 27.10.,
10.11., 24.-25.11. ja 8.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONINÄYTTELY

Ikoninäyttely 27.8.-17.9. seura-
kuntasalissa. Näyttelyssä on iko-
nipiiriläisten viime kauden iko-
neita sekä Kyllikki Suden lasi-
mosaiikkitöitä. Avoinna: su klo
12-16 ja ke 16-19.
Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAIDEMATKA ATHOS-
NÄYTTELYYN

Ikonipiiri järjestää taideretken
Helsinkiin Tennispalatsin taide-
museoon sunnuntaina 15.10.
Lähtö Motarin pysäkiltä klo
13.45, kirkon edestä klo 13.55 ja
Wetterhoffilta klo 14. Mikäli Rii-
himäeltä on tulijoita, niin bussi
voi käydä myös siellä.

Retken hinta on ikonipiiriläisille
5 € ja muille 20 € (sisältää kul-
jetuksen ja lipun näyttelyyn), mi-
käli saadaan bussiin tarpeeksi
väkeä. Ilmoittaudu Leena Lo-
mulle syyskuun aikana ja kerro,
mistä nouset bussiin,
puh. 040 707 6715
tai leena.lomu@pp.inet.fi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kanttori Leena Lomu, puh. (03)
618 4254, 040 707 6715.
Kuorokausi alkaa ke 6.9. klo 17-
19. Uusille tuleville laulajille kat-
selmus ma 4.9. klo 17 alkaen. Ter-
vetuloa mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KYYRÖLÄ-KERHO

Pj. Antonina Sosunov-Perälä,
puh. (03) 612 5850, 040 721
8436.
Syksyn toimintaa:
● 22.10. kirkkokahvit. Isä Alek-
sander Korelin kertoo kirkollisiin
juhlapyhiin liittyvistä Kyyrölän
perinteistä. Klo13 syyskokous.
● 17.12. joulujuhla seurakunta-
kodilla (kaikki seurakunnan ker-
hot yhdessä).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MIESTENKERHO

Vetäjä: Jouni Korhonen, puh.
(03) 617 8877, 050 345 3136.
Miesten toimintapiiri kokoon-
tuu kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina seurakuntasalissa tai
jossain muualla sovitussa koh-
teessa klo 15 alkaen. Syyskau-
den kokoontumiset: 24.9., 29.10
ja 26.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KÄSITYÖKERHO

Ohjaajat: Anneli Ahtola, puh.
(03) 612 1369.
Tule mukaan valmistamaan
kirkkotekstiilejä. Kerho kokoon-
tuu kuukauden viimeinen maa-
nantai klo 15-17:n välisenä aika-
na seuraavasti: 25.9., 30.10. ja
27.11.
Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SINAPINSIEMENKERHO

Antonina-mummo
Sinapinsiemenkerho kokoon-
tuu joka toinen sunnuntain li-

turgian aikaan kirkon alakerras-
sa vielä tämän syyskauden. Ensi
vuonna aloitetaan lauantain las-
tenkerho, joka kokoontuu joka
toinen lauantai seurakuntasalis-
sa. Syyskauden kokoontumi-
set:10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11.,
19.11., 3.12. ja 17.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TIISTAISEURA

Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718
8255.
Kokoontuu joka kolmas tiistai
pääsääntöisesti seurakuntasa-
lissa seuraavasti:
● ti 19.9. klo 17 ehtoopalvelus
● ti 10.10. klo 17 Maria Sahlberg
kertoo Ruotsin Bredared Pyhän
Kolminaisuuden luostarista
● ti 31.10. klo 18 yleisöluentoti-
laisuus: metropoliitta Ambrosi-

Ortodoksisuus tutuksi -jatkokurssi
Kurssi järjestetään Hämeenlinnan ortodoksisessa
seurakunnassa syyskaudella 2006
Paikka ja aika: Seurakuntakoti, Matti Alangonkatu 11 A, joka
toinen keskiviikko klo 18.30.

OHJELMA:
● ke 20.9. Kirkko eukaristian ympärillä: kirkko eukaristisena yhteisönä
● ke 4.10. Vuorokauden jumalapalvelukset ja niiden sanoma
● ke 18.10. Kirkkovuoden 12 suurta juhlaa
● ke 1.11. Paasto kristillisessä perinteessä
● ke 15.11. Pyhät ja pyhien kunnioitus
● ke 29.11. Neitsyt Maria – Jumalan Äiti
● ke 13.12. “Rukoilkaa lakkaamatta” – henkilökohtainen rukouselämä

Piirin vetäjänä toimii isä Markus, puh (03) 612 7166 (koti) tai (03) 616 5229 (virasto).
Tervetuloa mukaan kauempaakin!

us: Ortodoksisuus maailmalla
● ti 23.11. klo 17 isä Gaius luen-
noi Aleksanteri Nevskistä ja Lee-
na Lomu kertoo juhlan ikonista
● ti 1.12. klo 17 isä Mikael ker-
too joulun sanomasta
● su 17.12. kaikkien piirien yhtei-
nen joulun valmistautumisjuhla..

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN
ORTODOKSIAPIIRI

Op. Viktor Maksimovski, puh.
050 461 7381, sähköposti:
maksimovskiy@hotmail.com
Kokoontuu kerran kuussa litur-
gian jälkeen seurakuntasalissa
tai kirkkoherranhuoneessa. Käy-
dään läpi ortodoksisen kirkon
oppia, perinnettä ja Raamattua.
Syksyn kokoontumispäivät:
24.9., 29.10. ja 26.11.

Työtä tarjolla

Siivooja
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta etsii

palvelukseensa osa-aikaista siivoojaa, jonka tehtä-
viin kuuluu mm. pääkirkon, Ahveniston kirkon

(kesällä), seurakuntakodin ja viraston siivoaminen.
Hakemukset tulisi toimittaa seurakunnan kansliaan,

Matti Alangonkatu 11, 13130 Hämeenlinna, syys-
kuun 12. päivään 2006 mennessä.

Tiedustelut: virasto (03) 616 5228
tai isä Markus (03) 612 7166.
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Lahden, Haminan ja
Hämeenlinnan seu-
rakuntien yhteinen

lastenleiri alkoi 31. heinä-
kuuta Kesijärven leirikes-
kuksessa Lopella kauniissa
auringonpaisteessa. Leiri-
läisiä oli 35 (Lahdesta 27,
Haminasta 6 ja Hämeenlin-
nasta 2) ja ohjaajia oli 12.
Leirin johtajana toimi Min-
na Jokinen rautaisella
energiallaan. Tällainen iso
leiri Lahden ja Haminan
välillä on tullut jo perin-
teeksi, ja toivotaan myös
Hämeenlinnan seurakun-
nan innostuvan tästä ta-
pahtumasta. Kouluikäisille
tarkoitettu leiri on jaettu
kahteen ikäryhmään, eli
näin aluksi on isompien
leiri ja 3.8. alkaa pienten
leiri. Lähes joka vuosi leiri
on pidetty eri paikoissa, ja
ensi vuonna se pidetään
mahdollisesti jo kesäkuus-
sa ehkä Saloisten leirikes-
kuksessa.

Leiriläisten kommentteja
Viime vuonna Theo Palvi-
ainen oli ainoa osallistuja
Hämeenlinnan seurakun-
nasta, ja hän tuli mukaan
innolla tänäkin vuonna.
Kysyin, mikä sai hänet läh-
temään taas mukaan:

Lastenleirin iloa

Juhlaperinteen synty
liittyy venäläisten
maaorjien asuttami-

seen Kyyrölään, Kangas-
peltoon, Parkkilaan ja Su-
denojalle. Tämä tapahtui
1700-luvun alussa, kun
alue oli joutunut suuressa
Pohjan sodassa (Ruotsilta)
Venäjän haltuun. Uudis-
asukkaat tuotiin Kyyrölään
heinäkuussa Tihvinän iko-
nin juhlan aikoihin, ja näin
tästä juhlasta muodostui
kyyröläläisten oma juhla.
Kyyrölän seurakunta on
perustettu vuonna 1725, ja
kylään rakennettiin puu-
kirkko, joka tuhoutui tuli-
palossa 1788. Toinen puu-
kirkko rakennettiin 1803.
Tämän kirkon rakennutti
omilla varoillaan tilan-
omistaja ja valtioneuvos
Ivan Bogajevski ja lahjoit-
ti kirkolle Jumalan äidin
Neitsyt Marian ikonin. Iko-
ni oli maalattu Tihvinän
kaupungissa ja jäljennös
kuuluisasta ihmeitä teke-
västä Neitsyt Marian iko-
nista. Joka vuosi valtio-
neuvos järjesti rukoushet-
ken kirkossa ikonin juhla-
päivänä.

Kyyrölään perustettiin
palokunta vuonna 1910.
Palokunta lakkautettiin
1959. Vasta perustettu pa-
lokunta otti tihvinäläisen
Neitsyt Marian suojeluspy-
himyksekseen. Kesän suu-

Tihvinskajan juhlaa
Jumalansynnyttäjän juhla Tihvinän ikonin kunniaksi on
Karjalan kannakselta Kyyrölästä tulleen siirtoväen muka-
naan tuoma kesäinen juhla Hämeenlinnan ortodoksises-
sa seurakunnassa. Juhlaa on vietetty Hämeenlinnassa
vuodesta 1949 alkaen. Se on ehkä ainoita suomalaisten
ortodoksien juhlia, joita vietetään yhä vanhan ajalaskun
mukaan kuten alkujaan Kyyrölässäkin.

HÄMEENLINNAToimintaa ja tapahtumia

”Tääl’ on vaan niin kivaa,
saa paljon uusia kavereita
ja tekemistä on enemmän
kuin kotona tai töissä,”
Theo vastaili.

Lahden seurakunnan
ulkomainen edustaja Da-
vid Morante oli saapunut
leirille Tukholmasta saak-
ka, ja hänestä parasta lei-
rillä ovat pelit, leikit, uimi-
nen ja saunominen.

Yhdessä leiriläiset ha-
lusi-vat sanoa kaikille lap-
sille ja nuorille, että: ”Kan-
nattaa tulla tänne ensi
vuonnakin”.

Näin hyvillä mielin ol-
tiin jo ensimmäisenä päi-
vänä, ja tässä oli takana
vasta lipunnosto ja välipa-
la. Tutustumisien jälkeen
alkaakin monipuolinen oh-
jelmatarjonta. Leiriläiset
jaetaan ryhmiin, ja leikki-
en ja pelien aikana kaikki
tulevat toisilleen tutuiksi.
Leirin teemana oli ”Käden
taidot”. Viimeisinä päivinä
aina harmitellaan, kun leiri
jo loppuu.

Kiitos kaikille leirin jär-
jestäjille ja siihen osallistu-
neille sekä vanhemmille,
jotka innostatte lapsianne
osallistumaan seurakun-
nan järjestämiin tapahtu-
miin!

Leena Lomu

Kristinoppileiriläisiä päätösliturgiassa Hämeenlinnassa.
Kuva: Leena Lomu

rinta juhlatapahtumaa
odotti koko kylä. Edellise-
nä iltana kylän nuoret kä-
vivät koristamassa palo-
kunnantalon koivuilla ja
kukkasilla. Juhlapyhänä
palokuntalaiset seisoivat
täysissä uniformuissaan
kirkon eturivistössä. Risti-
saaton ja juhlan päätteeksi
he antoivat palonsammu-
tusnäytöksen.

Tätä juhlapäivää vie-
tämme edelleenkin 8.–9.7.
nimellä tihvinskajajuhla.
Sotavuosien aikana, läh-
tiessämme 1944 Kyyröläs-
tä, meitä oli tilapäisesti
asutettu eri paikkakunnil-
le, mm. Urjalaan ja Punka-
laitumelle. Juhlan perinne
oli meille niin tärkeä, että
tihvinskajajuhlaa järjestet
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tiin myös Punkalaitumella
vuosina 1945–1948.

Tihvinskaja
Hämeenlinnassa
Tihvinskajan vietto alkoi
Hämeenlinnassa lauantai-
na 8. heinäkuuta vigilia-
palveluksella jatkuen sun-
nuntaina liturgialla. Päivä-
juhlaa vietettiin liturgian
jälkeen palokunnantalolla,
jossa nautittiin aluksi kirk-
kokahvit. Illalla oli vuoros-
sa kevyempi ja viihteelli-
sempi iltajuhla tanssei-
neen.

Tällä kertaa tihvinska-
jajuhlan liturgiaan osallis-
tuivat myös Helsingin orto-
doksisen seurakunnan
kristinoppileiriläiset ohjaa-
jineen isä Heikki Huttu-
sen johdolla. Leiriläiset tu-

kaasta ja pitkäaikaisesta
työstä entisen kotiseudun
perinteiden vaalimisesta.
Pronssisen ansiomerkin

Vuonna 1894 rakenne-
tussa Ahveniston kir-
kossa ei ole ollut kello-

ja miesmuistiin. Niiden kato-
amisesta on vain arveluja, joi-
den mukaan yksi tai useampi
pienehkö kello olisi joko siir-
retty vuonna 1962 valmistu-
neeseen pääkirkkoon tai ka-
donnut jo 1920-luvun mels-
keissä.

– Ahveniston kirkosta on
tullut vajaan kymmenen vuo-
den aikana, jonka se on ollut
kesäkäytössä, hyvin mielei-
nen paikka seurakuntalaisille,
ja kellojen puute oivallettiin
aivan yleisesti, kertoo isä
Gaius Sahlberg, jonka aloit-
teesta kellot hankittiin.

Hämeenlinnan ortodoksi-
nen diakoniaseura ry päätti
viime vuoden elokuussa
hankkia uudet kirkonkellot
Kreetalta, jossa kellonvalutai-
to yhä kukoistaa, eikä hinta-
kaan ole esteenä. Seuran pu-
heenjohtaja isä Gaius koros-
taa, että päätös kelloista ja
niiden lahjoittamisesta seura-
kunnalle syntyi yksimielises-
ti.

Kellokauppoja hieromassa
Isä Gaius ja maatuska Maria
tapaavat lomailla vuosittain
Kreetalla, jossa kellokauppoja
hierottiin jo heinäkuussa
2005. Hanian kirkollisten ta-
varain kaupassa heidän ja
matkaseurana olleiden Anne-
li ja Olli Ahtolan silmiin osui-
vat Ahveniston pieneen kirk-
koon sopivan kokoiset kellot.

Kellojen tilaus tehtiin

Ahvenistolle uudet kirkonkellot Kreetalta

30.11. kirjeellä, jonka Lintu-
lan luostarin nunna Kristodu-
li ystävällisesti käänsi krei-
kaksi. Samalla pyydettiin var-
mistamaan, että kellot soivat
kauniisti yhdessä ja erikseen.

Noin 21 ja 29 kiloa paina-
vien kellojen kuljetuksesta
Suomeen sovittiin, että se ta-
pahtuisi saaren toisessa pääs-
sä sijaitsevasta Sitian satama-
kaupungista laivalla. Kulje-
tuskustannuksiin diakoniase-
ura oli varannut toiset 600 eu-
roa.

Oliiviöljyn ja kirkkoviinien
mukana Suomeen
Kellojen kuljetuksen oli lu-
vannut hoitaa Kyproksen
konsulina Helsingissä toimiva
tukkukauppias Eleftherios
Gavrielides, joka tuo mm.
oliiviöljyä Kreetalta Suomeen.
Maaliskuussa isä Gaius alkoi
jo huolestua, kun kelloja ei
kuulunut, ja kirkon kesäkausi
lähestyi vääjäämättä.

Kreetalla tapahtuneen se-
kaannuksen vuoksi kellot
saatiin lopulta matkaan 3.5.
ja kontti saapui Suomeen
11.6. eli vain pari viikkoa en-
nen juhannusta ja Ahveniston
kirkon kesäkauden avajaisia.

– Kun näimme kellot tuk-
kuliikkeen varastossa kirkko-
viinilaatikoiden keskellä, tun-
tui kuin olisimme olleet vas-
tassa rakkaita ystäviä, isä
Gaius muistelee iloista jäl-
leennäkemistä. Kaiken kuk-
kuraksi Gavrielides ilmoitti,
ettei hän laskuta laivarahdista
senttiäkään.

Kellot julistavat kirkon
sanomaa

Uudet kellot saatiin tapu-
liin joutuisasti Kanta-Hämeen
keskussairaalan teknisten
palvelujen toimesta. Isä Gai-
uksen mukaan tunnelma kel-
lojen ympärillä oli ”pyhä, iloi-
nen ja odottava”.

– Pieni kesäkirkkomme
on saanut uuden kielen, jolla
julistaa Jumalan kunniaa.
Kirkonkellojen hankinta on
sujunut niin ihmeellisen hy-
vin, että sen täytyy olla Pyhän
Hengen työtä meidän suurek-
si avuksemme ja iloksemme.

Ahveniston kirkko sijait-
see vanhalla venäläisellä hau-
tausmaalla keskussairaalan
vieressä. Kellojen soitto ker-
too, että kirkko toimii ja pe-
rintö velvoittaa suojelemaan
pyhäkön ja kirkkomaan rau-
haa.

Kirkkoa on tarkoitus pi-
tää avoinna ja esitellä kiin-
nostuneille myös Hämeenlin-
nan asuntomessujen yhtey-
dessä kesällä 2007.

Mikko Junes

livat Hämeenlinnaan Lo-
pen Kaunisniemestä.

Slaavinkielisen liturgi-
an toimitti rovasti, isä
Aleksander Korelin, joka
on itsekin syntyperäisiä
kyyröläläisiä. Palvelukses-
sa avustivat isä Heikki
sekä kirkkoherra, isä Mar-
kus Aroma Hämeenlin-
nasta. Slaavinkielistä kirk-
kolaulua johti toinen isä
Heikki eli Heikki Honka-
mäki Tampereelta.

Kaunisniemeläisten
kuoro lauloi palveluksessa
opiskelija ja kuoronjohta-
ja-säveltäjä Mikko Sido-
roffin johdolla.

Tämän kesän juhlaa
juhlisti ansiomerkkien
jako. Kunniamerkkejä Kar-
jala Liitto myöntää ansiok-

saivat rovasti Aleksander
Korelin, Vladimir Tscher-
nov, Erkki Sergei Isakov
ja Pekka Tretjakov. Hopei-

sen ansiomerkin sai Kyyrö-
lä-kerhon puheenjohtaja
Antonina Sosunov-Perä-
lä. Ansiomerkit luovutti
Muolaalaisten seuran pu-
heenjohtaja Jorma Rämö
ja sihteeri Riitta Himanen.

Juhlaväki hiljentyi
kuuntelemaan uusien
kellojen sointia.
Kuva: Kari M. Räntilä

Ahveniston kesäkirkon uudet kirkonkellot siunattiin
käyttöön Hämeenlinnassa juhannuspäivänä, pyhän
Johannes Kastajan syntymäjuhlan liturgian yhtey-
dessä. Vuosien odotus sai täyttymyksensä ja kirkko
”uuden kielen, jolla julistaa Jumalan kunniaa”.

Teksti: Mikko Junes ja
Antonina Sosunov-Perälä,
kuvat: Mikko Junes
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JUMALANPALVELUKSET
Kotkan seurakunta KYMENLAAKSONKATU 2

48100 K0TKA

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

KOTKAN KIRKKO
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
La 2.9. klo 18 vigilia
To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän syntymä
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
La 16.9. klo 10 liturgia, slaavi/venäjä, kirkkokahvit
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
La 7.10. klo 18 vigilia

Pyhän Nikolaoksen kirkon 205-vuotisjuhlaviikonloppu
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia, juhla Nikolaossalilla

La 21.10. klo 18 vigilia

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle
Kirkonisännöitsijä Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan hautausmaalla.
Tsasounanisännöitsijä Sirkka Paasonen, puh. (05) 212 482
Loviisan kirkko
Pyhän Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle.
Kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. (019) 515 722
Loviisan kappeli
Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla.
Kappelinisännöitsijä Riina Lahti, puh. 040 760 5039

Kirkkoherranvirasto
on avoinna: ma-pe klo 9-13, puh. (05) 212 490, fax (05) 216 449,
kotka@ort.fi
Kirkkoherra: rovasti Veikko Lisitsin, puh. (05) 213 157, 050 597 7349,
veikko.lisitsin@ort.fi
Kanttori Katarine Lehtomäki, puh. (05) 218 8591, 050 359 4823
Kanslisti Arja Sundberg, puh. (05) 212 490
Diakoni Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428,
aarne.yla-jussila@luukku.com.
Sijaiskanttori Maria Ylä-Jussila, 050 375 6984
Seurakuntaemäntä Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096;
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan kirkon vahtimestari Vesa Lehtomäki (puh. ks. kanttori)

Kotkan seurakunnan perheuutisia

KASTETUT

Irina Izotova
Jan Denis Gabriel Bondarenko
Lumi Lyydia Tähtinen
Milla Katariina Lindquist
Anna Katarina Sterling
Stefania Elisabet Maria
Sterling
Sofia Maila Karoliina Hietikko
Sofia Biketova
Mauri Topias Ampuja

Julia Souvijenko
Miron Afrosin

VIHITYT

Timo Tapio Hjelm ja Rita Hannele
Galejew
Dragan Basic ja Jana Medvedeva
Sasa Kristian Ivosevic ja Inna
Medvedeva
Jyri Tapani Vuorinen ja Afra Kaisu
Prokki

Janne Petteri Ruohonen ja Katja
Hannele Purmonen
Kimmo Kalevi Liukkonen ja Nina
Sofia Alaranta

POISNUKKUNEET

Eino Ihatsu 83 v.
Helmi Margaret Joutsi 74 v.
Siiri Salminen 70 v.
Raimo Rafael Rieppo 66 v.
Johannes Blohin 64 v.

Eeva Marjatta Pekkola 61 v.
Mikael Iltola 72 v.
Reino Mylläri 65 v.
Esko Lauri Töppönen 65 v.
Helena Okulov 99 v.

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
9 miestä, 25 naista, yhteensä 34

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
7 miestä, 15 naista, yhteensä 22

Su 22.10. klo 10 liturgia
Su 29.10. klo 10 hetkipalvelus
La 11.11. klo 18 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia
La 18.11. klo 18 vigilia
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 10 liturgia, Neitseen Marian temppeliin

käynti, koululaisliturgia
La 25.11. klo 18 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia
La 2.12. klo 18 vigilia
Ti 5.12. klo 18 vigilia
Ke 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, Nikolaoksen

praasniekka
Kuukauden toinen sunnuntai: pieni ektenia ja anomusektenia
slaaviksi, evankeliumi venäjäksi.

LOVIISA
Su 3.9. klo 10 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Su 19.11. klo 10 liturgia
Su 3.12. klo 10 liturgia

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymmenen kuntaa: Kotka, Pyhtää,
Elimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja, Liljendahl, Myrskylä,
Lapinjärvi ja Artjärvi. Seurakunnassa on kaksi vanhaa kirkkoa,
Pyhän Nikolaoksen kirkko Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän
kasanilaisen ikonin kirkko Loviisassa.

Seurakunta kuuluu
kirkkokuntamme pienimpiin
seurakuntiin, mutta se on
vakavarainen ja aktiivinen
toiminnaltaan. Seurakunnan
omistuksessa olleita
kiinteistöjä on hyödynnetty
parhaalla mahdollisella
tavalla, ja se on vaatinut
ahkeraa työtä useita vuosia
myös luottamusmiehistöltä.

Tulevaisuuden näkymät
Kotkan seurakunnalla ovat
hyvät. Seurakunnan
väkiluku lisääntyy myös
maahanmuuttajaväestöllä,
ja siksi tähän väestönosaan
on kiinnitetty seurakunnas-
sa huomiota jo 1990-luvun
lopusta lähtien.

TIETOA SEURAKUNNASTA

34
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

Kristuksen opetuslapseus
vaatii meitä

Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen.

Ristillä on suuri
merkitys uskovan elämäs-
sä. Sen tarkoitus on elä-
vöittää ihmistä. Evanke-
liumin mukaan ihminen
pelastaa elämänsä kadotta-
malla sen ja taas se, joka
haluaa kadottaa elämänsä
Jeesuksen ja evankeliumin
tähden, pelastaa sen.

Mitä hyötyä on ihmi-
selle siitä, että hän saisi
koko maailman omakseen
mutta kadottaisi sielunsa.
Luodessaan ihmisen Juma-
la antoi hänelle ruumiin ja
kuolemattoman sielun,
hän puhalsi häneen hen-
gen ja antoi elämän. Kuole-
mattoman sielunsa kautta
ihminen on mahdollinen
Jumalan valtakunnan osal-
lisuuteen.

Kasteen yhteydessä
saamme kaulaamme kaste-
ristin. Kirkkojemme katoil-
la ovat ristit. Viimein hau-
dallamme on myös Herran
risti. Risti, joka vanhastaan
ensimmäisellä vuosisadal-
la Antiokiassa oli pilkan
kohde ja kristitty-nimitys
pilkkanimitys, on kuiten-
kin meidän turvamme ja
pelastuksemme, myös
ikuisuuden näkökulmasta
katsoen.

Herra ei lupaa seuraa-
jilleen helppoa elämää.

”Se joka tahtoo
minun perässäni
kulkea, ottakoon
ristinsä, kieltäköön
itsensä ja seurat-
koon minua.”

Sen osoittaa myös kirkon
marttyyrien joukot. Mutta
Jumalan valtakunnan osal-
lisuus oli heille kaikkein
kalleinta ja tärkeintä. Vain
se, joka kadottaa elämänsä
Jeesuksen Kristuksen ja
evankeliumin tähden, voi
olla kelvollinen Jumalan
valtakuntaan.

Tämä maailma on
täynnä monia houkutuk-
sia. Sielun kadottaminen
tai sen nukahtaminen on
täysin mahdollista tässä ih-
misen maailmassa. Siksi
Kristuksen ja evanke-
liumin opetukset ovat
meille tärkeitä. Herran ris-
tiä meidän ei todellakaan
tule hävetä vaan iloisina
kantaa sitä, sillä se on
meille voiton merkki. Täs-
sä kilvoituksessa meitä tu-
kevat katumus, Herran
pyhä ehtoollinen, paasto,
rukous ja hyvät teot.

Maallistuminen nyky-
yhteiskunnassa on help-
poa. Houkutuksia on mie-
lin määrin. Helppo elämä
on jokaisen ulottuvilla.
Siksi meidän kaikkien tuli-
si taistella maailmassa val-
litsevaa pahuutta vastaan.
Kymmenen käskyä on
hyvä keino tässä.

Paaston ja kilvoituksen
vahvistamiseksi suuressa
paastossa kirkon keskelle
kaltepöydälle on asetettu
Herran elävöittävä risti.
Kuinka Herran risti voi
meitä elävöittää? Muista-
kaamme Herran kärsimyk-
set, kidutukset, ruoskimi-
nen, hylkääminen, pettä-
minen ja kuolema. Kun

meillä tässä ajassa on vas-
toinkäymisiä, onnetto-
muutta, sairautta – muista-
kaamme silloin Herran
kärsimykset. Eikö Herran
risti olekin elävöittävä?
Golgatan ristillä, maailman
hylkäämänä, hän kantoi
kaikkien aikojen kaikki ih-
misten synnit: välinpitä-
mättömyyden, sairaudet,
sodat ja riiston. Eikö Her-
ran risti olekin elävöitävä,
sillä ilman hänen uhriaan
meillä ei olisi pelastumisen
mahdollisuutta vaan oli-
simme kadotuksen lapsia.
Herran risti, jos antaakin
meille koettelemuksia,
myös ylentää meitä kristil-
liseen mielenlujuuteen ja
antaa meille kristityn sydä-
men.

Meilläkin on elämässä
omat ristimme, erityisesti
oma itsemme. Siitä huoli-
matta meidän tulee seurata
Herran ristiä ja meidän on
kiellettävä itsemme. Kuten
apostoli Paavali sanoo:
”Enää en elä minä vaan
Kristus minussa.” Tässä
erityisesti kirkon pyhät ih-
miset ja marttyyrit ovat
meille esimerkkeinä ja
vahvistuksena. Kristuksen
opetuslapseus on tätä.
Meille on annettu Herran
pyhä ehtoollinen ja aivan
erityisesti Herran risti esi-
makuna pelastuksesta ja
Jumalan valtakunnasta ja
vahvistuksena maailman
houkutuksia vastaan. Aa-
men.

   Isä Veikko Lisitsin

Kotkan seurakunnan
lastenleiri pidettiin
heinäkuussa Luovis-
sa kanttori Katarine
Lehtomäen johdolla.
Kuvassa vuoden
2005 lastenleirin
ohjaaja Nemja Balcin
ja Nikolaoksen
kirkon vahtimestari
Vesa Lehtomäki.
Kuva: Veikko Lisitsin.
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KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

Kesän yksi monista praasniekoista oli Pyhtään Vaskivuoren praasniekka. Kuvassa isä
Veikko Lisitsin ja diakoni Aarne Ylä-Jussila sekä ehtoollisvieraita.

Pyhtään Vaskivuoren
praasniekka

Kesäkuun 11. päivä-
nä Pyhtään Vaski-
vuoressa oli yksi

Kotkan seurakunnan
praasniekoista. Vaskivuori
on siitä erikoinen paikka,
että emeritusapteekkarin
ja entisen neuvoston jäse-
nen Lahja Vuorisen kesä-
paikalla on hänen omis-
tuksessaan oleva hirsinen
Pyhän Jumalansynnyttä-
jän suojeluksen tsasouna,
jonka edesmennyt Helsin-
gin metropoliitta Tiihon
aikoinaan vihki. Praas-
niekkoja on pidetty Vaski-
vuoressa vuodesta 1991
lähtien (yhtä vuotta lu-
kuun ottamatta).

Praasniekka alkoi ve-

Kirkon opas
Maria

Pyhän Nikolaoksen
kirkko on valtakun-
nallinen tiekirkko.

Kesäaikana kirkossa on ke-
säoppaita. Tänä kesänä he
olivat lukiolaiset Stavros
Lehtomäki ja Maria Rah-
kola. Maria Rahkola on lu-
kion kolmannella luokalla
ja ortodoksi. Hänen mie-
lestään opastustehtävä on
mukava ja työympäristö
rauhallinen.

Kirkon oppaan tehtä-
viin kuuluu kirkon ovien
avaaminen ja sulkeminen
ja hälytyslaitteista huoleh-
timinen. Maria sytyttää ja
sammuttaa myös tuohuk-
set ja lampukat ja vastaa
kirkollisen kasettimusiikin

denpyhityksellä ja liturgi-
alla, jonka toimitti seura-
kunnan kirkkoherra isä
Veikko Lisitsin apunaan
isä diakoni Aarne Ylä-Jus-
sila. Kanttorina toimi Ma-
ria Ylä-Jussila, ja kirkko-
kuoro lauloi runollisesti
kauniissa varhaiskesän aa-
mussa pikkulintujen säes-
täessä sirkutuksellaan.

Praasniekkakahvit tar-
josi Lahja Vuorinen, ja
emäntänä toimi Tuula
Mussalo muiden avustaes-
sa. Kirkkokuoro lauloi
kanttori Mirjan johdolla li-
turgisia ja hengellisiä orto-
doksisia veisuja. Praas-
niekkapuheen piti isä Veik-
ko Lisitsin.   ■

kuulumisesta. Hän myös
myy kirkollisia esineitä ja
tuohuksia. Ihmiset kysele-
vät kaikenlaista ortodoksi-
sesta kirkosta ja uskosta,
seurakunnasta ja sen toi-
minnasta. Opiskelun ohel-
la Maria harrastaa ratsas-
tusta ja ristipistoa, mutta
aikaa riittää vielä kavereil-
le, varsinkin yhdelle.  ■

Kotkan Pyhän Nikolaoksen
kirkon opas Maria Rahkola
työssään.
Kuva: Veikko Lisitsin

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN TIISTAISEURA

Puheenjohtaja Tuula Mussalo,
puh. 040 575 7059.
Syyskauden avaus
Nikolaossalissa tiistaina
26.9. klo 17.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TORSTAIKERHO

Kokoontuu Nikolaossalissa.
Isä Veikko Lisitsin,
puh. 050 597 7349,
Sirkka Paasonen,
puh. (05) 212 482.
Syyskauden avaus
torstaina 14.9. klo 12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEPIIRI

Kokoontuu Nikolaossalissa, ve-
täjänä Katarine Lehtomäki.
Ensimmäinen kokoontuminen
su 15.10. klo 10 kirkossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YLEISÖLUENNOT

Yleisöluennot pidetään
Nikolaossalissa.
SU 24.9. klo 12 isä Veikko
Lisitsin: ”Ortodoksia”
SU 10.12. klo 12 isä Aarne
Ylä-Jussila:”Pyhä ehtoollinen”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIKERHO

Nikolaossalin kerhohuoneessa.
Mirjam Laine.
Ikonikerholaisille ilmoitetaan
erikseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kirkkokuoro kokoontuu Nikola-
ossalissa, vetäjänä kanttori Kata-
rine Lehtomäki, puh. 050 359
4823. Syyskauden ensimmäinen
harjoitus to 5.10. klo 18.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSISUUDEN
OPINTOKERHO

Kerho kokoontuu Nikolaossalis-
sa. Kerho alkaa keskiviikkona
4.10. klo 18. Vetäjänä isä Veikko
Lisitsin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUUTTAJAKERHO

Kerho kokoontuu Nikolaossalis-
sa. Vetäjänä isä Viktor Maksi-
movski, puh. 050 461 7381.
Alkamisajankohta ilmoitetaan
erikseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KARHULAN ORTODOKSIT

Karhulan Kodintalo,
Vesivallintie 21
Yhteyshenkilö: Leena Kohvakka,
puh. 0500 256 672.
Syyskauden kokoontumiset
torstaisin klo 15 7.9, 5.10 ja 2.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOVIISAN TIISTAISEURA

Loviisa, Itäinen Tullikatu 17.
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lah-
ti, puh. 040 760 5039.
Syyskauden avaus tiistaina 12.9.
klo 13 kirkon kulmakammarissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUUTTAJAKERHO

Loviisassa,
os. Itäinen Tullikatu 17.
Vetäjänä isä Viktor Maksimovs-
ki, puh. 050 461 7381.
Alkamisajankohta ilmoitetaan
erikseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN KIRKON JUHLAT

Kotkan Pyhän Nikolaoksen kir-
kon 205-vuotisjuhlaviikonloppu
14.-15.10.
Nikolaoksen praasniekka
5.-6.12.
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JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan seurakunta

PYHÄKÖT:

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

YHTEYSTIEDOT:

LAPPEENRANTA, POKROVAN KIRKKO

SYYSKUU
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 18 juhlavigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän syntymä
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,

Jumalansynnyttäjän suojelus
LOKAKUU
La 30.9. klo 18 juhlavigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, temppelin

praasniekka, pokrova
Pe 6.10. klo 9 liturgia, apostoli Tuomas
La 7.10. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia
La 21.10. klo 18 vigilia
Ma 23.10. klo 9 liturgia, apostoli Jaakob
La 28.10. klo 18 vigilia
*Su 29.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
Ke 8.11. klo 9 liturgia, ylienkelit Mikael, Gabriel ja Rafael
La 11.11. klo 18 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia, radiointi
To 16.11. klo 9 liturgia, apostoli ja evankelista Matteus
La 18.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Ma 20.11. klo 18 juhlavigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen

Marian temppeliin käyminen
La 25.11. klo 18 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 9.12. klo 18 vigilia
Su 10.12. klo 10 liturgia
Pe 15.12. klo 9 liturgia, pyhittäjä Trifon Petsamolainen
La 16.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Pe 22.12. klo 10 kuninkaalliset hetket
La 23.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 17 suuri ehtoonjälkeinen palvelus
Su 24.12. klo 22 jouluyön aamupalvelus ja liturgia
Ma 25.12 klo 14 suuri ehtoopalvelus
La 30.12. klo 18 vigilia
Su 31.12. klo 10 liturgia

JOUTSENO, Pulpin ev.lut. kappeli, palvelukset toimittaa isä Markus
Su 10.9. klo 10 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Su 19.11. klo 10 liturgia
Su 17.12. klo 10 liturgia

IMATRA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

SYYSKUU
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 liturgia, Herran ristin ylentämisen juhla
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
La 7.10. klo 18 vigilia

Su 8.10. klo 10 liturgia
To 12.10. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Jumalan-

synnyttäjälle
Ke 18.10. klo 9 liturgia, apostoli ja evankelista Luukas
Pe 20.10. klo 18 parastaasi, vainajien yleinen muistelu
La 21.10. klo 10 liturgia ja panihida, vainajien muistelupäivä,

Dimitrin lauantai
Ti 24.10. klo 9 liturgia, Kaikkien murheellisten ilo -ikoni
*Su 29.10. slaavinkielinen liturgia

MARRASKUU
La 4.11. klo 18 vigilia
Su 5.11. klo 10 liturgia
Ma 13.11. klo 9 liturgia, pyhä Johannes Krysostomos
Ke 15.11. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos suloisimmalle

Herrallemme Jeesukselle Kristukselle,
joulupaaston alku

La 18.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
To 30.11. klo 9 liturgia, apostoli Andreas

JOULUKUU
La 2.12. klo 18 vigilia
Su 3.12. klo 10 liturgia
Ti 5.12. klo 18 juhlavigilia
Ke 6.12. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys,

temppelin praasniekka, Pyhä Nikolaos
La 9.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 16.12. klo 18 vigilia
Su 17.12. klo 10 liturgia, pyhien esi-isien sunnuntai
Ke 20.12. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos pyhälle

Johannes Kronstadtilaiselle
Su 24.12. klo 15 juhlavigilia
Ma 25.12. klo 10 liturgia, joulu, Kristuksen syntymä
Su 31.12. klo 18 vigilia
Ma 1.1. klo 10 liturgia ja uuden vuoden rukouspalvelus

PARIKKALAN TSASOUNA
Su 20.8. klo 10 liturgia
Su 22.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän Kasanilainen ikoni
La 4.11. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Karjalan valistajat
Ti 26.12. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän juhla

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
puh. (05) 451 5511, avoinna ma ja ke klo 10-13.
Kirkkoherra Markus Petsalo, puh. 0400 253 370,
markus.petsalo@ort.fi
Pastori Timo Tynkkynen (puhuu venäjää), puh. 0400 654 883,
timo.tynkkynen@surfeu.fi
Pastori Makarios Alatalo (puhuu venäjää), puh. 040 774 2575
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Opettaja Kirsi Rovio (puhuu venäjää), puh. 050 367 5181
Opettaja Sanna Salonen (puhuu venäjää), puh. 050 337 9397
Seurakuntamestari, diakoni Veikko Tiittanen,
puh. 0400 933 287
Kiinteistöasiat Seppo Salpakari, puh. 0400 255 988

Lappeenrannan kirkko
Jumalansynnyttäjän suojeluksen muistolle, Kristiinankatu 3
Imatran kirkko
pyhän Nikolaoksen muistolle, Vuoksenniskantie 3
Parikkalan rukoushuone Karjalan valistajien muistolle
Parikkalan Koitsanlahden rukoushuone
apostolien Pietarin ja Paavalin muistolle
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Lappeenrannan seurakunnan tilastotietoja 2006

KASTETTU
Väkiparta Ruut Saima Amanda
Varis Venla Fredrika
Vesterinen Sofia Amalia
Tuononen Miika Paavo
Laukkanen Elilia Saima Sofia
Goldberg Aleksei Viktor Alexander
Goldberg Aleksei
Sydänmaa Kasper Aleksandr
Laukkanen Liisa Mirjami
Väätänen Erik Mikael
Tarhonen Aaro Topias
Raikerus Dmitri
Teshome Natan Gashaw

IKUINEN MUISTO
Leminen Martta, 87 v.
Lievonen Klaudia, 78 v.
Tikka Maria, 88 v.
Savolainen Juulia, 91 v.
Jänönen Joel, 75 v.
Ponkkonen Klaudia, 88 v.
Ahonen Veikko Pekka, 65 v.
Sort. Martta, 94 v.

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Nemtanu, Constantin, Haminan ort.
Tähkä, Jussi Olavi, Helsingin ort.
Ranta, Jouni Harri Johannes, Helsingin ort.
Liukkonen, Heidi Kristina,
Helsingin ort.
Laurikainen, Markku Voitto, Helsingin ort.
Pääkkönen, Mari Johanna, Joensuun ort.
Ekman, Mandi Olivia,
Joensuun ort.
Sorsa, Katriina, Helsingin ort.
Naakka, Anne Marika,
Nurmeksen ort.
Naakka, Petri Tapio, Lahden ort.
Hänninen, Jyri Mihail,
Helsingin ort.
Kudjoi, Niina Marianne,
Kuopion ort.
Uusimäki, Niklas Aarne,
Kuopion ort.
Burke, Mervi Katariina,
Varkauden ort.
Jakovlev, Mikko, Helsingin ort.
Ivakko, Jonna Maria, Lahden ort.
Hirvonen, Martti Kalevi, Tampereen ort.
Kuznetsov, Bogdan, Kotkan ort.
Miesperä, Riikka Susanna, Helsingin ort.
Laurikainen, Ljudmila,
Helsingin ort.
Laisi, Hanne Marika,
Jyväskylän ort.
Varonen, Pauli, Jyväskylän ort.
Laine, Marjo Helena,
Helsingin ort.

Martiskainen, Eveliina Piritta Pauliina,
Joensuun ort.
Martiskainen, Katariina Irinja Petriina,
Joensuun ort.
Martiskainen, Juho Aulis,
Joensuun ort.
Liimola, Sami Markus, Haminan ort.
Kiuru, Maria Anastasia,
Varkauden ort.
Kiuru, Irina, Varkauden ort.
Normi, Tanja Maria, Joensuun ort.
Normi, Mikael Ossi Juhana, Joensuun ort.
Reunanen, Heini Katja Maria, Helsingin ort.
Akkanen, Anja Kaarina,
Helsingin ort.
Salonen Sanna Katariina,
Joensuun ort.

Kaikki yhteensä 34

KIRKKOON LIITTYNEET
Dhevtsov, Anna-Maria
Laukkanen, Liisa Mirjami
Hokkanen, Aleksi Henri
Goldberg, Aleksei
Goldberg, Aleksei Viktor Aleksandr
Riutto, Kristian Mikael
Puhakka, Ronja Pihla Aurora
Puhakka, Marina Heidi Anne
Sydänmaa, Elena
Sydänmaa, Kasper Aleksandr
Raikerus, Larisa
Roberts, Charles Edward
Shubina, Liudmila
Shubin, Valentin
Kaijansinkko, Matti Tapio
Smal-Leinonen, Diana
Kirillova, Darina
Rots, Sofija
Rots, Aleksei Sergeevits
Rots, Julija
Rots, Savva Mikael
Pussi, Tiina Marjatta
Terentjeva, Anna
Hintsanen, Ekaterina
Honkanen, Katja Pauliina
Honkanen, Veronika
Miller, Andrey
Petterberg, Tuija Iiris
Väätänen, Erik Mikael
Tarhonen, Aaro Topias
Pekkanen, Natalija
Raikerus, Dmitri
Lealem Birhanu, Meseret
Teshome Mengasha, Gashaw
Gashaw Teshome, Natan
Vasarainen, Alla

Kaikki yhteensä 36

Kirkkoherra Markus Petsalo

Kiitollisena jokaisesta elämän hetkestä

Toukokuun 21. päivä
2006 oli kaunis ke-
väinen päivä, ja mi-

nulle syntiselle suuri juhla-
päivä. Jumala oli armos-
saan katsonut minut kel-
volliseksi vastaanottamaan
diakonin vihkimyksen. Sa-
moin isä Makarios sai ot-
taa vastaan pappisvihki-

myksen. Oli siis kaksinker-
tainen juhlapäivä.

Palvelus oli juhlalli-
nen, papistoa runsaasti,
olihan samalla piispantar-
kastuksen päätösliturgia.
Olin lukenut etukäteen
vihkosesta, kuinka palve-
lus etenee, mutta kun oma
osuuteni alkoi, muisti tyh-

jeni lopullisesti. Onnek-
si diakoni Veikko pitkä-
aikaisella kokemuksella
ja ammattitaidollaan
mutta hellällä kädellään
ohjaili minua eteenpäin,
ja kaikki sujui hyvin.
Tahdonkin vielä kiittää
isä esipaimen Ambro-
siusta, kirkkoherraam-
me isä Markusta ja mui-
ta asiaan vaikuttaneita,
kaikkia seurakuntamme
jäseniä ja tietenkin Tai-
vaan Isää siitä, että kat-
soitte minut kelvollisek-
si tähän pyhään toi-
meen. Kiitos myös esiru-
kouksistanne, rakkaat
seurakuntalaiset!

Suokoon Kaikkival-
tias teille kaikkea hyvää,
ja hän vastatkoon ruko-
uksiinne.

Diakoni
Kari Nevavesi

Eräs päivä elämässäni

Seurakunnissa on suu-
rella ihastuksella otet
tu vastaan metropo-

liitta Trifon Turkestanovín
vuonna 1934 kirjoittama
akatistos Luojalle ja luoma-
kunnalle. Tekstin on suo-
mentanut Joonas Lyyti-
nen, ja sitä on edelleen
muokattu ja sovitettu lau-
lettavaan muotoon seura-
kunnissa.

Akatistos luomakun-
nalle puhuttelee lukijaansa
yksikön ensimmäisessä
persoonassa. Hymni avaa
lukijan silmät näkemään
luomakunnan kauneuden,
ja se saa ymmärtämään,
kuinka suuri Luojan rakka-

us on kaiken olemassa ole-
van perustana: ”Kunnia si-
nulle kun kutsuit minut
olemiseen, kunnia sinulle
kun levitit eteeni maail-
mankaikkeuden kauneu-
den, kunnia sinulle kun il-
moitit taivaan ja maan
kautta viisauden ikuisen
kirjan.”

Luomakunta on suuri
viisauden kirja, joka kertoo
ympäröivästä aineellisesta
maailmasta. Luonto puhut-
telee pienissä ja suurissa
yksityiskohdissaan, herk-
kyydellä sekä käsittämättö-
män mahtavalla voimal-
laan. Kun ihmisen oma ym-
märrys ei riitä käsittämään

edes omaa itseään, kuinka
se nöyrtyykään äärettömän
edessä: ”Kunnia sinulle
ikuisuudesta tässä katoa-
vassa maailmassa, kunnia
sinulle näkyvistä ja näky-
mättömistä lahjoistasi.”

Jokaiselle arvokasta to-
dellisuutta on kaikki se,
minkä itse on saanut näh-
dä, kokea ja elää. Toteutta-
essaan Luojan antamaa
olemassa olemisen lahjaa
ihminen voi oppia ymmär-
tämään, kuinka paljosta
hänellä on syytä olla Juma-
lalle kiitollinen: ”Kunnia si-
nulle elämäni jokaisesta as-
keleesta ja jokaisesta ilon
hetkestä, kunnia sinulle
kaikista surun huokauksis-
tani. Kunnia olkoon sinulle
Jumala, iankaikkisesta ian-
kaikkiseen!”

Isä Markus Petsalo
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LAPPEENRANTAToimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HENGELLINEN ILTA

Kerran kuukaudessa on Pokro-
van kirkossa akatistos ja hengel-
lisen keskustelun ilta. Akatistok-
set ovat puhuttelevia ja hiljen-
tymiseen johdattavia rukous-
palveluksia. Illan hämärässä käy-
dyt keskustelut perustuvat hen-
gelliseen kirjallisuuteen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

Päiväpiiri kokoontuu joka toi-
nen keskiviikko kello 12-14 Lap-
peenrannan Linnoituksen seu-
rakuntasalilla. Tilaisuudet ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia.
Ohjelmassa on rukouspalvelus
ja ruokailu. Tutustumme var-
haiskirkon suurten opettajien,

apostolien oppilaiden opetuk-
siin. Katsomme myös kirkon pe-
rinnettä esittäviä kuvia, videoi-
ta ja filmejä. Tapahtuman lopus-
sa keskustelemme vielä tilaisuu-
dessa esille tulleista aiheista ja
ajankohtaisista kysymyksistä
kahvin ja teen ääressä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPPEENRANNAN
TIISTAISEURA

Tiistaiseura kokoontuu joka toi-
nen viikko Linnoituksen seura-
kuntasalissa. Alkuhartauden jäl-
keen on kahvitarjoilu. Keskustel-
laan eri aiheista alustusten poh-
jalta. Myöskään emme unohda
tiistaiseuralauluja. Tiistaiseuran
ohjelmaan kuuluu myös talkoot
ja myyjäistoiminta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Ortodoksinen kirkkolaulu on
hengellisesti antoisa kirkollinen
harrastus. Seurakuntamme nuo-
rekas ja musiikillisesti tasapai-
noinen kuoro harjoittelee seura-
kuntasaleissa vuoroviikoin Lap-
peenrannassa ja Imatralla. Jos

olet kiinnostunut liittymään
kirkkokuoroomme, ota yhteyttä
isä Mauri Patroseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MIESTEN ILTA

Kerran kuukaudessa kokoontu-
va miesten ryhmä on kokoontu-
nut Lappeenrannan ja Joutse-
non alueella erilaisissa kohteis-
sa. Miehiä kiinnostavista aiheis-
ta keskustellen on yhdessäolo
ollut antoisaa. ”Kylyn” jälkeen
yhteinen ateria on aina kuulunut
ohjelmaan. Illan päätteeksi hil-
jennymme hartauteen. Tarkem-
pia tietoja saa isä Markukselta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Säännölliset kokoontumiset Va-
lamo-iltoihin ovat olleet kerran
kuukaudessa Linnoituksen seu-
rakuntasalissa. Myös osallistu-
taan seurakunnan yhteisiin
myyjäisiin. Syksyn merkkitapah-
tuma on perinteisesti ollut vala-
molainen teepöytä, jonka yhte-
ydessä joku Valamon isistä on
luennoinut hengelliseen elä-
mään liittyvästä aiheesta.

Lapsi- ja nuorisotyö käynnistyy seurakunnassa syys-
kuun aikana. Kerhoja tulee olemaan sekä Lappeen-
rannassa että Imatralla. Kerhoista ja muustakin toi-
minnasta tulee koteihin tarkempi tiedote elokuun
loppupuolella. Tarkkaile siis postiasi!

Asuessasi Lappeenrannan alueella seuraa Etelä-
Saimaan kirkollisia ilmoituksia perjantain lehdistä.
Asuessasi Imatran alueella seuraa Uutisvuoksen kir-
kollisia ilmoituksia perjantain lehdistä. Niistä saat
ajankohtaista ja päivitettyä tietoa viikoittain.

Kaikissa lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvissä asi-
oissa sinua auttaa seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työntekijä. Otahan reippaasti yhteyttä!

Minna Karhapää, seurakunnan lapsi- ja nuori-
sotyöntekijä, puh. 050 367 3978.

Lapsi- ja nuorisotyö syyskaudella 2006

Lappeenrannan
Pokrovan kirkko
on ollut koko
kesän ajan
ulkomaalauksen
kohteena.
Maalausurakan
on suorittanut
sama maalauslii-
ke, Peuhkuri Oy,
joka peruskorja-
uksen yhteydessä
maalasi kirkon
myös vuonna
1984.

Maalauskohteina
Lappeenrannan ja Imatran kirkot

Imatran pyhän
Nikolaoksen

kirkon ulkomaa-
laus suoritettiin

juhlavuoden
kunniaksi. Työ

tehtiin lappeen-
rantalaisten

talkoolaisten
voimin seurakun-
tamestari Veikko

Tiittasen johdolla.

Lappeenrannassa
on muutamien viime
vuosien aikana synty-
nyt perinne avata
matkustaja-laivojen,
meripelastuslaitoksen
ja poliisin alusten pur-
jehduskausi veneiden
siunaamisella. Eku-
meenisessa tilaisuu-
dessa on ollut mukana
myös rovasti Matti J.
Kuronen. Siunaus-
ta toimittamassa
rovasti Markus Petsalo.

Purjehduskeskus Wilmanranta
vihittiin käyttöön

Metropoliitta Ambrosius vihki Purjehduskeskus Wilmanrannan,
Lappeenrannan Pursiseuran uuden toimitalon ja purjeveneet
piispantarkastuksen yhteydessä järjestetyssä ekumeenisessa
tapahtumassa. Kuva: Pekka Hytönen

Purjehduskauden siunaus

39
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”Seisoen Vapahtajan ristin edessä, kärsien Herran Äidin kanssa,
kaikkein kunniallisin Maria Magdalena, uhrasi ylistystä kyynelehti-
en. Hän huusi: Mikä on tämä outo ihme? Hän, joka pitää koko luo-
makuntaa kädessään, valitsee kärsimyksen. Kunnia olkoon sinun
voimallesi!”

Nikean metropoliitta Johannes
KESÄVIERAANA
ETELÄ-KARJALASSA

Kodin vihkiminen Uuku-
niemellä on harvinainen
toimitus.

Tällä kertaa tapahtumasta
teki poikkeuksellisen se,
että kodinpyhityksen toi-
mitti KP Nikean metropoliit-
ta Johannes. Tilaisuudessa
oli joitakin paikallisia
ortodokseja ja myös
muutamia kesävieraita.

Tsasouna kelohirsistä oman kesäkodin rantahiekalle

Metropoliitta
Johannes vihki
Saimaan rannal-
le pienen tsa-
sounan apostoli-
en vertaisen
Magdalan Ma-
rian muistolle.

Tässä uudessa
tsasounassa

suuren Saimaan
rannalla toimitet-

tiin Maria
Magdalenan

päivänä ensim-
mäinen liturgia-

palvelus.

Monta kertaa päivän aikana teen ristinmerkin,
luon silmäyksen taivaalle ja sanon: ”Kiitos, Ju
mala, kesäpäivistä, kiitos linnuista, lämmöstä ja

valosta, kimaltelevasta Saimaasta. Tunnen voimakkaas-
ti, ettei mikään ole itsestään selvää, vaan kaikki on Ju-
malan suurta armoa ja rakkautta.”

Vietin ikimuistettavia lomapäiviä kesäpaikallam-
me Kalliorinteellä läheisteni ja ystävieni kanssa, mutta
myös yksin. Syvimmät elämykset ja mielenrauhan sain
ollessani yksin. Istuin kalliolla, katselin Saimaata, ulpu-
kanlehtiä lahdellamme, rantaheinien herkkää liikettä
tuulessa. Mieli oli kiitollinen ja nöyrä.

Eihän maailmassa voi olla pahuutta näin kauniina
kesäiltana, eihän? Maailma kertoo toista, sen uutiset:
Tsunami iskenyt Indonesiaan, mies tappanut vaimonsa,
lapsi jäänyt auton alle ja kuollut. Viestit rikkovat idyllini,
mutta eivät ne vie toivoani tulevaisuudesta ja hyvyy-
destä. Murhenäytelmälläkin on tarkoituksensa. Lämpi-
mällä kalliolla avojaloin kävely on juhlaa. Sitä ikään
kuin hidastelee askeliaan, kulkee verkkaisesti, ettei kä-
vely etenisi liian nopeasti, että ehtisi kokea joka aske-
leen.

Kuljen mökille pyörällä. Lähes joka kerta västäräkki
lentää edelläni, istahtaa maahan ja pyrähtää taas len-
toon; Jumalan pieni lähetti. Mökin terassilla olen usea-
na kesänä seurannut lintujen pesimispuuhia isäni teke-
missä linnunpöntöissä. Häkellyttävää perhe-elämää ja
niin yksinkertaista. Piipitys pöntöissä on kuin musiikkia.

Jos Luoja suo, näen syyskuussa toisenlaista Luojan
luomakuntaa Kreikassa, Karpathoksen saarella. Siellä
kohtaavat jylhä ja voimakas, massiivinen ja vaatimaton.
Molemmilla, niin Kreikan kuin Suomen luonnolla, on
oma vetovoimansa.

Saunan ikkunasta näen mielestäni maailman kau-
neimman maiseman: Poppelin ja koivujen oksat kaar-
tuvat sinisen järven ylle, kauempana ”kotikivi”, jolla ilta-
auringossa pari lokkia. Kesän ylväin ja hohtavin pari oli
kaksi joutsenta lentämässä rantaviivaa pitkin Saimaan
selälle. Jumalan ihmeet ja teot ovat suuret, ihminen on
pieni. Hetket ja välähdykset ovat elämässä kauneinta ja
antoisinta. Niissä syntyvät kauneimmat ajatukset, ru-
not ja mielihyvä. Pienet asiat ja ilmiöt, jos niitä katsoo
avoimesti ja rehellisesti, ovat suurimpia. Sen todisti pie-
nen linnun, hippiäisen keinunta ohuella heinällä, – suu-
ri tapahtuma maailmankaikkeudessa.

Hanni Lindeman

Elämää luomakunnan
kesässä
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Jumalanäidin ikoni oli
ensimmäisen viikon
Pietarissa, jossa sitä

kävi kunnioittamassa noin
30 000 rukoilijaa. Tämän
jälkeen ikoni vietiin Kone-
vitsan luostarisaarelle van-
han ajanlaskun mukaiseen
nimikkojuhlapäiväänsä.

Paluupäivänä ikonin
äärellä toimitettiin rukous-
palvelus Käkisalmen kir-
kossa, josta se vietiin Sa-
pernoen kylään Vuoksen
alajuoksulla sijaitsevaan
kirkkoon, jossa se vastaan-
otettiin rukouspalveluksel-
la, vedenpyhityksellä ja li-
turgialla. Sitten ikoni saa-
tettiin Viipurin Kristuksen
kirkastumisen tuomiokirk-

koon, joka oli täynnä ru-
koilevaa kirkkokansaa siel-
lä toimitetun akatistospal-
veluksen aikana.

Illan aikana sunnuntai-
na 30.7. Jumalanäidin iko-
ni tuotiin takaisin Suo-
meen, ja se pysähtyi koti-
matkallaan Imatran Pyhän
Nikolaoksen kirkossa. Ai-
nutlaatuinen tilaisuus ko-
kosi pienen pyhäkön ääri-
ään myöten täyteen. Pai-
kallisten seurakuntalaisten
lisäksi ikonia kunnioitta-
maan oli tullut pyhiinvael-
tajia myös Pietarista sekä
Imatran naapurikaupun-
gista Svetogorskista.

Seurakuntalaiset olivat
kaunistaneet kirkon juhla-

Konevitsan Jumalanäidin
ikonin paluu Suomeen
Ensimmäisen kerran vuoden 1940 jälkeen Suomen
ortodoksisen kirkon merkittävin hengellinen aarre –
Konevitsan Jumalanäidin ikoni – vieraili alkuperäisel-
lä kotisaarellaan Laatokalla. Valamon luostarin johta-
ja, arkkimandriitta Sergei, saattoi ikonia kahden
heinäkuisen viikon ajan Venäjällä.

kuntoon, ja ulkoa kirkkoon
johti kukin koristeltu pitkä
käytävä. Ikoni kannettiin
ristisaatossa kirkkoon, jos-
sa toimitettiin akatistos
suomeksi ja slaaviksi. Har-
taan rukouksellisen ilma-
piirin vallitessa kirkkokan-
sa yhtyi akatistosveisuihin.
Jumalanpalveluksen lo-
puksi ikoni kannettiin risti-
saatossa kirkon ympäri,
minkä jälkeen se asetettiin
takaisin keskelle kirkkoa.
Suomenkielisen ja slaavin-
kielisen kuoron vuorollaan
laulama rukousveisu Ju-

Hengellistä opetusta Athosvuorelta

Arkkimandriitta Efraim
Lappeenrannassa

Arkkimandriitta Efraim vieraili Lappeenrannassa 28. toukokuu-
ta. Olemme Lappeenrannassa suuresti kiitollisia Hannu Pöyhö-
selle siitä, että hän on jo monena vuonna nähnyt suuren vaivan
järjestäessään Pyhältä vuorelta meille Suomeen arkkimandriitta
Efraimin seurueineen vierailulle. Tänä vuonna oli myös Lappeen-
rannassa seurakuntalaisilla tilaisuus kuunnella isä igumenin
hengellisiä opetuksia.

Monet halusivat saa-
da isä igumenin siu-
nauksen. Opetuspu-
heen ja keskustelut
tulkkasi Hannu
suomeksi.

Jumalansynnyt-
täjän suojeluk-
sen kirkko oli
ääriään myöten
täynnä hartaita
kuulijoita.

malansynnyttäjälle kesti
miltei tunnin, kunnes kaik-
ki lähes kaksisataa läsnä-
olijaa oli päässyt rukoile-
maan ikonin äärellä.

Hämärän laskeuduttua
iltamyöhään Konevitsan
Jumalanäidin ikoni lähti
viimeiselle taipalelleen
kohti kotiluostari Uutta Va-
lamoa. Sitä saattoivat Ni-
kolaoksen kirkon kellojen
soidessa arkkimandriitta
Sergei, Konevitsa ry:n pu-
heenjohtaja Helen Pavinski
ja Veikko Muuronen.  ■

Petrun päivänä oli
t u n n e l m a l l i n e n
juhlaliturgia Parik-
kalan Koitsanlah-
den kalmistossa
olevassa Pietarin
ja Paavalin tsasou-
nassa. Liturgian
jälkeen toimitet-
ti in panihida ja
nautittiin seura-
kuntalaisten jär-
jestämästä  run-
saasta tarjoilusta.

Petrun päivän liturgia
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HENGEN JYVIÄ

Keskustelu- ja opintomahdolli-
suus kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille.

Hengen jyviä –tilaisuudet
on tarkoitettu vapaamuotoisek-
si keskusteluillaksi kaikille orto-
doksisesta uskonelämästä ja
perinteestä kiinnostuneille; niin
seurakuntalaisille kuin kirkkoon
liittyjille. Illan teeman ja keskus-
telun kautta perehdymme orto-
doksisuuden rikkaaseen hen-
gelliseen perintöön. Kokoontu-
miset ortodoksisessa seurakun-
tasalissa Sienimäellä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIN YSTÄVÄT

Tahdotko oppia tuntemaan ja
ymmärtämään ikonien kuva-
maailman syvällistä sanomaa?
Tähän tarjoaa mahdollisuuden
Ikonin Ystävien toiminta. Tilai-
suuksissa perehdytään ikonien
hengelliseen sanomaan ja teo-
logiaan. Luennot on tarkoitettu
kaikille, jotka tahtovat syventää
tietojaan kristillisestä kirkkotai-
teesta. Varsinaista ikonimaalaus-
ta voi opiskella eritasoisissa ryh-
missä Imatran Työväenopistos-
sa ja Saimaan Kansalaisopistos-
sa Lappeenrannassa, tiedustelut
Liisa Tynkkynen, puh. 040 838
4255.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
”KSENIA”

Ksenia-päivä on avoin tapahtu-
mana kaikille, jotka tahtovat olla
yhdessä lähimmäistensä kanssa
ortodoksisessa hengessä. Ni-
mensä virkistyspäivä on saanut
autuaasta Ksenia Pietarilaisesta,
joka kilvoitellen Kristuksen täh-
den houkkana ohjasi ihmisiä lä-

la. Tämän lisäksi kuoro laulaa
ekumeenisissa tilaisuuksissa, sä-
velhartauksissa ja konserteissa.

Kirkkokuoron toiminnasta
tiedotetaan erikseen sanoma-
lehtien kirkollisissa ilmoituksis-
sa. Lisätietoja saat kanttorilta ja
muilta kuoron laulajilta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMATRAN TIISTAISEURA
60 VUOTTA

Tiistaiseuratyö alkoi alueellam-
me jo 1939 perustetun Enson
Tiistaiseuran puitteissa. Nykyi-
nen Imatran Tiistaiseura ry. on

himmäisenrakkauden toteutta-
miseen.

Toimintaan kutsutaan kaik-
kia, jotka tuntevat olevansa yk-
sin, vailla seuraa tai ovat esimer-
kiksi työttömiä tahi muutoin
tahtovat toimia vapaamuotoi-
sesti toisten kanssa. Jos sinulla
on vaikeuksia saada kyytiä, py-
rimme auttamaan kuljetuksen
järjestämisessä.

Kokoontumiset ovat kerran
kuukaudessa ortodoksisessa
seurakuntasalissa Sienimäellä.
Toimintapäivät alkavat kello 10,
ja yhdessä valmistamme lou-
naan, ja päivä päättyy kello 14.
Ohjelmassa ovat aamurukouk-
set, lyhyt keskustelualustus, eri-
laista askartelua ja muuta toi-
mintaa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIKOLAIN FOTONIEKAT

Fotoniekkojen toiminta keskit-
tyy valokuvausharrastukseen ja
sen kehittämiseen. Fotoniekko-
jen ohjelmassa on Imatran kir-
kon internet-sivujen päivittämi-
nen ja kuvagallerian ylläpitämi-
nen, valokuvausta luonnossa ja
kirkossa yms. Tallennamme
myös seurakunnallisia tapahtu-
mia ja keräämme niistä kuva-
pankkia. Teemme seurakuntasa-
lille vaihtuvan näyttelyn.

Käytössämme on valokuva-
tulostin ja kuvankäsittelyohjel-
ma, joilla jokainen voi tulostaa
ja käsitellä kuviaan.

Seuraa Fotoniekkojen il-
moittelua kirkollisissa ilmoituk-
sissa, ja tule mukaan ideoimaan
internet-sivustojamme ja kehit-
tämään kuvapankkiamme.
Otamme mielellämme vastaan
kuvia seurakunnan elämästä,
vanhat historialliset kuvat ovat
myös tervetulleita tallennetta-
viksi!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kirkkokuorotoiminta on merkit-
tävä osa seurakunnan elämää.
Laulajat tuovat arvokkaan ja tär-
keän osansa jumalanpalvelus-
elämään. Kirkkokuoron harjoi-
tukset pidetään vuorollaan
Imatralla ja Lappeenrannassa.
Ortodoksinen kirkkolaulu on
soivaa uskonoppia ja muodos-
taa jumalanpalveluksista laulul-
lisen kokonaisuuden. Monipuo-
linen kirkkosävelmien maailma
tarjoaa rukoilijalle laajan ja har-
monisen aarteen. Ortodoksi-
seen neliääniseen kuoroomme
kuuluu yli 20 laulajaa, jotka ja-
kaantuvat kahdeksi kuoroksi.
Jumalanpalveluksiahan on sekä
Imatralla että Lappeenrannassa
ja muualle seurakunnan alueel-

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

IMATRA

Toimintaa ja
tapahtumia

toiminut jo vuodesta 1946 alka-
en, ja nyt vietämme toimintam-
me 60-vuotisjuhlaa.

Tiistaiseuratoiminta on
avointa kaikille kirkon elämästä
kiinnostuneille. Kokoontumisis-
sa on mahdollista oppia ja sy-
ventää tietoja ortodoksisuudes-
ta alustusten ja keskusteluiden
kautta. Tiistaiseura osallistuu
myös aktiivisesti tapahtumien
järjestelyihin ja järjestää myös
retkiä ja matkoja. Kokoontumi-
semme ovat Sienimäen seura-
kuntasalissa pääsääntöisesti tiis-
taisin kello 14.

HUOM. venäjänkielinen
teksti löytyy eri tiedostosta
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Tampereella askarreltiin
Nina Suomisen lasten-
kerhossa viime luku-
vuonna uudenlaisia
tsasounia. Ne on
rakennettu puisista
pyykkipojista maito-
purkkikehikon ympäril-
le. Sisällä on Jumalanäi-
din ja Kristuksen ikonit
sekä pieni kukkavaasi,
matto ja penkit.
Kuva: Nanny Hernberg

Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com

Lappeenrannan seurakun-
nan kesäleiri pidettiin tut-
tuun tapaan Rautjärven

Viimolassa 19.-22. kesäkuuta.
Leirillä oli 27 lasta ja 8 ohjaajaa.
Leirillä oli todella hyvät ilmat.
Olimmekin leiriläisten kanssa
paljon ulkona, saunoimme ja
uimme innokkaasti. Leiripäivät
koostuivat aamu- ja iltarukouk-
sista, isä Timo Tynkkysen oppi-
tunneista, ohjaajien pitämistä

Kesäleiri
Rautjärvellä

En
ke

lis
ud

ok
u 

4

Enkelisudoku 3
Analogi 3/06:ssa olleen
enkelisudokun ratkaisu

Pyykkipojista pikkutsasounia

Väritä oma ikonisi

Pienestä ikoniku-
vasta näet väreistä
mallin. Ota selvää,
mitä kuvan eri osat
merkitsevät.

ryhmistä sekä pelistä ja leikeistä. Ruokailu oli myös
usein eli viisi kertaa päivässä. Ruoka oli todella hyvää,
ja sitä oli kylliksi.

Keskiviikkoiltana vietimme yhteistä iltaa ja pelasim-
me Kaaos-nimistä peliä. Peli oli nimensä veroinen ja
hauska. Palkinnoksi kaikki tehtäväradan suorittaneet
saivat tikkarin. Leiri huipentui torstaina pidettyyn litur-
giaan. Palvelusta varten olimme harjoitelleet leiriläisten
kanssa liturgialauluja, joten lapsetkin pääsivät mukaan
laulamaan. Liturgiahan on kuitenkin seurakunta- ja lei-
rielämän keskus.

Mukavaa leiriä muistellen!
Leirinjohtaja Minna Karhapää
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Kellojen pintaan
on valettu
ikonikuvia:

1. Pyhä Georgios
Voittaja kukistaa
lohikäärmeen.

2. Kristuksen
kuolema ristillä.

3. Kristus on voitta-
nut kuoleman.
Kuvat: Mikko Junes

Kuva: Kari M. Räntilä

1

2

3

Ahveniston kirkon

KREETALAISET
KELLOT

Ahveniston kirkon

KREETALAISET
KELLOT

Ahveniston kesäkirkon uudet kirkonkellot siunattiin käyttöön Hämeenlinnassa
juhannuspäivänä Johannes Kastajan syntymäjuhlan liturgian yhteydessä.

Ahveniston kelloja voi kuunnella verkossa osoitteessa www.ort.fi/hameenlinna.


