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Suomen ortodoksisen kirkon ensimmäinen työehtosopimus on solmittu. Työehtosopimus
on kuin työkalupakki. Tässä työkalupakissa, jonka hiippakunnat ja seurakunnat nyt saavat,

on tuttuja työkaluja mutta myös sellaisia, joiden käyttämiseen ei kirkon piirissä ole aiempaa
kokemusta.

Ennen kuin aiemmin tuntemattomia työkaluja voi menestyksellä käyttää, kannattaa huo-
lella perehtyä käyttöohjeisiin. Ne opastavat, mitä kullakin työkalulla tehdään ja miksi. Ohjeet
ovat tärkeitä siksi, ettei ensimmäisenä kokeile, millainen työstöjälki uudella työkalulla syntyy.
Vaikka työväline olisi hyvä, taitamaton käyttö voi saada pahaa jälkeä aikaan.

Isä Markku Toivanen

HERRAN RATSASTUS
JERUSALEMIIN

Palmusunnuntai

Hoosianna, Daavidin Poika!
Siunattu olkoon hän, joka

tulee Herran nimessä.
Matt. 21:9

Vuoden alkuun kuuluu toistuvasti kehotus, että muistaisimme tarkistaa vero-
tietomme. Kehotus koskee erityisesti niitä, jotka ovat edellisen vuoden aikana
liittyneet kirkkoon. Kehotus on toisinaan ollut perusteltu, koska verotietojen

päivityksissä on joidenkin seurakuntalaisten kohdalla ilmennyt ongelmia, sillä hei-
dän kirkollisveronsa on kohdistunut entisen seurakunnan hyväksi.

Hyvä esimerkki on erään yhteistyöseurakuntamme jäsenen tilanne. Hän on liit-
tynyt kirkkoon noin 25 vuotta sitten mutta verotiedoissa hänellä on edelleen mer-
kintä väestörekisteri. Hän on tehnyt noin kahden vuoden välein verottajalle asiaa
koskevan oikaisupyynnön. Siitä huolimatta hänen verotietoihinsa palaa aina uudel-
leen merkintä väestörekisteri.

Kyseisestä seurakunnasta on verottajalle tehty joka vuosi oikaisupyyntöjä ja lä-
hetetty kopioita liittymisilmoituksista. Monen kohdalla kestää jopa 2-3 vuotta
saada merkintä ev.lut. pois verokortistaan, vaikka verottajalle toimitettaisiin-

kin sen haluamat selvitykset. Viranomai-
sen vastaus kuuluu, että verottaja ottaa
tiedot suoraan väestötietojärjestelmäs-
tä. Mutta tämä ei voi pitää paikkaansa,
koska nimenomaan väestötietojärjestel-
mässä seurakuntalaistemme kirkkotie-
dot ovat oikein.

Asiaa on selvitelty ja on käynyt ilmi,
että verottaja ei ota vuosittain väestön
uskontokuntaa väestötietojärjestelmäs-
tä vaan tiedot tulevat verottajalle silloin,
kun uskontokunta vaihtuu. Jos tässä päivityksessä tapahtuu jotakin ennakoimaton-
ta, niin tieto jää tulematta verottajalle asti.

Kun seurakuntaa vaihtanut henkilö tekee verottajalle oikaisupyynnön uskon-
tokunnastaan, niin oikea tieto päivittyy vain kyseisen vuoden
tietoihin. Verottaja ei kuitenkaan päivitä varsinaista tietokan-

taa yksittäisen henkilön pyynnöstä. Näin ollen vuosittaiset ke-
hotukset lehdissä verotustietojen tarkkailusta ovat sinänsä tur-
hia, koska mahdolliset korjauspyynnöt eivät johda lopulliseen
oikaisuun. Verottaja reagoi vain silloin, kun oikaisupyyntö tu-
lee virallisesti seurakunnasta. Varsinainen ongelman ydin on
kuitenkin siinä, että tämäkään ei välttämättä auta, jos oikaisu-
pyynnön saanut verovirkailija ei päivitä sitä tietokantaan vaan
ainoastaan sen vuoden tietoihin. Näin ei kuulema pitäisi käy-
dä, mutta niin juuri käy. Verottajan selvityksen mukaan virhe
tapahtuu verottajan ja väestörekisterikeskuksen välillä, mutta
virheen paikallistaminen on vielä kesken.

Tämä on yhden suuren seurakunnan tilanne. Voisi olla
hyvä yhteisesti selvittää, miten verottaja kohtelee muita seu-
rakuntiamme.
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Teatteriohjaaja Reijo
Paukku viettää eläke-
päiviään Kotkassa.
Hän on tehnyt pitkän
päivätyön graafisena
suunnittelijana ja
mainospäällikkönä,
ammattitanssijana
mutta myös lavastaja-
na ja teatterinjohtaja-
na. Hänet tunnetaan
lisäksi taidemaalarina
ja näytelmäkirjailijana.
Monen toimen mies
ammentaa pursuavaa
elämänvoimaansa
kirkon jumalanpalve-
luksesta ja ortodoksi-
sesta uskosta.

Kotka on monien laulujen kuvaama sata-
makaupunki. Teatterimiehen kulttuuriko-
din kaupungin keskustassa tunnistaa
tummansinisistä kiinalaista silkkiä olevista
verhoista, kristalli- ja messinkilampuista,
lukuisista tauluista ja ikoneista. Mutta myös
siitä, että hänen kotinsa kutsuu vierailijaa
rukoukseen. Reijo Paukulle rukoileminen
on kodinperintöä, se on kuulunut lapsuu-
denkodista asti luonnostaan jokapäiväi-
seen elämään.

Kulje
valoonvaloon

Reijo Paukku
valmistelee uutta Kalevalaan

liittyvää produktiotaan.
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Teatterityö on usein
ohjannut Reijo
Paukkua käsittele-

mään kirkollisia aiheita ja
pohtimaan uskonnollisia
kysymyksiä. Hän tuntee
vaistomaisesti hakeutu-
neensa näiden aiheiden
pariin.

– Se on jokin tiedosta-
maton valinta. Olen tehnyt
paljon tavallaan ekumee-
nista työtä, esimerkiksi lu-
terilaisen kirkon piirissä.
Tässä lähellä on Elimäki,
jossa säännöllisesti joka
vuosi ohjaan kärsimysnäy-
telmän, kuin myös jouluna
jouluvaelluksen eli joulu-
evankeliumin. Nämä ovat
selvästi kirkollisia töitä.
Samoin näytelmäni korpi-
profeetta Elias Hännises-
tä, joka vaikutti Kangas-
niemellä 1800-luvun alus-
sa, tarkastelee aihettaan
hyvin kristillisestä näkö-
kulmasta. Jopa ohjaamani
Maritan tarina Kalevalasta
päättyy kristilliseen näke-
mykseen, sillä siinä kuva-
taan neitsyt Marian ja Jee-
sus-lapsen saapumista pa-
kanuuden keskelle.

Ura alkaa musikaalista
Reijon uran alku sijoittuu
vuoteen 1966 Tampereelle,
jossa hän ohjasi koko
maassa suurta kohua he-
rättäneen hippimusikaalin
Hair. Mutta senkin tarina
kehkeytyi alkujaan kirkol-
lisissa piireissä.

– Tampereen seura-
kuntaan perustettiin ikoni-
maalauskerho joskus
vuonna 1966. Menin sinne
mukaan, ja olin paljon seu-
rakunnan toiminnassa. Sit-
ten kirkkoherra Ihatsu eh-
dotti, että tekisin siellä pi-
dettäville ONL:n kulttuuri-
päiville jonkin näytelmän.
Niin me perustimme näy-
telmäkerhon, joka oli alku-
na Tampereen Pop-teatteril-
le. Vuonna 1969 se teki
Hair-musikaalin ja sen jäl-
keen rock-oopperan Jesus

Christ Superstar. Sieltä olen
työskentelyni aloittanut.

Kotka kutsuu
Reijoa pyydettiin ohjaa-
maan kiistelty rock-ooppe-
ra myös Kotkassa. Tulokse-
na oli, että hänet myöhem-
min, vuonna 1973, kiinni-
tettiin Kotkan kaupungin-
teatteriin, jossa hän on sit-
temmin toiminut lavastaja-
na, ohjaajana ja myös joh-
tajana. Vaikka hän on elä-
mässään joutunut teke-
mään kaikenlaista aina
operetista ja farsseista al-
kaen, ovat teemaltaan kir-
kolliset näytelmät olleet
hänelle tärkeimpiä.

Teatterin jumalattomuus
Reijo toteaa, ettei teatterin
joskus jumalattomalla me-
nolla ole häneen vaikutus-
ta, sillä hän ottaa sen työ-
nä.

– Meillähän on täällä

Kotkassa teatteri ja kirkko
vierekkäin, me olemme
tehneet jopa yhteistyötä.
Kun meillä oli esitettävänä
Dostojevskin Rikos ja ran-
gaistus, tuli seurakunnan
kanttori opettamaan orto-
doksista kirkkolaulua, jota
siinä näytelmässä käytet-
tiin. Olen tehnyt myös kir-
kollisia lavastuksia, esi-

Teatterin ja kirkon vä-
lillä vaikuttaa silti jokin
näkymätön juopa.

– Aina on niitä, jotka
tuomitsevat kaiken sen,
mikä teatterissa sanallakin
eroaa siitä, mihin on totut-
tu. Ehkä kuitenkin kaikille
olisi parempi uskoa niin
kuin lapsi ja yksinkertai-
nen ihminen eikä aina ryh- ➤

merkiksi Anton Tsehovin
Kolmeen sisareen tein koko
näyttämön taustan kokoi-
sen ikonostaasin, jonka
kaikkien 50-60 ikonin
edessä oli lampukat. Näky
oli uskomattoman kaunis!
Muutama vuosi sitten
meillä esitettiin Tsehovin
Kirsikkapuisto. Siinä oli
taustalla lavastuksena ve-
näläinen puusipulikirkko.

˘

˘

Minusta orto-
doksisuus on
kokonaisvaltaista
elämää.  Se on
joka hetki tuke-
nasi. Se on kuin
enkeli selkäsi
takana.

ANALOGI 1/2007
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tyä etsimään vain vikoja.

Kirkon sanoman
kampanjointi
Tiedotusvälineet pursua-
vat viihdettä ja mainontaa.
Vaikeatkin asiat halutaan
muokata yksinkertaisiksi
ja helposti vastaanotetta-
vaksi, koska on haluttu
ymmärtää, että tätä mak-
sava yleisö juuri odottaa.
Reijo kuitenkin kavahtaa
ajatusta, että kirkko toteut-
taisi luterilaisen kirkon ta-
paan mainoskampanjoita
aktiivisuuden lisäämiseksi.

– Jos ihminen tuntee
hengellistä tarvetta, niin
hänen tulee itse hakeutua
kirkkoon. Ei häntä tarvitse
houkutella mainoskam-

➤

Ku
lje

...
vähdyttävät tavallisia ih-
misiä, samoin kuorojen
konsertit ja kirkkotaiteen
näyttelyt.

Uskottavuus ja aitous
Jumalanpalveluksen yk-
sinkertaistamiseen Paukku
suhtautuu visualistina ja
estetiikan asiantuntijana
kuitenkin torjuen. Kirkon
sanoma tulee tehdä uskot-
tavaksi kokonaan muilla
tavoin.

– Palveluksia ei tule
yleisön houkuttelemisen
vuoksi yksinkertaistaa.
Sen sijaan tulee mieluum-
min toimia niin, että kaikki
nämä jumalanpalveluksen
asiat tehdään entistä pa-
remmin. Palveluksiin tulee
paneutua ja tehdä ne aina
kunnolla ja loppuun saak-
ka. Kädenliikkeenkin voi
tehdä kauniisti, kaiken tu-
lisi olla huoliteltua, tyyntä,
kaunista ja selkeää. Juma-
lanpalveluspukujen on ol-
tava ryhdikkäitä ja ulko-
asujen huoliteltuja. Siitä
syntyy uskottavuuden vai-
kutelma. Palvelusten koko-
naisuuteen on panostetta-
va, ja jumalanpalvelusten
toimittajien pitää olla tosis-
saan siinä, mitä tehdään.
Myös kirkkosalin siisteys
vaikuttaa osallistujiin.
Tämä kaikki synnyttää
kirkkoyleisössä kunnioi-
tuksen jumalanpalvelusta
ja kirkkoa ja kirkon sano-
maa kohtaan. Silloin kirk-
koon on hyvä tulla, kun se
herättää iloa ja kun ihmi-
nen tuntee puhdistuvansa
ja virkistyvänsä!

Liturgia välittää Jumalan
kauneuden
Reijon mielestä ortodoksis-
ta jumalanpalvelusta ja
teatteriesitystä voi tietyssä
mielessä verrata toisiinsa.
Kummassakin käytetään
samoja elementtejä: puku-
ja, tarpeistoa, efektejä, lau-
lua, seremonioita. Juma-
lanpalvelus on kuin esitys,
joka etenee näytelmän ta-
paan ja jossa tietyt tapah-
tumat seuraavat toisiaan.
Siihen kuuluu paljon draa-
man aineksia: valoja, kynt-
tilöitä, savua. Hän tuntee
arvostavansa asioita, jotka

voi silmillä nähdä ja korvil-
la kuulla.

– Jumala tietää, että
sanoma menee paremmin
perille, kun ihmiset voivat
käyttää kaikkia aistejaan
jumalanpalveluksessa ja
kokea sen kokonaisvaltai-
sesti. Minusta ortodoksi-
suus on kokonaisvaltaista
elämää, joka hetki se on
tukenasi. Se on kuin enkeli
selkäsi takana. Ortodoksi-
nen uskonto on minusta
hellä ja kaunis.

Rukouksesta elämään
Reijo liittää rukouksen sau-
mattomasti hyvään elä-
mään.

– Heti ensimmäiseksi
aamulla, kun herään ja
avaan silmäni, näen ikonin
seinälläni. Täällä kotonani
on joka puolella ikoneita.
Yritän elämässäni toteut-
taa sitä, että olisin hyvä ih-
minen, ymmärtäisin ja
kuuntelisin toisia.

Reijo näkee kuitenkin
myös kritiikin aihetta ny-
kyisessä elämänmenossa,
niin kirkon piirissä kuin
muutenkin.

– Nykyajan ihmisissä,
myös meissä ortodokseis-
sa, on sellainen piirre, että
emme kuuntele toisiamme.
Jokainen vain toimittaa
omaansa ja tuo esiin omaa
itseään. Itsekkyys on pääs-
syt vallalla, ja oikea seu-
rustelukulttuuri on kadon-

panjoilla tai raahata kädes-
tä kirkkoon!

Kirkon sanoman etene-
mistä voi auttaa se, että jo-
kaisella on jokin pelastuk-
sen toivo. Me joudumme
pohtimaan, mihin tämä
elämä päättyy ja mikä on
itse kunkin kohtalo. Erityi-
sesti nykyään maapallon
elämän jatkuminen on
suuri huolenaihe. Kysel-
lään oikeutetusti, miten
meidän käy, kannattaako
olla kristitty tai onko kuo-
leman jälkeistä elämää.
Tämän kaiken kaaoksen
keskellä ihmiset kaipaavat
jotakin varmuutta.

– Tässä olisi kirkolla,
nimenomaan meidän orto-
doksisella kirkollamme,
hyvä mahdollisuus julistaa
kestävää sanomaa. Se tuli-
si osata tarjota oikealla ta-
valla. Suuri kysymys on sii-
nä, miten ihmiset houku-
tellaan kirkkoon. Praasnie-
kat ja niiden ristisaatot sä-

nut jonnekin. Elämä on
vain sellaista hölötystä ja
pitsansyöntiä ja television
katsomista! Mihinkään ei
perehdytä, ei syvennytä
eikä kuunnella toisia!

Näytelmien hengellisyys
Monet yksittäiset kohdat
näytelmissä ja esityksissä
ovat Reijolle merkitykselli-
siä. Eräs tällainen on Hair-
musikaalin loppulaulu Kul-
je valoon, kulje aurinkoon:

”Näin kulkee tuo jouk-
ko / tuossa silmät sulkee, /
ei kukaan kiireissänsä huo-
maa, / käy tuhoon maail-
mamme, / pian tuo aika
päättyy, / niin paljon meitä
petettiin, / liian kauan luo-
tettiin, / että uskoa voi val-
heisiin, / kulje valoon, /
kulje aurinkoon.”

Silti uskonnollisen elä-
myksen kääntäminen teat-
terin kielelle tai näyttämöl-
le on usein haastavaa tai
jopa vaikeaa. Kuvataiteili-
jan on hyvin helppoa toi-
mia kirkon jäsenenä, mut-
ta teatterilainen kuuluu
aina johonkin sellaiseen,
jota ei oteta aivan todesta.
Ajatellaan, että hän vain
näyttelee uskovaista.

– …mitä tuokin synti-
nen täällä tekee? Mutta
olen vain tyytynyt tähän,
ymmärrän heitäkin. Tämä
on juuri minun työtäni.

Kari M. Räntilä

Kuvataiteilijan
on hyvin helppo

toimia kirkon
jäsenenä, mutta

teatterilainen
kuuluu aina johon-
kin sellaiseen, jota

ei oteta aivan
todesta.

Kuuden seura-
kunnan yhteis-
työsopimus
Analogin julkai-
semisesta
a l l e k i r j o i te t t i i n
Helsingissä 8. jou-
lukuuta 2006. Ku-
vassa pöydän oi-
kealla puolella so-
pimusta allekir-
joittamassa (oik.)
isä Markku Toiva-
nen ( Tampere), isä Markus Petsalo (Lappeenranta), isä
Gaius Sahlberg, isä Ion Durac (Turku) ja isä Veikko Lisitsin
(Kotka), vasemmalla (ei kuvassa) isä Markus Aroma (Hä-
meenlinna) ja isä Leo Huurinainen (Hamina). Mukana oli-
vat myös hiippakuntasihteeri, arkkimandriitta Andreas La-
rikka, hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen ja Kotimaa-
lehden päätoimittaja Olav S. Melin. Toimitusjohtaja Heikki
Palaskari allekirjoitti sopimuksen Suomen Kirkko-Mediat
Oy:n eli kustantajan puolesta.
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Metropoliitalta

Usko edellyttää tietoa
ja ymmärrystä

Suomessa jokainen ortodoksi on avainasemassa
kirkon tehtävän, mission ja todistuksen, välit-
tämisessä. Kirkon jäsenen tulisi tietää ja osata

kertoa, jopa ”teillä ja aitovierillä”, mitä ortodoksinen
kirkko on, mitkä ovat sen jumalanpalveluselämän
keskeiset elementit ja mitä sisältyy ortodoksiseen us-
koon ja elämäntapaan.

Valitettavasti kristillinen kasvatus kirkkomme ai-
kuisväestön kohdalla on lähes musta aukko. Onneksi
yhä harvemmin kuulee sanottavan, ettei ortodoksin
tarvitse lukea kirjoja tai käydä kursseja. Useassa seu-
rakunnassa on kirkkoja tai tsasounia, joiden piirissä
ei ole minkäänlaista systemaattista kirkollista ope-
tusta aikuisille!

On tietysti hyvä, että seurakuntiin syntyy erilai-
sia katekumeenikerhoja tai ortodoksiapiirejä, joissa
ortodoksisuuden perusasioita opiskellaan. Tämä on
hyvä alku, mutta ei suinkaan riittävä. Esipaimenen
tehtävässä apulaispiispana, Oulussa ja nyt Helsingin
hiippakunnassa, olen lähes 20 vuotta yrittänyt kan-
nustaa seurakuntia ja kirkkoherroja järjestämään
seurakunnallista opetusta suunnitelmallisesti. Petty-
myksekseni tulokset ovat olleet vähäisiä.

Ikonimaalarit ovat osanneet hyödyntää kansa-
laisopistojen mahdollisuuksia pitkään. Saman voisi
tehdä myös muun ortodoksisen uskon ja kulttuurin
opetuksen kohdalla. Muutakin yhteiskunnan tukea
vapaaseen aikuiskasvatukseen on runsaasti. Myös
meidän tulisi sitä käyttää aktiivisesti.

Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että oli-
simme ketään käännyttämässä. Tehtävämme on kui-
tenkin välittää oman kansallisen ja maailmanlaajui-
sen kirkollisen kulttuurimme parhaita elementtejä
ihmisille rakennuspuiksi, kun he etsivät kestävää
elämänperustaa ja toivoa. Tämähän on kansalliselle
kirkolle moraalinenkin tehtävä.

Hyviä esimerkkejä
Tässä tilanteessa on kaksi valopilkkua uuden vuosi-
tuhannen alussa. Ensiksikin Valamon kansanopisto
on jo 20 vuoden ajan tehnyt aktiivista työtä aikuis-
kasvatuksen saralla. Sen opetusohjelma pursuaa
mielenkiintoisia seminaareja ja kursseja, jotka sopi-
vat kirkkomme jäsenille. Varsinkin kirkosta kiinnos-

Kristillinen kasvatus ja opetus ovat kirkon elämän
keskeisiä alueita. Sitoutuneisuus kirkon uskoon ja
elämännäkemykseen edellyttävät meiltä jokaiselta
tietoa ja ymmärrystä pyhän kirkon olemuksesta,
tehtävästä ja arvomaailmasta. Niinpä voisi jopa sanoa:
”Valistunut ortodoksi on paras ortodoksi”. Tämä pitää
paikkansa erityisesti siellä, missä kirkko elää vähem-
mistönä toisuskoisen väestön keskuudessa. Vähem-
mistökulttuurin voimana on toisaalta vahva identi-
teetti ja toisaalta halua aidosti ja ytimekkäästi kertoa
omista periaatteistaan ja näkemyksistään.

tuneet toisuskoiset ihmiset ovat ne jo löytäneet.
Toiseksi, koulujen uskonnonopetuksessa on nyt

kahdessa vuodessa siirrytty kokonaan uuteen aika-
kauteen. Uskonnonopettajat ovat arvokkaalla tavalla
itse aktivoituneet yhdessä opetushallituksen kanssa
tekemään uusia ortodoksisen uskonnon oppikirjoja.
Opettajiemme peräänantamaton ja tulevaisuuteen
suuntautunut ponnistelu uskonnonopetuksen materi-
aalin systemaattiseksi tuottamiseksi on kantanut jo
kymmenen uuden oppikirjan osalta erinomaista sa-
toa, ja lisää on tulossa.

Opettajien työn suunnitelmallisuudesta, sitoutu-
neesta ja pioneerimaisesta ponnistelusta kristillisessä
opetuksessa tulisi seurakuntiemme ja hiippakuntiem-
me pikaisesti ottaa opiksi aikuiskasvatuksessa. Olisi-
ko tämä samalla hiippakuntaneuvostonkin tehtävä-
kenttää?

Sanomattakin on myös selvää, että kristillisen us-
kon ymmärtäminen tiedollisesti ja kokemuksellisesti
on jokaisen ortodoksin yhteinen ihanne. Elinikäinen
oppiminen kulkee käsi kädessä sydämen sivistyksen
ja kirkastumisen kanssa.

Ambrosius

Julkaistu Ortodoksiviestissä 1/07
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Kirkollemme on hyväk-

sytty uusi laki, laki orto-
doksisesta kirkosta

(985/10.11.2006). Laki perus-
tuu hallituksen esitykseen
(HE 59/2006 vp), josta perus-
tuslakivaliokunta antoi lau-
sunnon (28/2006 vp) ja hal-
lintovaliokunta mietinnön
(20/2006/vp). Hallituksen esi-
tys perustui huolelliseen val-
misteluun, ja sen seuraukse-
na esitys läpäisi eduskunnan
lainsäädäntömenettelyn lä-
hes sellaisenaan.

Kirkon asema perustuu
kahteen eri ajatustapaan, ka-
noniseen suhteeseen eku-
meeniseen patriarkaattiin ja
pohjoismaiseen demokrati-
an ihanteeseen. Tämä kaksi-
jakoisuus näkyy myös uudes-
sa lainsäädännössä sekä lais-
sa ortodoksisesta kirkosta
että kirkkojärjestyksessä.

Vanhaa kirkon lainsää-
däntöä pidetään hallituksen
esityksessä ongelmallisena
muun muassa Suomen uu-
den perustuslain kannalta,
jonka mukaan erinäisistä asi-
oista tulee säätää lailla eikä
asetuksella. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi pappien ja
kanttorien asuinpaikan valin-
ta ja heidän palvelussuhtei-

Kirkon uudesta lainsäädännöstä

Varatuomari Yrjö Korhonen arvioi uu-
den kirkkomme lainsäädännön epäon-
nistuneen arvopaperi- ja kiinteistösijoit-
tamisen osalta. Kirkkolakia ja joulukuussa
hyväksyttyä kirkkojärjestetystä tulisikin
nopeasti korjata.

Laki on SUSI
sijoitustoiminnan
kannalta

densa ehdoista määräämi-
nen. Toisaalta kirkkomme ase-
ma suhteessa valtioon katso-
taan perusteiltaan toimivaksi
ja vakiintuneeksi, joten perus-
ratkaisuihin ei ole ollut tarvet-
ta tehdä muutoksia.

Kirkon hallinnon perus-
rakenne, jonka muodostavat
keskushallinto, hiippakunnat
ja seurakunnat, on pääosin
katsottu toimivaksi. Samoin
kanonisen oikeuden sovelta-
mista kirkossamme on pidet-
ty kirkon hallinnossa jatku-
vuuden ja pysyvyyden kan-
nalta hyvänä.

Kirkolliskokouksen osal-
ta nähtiin ongelmaksi, että se
kokoontui säännönmukai-
sesti vain joka kolmas vuosi.
Uudessa laissa onkin säädet-
ty, että kirkolliskokous, jonka
edustajista suuri osa valitaan
kolmen vuoden määräajaksi,
kokoontuu vuosittain. Uudis-
tus on mielestäni perusteltu,
sillä talousarviot on voitava
nyky-yhteiskunnassa tehdä
kalenterivuosittain. Lain 20 §
käsittelee kirkolliskokouksen
tehtäviä. Maallikon kannalta
tärkeimpiä lienevät lain
muutosesityksistä ja kirkko-
järjestyksestä sekä kirkon ta-
lousarviosta päättäminen.

Kirkolliskokoukselle
enemmän valtaa

Kirkon toiminnasta ja hallin-
nosta säädetään asetuksen
sijaan kirkkojärjestyksessä.
Tavoitteena on antaa kirkon
omaa toimintaa ja hallintoa
koskeva norminantovalta
mahdollisimman laajasti kir-
kolliskokoukselle, joten lailla
säädetään vain niitä asioista,
jotka perustuslain mukaan
edellyttävät lain tasoista sää-
telyä1 . Järjestelyn pohjana
on perustuslain 11 §:ssä tur-
vattu uskonnonvapaus, jo-
hon sisältyy kirkon sisäinen
autonomia mukaan lukien
uskonnollisten johtajien,
pappien ja opettajien valin-
ta. Suomen luterilaisen kir-
kon kohdalla on jo aikaisem-
min katsottu mahdolliseksi,
että laissa säädetään kirkon
jäsenyys edellytykseksi kir-
kon tehtäviin valittaville2 .

Pappi, diakoni ja kantto-
ri eivät saa lain 109 §:n mu-
kaan opettaa, liittää saarna-
ansa tai levittää mielipiteitä,
jotka ovat vastoin kirkon tun-
nustusta tai kanonista raken-
netta. Tämän lisäksi heidän
on käyttäydyttävä tehtävis-
sään ja niiden ulkopuolella

asemansa edellyttämällä ta-
valla. Sääntelyllä on merkitys-
tä perustuslain 12 §:n 1 mo-
mentin mukaisen sananva-
pauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta
katsoi, että virkojen (työsopi-
muksien) luonteen mukaista
on, että mainittujen tulee
opettaa ortodoksisen kirkon
opin mukaan, ja vastaavasti
työn vastaanottamiseen liit-
tyy tietoisuus tästä. Valiokun-
ta totesi myös, että kysymys
on perustuslain 11 §:ään liit-
tyvästä kirkon sisäistä auto-
nomiaa koskevasta oikeu-
desta määrätä kirkon opista3 .

Hiippakuntaneuvostot ja
piispan asema

Kirkolliskokous antaa kirkko-
järjestyksen. Kirkon keskus-
ja hiippakuntahallinto on
saatettu aikaisempaa riippu-
mattomammaksi valtiosta
siirtämällä kumpikin kirkon
itsensä ylläpidettäviksi. Toi-
saalta on nähty, että kirkkom-
me tarvitsee rahavaroja, jot-
ka nykymuodossaan tulevat
keskushallinnolle valtion-
apuna. Hiippakuntiin perus-
tetaan hiippakuntaneuvos-
tot, jotka tullevat toimimaan
hiippakunnan ja sen seura-
kuntien toimintaa suunnitte-
levina ja koordinoivina yh-
teistyöeliminä.

Piispan asemaa on vah-
vistettu mm. siten, että seura-
kunnan vuotuinen talousar-
vio on toimitettava ennen
vahvistamista piispalle lau-
sunnon antamista varten.
Tämä yksityiskohta tullee
otetuksi huomioon siten, että

8 ANALOGI 1/2007
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piispalle varataan esimerkik-
si kaksi viikkoa lausunnon
antamista varten. Jos lausun-
toa ei ole tässä ajassa saatu,
voitaneen talousarvio vahvis-
taa4 . Toisaalta on kai selvää,
että seurakunnan tavan-
omaisista poikkeavista hank-
keista on neuvoteltava etukä-
teen piispan kanssa. Ei liene
tarkoitettu, että piispa tutkisi
tarkoin kunkin seurakunnan
talousarvion lyhyessä ajassa.
On myös selvää, että vähän-
kin pitempään virassaan toi-
minut piispa saa näiden lau-
sunnonantotilaisuuksien
myötä lisää ammattitaitoa.

Valtuusto valitsee papit
ja kanttorit

Seurakunnissa kirkkoherran
valinta tapahtuu jatkossakin
vaalilla, mutta muut papit ja
kanttorit valitsee seurakun-
nanvaltuusto. Seurakunnan-
kokous on lakkautettu. Uu-
den lain 8 §:n 1 momentin
säännöksen mukaan seura-
kunnat voivat tehdä sopi-
muksia tehtäviensä hoitami-
sesta yhteisesti. Saman §:n 2
momentin mukaan seura-
kunta voi sopimuksen perus-
teella hoitaa (yksilöidyn) teh-
tävän myös toisen seurakun-
nan puolesta. Tavoitteena
ovat olleet organisaatioltaan
ja hallinnoltaan kevyet yh-
teistoimintamuodot5 . Ratkai-
su on perusteltu.

Oman kirkkomme kan-
nalta lain 9 §:n säännös kap-
peliseurakunnista on luonte-
va. Hallituksen esityksen pe-

rustelujen mukaan (s. 19) on
selvää, ettei kappeliseura-
kuntaa voi perustaa kielelli-
sellä perusteella, vain alueel-
linen peruste on mahdolli-
nen.

Henkilöstö
työsopimussuhteeseen

Keskeisiin muutoksiin kuuluu
myös se, että kirkon ja seura-
kuntien koko henkilöstö on
jatkossa työsopimussuhtees-
sa ja sen mukaisessa työsuh-
teessa. Työsuhde edellyttää,
että työn tekeminen sopi-
muksen tarkoittamassa työs-
sä alkaa. Työsuhteen ehdois-
ta sovitaan kirkkoa ja seura-
kuntia työnantajana edusta-
van kirkollishallituksen ja
työntekijöiden yhdistyksen
tai yhdistysten välisellä työ-
ehtosopimuksella. Järjestely
näyttää toimivalta, sillä
useinkaan seurakunnilla ei
ole asiantuntemusta työeh-
tosopimusten tekemisestä.
Ratkaisuun vaikutti muun
muassa se, että virkasuhteen
ja työsopimussuhteen erot
ovat käytännön työelämän
kannalta vähäiset, ja se, ettei
pienessä kirkossa tarvita eri
järjestelmiä palvelussuhtei-
den laadun vuoksi6 . Palkka-
usta voitaneen myös porras-
taa tehtävien vastuun ja työ-
määrän mukaan.

Hallituksen esityksen
mukaan valtion suoraan
maksamien kulujen sijaan tu-
lee valtionapu, jota tarkiste-
taan hintojen muutoksien
mukaisesti. Lisäksi kirkko saa

muuta valtionapua.

Kirkollishallitus valvoo

Ortodoksisesta kirkosta an-
netun lain 33 §:n 2 momen-
tin mukaan ”Kirkollishallitus
valvoo kirkon etua, edustaa
kirkkoa ja käyttää sen puhe-
valtaa, jollei tässä laissa tai
kirkkojärjestyksessä toisin
säädetä”. Tämä on selvä pää-
sääntö. Toimivallan käyttö
jaetaan lain 35 §:n mukaan
työjärjestyksessä. Lain 37 §:n
mukaan kirkon keskusrahas-
to on kirkon yhteinen rahas-
to, jonka tuloja käytetään kir-
kolliskokouksen vahvista-
man talousarvion rajoissa.
Kyseisiä menoja ovat kirkon
yhteisen hallinnon menot,
hiippakuntien menot, mui-
den kirkon yhteisten tehtävi-
en menot, eläke- ja perhe-
eläkemenot, seurakuntien,
luostareiden ja kirkon tehtä-
vää edistävien yhteisöjen tu-
keminen sekä muihin lakiin
ja sitoumuksiin perustuvan
kirkon menot. Menoja on siis
monenlaisia.

Hallituksen esityksessä7

todetaan, että kirkon keskus-
ja hiippakuntahallinnossa on
yhteensä 46 työntekijää. Seu-
rakuntien palveluksessa on
yhteensä 173 työntekijää.
Kirkkomme on kokonaisuu-
tena ainakin 219 työntekijän
yhteisö. Näin ajatellen kirk-
komme on aikamoinen työn-
antaja. Lisäksi tulevat eläk-
keensaajat. Tämän henkilö-
kunnan palkkojen ja eläkkei-
den maksaminen vaatii pal-
jon rahaa. Tällaisen rahavir-

ran ohjailu vaatii siis selviä
pelisääntöjä. Esityksessä to-
detaan kirkollishallituksen,
hiippakuntien ja ortodoksi-
sen seminaarin vuoden 2006
yhteenlasketuksi määrära-
haksi 1,809 miljoonaa euroa
ja avustukseksi kirkon eri
seurakunnille vastaavasti 152
000 euroa.8

Keskusrahaston tehtävät

Tehtäviään varten kirkolla on
keskusrahasto. Kirkon kes-
kusrahaston tuloja käytetään
esityksen mukaan kirkollis-
kokouksen vahvistaman ta-
lousarvion rajoissa kirkon yh-
teisen hallinnon ja hiippa-
kuntahallinnon menoihin
sekä muiden kirkon yhteis-
ten tehtävien hoitamiseen.
Lisäksi keskusrahastosta
maksetaan ennen vuotta
1994 voimassa olleen eläke-
järjestelmän piiriin siirtymä-
säännöksen nojalla jäänei-
den henkilöiden eläkkeet ja
perhe-eläkkeet. Keskusrahas-
ton varoista voidaan myös
tukea seurakuntia, luostarei-
ta ja kirkon tehtävää edistä-
viä yhteisöjä.9

Ortodoksisesta kirkosta
annetun lain 37 §:n mukaan
kirkon yhteinen talous muo-
dostuu yksinomaan keskus-
rahastosta.10  Kukin seura-
kunta maksaa keskusrahas-
tomaksua tuloverolakiin
(1535/1992) perustuvan ve-
rotusoikeutensa perusteella
seurakunnan jäsenten vero-
tettavan tulon mukaan (38 §).
Hallituksen esityksen mu-
kaan (s. 27) kunkin seurakun- ➤
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Laki on susi...
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nan määräämän kirkollisve-
roprosentin suuruus ei vaiku-
ta verotulon perusteella mää-
rättävään keskusrahastomak-
suun. Verotettavasta tulosta
maksettava keskusrahasto-
maksu on kirkolliskokouksen
määräämä prosenttiosuus.

Kirkkolakimme 38 §:n 1
momentin toisen kohdan
mukaan jokainen seurakunta
ja luostari suorittaa tulovero-
lain mukaisesta pääomatu-
lostaan kirkolliskokouksen
vahvistaman osuuden. Kirk-
ko-järjestyksessä voidaan
säätää, että tietyt pääomatu-
lon lajit otetaan keskusrahas-
tomaksua määrättäessä huo-
mioon vain osittain.11

Tuloveron eri lajeja

Tuloverolain 32 §:n mukaan
veronalaista pääomatuloa on
omaisuuden tuotto, omai-
suuden luovutuksesta saatu-
voitto ja muu sellainen tulo,
jota varallisuuden voidaan
katsoa kerryttäneen. Pää-
omatuloa on muun ohessa
korkotulo, osinkotulo, vuok-
ratulo, voitto-osuus, metsäta-
louden pääomatulo, maa-ai-
neksista saadut tulot ja luo-
vutusvoitto. Pääomatuloa on
myös jaettavan yritystulon ja
yhtymän osakkaan tulo-
osuuden pääomatulo-osuus.
Saman lain 33 §:n mukaan
korko ja muu siihen rinnas-
tettava hyvitys pääomalle on
veronalaista pääomatuloa.
Vielä lain 33 a – 34 d §:ssä on
säädetty osinkotulo veron-
alaiseksi.

Tuloverolaissa lähdetään
sekä ansio- että pääomatulo-

jen nettoverotuksesta, eli tu-
lonhankkimiskulut ovat vä-
hennyskelpoisia. Ansiotulo-
jen verotuksessa näissä vä-
hennyksissä on rajoituksia
mutta pääomatulojen vero-
tuksessa ei. Myös korot ovat
vähennettävissä sijoitustoi-
minnassa.

Keskusrahastomaksun
määräytyminen

Uuden lain 38 §:n 1 momen-
tin 2 kohdan loppuosassa to-
detaan, että kirkkojärjestyk-
sessä voidaan säätää, että tie-
tyt pääomatulon lajit otetaan
keskusrahastomaksua mää-
rättäessä huomioon vain
osittain. Hallituksen esityk-
sessä (s. 28) sanotaan, että
nykyisin seurakunnat saavat
vähentää keskusrahasto-
maksun perusteena olevista
pääomatuloistaan verot, lai-
nojen korot ja lainaehtoihin
sidotut kuoletukset sekä val-
tion verotuksessa hyväksyt-
tävät vähennykset. Ehdotuk-
sen mukaan näitä vähennyk-
siä ei tehtäisi. Koska luonnol-
listen vähennysten laskemi-
nen ja kohdistaminen on var-
sin tulkinnanvaraista, kirkol-
lishallitus ehdotti, että mak-
sun perusteeksi otettaisiin
puhtaan pääomatulon sijas-
ta pääomatulo, josta ei ole
tehty vähennyksiä. Koska
vuokra- ja metsätulosta ai-
heutuu keskimääräistä
enemmän kuluja, kirkollisko-
kous ehdotti kuitenkin, että
näistä tuloista otettaisiin
maksua määrättäessä huo-
mioon vain 70 prosenttia. Itse
säätäminen tarkoitettiin kirk-

kojärjestyksen tasolle, joka
myös on toteutunut.

Kirkkojärjestyksessä
ajatusvirhe

kirkkojärjestykseksi 53 §:n toi-
sen momentin perustelujen
viimeisenä virkkeenä lausu-
taan (s. 26): ”Näin vuokra- ja
metsänmyyntituloa määritel-
täessä tulee huomioitua ne
keskimääräiset kulut, joita ei
ole muista pääomatuloista”.
Käsitykseni mukaan lainat-
tuun lauseeseen sisältyy aja-
tusvirhe. Minun tiedossani ei
ole palkkatyötä lukuun otta-
matta sellaisia laillisia tulon-
hankintatapoja, joissa kulut
jäisivät yleisesti 30 prosent-
tiin tulosta. Poikkeuksellisesti
tämä luonnollisesti on mah-
dollista.

Seurakunnat eriarvoisia

On selvää, että tuloverolain
32 §:ssä tarkoitettu järjestel-
mä poikkeaa kirkkojärjestyk-
sen 53 §:ssä säädetystä. Jos
ajatellaan keskusrahasto-
maksua kirkkokunnan jäsen-
maksuna, ei järjestelyä voita-
ne pitää perustuslain eikä
lainvastaisena. Sen sijaan on
ainakin se kysymys oikeutet-
tu, miten kiinteistön myyntiä
ja arvopaperisijoittamista
kohdellaan omaisuuden suo-
jan kannalta verrattuna
vuokra- ja metsänmyyntitu-
loon. Eri seurakuntia kohdel-
laan arveluttavasti eri tavoin.
Tähän asti noudatettua pe-
rustetta 15 %:n nettotulosta
verrattuna uuteen 15 pro-

senttiin kauppahinnasta voi-
taneen luonnehtia konfis-
kaatioksi eli menettämisseu-
raamukseksi ilman laissa sää-
dettyä perustetta. Jos kysy-
myksessä on ”jäsenmaksu”, se
on poikkeuksellisen kova!

LASKUESIMERKKI

Jos lasketaan 100 €:n tulos-
ta 15 %:n keskusrahasto- eli
”jäsenmaksu”, niin tulos on 15
€. Jos 100 €:n tulosta hyväk-
sytään vähennykseksi 30 %,
niin 70 €:n tulosta 15 % on
10,5 €. Tavallisesti voidaan
arvioida kuluiksi 80–90  % tu-
lojen määrästä. Jos tuloksi jää
esimerkiksi 20 €, niin siitä 15
% on 3 €. Esimerkiksi 40 %:n
hankintameno-olettamalla
100 €:n tulosta jää 60 € ”ve-
ron tai jäsenmaksun” perus-
teeksi, ja siitä 15 % on 9 €.

Lainojen korot eivät
vähennyskelpoisia

Aikaisemmin, ennen vuotta
2007, seurakunnat saivat vä-
hentää keskusrahastomak-
sun perusteena olevista pää-
omatuloistaan verot, lainojen
korot ja lainaehtoihin sidotut
kuoletukset sekä valtion ve-
rotuksessa hyväksyttävät vä-
hennykset. Näitä vähennyk-
siä ei enää tehdä. Kuoletus-
ten osalta lainsäädäntö on
osittain kunnossa, lainojen
korkojen osalta ei. Kuoletuk-
set otetaan yleisesti verotuk-
sessa huomioon poistojen
kautta. Jos seurakunta joutuu
lainaamaan rahaa palkkojen
maksuun tai muuhun juokse-
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Seuraavassa numerossa tarkastellaan vielä uutta
lainsäädäntöä seurakuntien kannalta. Ortodoksinen
kirkollishallitus antaa silloin myös vastineensa
varatuomari Korhosen näkemyksiin.

1 PeVK laus. 28/2006 vp, s.1.
2 Em. laus. s. 2 ja PeVK 57/2001 vp,

s. 2/II.
3 PeVK 22/1997 vp, ss. 1-2 ja 28/

2006 vp, ss. 2-3.
4 KirkkoJ 118 §.
5 HE 59/2006 vp, s. 18. Yhteistoimin-

nasta on vielä säännöksiä KirkkoJ:n
13 ja 14 §:ssä.
6 HE 59/2006 ss. 13-14.
7 59/2006 s. 8.
8 Esityksessä on ajateltu näiden

määrärahojen summan tarkistamis-
ta Tilastokeskuksen laskeman tuk-
kuhintaindeksin mukaisesti. Lisäksi
HE:ssä on katsottu, että kysymykses-
sä on harkinnanvarainen valtion-
avustus, johon sovelletaan valtion-
avustuslakia 688/2001.
9 Näin voidaan tehdä joko suorina

avustuksina tai erityisistä syistä
myös korollisen tai korottoman lai-
nan muodossa. Tästä avustuksesta
päätettäessä tulee ottaa huomioon
lain 2 §:n ja seurakunnan 44 §:n mu-
kaiset tehtävät.
10 HE 59/2006 s. 27.
11 Lisäksi saman pykälän 3 mo-

mentissa on verolainsäädännöstä
lainattu ”veronkiertosäännös”.
12 TVL 32 §: Omaisuuden luovutuk-

sessa saatu voitto.
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vaan maksujen hoitoon, se
yleensä on kriisissä. Kriisiä ei
auteta eväämällä keskusra-
hastomaksusta vähennyskel-
poinen korkomeno ja muut
vähennyskelpoiset lainan ku-
lut. Poistot kohdistuvat histo-
rialliseen hankintamenoon.
Ne ovat verraten jäykästi jak-
sotettavissa.

Edellä lausutusta riippu-
matta olen sitä mieltä, että
kun kiinteistöjä luovute-
taan12  tai kun sijoitetaan ar-
vopapereihin, voidaan myyn-
tituloista vähentää välitys-
palkkiot ja arvopapereiden
hankintamenot, sillä vasta
näiden erotusta voi käsityk-
seni mukaan pitää sellaisena
tulona, josta keskusrahasto-
maksu voidaan suorittaa.

Arvopaperisijoittamisen
ongelma

Voitaneen arvioida, että arvo-
paperisijoittamisessa seura-
kunta saa pankin tai muun
välittäjän toimeksiannon jäl-
keen keskimäärin 10 prosen-
tin luokkaa olevan myyntivoi-
ton. Kun toimintaa jatketaan,
ostetaan myytyä arvopaperia
aikaisintaan sitten, kun sen
hinta kuluineen on ensim-
mäisenä myydyn arvopape-
rin ostotasolla. Tämän jälkeen
odotetaan jälleen kurssien
nousua. Näin arvopaperei-
den hankintamenot ylittävät
reilusti sen keskimääräisen
kulun, mikä esimerkiksi met-
sänmyyntitulosta on laissa
otettu kaavamaisesti huomi-
oon. Lisäksi arvopapereihin
sijoittamisen kuluista saa
aina tositteen. Vaikuttaa siltä,

että koko ongelmaa ei ole
mielletty.

Jos sijoitussalkun osalta
otetaan tulona huomioon
realisoitumaton arvon nou-
su, eli myymättä olevien
osakkeiden listahinta, niin en
voi käsittää tätä enkä usko,
että sitä on edes tarkoitettu.
Tätä vastaa se, ettei osakesi-
joittamisessa ainakaan kovin
helposti voida hyväksyä rea-
lisoitumatonta arvonalen-
nusta vähennykseksi. Tämä
saattaa vaikuttaa myös osak-
keiden arvostukseen seura-
kunnan tilinpäätöksessä.

Metsänmyyntitulossakin
olisi erotettava pystykauppa
ja hankintakauppa, vaikka
tuskinpa esimerkiksi pap-
pimme ryhtyvät metsätöihin
seurakuntien metsissä.

Ongelmaa ei ole
mielletty

On syytä erityisesti korostaa,
että sijoitussalkun tuotto on
hyvä, jos se on 10 % pääomal-
le. Vain poikkeuksellisissa
oloissa sen voidaan olettaa
nousevan 30 %:iin. Tämäkin
osoittaa, että ongelmaa ei ole
ilmeisesti mielletty. Toisena
esimerkkinä voitaneen esit-
tää, että korkoa korolle laski-
en sijoituspääoma kaksinker-
taistuu kahdeksassa vuodes-
sa, jos korkokanta on 9,5 %.

Vielä voidaan ajatella,
että jollakin seurakunnalla on
vaikkapa puolen miljoonan
euron velka. Jos sen korko on
vuodessa 3,5 % ilman pankin
marginaalia, ja kun pankin
marginaaliksi oletetaan vaik-
kapa 0,4 % (pankki ei yleensä

nykyisin itse kanna korkoris-
kiä), niin vuotuinen velan kor-
ko on 3,9 %:n mukaan 19.500
euroa. Tämän suuruusluokan
summa on seurakunnan mak-
settava vuosittain. Vuotuisen
tavoiteinflaation ollessa 2 % ei
voida olettaa inflaation hoita-
van velkaa pois. Jos ajatellaan,
että on hankittu osakeyhtiön
omistama kiinteistö, niin osak-
keista ei yleensä voida tehdä
poistoja. Yleisesti ottaen ei voi-
da ajatella, että investointeja
ei voisi keskusrahastomaksus-
sa ottaa lukuun. Jos tällä tiellä
aiotaan pysyä, niin pääomatu-
losta voidaan mielestäni periä
vain jonkinlainen muodolli-
nen jäsenmaksu, esimerkiksi
2.000 – 5.000 euroa seurakun-
taa kohden.

Kirkon lakia ja
kirkkojärjestystä
muutettava

Toivomukseni onkin, että kir-
kollishallitus perehtyy tähän
asiaan ja antaa ohjeet, joiden
mukaan voidaan käytännössä
elää. Arvopaperisijoittamisen
kannalta laki on susi. Samaa
voidaan sanoa kiinteistösijoit-
tamisesta. Mielestäni on pe-
rusteltu aihe harkita kirkon
lain ja kirkkojärjestyksen
muuttamista. On otettava
huomioon, että arvopaperisi-
joittaminen on pitkäjänteistä

toimintaa, jonka tarkoituk-
sena saattaa olla esimerkik-
si kirkkorakennuksen kun-
nostamiseen käytettävien
varojen hankinta. Seurakun-
nan sijoitussalkun hoitoa
voitaneen arvioida samoin
kuin vakuutusyhtiöilläkin.
Silloin salkun tuoton on ol-
tava lyhyellä ajanjaksolla
(esimerkiksi kalenterivuo-
den aikana) perusteltavissa
samoin kuin yli ihmisiän.
Käytännössä kumpikin vaa-
timus on kauniisti sanottu-
na haastava.

Kirkon uudesta lainsäädännöstä
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Miten tämä näkyy
käytännössä? Kir-
kolliskokoukset

järjestetään tästä lähtien
vuosittain aina marras-
kuun lopussa. Kirkollisko-
kousedustajan kausi on
edelleen entisen mittainen
eli kolme vuotta. Uutta kui-
tenkin on se, että enää ei
ole valmisteluvaliokuntaa,
joka perehtyisi asioihin en-
nakkoon ja toisi jokaisesta
asiasta lausuntonsa kirkol-
liskokouksen muille valio-
kunnille niiden käsittelyä
ja päätösesityksiä varten.
Nyt kirkollishallitus antaa
asiat suoraan valiokunnil-
le, jotka voivat käydä esi-
tyksiä läpi jopa kirkollisko-
kousten välisenä aikana.
Tämä varmasti nopeuttaa
asioiden käsittelyaikaa kir-
kolliskokouksissa.

Vastuu kirkon jäsenillä
Kirkolliskokous voi nyt it-
senäisesti kehittää kirkko-
kunnan toimintaa. Sen tu-
lee myös päättää kirkko-
kunnan taloudesta, johon
se saa ainoastaan tukea
valtiolta vuosittain. Se ai-
nakin nyt on entisten mak-
sujen suuruinen indeksiko-
rotuksella nostettuna. Kai-
ken muun rahoituksen jou-
tuu kirkkokunta kerää-
mään jatkossakin seura-
kunnilta. Toisin sanoen
vastuu kirkkomme hyvin-
voinnin kehittämisestä on
yksin meidän, kirkon jä-
senten – piispojen ja kir-
kollishallituksen sekä hiip-
pakuntien palkkoja ja toi-
mitiloja myöten.

Kirkko
päättää nyt
omista
asioistaan

Suomen ortodoksisen kirkon historiassa on
tapahtunut vuoden vaihteessa erittäin suuri
muutos. Kirkkomme on saanut uuden kirkko-
lain ja kirkkojärjestyksen. Seppo Salpakari
Lappeenrannasta kirjoittaa, että nämä yhdes-
sä ovat saaneet aikaan sen, että kirkkomme
pystyy nyt varsin suuressa määrin itse päättä-
mään omista asioistaan oman kirkollisko-
kouksemme päätöksillä.

Seurakuntien hallin-
toon uudella lainsäädän-
nöllä kirkkojärjestyksineen
on myös vaikutusta. Val-
tuusto valitaan nyt neljäksi
vuodeksi. Seuraavan ker-
ran se tapahtuu jo ensi syk-
synä. Valtuustoon voidaan
valita puheenjohtajaksi
joku muukin kuin kirkko-
herra, vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston vaalissa tulee
olemaan vaalialueet halut-
taessa myös alle 5000 hen-
gen seurakunnissa. Näissä
valtuutetut valitaan seura-
kunnan vaalialueitten jä-
senmäärien suhteessa. Ää-
nestyskäyttäytyminenkin
muuttuu hieman, sillä vaa-
lialueella asuva saa äänes-
tää vain oman vaalialueen-
sa ehdokkaita siinä suh-
teessa kuin siltä alueelta
valitaan valtuutettuja. Seu-
rakunnan neuvoston jä-

senmäärässä on alaraja
kirkkoherran ja pääkirkon
isännöitsijän lisäksi neljäs-
sä jäsenessä, jotka toimi-
vat koko nelivuotiskauden.
Neuvoston kokouksiin saa
osallistua virassa olevista
muista papiston ja kantto-
reiden jäsenistä ennak-
koon valittuna vain yksi
kirkkoherran lisäksi – hän-
kin puheoikeudella.

Hiippakuntaneuvostot
vielä arvailujen varassa
Uutena asiana lakiin tuli
hiippakuntaneuvostot. Nii-
den toiminta on vielä ar-
vailujen varassa, koska
niillä ei ole olemassa mi-
tään päätösvaltaa. Toimin-
nan suunta tulee riippu-
maan varmasti hiippakun-
nan piispasta. Aluksi tällä
elimellä ei ole paljon tehtä-
vää, mutta uskallan väit-

tää, että sen määrä tulee
jatkossa kasvamaan. Toi-
saalta hiippakuntaneuvos-
to tulee olemaan varmasti
merkittävässä asemassa,
kun mietitään eri seura-
kuntien välistä yhteistoi-
mintaa. Tähän asiaan pitää
kiinnittää entistä enem-
män huomiota, sillä Hel-
sinkiä lukuun ottamatta
meidän hiippakuntamme
muut seurakunnat ovat sen
verran pieniä, että ne eivät
tule jatkossa selviämään il-
man toisiaan – ilman tois-
ten kanssa tehtävää yhteis-
työtä eri hallinnon aloilla.
Pienimpien seurakuntien
yhdistäminen muissa hiip-
pakunnissa se on jo tosi-
asiaa. Myös hiippakuntien
välistä yhteistyötä tulee
kehittää, ettei jouduta talo-
udellisen pakon sanele-
maan hiippakuntienkin
yhdistämiseen.

Uuteen lakiin ja kirk-
kojärjestykseen kannatta
paneutua, sillä ne ovat sel-
keälukuiset ja niistä saa
kyllä selvän, miten kirkko-
kunnassamme tulee toi-
mia. Varsinkin seurakun-
tien luottamushenkilöille
nämä asiakirjat ovat erit-
täin tarpeellista ja kehittä-
vää luettavaa.

Seppo Salpakari
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palveluksen psalmitekstis-
sä sanotaan: “Herran on
maa ja kaikki mitä siinä
on, maanpiiri ja ne, jotka
siinä asuvat”. Pyhä Maksi-
mos sanoo, että ihminen
on mikrokosmos, pienois-
maailma. Jumala on anta-
nut hänelle tehtävän yh-
distää aineen ja hengen
maailma, taivas ja maa.
Kuinka olemme tässä teh-
tävässä onnistuneet?

Paratiisi ja maailma
Paratiisi ja maailma ovat
neljäs sanapari, jonka
Maksimos antaa. Hautaus-
palveluksen veisu kuvaa
paratiisin valoisaksi, vihe-
riöiväksi ja rauhalliseksi
paikaksi, josta ovat paen-
neet kipu, suru ja huoka-
ukset. Syntiinlankeemuk-
sessa ihminen joutui pois
paratiisillisesta olotilasta
maailmaan, jossa hän tuli
myös kuolemalle alttiiksi.
Jumalan kuva ihmisessä

Hengellistä opetusta

Pyhittäjä Maksimos
Tunnustaja luettelee
viisi vastaparia, jot-

ka ihmisen tulisi elämäs-
sään ratkaista. Nämä ovat
Jumala ja luomakunta, äly
ja aistit, taivas ja maa, pa-
ratiisi ja maailma sekä
mies ja nainen. Maksimos
opettaa, että maailmassa
vallitseva synti on kärjistä-
nyt vastapareja niin, että
ihminen ei omin avuin ky-
kene niitä ratkaisemaan.
Voimme kuitenkin ottaa
vastaparit oppaiksemme
yrittäessämme vastata py-
hän Andreaksen huudah-
dukseen.

Jumala luomakunnassa
Jumala ja luomakunta ovat
ensimmäinen pari. Millai-
sen aseman Jumala on saa-
nut meidän elämässämme?
Jo lapsena olemme saaneet
opetusta siitä, että meillä
on taivaallinen Isä, joka on
kaikkivaltias. Paaston aika-
na kysymme itseltämme,
olemmeko eristäneet Ju-
malan elämämme ulko-
puolelle tai olemmeko va-
ranneet hänelle vain sivu-
komeron, jossa voimme
käydä häntä tapaamassa
sunnuntaisin?

Luomakunta on annet-
tu käyttöömme. Suuri kiu-
saus on siinä, että hallit-
semme luomakuntaa kuin
se olisi vain raaka-aineva-
rasto. Jumalan luomistyö
kuitenkin jatkuu edelleen.
Jumala kommunikoi mei-
dän kanssamme luoma-
kunnan kautta, ja koko
luomakunta kertoo Luojas-
taan.

Järki ja aistit
Jumala loi ihmisen omaksi
kuvakseen ja kaltaisek-
seen. Pyhä apostoli Paavali
sanoo, että ihminen koos-
tuu ruumiista, sielusta ja
hengestä. Ruumis on mei-
dän lihallinen hahmomme
ja materiaalinen olomuo-
tomme. Ihmisellä on myös
sielu, joka tarkoittaa kaik-
kea sitä, mikä tekee meistä
eläviä, havaitsevia ja tunte-
via persoonia. Lisäksi meil-
lä on tietoisuus, järjellinen
sielun osa, jolla on kyky
ajatella ja edetä johdonmu-

Vastaparit
paasto-oppaina
Suuren paaston ensimmäisellä viikolla
ortodoksisissa kirkoissa luetaan pyhän

Andreas Kreetalaisen Suurta katumus-
kanonia. Keskelle kevään odotusta kantautuu
hänen huudahduksensa: “Sieluni, sieluni, nouse,

oi miksi nukut!” Pyhä Andreas kysyy, mitä on
se elämä, jota elät, mistä se saa voimansa

ja mihin elämäsi lopulta johtaa?

kaisesti asiasta toiseen.
Jumala on antanut

meille myös hengen, ”Ju-
malan henkäyksen”. Hen-
gellään ihminen kykenee
lähestymään Jumalan ian-
kaikkisia totuuksia. Pyhä
Iisak Syyrialainen kutsuu
hengellistä ymmärrystä
”yksinkertaiseksi tiedoksi”.
Koska ihmisellä on ratio-
naalinen ja älyllinen sielu
sekä hengellinen ymmär-
rys, hän voi tehdä valintoja
hyvän ja pahan välillä.
Näitä valintojamme jou-
dumme pohtimaan paasto-
kilvoituksessa.

Taivas ja maa
Taivas ja maa antavat rajat
meidän elämällemme. Mei-
dät on luotu maahan, mut-
ta tavoittelemme taivaita.
Maata voimme rakentaa ja
pirstoa, hallita ja käyttää,
ostaa ja myydä, mutta
kaikki tämä meidän on
kerran jätettävä. Hautaus-

turmeltui; se himmeni,
mutta ei koskaan koko-
naan kadonnut.

Jokaisessa lähimmäi-
sessämme kohtaamme Ju-
malan kuvan ja heijastuk-
sen myös paratiisista. Tul-
lessaan toisen kerran maan
päälle Kristus kysyy: ”An-
noitko ruokaa, kun minun
oli nälkä, annoitko juota-
vaa, kun olin janoissani,
otitko luoksesi, kun olin
koditon, vaatetitko minua,
kun olin alaston, kun olin
sairas ja vankilassa, kävit-
kö minua katsomassa?”
Kristus siis kysyy: ”Näitkö
Jumalan kuvan lähimmäi-
sessäsi vai käänsitkö kat-
seesi pois?”

Mies ja nainen
Viidentenä pyhä Maksimos
tuo eteemme miehen ja
naisen. Jumalan luomis-
työn rakkaus tulee ilmi sii-
nä, että hän loi molemmat
– ei vain toista. Jumala
näki, että ilman toista rak-
kaus muuttuu itserakkau-
deksi. Rakkaus kuolee, jos
se koteloituu meidän sisäl-
lemme; se näivettyy, jos se
ei löydä kanavaa meidän
ulkopuolellemme. Jumala
loi miehen ja naisen, jotta
he Jumalan rakkauden yh-
distäminä jatkaisivat Ju-
malan luomistyötä maail-
massa.

Miehen ja naisen liitto
on kuva myös suuremmas-
ta rakkauden siteestä –
Kristuksen ja kirkon liitos-
ta. Rakkaus on side, joka
pitää kirkon koossa ja elä-
vänä aina Kristuksen toi-
seen tulemiseen asti.

Tiedon yksinkertaisuus
“Sieluni, sieluni, nouse, oi
miksi nukut!” Mitä enem-
män meillä on mahdolli-
suus osallistua kirkon
paastonajan palveluksiin,
sitä syvemmälle voimme
päästä siihen ”yksinkertai-
seen tietoon”, josta pyhä
Iisak Syyrialainen puhuu.
Se on hengellistä ymmär-
rystä, joka pyhittää mei-
dät, kohottaa sielumme ja
yhdistää meidät iankaikki-
seen Jumalaan.

Isä Markku Toivanen
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Kuoleman tapahdut-
tua vainajaa hoita-
nut lääkäri kirjoittaa

kuolintodistuksen. Toisi-
naan kuolinsyyn selvittä-
minen edellyttää ruumiin-
avausta, ja se saattaa vii-
vyttää todistuksen kirjoit-
tamista.

Omaisten on syytä ot-
taa ensimmäiseksi yhteys
pappiin. Pappi antaa tar-
peellisia neuvoja hautauk-
sen järjestämiseksi. Hänen
kanssaan sovitaan hauta-
uksen ajankohdasta. Pappi
varaa mielellään keskuste-
luaikaa omaisille.

Omaisten ei tule sopia
hautauksen ajankohtaa
hautaustoimistossa, ennen
kuin asiasta on sovittu
hautauksen toimittavan
papin kanssa. Ortodoksi-
sissa seurakunnissa papis-
toa on rajallinen määrä.
Seurakuntien alueet ovat
kuitenkin varsin laajoja, ja
kirkollisia toimituksia on
paljon.

Omaisten toivomana
ajankohtana papeilla saat-
taakin jo olla sovittuna
muita toimituksia. Näin
käy varsinkin, jos hautaus-
päiväksi toivotaan lauan-
taita. Hautaus voidaan toi-

Orto-
doksinen
hautaus-
käytäntö

Ortodoksisten
hautaustapojen suh-
teen esiintyy joskus
epätietoisuutta. Seuraa-
vassa artikkelissa isä
Heikki Honkamäki
käsittelee hautaukseen
liittyviä asioita.

mittaa muunakin viikon-
päivänä. Tällöin papilla ja
kanttorilla on paremmin
aikaa tulla myös muistoti-
laisuuteen.

Kun hautauksen ajan-
kohdasta ja paikasta on so-
vittu papin kanssa, omai-
set ottavat yhteyttä halua-
maansa hautaustoimis-
toon. Hautaustoimistot
hoitavat mm. hautapaik-
kaan liittyvät asiat sekä
avustavat tarvittaessa
muistotilaisuuden sekä ns.
paperiasioiden järjestämi-
sessä.

Vainajan valmistaminen
arkkuun
Vainajan laittaminen ark-
kuun on perinteisesti kuu-
lunut omaisten tehtäviin,
mutta nykyään asiasta
huolehtivat hautaustoimis-
tot. Omaisilla on kuitenkin
oikeus olla mukana vaina-
jan laittamisessa.

Perinteen mukaan or-
todoksivainaja tulisi pestä.
Pesun jälkeen vainajan
kaulaan asetetaan risti ja
hänet puetaan juhlavaat-
teisiin:

Naisvainajalle puetaan
alusvaatteet, mekko, sukat
ja kengät sekä huivi. Mies-

Ortodoksisen piispainkokouksen vuonna 1955 käyt-
töön hyväksymä papin vigiliakäsikirjan koko painos

on ollut loppu jo useita vuosia. Tällä hetkellä kirja kaipaa
kielenhuollon ohella myös toimituksellista työtä.

Viisikymmentä vuotta sitten käyttöön otetun Vigilian
kieliasu heijastelee sotien jälkeisen ajan kielenkäytön tot-
tumuksia. Kuluneiden vuosikymmenten aikana kirjan teks-
tejä on muokattu kunkin ajankohdan tarpeisiin.

Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto (OKJ) on
päättänyt aloittaa nykyisen Vigilia-kirjan uudistustyön. Tä-
hän antaa hyvän lähtökohdan se, että uusi Psalttarin krei-
kankielisen Septuagintan mukainen suomennos on val-
mis. Psalmien suomennos on keskeinen teos muidenkin
jumalanpalvelustekstien ja sävelmistön uudistamisen kan-
nalta.

OKJ on nimennyt käännös- ja toimitustehtävään ko-
mitean, jonka puheenjohtaja on Joensuun piispa Arseni.
Komitean sihteerinä ja kreikan kielen kääntäjänä toimii TM
Kari M. Räntilä ja käytännöllisen liturgiikan ja slaavin kie-
len asiantuntijana isä Sergius Colliander. Tarvittaessa työ-
ryhmää voidaan täydentää muilla jäsenillä ja pyytää asian-
tuntijalausuntoja.

Ehtoo- ja aamupalveluksen, puoliyöpalveluksen ja vä-
häisen ehtoopalveluksen sekä prokimenien ja ylistysvei-
sujen tekstikäännökset sekä tarvittavat toimitusohjeet
pyritään valmistamaan vuoden 2007 aikana. Sen jälkeen
uudesta käännöksestä järjestetään palautekierros kirjan
käyttäjille. Kielenhuollon ja sisällön viimeistelyn jälkeen
palvelustekstit annetaan vielä koekäyttöön piispainkoko-
uksen nimeämille tahoille ennen kirjan virallista julkaise-
mista.

Vigilia-kirja uudistuu
Papin käsikirja ilta- ja
aamupalveluksista
valmisteilla
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vainajalle puetaan alus-
vaatteet, kauluspaita, sol-
mio, puvun takki ja hou-
sut, sukat ja kengät.

Pukemisen ja pesemi-
sen tarkoituksena on val-
mistaa vainaja kristillisen

Arkku avoinna kirkossa
Ortodoksisen hautaustoi-
mituksen keskeinen piirre
on, että arkku on avoinna
hautaustoimituksen ajan.
Avoin arkku saattaa herät-
tää omaisissa hämmennys-

Tämä artikkeli perustuu osittain
Analogissa 2/2002 julkaistuun
tekstiin.

Katepalttina.
Kuva: Leena Lomu

Vainajan otsapanta. Kuva: Leena Lomu

perinteen mukaisesti vii-
meisinä päivinä tapahtu-
vaa yleistä ylösnousemus-
ta varten. Uskontunnus-
tuksen mukaisesti odotam-
me “kuolleiden ylösnouse-
musta ja tulevan maailman
elämää.”

Pukemisen jälkeen vai-
naja asetetaan arkkuun.
Otsalle asetetaan otsanau-
ha, jossa on teksti “Pyhä
Jumala, Pyhä Väkevä,
Pyhä Kuolematon, armah-
da meitä!” Vainajan ylle le-
vitetään katepalttina, suo-
rakaiteen muotoinen val-
kea arkkuvaate. Vainajan
kädet asetetaan ristiin rin-
nan päälle.

Rinnalle asetetaan pie-
ni ikoni. Edellä mainittuja
tarvikkeita voi kysyä hau-
taustoimistoista ja kirkko-
herranvirastosta.

Hautauksen ajankohta ja
paikka
Ortodoksisen perinteen
mukaan hautaus toimite-
taan mahdollisimman no-
peasti, perinteisissä orto-
doksisen kulttuurin maissa
1-3 vuorokauden kuluessa
kuolemasta. Suomen olois-
sa tämä on harvoin mah-
dollista. Pääsääntönä tulee
kuitenkin pitää, että hauta-
us toimitetaan viikon kulu-
essa kuolemasta.

Ortodoksivainaja tulee
siunata ortodoksisessa kir-
kossa. Näin on meneteltä-
vä ainakin silloin, kun
paikkakunnalla on orto-
doksinen kirkko tai ruko-
ushuone. Pitkien välimat-
kojen vuoksi voidaan vält-
tämättömyyden vaatiessa
käyttää luterilaisia kirkko-
ja ja siunauskappeleita.

tä, ehkä pelkoakin. Joskus
omaiset toivovat arkun
kiinni pitämistä. Paras elä-
vä muisto on kuitenkin
nähdä vainaja, kohdata hä-
net viimeisen kerran kas-
voista kasvoihin.

Kuolemassa ei ole mi-
tään pelättävää tai peiteltä-
vää. Avoimen arkun äärel-
lä jätetyt jäähyväiset ko-
rostavat luonnollisella ta-
valla yhteyttä elävien ja
edesmenneen välillä. Jos
arkku olisi kiinni, tätä yh-
teyden tunnetta ei pääsisi
syntymään.

Hautaustoimitus
Arkku asetetaan kirkon
keskelle niin, että kasvot
ovat kohti alttaria. Hauta-
ustoimituksen alussa ark-
ku avataan ja katepalttina
siirretään sivuun kasvojen
kohdalta. Myös kasvoja
peittävä liina poistetaan.
Toimituksen aikana seis-
tään palava kirkkokynttilä
kädessä. Pappi kertoo alus-
sa toimituksen kulusta.

Evankeliumin lukemi-
sen jälkeen tapahtuu hy-
västijättö. Omaiset tulevat
perhekunnittain, tekevät
ristinmerkin ja suutelevat
vainajan rinnalla olevaa
ikonia, hiljentyvät hetkeksi
ja poistuvat. Jos omaisia
on paljon, voidaan hyväs-
tejä käydä jättämässä yhtä-
aikaisesti arkun molemmil-
ta puolilta. Muutkin kuin
ortodoksit voivat osallistua
hyvästijättöön.

Hautausmaalla
Toimituksen päätyttyä ark-
ku suljetaan. Kukat laske-
taan ensisijaisesti haudal-
la, mutta sääolosuhteiden

vuoksi ne voidaan laskea
myös kirkossa. Vainaja
kannetaan jalat edellä pois
kirkosta, joten liikkeelle
lähdettäessä arkku kään-
netään.

Haudalla arkku laske-

taan hautaan “Pyhä Juma-
la”– veisua laulettaessa.
Mikäli hautaa ei luoda heti
umpeen, se peitetään sep-
pelkehikolla, jonka päälle
tuodaan kukkalaitteet. Vii-
meiseksi lauletaan veisu
“ollos iäti muistettu.” Vir-
ret eivät kuulu ortodoksi-
seen hautaukseen.

Muistotilaisuus

Haudalla joku omaisista il-
moittaa kuuluvalla äänellä
muistotilaisuuden pitopai-
kan. Kutsu on kohteliasta
esittää erikseen myös pa-

pille ja kanttorille.
Muistotilaisuudessa

voidaan tarjota lounas tai
pelkästään kahvit. Adressit
luetaan sopivassa tilan-
teessa. Mikäli adresseja on
paljon, vainajan nimi lue-
taan vain ensimmäisen ad-
ressin yhteydessä (esim.
“NN:n muistoa ovat adres-
sein kunnioittaneet seuraa-
vat henkilöt ja yhteisöt:).

Muistovärssyjen lukemi-
nen ei ole välttämätöntä.
Omaiset voivat syventyä
niiden sisältöön myöhem-
min.

Lopuksi
Ortodoksinen hautaus on
luterilaisille omaisille
usein ensimmäinen koske-
tus ortodoksisuuteen.
Hämmennys on kaksinker-
tainen: yhtäältä kuolema
aiheuttaa tuskaa ja epätie-
toisuutta, ja toisaalta miel-
tä painaa pelko siitä, osaa-
ko käyttäytyä ja tehdä kai-
ken oikein.

Pelko on kuitenkin ai-
heeton. Ortodoksiset papit
neuvovat mielellään omai-
sia hautausasioissa. Pappi
kertoo myös hautaustoimi-
tuksen aikana, mitä seu-
raavaksi tehdään.

Toivomme kuitenkin,
että omaiset kunnioittavat
omaisensa uskonnollista
vakaumusta. Jos vainaja
eläessään teki päätöksen
säilyttää ortodoksisen us-
konsa, saa hän myös kuol-
tuaan kirkkonsa perinteen
mukaisen kohtelun.

Avoimen arkun
äärellä jätetyt
jäähyväiset koros-
tavat luonnolli-
sella tavalla yh-
teyttä elävien
ja edesmenneen
välillä.
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Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com
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IKONI ESITTÄÄ Neitsyt Mari-
an ilmestystä. Enkeli Gabriel
ilmoittaa Marialle, että tämä
synnyttää poikalapsen Py-
hän Hengen voiman kautta
ja että tälle on annettava ni-
meksi Jeesus. Maria suostui
tehtävään, joka ei ollut sopu-
soinnussa inhimillisen luon-
non kanssa. Se mikä tekee
tästä ikonista erilaisen, on
sen koptilainen alkuperä.
Koptilainen tarkoittaa egyp-
tiläistä. Koptilaisen kirkon
perustajana pidetään apos-
toli ja evankelista Markusta,
joka perimätiedon mukaan
koki marttyyrikuoleman
Aleksandriassa v. 63.

Koptilaiset ikonit ovat
hieman naivistisia eli lapsen-
omaisia, ja niissä mittasuh-
teet eroavat meille tutum-
mista ikoneista. Ikonihan ei
ole vain piirustus tai kuva
vaan se on levollisen rauhal-
linen, hengellinen ja usko-
nopillinen ilmaisu. Koptilai-
sessa ikonissa painotetaan
eläin- ja kasvikoristelua. Ih-
mishahmot eivät ole kovin
luonnollisen näköisiä ja ääri-
viivat, värit sekä kaikki yksi-
tyiskohdat ovat pelkistettyjä.
Koptilaisilla ikoneilla on
enemmän ehkä erivapauksia,

Koptilainen
ikoni

joten symboliikassakin voi
olla eroa.

Korkeimman voima suo-

jelee tilannetta taivaasta tu-
levien säteiden muodossa, ja
kyyhkynen kuvaa Pyhää

Henkeä. Taustalla näkyy
myös kolme kyyhkyä, jotka
kenties symbolisoivat uutta
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Askeleet hiekalla

Enkelisanapiilo

elämää, Rauhanruhtinasta,
Kristusta, Vapahtajaa. Kyyh-
kyset on sijoitettu mielen-
kiintoisella tavalla ikään kuin
koko luontoa hallitsemaan:
yksi on vedessä, toinen istuu
maassa pensaassa ja kolmas
lentää ilmassa. Taka-alalle on
kuvattu puuvillapensas tai
pieni oliivipuu sekä pieni ve-
silähde, jonka ympärillä on
myös valkoisia kukkia. Ikoni-
taiteessa puut ja kukat sym-
bolisoivat kasvua ja hedel-
mällisyyttä. Marian vieressä
on kori täynnä puuvillaa, jos-
ta hän kehrää lankaa värtti-
nällä. Useimmiten Marian
kehräämä lanka on purppu-
ranpunaista temppelin esiri-
pun valmistusta varten. Esiri-
pun purppura kuvastaa Kris-
tuksen lihaa, näin Jumalan-
synnyttäjä kehrää myös en-
nustuksen lankaa. Marian si-
ninen puku korostaa jumalal-
lista viisautta ja neitsyyttä.
Gabrielin oikeassa kädessä
on kirjakäärö ja vasemmassa
palmunoksa sekä risti. Iko-

- Mistä voin tietää, että olet
olemassa vain minua varten?

- Katso tarkasti, niin voit nähdä
hiekalla kahdet askeleet. Tässä on
sinun elämänpolkusi. Minä olen
kulkenut koko ajan sinun vierelläsi.

- Mutta katso, tuossa, kun
minulla oli vaikeaa – onkin vain
yhdet ainoat askeleet! Missä sinä
olit silloin?

- Ne ovat minun askelteni jäljet.
Kun voimasi eivät riittäneet – minä
kannoin sinua!

neissa kohotettu käsi tarkoit-
taa puhumista (paitsi Kristuk-
sella ja papistoon kuuluvilla

henkilöillä se tarkoittaa siu-
naamista).

Tärkeä kanoninen lähde

tälle ikonille löytyy raama-
tunkohdasta Luuk. 1:26-38.

Leena Lomu
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Näin puhui Leena
Nortamaa tavates-
samme hänen ko-

dissaan Kotkassa, meren
lähellä, kauniin puiston
reunassa. Ei ole sattumaa,
että hänen kotinsa on juuri
tässä paikassa. Kun kodin
vaihto tuli aikanaan ajan-
kohtaiseksi hänen elämäs-
sään tapahtuneiden muu-
tosten vuoksi, uuden ko-
din valintaperuste oli, että
kirkko näkyy ikkunasta ja
että vanhana sinne pääsee
ilman apua. Kotkan Pyhän
Nikolaoksen kirkko on
Isonpuiston keskellä ja
Leena Nortamaan koti sa-
man puiston vieressä.

Työt lahjaksi
Hänen kättensä töitä on
nähtävissä seurakunnas-
samme monessa muodos-
sa. ”Olen tehnyt työni
omalle kirkolle ja Jumalan
kunniaksi”, Leena toteaa.
Hän ompeli muun muassa
Kotkan kirkon 200-vuotis-
juhliin täydellisen papin
puvuston, puvut diakonille
ja kolmelle alttaripalvelijal-
le. Erikokoisia ponomarin
pukuja sekä ehtoollispeit-
teitä on vuosien mittaan
valmistunut useita. Viimei-
simpiä töitä ovat vuonna
2005 valmistuneet kirkkoli-
put pellavakankaalle maa-
lattuine Pyhän Nikolaok-
sen ja Neitsyt Marian kuo-
lonuneen nukkumisen iko-
neineen. Materiaalit ovat
seurakunnan hankkimia,
mutta työt Leena Nortamaa
on tehnyt lahjana seura-
kunnallemme.

Taiteilija Jumalan
armosta
Vastauksena kysymyksee-

ni, miten hänestä tuli iko-
nimaalari, Leena Norta-
maa kertoi, että ensimmäi-
sen sysäyksen antoi lainak-
si saatu kirja, joka esitteli
useita satoja Neitsyt Mari-
an ikoneja ja jossa oli ker-
tomuksia niiden ihmete-
oista. Neitsyt Marian ikonit
ovatkin erikoisesti hänen
sydäntään lähellä. ”Ikoni-
maalaus on minulle ruko-
usta alusta loppuun. Se on
rukoustyötä. Sitä ei voi
tehdä, jos ei ole rauha sy-
dämessä,” hän toteaa. Lee-
na on myös kirkkokuoro-

Sydän lepää työssä
Taiteilija Leena Nortamaa:

Leena Nortamaa rukoustyönsä ääressä. Valmistumassa on suurten
juhlapyhien tapahtumaikoneista Herran ratsastus Jerusalemiin –
ikoni. Kuva: Leena Karjalainen

 ”Olen pappien käyttämä ”hätävarakummi”, ollut sitä jo isä Filadelfos Laakson ajoista
lähtien. Minuun on turvauduttu, jos muualta ei ole löytynyt ortodoksiksi kastettavalle
lapselle ortodoksikummia. Kirkkokummi olen lähes kymmenelle lapselle. Lisäksi minusta
on tullut useiden kirkkoon liittyneiden aikuisten kummi. Kaikkiin kummilapsiini en ole
voinut pitää yhteyttä joidenkin lasten elämäntilanteiden vuoksi. Olen sanonut, että minun
luokseni saa tulla ja kysyä neuvoja, mutta omia näkemyksiäni en kenellekään tyrkytä.”

lainen ja sanoo, että ikoni-
maalaus ja kirkkolaulu
kulkevat käsi kädessä. Esi-
merkiksi akatistoveisuista
löytyvät sanoina aiheet
Neitsyt Marian ikoneihin,
joita hän on eniten maa-
lannut. Leena Nortamaa
on ollut joillakin lyhyillä
ikonimaalauskursseilla,
mutta paras opettaja hä-
nelle on ollut kotkalainen
Mirjam Laine, joka kym-
menen vuoden ajan ohjasi
seurakunnan ikonimaa-
lauskerhoa.

Leena Nortamaa on ol-

lut mukana uuden seura-
kuntasalin sisustuksen
suunnittelussa. Nykyisin
hän huolehtii kirkon juh-
laikoneiden kukkaseppe-
leiden sommittelusta. Niis-
täkin näkee, että hän hallit-
see värien käytön. Hän
kertoi saaneensa jo koulus-
sa opettajiltaan palautetta
tästä asiasta. Kannustus on
myönteisesti vahvistanut
hänen taiteellista itseluot-
tamustaan ja vaikuttaa
edelleen Leenan työskente-
lyyn. Kodin seinillä on
myös useita hänen itsensä
maalaamia herkkiä akva-
rellitöitä. Leena Nortamaa
on taiteilija Jumalan ar-
mosta.

Musiikki tuli hänen
elämäänsä jo 1940-luvulla,
kun hän pikkutyttönä
esiintyi ensimmäisen ker-
ran julkisesti ensin karja-
laisten juhlassa Kotkassa ja
sitten ONL:n tilaisuudessa
Lappeenrannassa. ”Olen
kiitollinen taiteellisista lah-
joistani. Niiden ansiosta
masennus ei pääse yllättä-
mään. Rakastan niin pal-
jon kauneutta, että ei ole
aikaa katsoa murhetta. Sii-
tä muistan olla kiitollinen.
Kauneus löytyy meidän or-
todoksisesta uskostam-
me,” Leena Nortamaa sa-
noo.

…ja monta muuta
soittajaa
Kotkalaisena mieleen nou-
sevat vielä kysymyksiä he-
rättävät laulun sanat:
”Miettinen ja Nortamaa ja
monta muuta soittajaa…”
Kyllä, kyseessä on Leenan
ammattimuusikkona nuo-
ruudessaan toiminut avio-
mies, jonka soitantoa nuori
Juha Vainio hieman salaa
seuraili ja aikanaan sitten
otti mukaan lauluihinsa.
Nuori aviovaimo Leena
kirjaili käsin tämän Olli
Miettisen orkesterin poiki-
en esiintymispaitoihin or-
kesterin tunnuskirjaimet.
Leena Nortamaan luovuu-
desta ovat vuosien myötä
saaneet siis nauttia muut-
kin kuin seurakuntamme
jäsenet.

Leena Karjalainen
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JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan seurakunta

PYHÄKÖT:

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

YHTEYSTIEDOT:

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

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
puh. (05) 451 5511, fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10-13
lappeenranta@ort.fi
Kirkkoherra Markus Petsalo, puh. 0400 253 370, markus.petsalo@ort.fi
Pastori Timo Tynkkynen (puhuu venäjää), puh. 0400 654 883,
timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Pastori Makarios Alatalo (puhuu venäjää), puh. 040 774 2575
lappeenranta@ort.fi
Opettaja Kirsi Rovio (puhuu venäjää), puh. 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi
Opettaja Sanna Salonen (puhuu venäjää), puh. 050 337 9397,
sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Seurakuntamestari, diakoni Veikko Tiittanen, puh. 040 093 3287
Kiinteistöasiat: Seppo Salpakari, puh. 0400 255 988,
seppo.salpakari@lentovene.com

LAPPEENRANTA, POKROVAN KIRKKO

HELMIKUU
Ke 21.2. klo 18 paastoliturgia
Ortodoksisuuden sunnuntai
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU
Pe 2.3. klo 18 paastoliturgia
La 3.3. klo 10 liturgia slaavin kielellä
La 3.3. klo 18 vigilia
Su 4.3. klo 10 liturgia
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia
Ristin kumartamisen sunnuntai
La 10.3. klo 18 vigilia, ristin esiinkanto
Su 11.3. klo 10 liturgia
Ke 14.3. klo 18 paastoliturgia
Johannes Siinailaisen sunnuntai
La 17.3. klo 18 vigilia
Su 18.3. klo 10 liturgia
To 22.3. klo 18 katumuskanoni
Pe 23.3. klo 18 paastoliturgia
Neitsyt Marian ilmestyksen juhla
La 24.3. klo 18 juhlavigilia, KS piispa Arseni
Su 25.3. klo 10 liturgia, KS piispa Arseni
Pe 30.3. klo 18 paastoliturgia
Lasaruksen lauantai
La 31.3. klo 9 liturgia
Palmusunnuntai
La 31.3. klo 18 juhlavigilia

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 10 liturgia
Ma 2.4. klo 18 paastoliturgia
Ke 4.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelun sakramentti
To 5.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 5.4. klo 18 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 6.4. klo 16 ehtoopalvelus, hautakuvan esiinkanto
Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto
La 7.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Pääsiäisyö
La 7.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto,

aamupalvelus ja liturgia
Su 8.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus

JOUTSENO, Pulpin ev.lut. kappeli
To 22.2. klo 18 katumuskanoni
La 17.3. klo 10 liturgia
Ma 9.4. klo 10 liturgia, II pääsiäispäivä

IMATRA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Pe 23.2. klo 18 paastoliturgia
LA-SU 24.-25.2. pyhiinvaellusmatka Valamon ja

Lintulan luostareihin
Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia

MAALISKUU

Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 3.2. klo 18 vigilia
Su 4.3. klo 10 liturgia
Pe 9.3. klo 18 paastoliturgia
Ristin kumartamisen sunnuntai
La 10.3. klo 18 vigilia, ristin esiinkanto
Su 11.3. klo 10 liturgia

Ti 13.3. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Kristuksen
kärsimyksille

Pe 16.3. klo 18 paastoliturgia
Su 18.3. klo 10 liturgia slaaviksi
Ke 21.3. klo 18 paastoliturgia
Ke 28.3. klo 18 paastoliturgia
Lasaruksen lauantai
La 31.3. klo 18 juhlavigilia

HUHTIKUU

Palmusunnuntai
Su 1.4. klo 10 liturgia
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia
Ke 4.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelun sakramentti
To 5.4. klo 19 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 6.4. klo 14 ehtoopalvelus, hautakuvan esiinkanto
Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto

hautakuvan kanssa
La 7.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Pääsiäisyö
La 7.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus

ja liturgia
Ma 9.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 11.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto
La 14.4. klo 18 vigilia
Su 15.4. klo 10 liturgia, Tuomaan sunnuntai
Ti 17.4. klo 14 panihida, vainajien pääsiäinen
La 28.4. klo 18 vigilia
Su 29.4. klo 10 liturgia slaaviksi

PARIKKALAN TSASOUNA
La 27.1. klo 10 liturgia, Johannes Krysostomos (Markus)
To 22.2. klo 18 katumuskanoni
Su 18.3. klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai
Su 29.4. klo 10 liturgia, halvaantuneen sunnuntai
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LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN VÄESTÖMUUTOKSET 2006
Jäseniä 1.1.2006 1727 henkilöä. Vuoden aikana
- syntyi 12,
- siirtyi ortodoksisesta seurakunnasta 64,
- kirkkoon liittyi 67,
- kuoli 19,
- muutti ortodoksiseen seurakuntaan 54,
- kirkosta erosi 9,
- poistui 82 henkilöä.

Väestö kasvoi 143 henkilöllä. Muutos oli 61 henkilöä lisäystä.
Jäseniä koko väestössä oli 1.1.2007 yhteensä 1788 henkilöä.
Poissaolevassa väestössä ulkomailla yhteensä 62 henkilöä.

KASTETUT

Hyyrynen Henri Johannes
Starchenko Daniel Mico
Rots, Savva Mikael
Kähärä. Petra Katja
Rots, Daniel Kristian
Kivimäki Elmo Tapio
Drebnoskok, Denis Anton
Lokasov, Kristian Mikael
Sissonen Onni Aleksanteri
Rantalainen, Jonne Veikko
Rantalainen, Janne
Nikkari, Stefan
Kaipala Eemil Niilo Viljam
Hartikainen Leea-Mari Anni
Liimola Tito Olavi Mikael
Silvo, Seppo Stepan Petri
Aho, Sofia Emilia

IKUINEN MUISTO

Lauronen Martta  81 v.
Porali Viktor 76 v.
Paavilainen Olga 96 v.
Kuismin Martti 72 v.
Mäkinen Anna 90 v.
Salmela Niina 91 v.
Arjonsalo Nikolai 90 v.
Alisto Jorma Johannes 63 v.
Suokas Anna 93 v.
Nevavesi Kari Juhani 52 v.
Smura Lauri 81 v.

KIRKKOON LIITTYNEET

Nikkari, Elena
Nikkari, Stefan
Bulankina, Alla
Kähärä, Petra Katja
Drebnoskok, Denis Anton
Drebnoskok, Anton
Kuleshova, Maria
Heikkinen, Olga
Siivo, Margarita

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN PERHETAPAHTUMIA 1.8.-31.12.2006

Kuvaja, Violetta
Efremova, Julia
Lokasov, Kristian Mikael
Jilkine, Vladimir
Rissanen, Lidia
Tuuha, Enni
Korshunova, Irina
Rantalainen, Niko
Rantalainen, Janne
Raatikainen, Irina
Rantalainen, Jonne Veikko
Raatikainen, Elviira
Rantalainen, Alla
Potemkina, Evgenia
Vähäkangas, Irina
Vardiachvili, Ofika
Siivo, Seppo Stepan Petri
Aho, Aleksei
Aho, Elena
Aho, Timo Antti
Aho, Sofia Emilia
Klygo, Irina
Sotejeff, Eeva Liisa Marjatta

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET

Hartikainen, Alex Mikael
Hartikainen, Maria

Rumbin, Jussi Joonas
Immonen, Irina
Immonen, Kristian Petter
Immonen, Markus Daniel
Bogdanoff, Kari Aleksi
Vuojärvi, Ville Timo
Heino, Marjo-Riitta
Rahkonen, Eeva Maria
Tentke, Meiju Maarit
Petrow, Henri Markus
Härkönen, Jekaterina
Bastrakova, Olga
Vopilovskaya, Alina
Lumisalmi, Anna
Maaninen, Miia Susanna
Keronen, Jukka-Pekka
Blinnikka, Tanja Maarit
Seker, Riitta Lea
Jakovlev, Mikko
Toivanen, Jonna Susanna
Liimola, Sami Markus
Koverola, Sami Petteri
Laumanen, Helmi
Rastas, Teemu Santeri
Kuntola, Alli Alla
Tanskanen, Janne Antero
Jääskeläinen, Lea Anneli
Palviainen, Tanja Helena

VIIME LOKAKUUSSA Lap-
peenrannassa oli ortodok-
sioppilaiden vanhempainil-
ta. Illan kuluessa kyselim-
me, millaisia toiveita van-
hemmilla olisi seurakun-
nan lasten- ja nuortentoi-
minnalle. Yksi vanhemmis-
ta ehdotti lauantaisin ole-
vaa lastenkerhoa. Päätim-
me tarttua ideaan ja toteut-
taa sen. Idea sai nimekseen
”sukkelat sormet”.

Kyseessä on askartelu-
kerho, joka on suunnattu
7-12-vuotiaille koululaisil-
le. Kerhossa teemme kaik-
kea sitä kivaa, mitä koulus-
sa ei ehdi tekemään. Tänä
keväänä kerho kokoontuu
aluksi kokeiluluontoisesti
vain viisi kertaa.

Kerhossa on valmistet-

Sukkelat sormet vauhdissa…
… käden taitojen salaisuuksia

tu ensimmäisellä kerralla
silkkipaperien avulla ikku-
naan laitettava ikoni. Pie-
netkin sormet onnistuvat
sellaisen tekemisessä, jos
on hieman tottumusta sak-
sien käytössä. Suuremmat
sormet voivat kokeilla pa-
periveitsellä leikkaamista.
Toisella kerralla on askar-
reltu italialaisissa tunnel-
missa. Sukkelat sormet ot-
tivat haasteekseen omien
aarrelaatikoiden askartele-
misen maalien, liimalakan
ja kauniiden kuvien avulla.
Laskiaisviikonloppuna oli
toiveissa päästä pulkkamä-
keen. Taivaat aukenivat
tätä juttua kirjoitettaessa ja
saimme lunta! Elämme sii-
nä toivossa, että pääsem-
me laskemaan mäkeä var-

mastikin Suomen historial-
lisimmassa pulkkamäessä
Lappeenrannan Linnoituk-
sella! Siinä saa jokainen
punaiset posket ja riemulli-
sen mielen, kun palkintona
on jokaiselle vihmerälle
mäenlaskijalle maha täy-
teen pullaa. Se on ihmeel-

listä, miten paljon lämmin-
tä pullaa ja kylmää maitoa
voi mahtua pieneen näper-
telijään…

Kun tämä lehti ilmes-
tyy, on kerhosta jäljellä
vielä kaksi kertaa. Jos vielä
löytyy niitä toimettomia
sormia, jotka kaipaavat te-
kemistä, niin äkkiä soitta-
maan Kirsi-opelle, puh.
050 367 5181. Kahden vii-
meisen kerran ohjelma on
seuraava:
●  LA 3.3. klo 10-14
Kiiltävät kankaat somat,
helmet, paljetit kivat. Niis-
tä pääsiäismunat omat.
Mitä tarkoittavat pääsiäis-
munassa kirjaimet XA! ja
XB!
●  LA 17.3. klo 10-14
”Virboi varboi tuoreeks
terveeks, tulevaks vuueks.
Siulle vitsa, miulle jäitsä.
Jumala sinua siunatkoon!”
Virpovitsakukkien ja pää-
siäiskorttien salaisuuksien
selvittämistä.

Toteutuneesta kerho-
toiminnasta saamme var-
maan lukea tulevissakin
lehdissä. Jos aikuistenkin
sormia alkoi nyt syyhyttää,
niin soitelkaa. Otan koko
ajan vastaan toiveita erilai-
sista kerhoista. Ottakaa yh-
teyttä!

Kirsi Rovio,
uskonnonopettaja ja
askartelutäti

PS. Haastan seurakuntalaiset
säästämään minulle tyhjiä
tulitikkulaatikoita tulevien
askarteluideoitten toteutta-
mista varten. Tarvitsen niitä
ainakin 500 kpl!

Lapset askartelevat kirkkolippua Kirsi-opettajan johdolla. Kuva: MP

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia
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SUOMEN EU-puheenjohta-
jakaudella Lappeenrannas-
sa Linnoituksen taidemu-
seon tiloissa järjestettiin
syyskuun ensimmäisinä
päivinä EU:n ulkoministe-
rien kokous. Pokrovan kir-
kon pihassa ja edessä par-
veili tuolloin suurin jou-
koin kokouksen vieraita ja
median edustajia. Arvaten-
kin käynti Lappeenrannan
ortodoksisessa kirkossa oli

Ulkoministerit kokoontuivat Lappeenrantaan
suosituimpia oheisohjel-
mia (kuva 1) tämän kan-
sainvälisen tapahtuman
yhteydessä.

Mukana oli myös KP
Nikean metropoliitta Jo-
hannes (kuva 2), joka ym-
märtäen harvinaisen ta-
pahtuman suomat mahdol-
lisuudet halusi seurakun-
taa avustaen kertoa Suo-
men ortodoksisesta kirkos-
ta kansainvälisille vieraille

ja median edustajille. Hän
oli etukäteen laatinut kir-
kostamme englanninkieli-
sen lehdistötiedotteen.
Myös esipaimenemme
Ambrosius antoi tapahtu-
maan mukaan teologisen
sihteerinsä arkkimandriit-
ta Andreaksen. Lisäksi
saimme avuksi kirkon
opastukseen kielenkääntä-
jä Malcolm Hicks‘in Mik-
kelistä. Hänen teknisten
viimeistelyjensä avulla
saimme toimitetuksi ta-
pahtumaa varten Pokrovan
kirkon englanninkielisen
esitteen.

Lappeenrannan Lin-
noitus oli ministerikokouk-
sen aikana poliisien saarta-
ma. Alueelle pääsi vain eri-
tyisillä luvilla, joita myön-
nettiin todella tarkan har-
kinnan jälkeen. Autolle oli
lähes mahdotonta saada
minkäänlaista kulkulupaa.

3

1

2

Kuvat ja teksti: Markus Petsalo

➤
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Meidän tapauksessam-
me vasta Nikean metropo-
liitan henkilökohtainen ar-
vovalta avasi portit.

Minister ikokouksen
tärkeimpinä kokousaikoina
kirkossamme olivat kan-
sainvälisten vieraiden
kanssa keskustelemassa
edellä mainittujen lisäksi
oman seurakunnan työnte-
kijät: teologian maisterit
Kirsi Rovio ja Sanna Salo-
nen, pastori Makarios Ala-
talo, diakoni Veikko Tiitta-
nen ja isä Markus Petsalo.

Kokouksen molempina
päivinä kirkossa kävi noin
sata vierasta. Heidän jou-
kostaan tunnistettiin mm.
EU:n neuvoston ulkopoliit-
tinen edustaja, pääsihteeri
Javier Solana ja EU:n ko-
mission ulkosuhteiden ko-
missaari Benita Ferrero
Waidner. Lisäksi kirkossa
vierailivat ainakin ulkomi-
nisterit Unkarista, Itäval-
lasta, Kreikasta, Bulgarias-
ta, Slovakiasta, Saksasta,
Ranskasta, Kyprokselta ja
Espanjasta.

Kokousta seuranneen
median mukana meni mo-
niin Euroopan maihin mie-
lenkiintoisia haastatteluja
ja kauniita kuvia maamme
vanhimmasta ortodoksi-
sesta kirkosta (kuva 3).

Kiitos kaikille teille,
jotka osallistuitte onnistu-
neen tapahtuman toteutta-
miseen!  ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

Päiväpiiri kokoontuu edelleen
Lappeenrannan Linnoituksen
seurakuntasalissa. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille ikään katso-
matta. Tapahtuma alkaa rukous-
hetkellä, jonka jälkeen nautitaan
yhteinen ateria. Hengellinen ra-
vinto saadaan pyhän evanke-
liumin tekstistä Markuksen mu-
kaan. Tämän jälkeen katsomme
dvd-videon kirkollisesta aihees-
ta. Lopuksi nautitaan vielä kah-
via tai teetä pullan kanssa. Tilai-
suus on torstaisin ja kestää rei-
lut kaksi tuntia.
Kokoontumisajat:
●  TO 22.2. klo 13. luetaan Mar-
kuksen 8. luku: Jeesus ruokkii
neljätuhatta miestä
●  TO 8.3. klo 13. luetaan Markuk-
sen 12. luku: Vertaus viinitarhan
vuokraajista
●  TO 22.3. klo 13. luetaan Mar-
kuksen 14. luku: Pääsiäisateria
●  TO 12.4. klo 13. luetaan Mar-
kuksen 16. luku: Jeesuksen ylös-
nousemus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KUVAKERTOMUKSIA
ATHOKSELTA

Näemme kuvia Jumalanäidin
puutarhasta. Nämä filmit tarjo-
avat ainutkertaisia elämyksiä
pyhiinvaeltajien kokemuksista
Pyhällä vuorella. Tilaisuudet pi-
detään Lappeenrannan Linnoi-
tuksen seurakuntatalolla kello
18 alkaen. Tilaisuudet ovat avoi-
mia kaikille. Väliajalla on teetar-
joilu.
Kokoontumisajat:
●  KE 28.2. Burazerin kelja ja Stav-
ronikitan luostari
●  TI 13.3. Karakalloksen ja Iviro-

nin luostarit
●  KE 28.3. Andreaksen skiitan
kokoöinen jumalanpalvelus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPPEENRANNAN TIISTAI-
SEURA

Tiistaiseuran toiminta jatkuu
Lappeenrannan Linnoituksen
seurakuntasalissa tiistaisin kello
15 seuraavasti: 6.3., 20.3., 31.3.
myyjäiset, 17.4. ja 22.5. Opinto-
aiheena ONL:n julkaisu ”Orto-
doksinen koti”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MIESTENILTA

Miesten kokoontuminen jatkuu
kerran kuukaudessa. Illan ohjel-
massa on niille saunominen, jot-
ka haluavat. Nautimme kevyen
iltapalan ja keskustelemme
ajankohtaisista kysymyksistä.
Ilta päättyy yhteiseen rukous-
hetkeen.
Kokoontumisajat ja –paikat:
●  TO 15.3. klo 18 Upseerikerho
●  TO 12.4. klo18 uimahallin tak-
kahuone
●  TO 17.5. klo 18 Solkei

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Kokoontumiset Lappeenrannan
Linnoituksen seurakuntatalossa
jatkuvat seuraavasti:
●  24.2. klo 16.30 vuosikokous
●  24.-25.3. pyhiinvaellus Vala-
moon
●  31.3. pääsiäismyyjäiset
Loppukevään ohjelmasta ilmoi-
tetaan myöhemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kirkkokuoron harjoitukset Lap-
peenrannassa 6.3, 20.3, 17.4. ja 9.5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN ORTO-
DOKSINEN OPINTOPIIRI

”Kirkastuminen” kokoontuu pa-
rittomien viikkojen tiistaina klo
16 osoitteessa: Orioninkatu 5,
kerhotila. Tervetuloa!
Isä Makarios

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HENGELLISIÄ LAULUJA
VENÄJÄKSI

Seurakunta kutsuu halukkaita
laulamaan kuorossa hengellisiä
lauluja venäjäksi. Kokoonnum-
me keskiviikkoisin klo 18.00
osoitteessa Kristiinankatu 7.
Isä Makarios

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hyvät seurakuntalaiset!

Neitsyt Marian ilmestyksen suu-
ressa juhlassa 24. –25.3. juma-
lanpalvelukset kirkossamme
toimittaa KS Joensuun piispa
Arseni ja seurakunnan papisto.
●  24.3. klo 18 juhlavigilia
●  25.3. klo 10 liturgia, klo 12 yh-
teinen ateria ja piispa Arsenin
luento.
Ortodoksisen uskon ja elämän
kysymyksiin liittyvä avoin kes-
kustelu. Odotamme teitä ja ys-
täviänne yhteiseen juhlaan Pok-
rovan kirkkoon!

Vuoden 2006 ylimääräisen kirkolliskokouksen valmisteluvaliokunta kokoontui 14.11.2006. Uusien
säännösten mukaan valmisteluvaliokunta lakkautetaan, joten tämä oli viimeisen valmisteluvaliokunnan
viimeinen kokous. Jäsenet vasemmalta: Paavo Harakka, Heikki Piironen, Seppo Salpakari (pj.), Arto Leskinen ja
Timo Mäkirinta. Kuva: Paavo Harakka.

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia
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Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPPEENRANTA

Seurakuntamme kerhot toimi-
vat kevätkaudella Lappeenran-
nan kirkolla ja seurakuntasalilla.
●  Lastenkerho maanantaisin klo
17-18. Kokoontumisajat: 5.3,
12.3, 16.4, 23.4, 30.4. ja 7.5.
●  Venäjänkielinen lastenkerho
maanantaisin klo 16.30.-17.30.
Ohjaajat ovat Olga Hodokainen
ja Olga Chevtsov, puh. 040 763
0735.
●  Sunnuntaikerho on samaan ai-
kaan liturgian kanssa. Lapset tu-
levat aluksi seurakuntasalille klo
10:een mennessä. Lapset tulevat
ohjaajan kanssa kirkkoon hie-
man myöhemmin, kuitenkin en-
nen ehtoollista. Päivämäärät
ovat 18.3. ja 1.4.
●  Koululaisten askartelukerho
”Sukkelat sormet” pidetään lau-
antaisin 3.3. ja 17.3. klo 10-14.
Päivän aikana on käsillä teke-
mistä, ruoka ja välipala. Kerhoa
ohjaa uskonnonopettaja Kirsi
Rovio, puh. 050 367 5181.

Kevään aikana järjestetään
muutama nuorten tapahtuma.
Tiedustelut: Sanna Salonen, puh.
050 337 9397.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KESÄLEIRI

Lasten ja nuorten kesäleiri jär-
jestetään Rautjärven Viimolassa
18- 21.6. Lisätietoja myöhem-
min keväällä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TOIMINTAA ONL:N KANSSA

Yhteistyössä ONL:n kanssa voi
osallistua seuraaviin tapahtu-
miin:
●  23.-25.2. leirinohjaajien eri-
koiskurssi Joensuussa
●  23.-25.3. leirinohjaajien perus-
kurssi Puroniemessä
●  20.-22.4. ONL:n vuosijuhlat
Kuopiossa
●  17.-20.5. leirinohjaajien jatko-
kurssi Puroniemessä

Tiedustelut lapsi- ja nuoriso-
työstä: Minna Karhapää, puh.
050 367 3978

Seurakunnan kirjastot palvelevat
Oletko kiinnostunut
-  oman kirkkosi historiasta, opista, elämästä?
-  luostareista, kilvoittelusta, pyhistä ihmisistä?
-  rukouksesta, paastosta, sakramenteista?
Seurakunnan tiloissa Lappeenrannassa ja Imatralla omat pienet kirjastomme tarjoavat
seurakuntalaisille luettavaksi aineistoa erityisesti edellä mainituista aiheista – pääosin
suomeksi, jossain määrin venäjäksi.

Kirjojen lainaaminen on mahdollista seurakunnallisten tilaisuuksien yhteydessä sekä
(Lappeenrannassa) kirkkoherranviraston aukioloaikoina. – Käytä tätä ilmaista mahdolli-
suutta hyväksesi tutustuaksesi kirkkomme kirjalliseen ja hengelliseen aarteistoon!

Lasten ja
nuorten

toimintaa

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä
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Mikaela ja Marina

ValamonYstävien perintei-
nen ja hyvin menestynyt
tapahtuma Lappeenran-
nassa on ollut jo monien
vuosien ajan Valamolainen
teepöytä. Tapahtumassa on
ollut vieraina sekä Vala-
mon että Lintulan edusta-
jia. Viime kerralla loka-
kuussa saimme vieraak-
semme tähän tilaisuuteen
puhumaan igumenia Ma-
rinan ja äiti Mikaelan Lin-
tulan luostarista. Kuulim-
me mielenkiintoisia matka-
kokemuksia eri maiden or-

Valamolainen
teepöytä

todoksisista naisluostareis-
ta. Kuulijoita oli seurakun-
tasalin täydeltä.

Haluamme esittää sy-
dämellisen kiitoksen Lin-
tulan luostarille ja sen
nunnille hengellisesti ri-
kastuttavasta ja hyvästä
yhteistoiminnasta myös
meidän seurakuntamme
kanssa.  ■

Kirkkokuorolaiset laulamassa viimeistä kertaa
edesmenneen diakoni Karin kanssa

DIAKONI KARIN MUISTOLLE
Kuolema tuli marraskuussa,
kutsu valoon pimeydestä.
Avoin arkku
keskellä kirkkosalia,
tuohusten hiljaiset, pyhät liekit,
Jumalanäidin hellä katse.
Vainaja pitsiliina kasvoillaan.
Sielu matkalla
kirkkolaulun saattamana
Kaikkivaltiaan luo,
hänen taivaalliseen kuoroonsa.
Kuolleessa kädessä ikoni,
sairaalapiikkien jäljet maallisesta tuskasta.

Arkku peittyy
valkoisin ruusuin,
suitsutussavuin,
jäähyväisin.
Lempeä rauha on tullut jäädäkseen.
Rakkaus

Hanni Lindeman

Imatran
kuulumisia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HENGEN JYVIÄ

Keskustelu- ja opintomahdolli-
suus kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille.

Kokoontumiset ortodoksi-
sessa seurakuntasalissa Sieni-
mäellä klo 18 seuraavina iltoina:
●  20.2. Katumuskanoni kirkossa
●  6.3. Ortodoksinen Karjala
●  10.-11.3. Oma kirkko –tapah-
tuma
●  20.3. Enemmistöstä vähem-
mistöksi
●  17.4. Ortodoksisuuden elpy-
minen Suomessa
TERVETULOA !

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIN YSTÄVÄT

Tahdotko oppia tuntemaan ja
ymmärtämään ikonien kuva-
maailman syvällistä sanomaa?

Tähän tarjoaa mahdollisuu-
den Ikonin Ystävien toiminta. Ti-
laisuuksissa perehdytään ikoni-
en hengelliseen sanomaan ja
teologiaan. Luennot on tarkoi-
tettu kaikille, jotka tahtovat sy-
ventää tietojaan kristillisestä
kirkkotaiteesta. Ikonin Ystävät
toimii opintokerhona yhteis-
työssä PSHV:n ja Kristillisen
Opintokeskuksen kanssa. Ko-
koontumiset Imatran seurakun-
tasalilla seuraavan ohjelman
mukaisesti:
Kokoontumiset klo 18:
●  5.3. suuren viikon ikoniaiheet
●  12.3. työilta
●  7.5. Pyhän Hengen lupaus

Oheismateriaalina Orto-
doksiset ikonit –kirja (ONL
2006). Ikonimaalausta voi opis-
kella Imatran Työväenopistossa
ja Etelä-Karjalan Kansalaisopis-
tossa Lappeenrannassa sekä
Joutsenon Kansalaisopistossa.
Tiedustelut: Liisa Tynkkynen,
puh. 040 838 4255.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Avointen ovien päivä
KSENIA

Ksenia-päivä on avoin päiväta-
pahtuma kaikille, jotka tahtovat
olla yhdessä lähimmäistensä
kanssa  ortodoksisessa henges-
sä. Nimensä virkistyspäivä on
saanut autuaasta Ksenia Pieta-
rilaisesta, joka kilvoitellen Kris-
tuksen tähden houkkana ohjasi
ihmisiä lähimmäisenrakkauden
toteuttamiseen. ➤

Kokoontumiset ovat kerran
kuukaudessa ortodoksisessa
seurakuntasalissa Sienimäellä.
Toimintapäivät ovat perjantai-
sin. Ohjelmassa ovat aamuruko-
ukset, lyhyt keskustelualustus,
erilaista askartelua ja muuta oh-
jelmaa.
Kevään kokoontumiskerrat:
●  9.3. Rakastanko itseäni vai
muita? – myyjäisaskartelua
●  13.4. Miten kasvan Jumalan
yhteyteen? – keväistä askarte-
lua
●  4.5. Lähimmäisen kohtaami-
nen, pihajuhla

Jos tarvitset kuljetusta, ota yh-
teyttä, puh. 0400 654 883. Terve-
tuloa viihtymään yhdessä!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIKOLAIN FOTONIEKAT

Fotoniekkojen toiminta keskit-
tyy valokuvausharrastukseen ja
sen kehittämiseen. Fotoniekko-
jen ohjelmassa on seurakunnan
internet-sivujen kehittäminen ja
kuvagallerian ylläpitäminen, va-
lokuvausta luonnossa ja kirkos-
sa yms. Tallennamme myös seu-
rakunnallisia tapahtumia ja ke-
räämme niistä kuvapankkia.
Teemme seurakuntasalille vaih-
tuvan näyttelyn. Käytössämme
on valokuvatulostin ja kuvankä-
sittelyohjelma, joilla jokainen
voi tulostaa ja käsitellä kuviaan.

Toiminnasta ilmoitetaan
tarkemmin internet-sivuilla ja
kirkollisissa ilmoituksissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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
tiistai-iltaisin klo 18.30.

Ortodoksinen kirkkolaulu
on soivaa uskonoppia ja muo-
dostaa jumalanpalveluksista
laulullisen kokonaisuuden. Mo-
nipuolinen kirkkosävelmien
maailma tarjoaa rukoilijalle laa-
jan ja harmonisen aarteen. Or-
todoksiseen neliääniseen kuo-
roomme kuuluu yli 20 laulajaa,
jotka jakaantuvat kahdeksi kuo-
roksi. Jumalanpalveluksiahan
on sekä Imatralla että Lappeen-
rannassa ja muualle seurakun-
nan alueella. Tämän lisäksi kuo

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä
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ro laulaa ekumeenisissa tilai-
suuksissa, sävelhartauksissa ja
konserteissa.

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

Uusia laulajia otetaan kuo-
roon, tiedustelut kuoronjohta-
jalle, isä Mauri Patroselle, puh.
040 595 1688.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMATRAN TIISTAISEURA

Tiistaiseura kokoontuu Sienimä-
en seurakuntasalissa pääsään-
töisesti tiistaisin kello 14.00. Ke-
vään 2007 teemana on Oma
kirkko – kasvaminen kristillisessä
elämässä:
●  27.2. Kirkon jäseneksi tulemi-
nen
●  10.-11.3. Oma kirkko –tapah-
tuma
●  13.3. Ehtoolliseen valmistau-
tuminen
●  27.3. Virpovitsatalkoot
●  31.3. Pääsiäisherkkujen myy-
jäiset klo 11-13
●  17.4. Vainajien pääsiäinen,
kuolema
●  24.4. Ortodoksinen arki

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PYHIINVAELLUSMATKA
Valamoon ja Lintulaan
24.-25.2.

Perinteinen suuren paaston py-
hiinvaellusmatka luostareihim-
me. Osallistumme jumalanpal-
veluksiin ja pysähdymme kii-
reen keskellä. Matkan hinta si-
sältäen bussin, ruokailut ja ma-
joituksen: hotelli 95 € / henkilö
ja vierasmaja 80 € / henkilö. Si-
tovat ilmoittautumiset 4.2. men-
nessä, puh. 0400 654 883.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OMA KIRKKO –tapahtu-
ma

Viikonlopputapahtuma 10.-
11.3. Kuinka elää ja toimia kirkon
jäsenenä? Kuinka voin tuntea
kirkon omaksi hengelliseksi ko-
dikseni? Luennoitsijana mm.
Vladimir Sokratilin Valamon
Kansanopistosta. Tapahtumasta
tarkemmin kirkollisissa ilmoi-
tuksissa. Lastenhoito on järjes-
tetty tilaisuuden aikana

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PIKKU-MIIKKULAN LASTEN-
KERHO

Iloista toimintaa pienille seurakunta-
laisille tiistai-iltaisin kello 18 seura-
kuntasalissa: askartelua, leikkejä ja
muuta mukavaa. Kokoontumiset
20.2., 6.3., 20.3., 27.3., 17.4., 24.4. ja 8.5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEKERHO

Pikkulapset vanhempineen ovat ter-
vetulleita perhekerhoon, jossa tutus-
tumme kirkon elämään ja kohtaam-
me toisia perheitä perjantaisin klo
10-12 seuraavina päivinä yhdessä
Ksenia-piirin kanssa: 9.3., 13.4. ja 4.5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUNNUNTAIKERHO

Sunnuntaikerhot pidetään liturgia-
palveluksen aikana, jolloin lapset tu-
levat ensin kerhoon ja samanaikai-
sesti vanhemmat voivat levähtää kir-
kossa. Lapset tulevat ohjaajan kans-
sa kirkkoon ehtoolliselle. Kerhot al-
kavat seuraavina sunnuntaina klo 10:
10.-11.3. ja 15.4.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN PÄÄSIÄISJUHLA
maanantaina  9.4.

Pääsiäisjuhla lapsiperheille toisena
pääsiäispäivänä. Liturgia alkaa kello
10, lopussa juhlallinen ristisaatto.
Seurakuntasalissa herkkuja pääsiäi-
sen kunniaksi. Kirkonkellojen soittoa
kaikille!

Seuraa myös Uutisvuoksen per-
jantain kirkollisia ilmoituksia ja net-
tisivuja: www.ort.fi/imatra. Tieduste-
lut lapsi- ja nuorisotyöstä: Minna Kar-
hapää, puh. 050 367 3978.

Vedenpyhitys kirkon praasniekkajuhlassa Vuoksen rannalla
vedenpyhityspuiston laiturilla 6.12.2006.

Teppo Alvoittu piti Imatran
kirkon praasniekassa juhlapu-
heen käsitellen "Oma kirkko" -
teemaa eli sitä, kuinka ortodok-
sinen kirkko on vaikuttanut
elämän eri vaiheissa.

Kuvat sivuilla 25-26: Hannu Mutanen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÄÄSIÄISHERKKUJEN
MYYJÄISET

Lauantaina 31.3. klo 11-13 pe-
rinteisten pääsiäisherkkujen
myyjäiset, joissa saatavilla pas-
haa, kulitsaa ja monia muita
herkkuja. Virpovitsoja, tuohuksia
yms.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÄÄSIÄISYÖN JUHLA-
ATERIA

Pääsiäisyön jumalanpalveluk-
sen jälkeen 8.4. seurakuntasalil-
la on tarjolla perinteinen juhla-
ateria. Lammasaterian hinta on
omakustanteinen, 5 € / henkilö.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PUURISTIKURSSI

Loppukevääksi on suunnitteilla
viikonlopun mittainen puuristi-
kurssi, jossa kurssilainen ehtii
tehdä puisen ristin opettajan
johdolla. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.

➤
Lasten ja
nuorten

toimintaa

25ANALOGI  1/2007

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
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Jouluaaton juhlavigilian 
polyeleonvoitelu Imatran 
kirkossa.

Nuoret ponomarit, mikael 
tynkkynen ja Niko Korjula, 
avustavat jumalanpalveluk-
sissa ahkerasti.

Imatran kirkon pappi ja ponomarit mikko mentu, lukija Jorma 
Liesma, Jorma Pöntinen ja mikael tynkkynen.

Monikielinen lasten joulujuhla Imatralla 26.12.2006. maahan-
muuttajat olivat valmistaneet yhdessä lastenkerhojen kanssa 
monipuolisen ohjelman, joka kertoi lauluin ja näytelmin joulun 
sanomasta ja merkityksestä.

Imatran käräoikeuden tuomarit, lautamiehet, henkilkunta ja 
poliisin johtohenkilöt kokoontuivat 8.1.2007 historiansa 
ensimmäisen kerran käräjäoikeuden istuntokauden alkajaisru-
kouspalvelukseen ortodoksiseen kirkkoon Imatralla.

Imatran kirkon praasniekkaan kutsutaan vuosittain alueella 
vuoden aikana merkkipäiviänsä viettäneitä yhteiseen juhlaan. 
Kuvassa osa juhlasankareista, vanhimpana 90 vuotta täyttänyt 
Lydmila Pennanen tyttärensä raija tiittasen avustamana.

Православный  кружок
«РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ»
Мы собираемся в приходском зале 
Св.-Никольской церкви в Сиенимяки. 
У нас можно петь и изучать русские 
лирические и церковные песни, 
ознакомиться с традициями православия. 
Для детей своя программа,  
которую ведет профессиональные 
воспитательницы. 

Раз в месяц совершается литургия на славянском 
языке, после службы чай и беседа о православии. 

По понедельникам 
-в 18.15 детский хор
По средам
- в 18-19.30  хор для взрослых
По четвергам 
- детские музыкальные группы в 17 часос
- в 17.00 детский кружок,  во время кружков для 
родителей беседа о правослвсной вере
- в 18 часов хор

ПС. Смотри наши объявления по пятницам в газете 
Uutisvuoksi!
Доплнительныя сведения: отец Тимофей 
0400 654 883, Татьяна Брагина 040 846 2899, 
Алина Виркунен 040 875 8635.
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JUMALANPALVELUKSET
Haminan seurakunta

PYHÄKÖT:

VARUSKUNTAKATU 14
45100 KOUVOLA

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherra Leo Huurinainen,
puh. (05) 312 0839, 040 095 0631, sähköposti: leo.huurinainen@ort.fi
Vt. kanttori Kari Päivinen, puh. 040 866 7686, sähköposti:
kari.paivinen4@luukku.com
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 040 535 6667, sähköposti:
martti.honkaselka@pp.inet.fi
Pastori Johannes Wuorlinna, puh. 050 589 9011, sähköposti:
jouko.wuorlinna@kolumbus.fi
Pastori Vassi Livio, puh. (05) 344 5909, sähköposti:
vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri, puh. 041 441 1174, sähköposti:
ville.kiiveri@ort.fi
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen, puh. (05) 312 0839,
040 704 7171, sähköposti:marita.nieminen@ort.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen, puh. 040 095 8760,
sähköposti: juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, puh. 040 548 7680, sähkö-
posti: jaana.juka@pp.inet.fi
Kirkkojen isännöitsijät:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko, Jukka Jauhiainen, puh. 0400
958 760
Kouvolan Pyhän Ristin kirkko, Esa Nieminen, puh. (05) 322 0440
Myllykosken tsasouna, Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
Haminan hautausmaan kirkko, pastori Vassi Livio, puh. (05) 344 5909

HAMINAN KIRKKO

HELMIKUU

Ma 19.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 22.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

MAALISKUU

La 3.3. klo 10 liturgia (slaavi)
Pe 9.3. klo 18 paastoliturgia
La 10.3. klo 18 vigilia
Su 11.3. klo 10 liturgia
Pe 16.3. klo 18 paastoliturgia
La 17.3. klo 9 parastasis
To 22.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 24.3. klo 9 akatistospalvelus
Pe 30.3. klo 18 paastoliturgia
Herran ratsastus Jerusalemiin
La 31.3. klo 18 vigilia

HUHTIKUU

Su 1.4. klo 10  liturgia
Suuri tiistai
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia
Suuri torstai
To 5.4. klo 9 liturgia
Pe 6.4. klo 18 iltapalvelus
Su 8.4. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 13.4. klo 10 liturgia, koululaiset

KOUVOLAN KIRKKO

HELMIKUU

Ke 21.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 23.2. klo 17 paastoliturgia, metropoliitta Ambrosius,
samana iltana klo 19 Ortodoksiakeskus Sypressin 10-vuotisjuhla-
hetki ja kuvataiteilija Jari Arffmanin St. Pragburg –näyttelyn
avajaiset
Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia

MAALISKUU

La 3.3. klo 18 vigilia
Su 4.3. klo 10 liturgia
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia
La 10.3. klo 9 parastasis
Ke 14.3. klo 18 paastoliturgia
Ke 21.3. klo 18 paastoliturgia
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
La 24.3. klo 18 vigilia
Su 25.3. klo 10 liturgia
Ke 28.3. klo 18 paastoliturgia

HUHTIKUU

Suuri keskiviikko
Ke 4.4. klo 16 yleinen sairaanvoitelu
Suuri torstai
To 5.4 klo 18 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Suuri perjantai
Pe 6.4. klo 11 ristisaatto, Kouvolan Keskuskirkko, Autuaan

Ursulan kirkko ja
klo 12 kuudennen hetken palvelus

Pe 6.4. klo 16 ehtoopalvelus
Herran pääsiäinen
La 7.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja

liturgia
Ke 11.4. klo 10 liturgia, koululaiset

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

HELMIKUU

La 10.2. klo 9 parastasis (sielujen lauantai)
Su 11.2. klo 10 liturgia
Ti 20.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU

Pe 2.3. klo 18 paastoliturgia
La 17.3. klo 18 vigilia
Su 18.3. klo 10 liturgia
Pe 23.3. klo 18 paastoliturgia

HUHTIKUU

Suuri maanantai
Ma 2.4.  klo 18 paastoliturgia
Lasten pääsiäinen
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto

HAMINAN SEURAKUNTA
Ortodoksiakeskus Sypressi
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola, puh. (05) 312 0839, 040 704
7171. Viraston aukioloajat: ti-pe 9-15. Seurakunnan nettiosoite:
www.ort.fi/hamina, sähköposti: hamina@ort.fi, fax: (05) 312 0842.
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Kirkkoherra Leo Huurinainen

Sypressi juhlii

Vuoden 2007 alussa
on tapahtunut mer-
kittävä muutos seu-

rakunnan tiedottamisen ja
lehden suhteen. Samalla
kun toivotan sinulle hyvää
uutta vuotta ja menestystä
vuodelle 2007, kerron näis-
tä muutoksista.

Usean vuoden ajan il-
mestynyt seurakuntamme
Ristikansa-lehden toimitta-
minen on päättynyt. Seura-
kuntiemme välisen yhteis-
työn lisääntyessä on meil-
läkin tehty päätös liittyä
kuuden seurakunnan
kanssa yhdessä toimitta-
maan Analogi-lehteä.

Tämä on ensimmäinen
Analogi-lehti, mikä lähete-
tään jokaiselle seurakun-
tamme jäsenelle. Seura-

kunnilla on omat sivut
Analogi-lehdessä. Viikoit-
taisista tapahtumista il-
moitamme edelleen paikal-
lisissa lehdissä. Analogi-
lehti ilmestyy kuusi kertaa
vuodessa.

Seurakunnan juhlavuosi
Kuluva vuosi on seurakun-
tamme juhlavuosi. Helmi-
kuussa tulee kuluneeksi
kymmenen vuotta siitä,
kun Ortodoksiakeskus
Sypressin toiminta käyn-
nistettiin Kouvolassa. Suu-
ret kiitokset teille kaikille
rakentajille ja lahjoittajille,
jotka olitte kymmenen
vuotta sitten aivan käytän-
nössä mukana Sypressin
syntyvaiheissa.

Tämän keskuksen

avaamisen yhtenä tavoit-
teena oli madaltaa seura-
kunnallisen tilan kynnystä.
Valitettavasti kirkkomme
ovat pääasiallisesti kiinni
jumalanpalveluksien ulko-
puolella, ja kirkkoherran-
virastossa harvemmin seu-
rakuntalaiset ja seurakun-
nan ystävät pistäytyvät.

Pieni kulttuurikeskuk-
semme edustaa vanhinta
kulttuuriperintöä Kymen-
laaksossa. Sypressi on
avoinna päivittäin ja usein
myös viikonloppuisin.
Vuosien saatossa olemme
voineet todeta, että seura-
kuntalaiset ja seurakunnan
ystävät ovat löytäneet pai-
kan. Näyttelyt, joita on jär-
jestetty tänä aikana, ovat
saavuttaneet suuren suosi-
on. Säännölliset aukiolo-
ajat mahdollistavat parem-
min yhteyden pitämisen
seurakuntaan. Tällä tavalla
keskuksesta on muodostu-
nut todellinen seurakun-
nallinen keskus. Osa seura-
kunnan toimintapiireistä
kokoontuu Sypressissä,
myös paikkakunnan eri yh-
teisöt ovat mielellään ko-
koontuneet tiloissamme.
Kymmenvuotisjuhlia vie-
tämme 23. helmikuuta.

Praasniekkoja
Haminan Pyhien apostoli-
en Pietarin ja Paavalin
kirkko täyttää tulevana ke-
sänä 170 vuotta. Kirkon
170-vuotispäivinä 28.–29.
kesäkuuta järjestetään toi-
set kaupunkipraasniekat.
Näistä juhlista tiedotetaan
seuraavassa numerossa.

Syyskuussa on vuoros-
sa Kouvolan Pyhän Ristin
kirkon juhlat. Kirkon uu-
delleen ortodoksiseen
käyttöön vihkimisestä on
kulut 25 vuotta. Tätä ta-
pahtumaa juhlistamme
muun muassa suurella
Kouvolan Taidemuseossa
järjestettävällä ikoninäyt-
telyllä.

Uusi raamattupiiri
Haminassa on aloittanut
uusi raamattupiiri, mikä
kokoontuu joka toinen
viikko isä Martti Honkase-
län johdolla Pietarin ja
Paavalin trapesassa. Muut
kerhot ja toimintapiirit jat-
kavat toimintaansa ilmoi-
tetulla tavalla.

Toivotan sinulle hyvää
pian alkavaa suuren paas-
ton aikaa!

Isä Leo Huurinainen

HAMINA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOKOUSPAIKAT:

●  Ortodoksiakeskus Sypressi,
Varuskuntakatu 14, Kouvola
●  Pyhän Ristin kirkko,
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola
●  Myllykosken tsasouna,
Koulukatu 4, Myllykoski
●  Pietarin ja Paavalin trapesa,
Isoympyräkatu 2, Hamina

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUOROT

Kouvolassa ja Haminassa
Vt. kanttori Kari Päivinen,
puh. 040 866 7686:
●  KE klo 18 Kouvolassa, Pyhän
Ristin kirkon juhlasalissa
●  TO klo 18 Haminassa Pietarin
ja Paavalin trapesassa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN TIISTAI-
SEURA

Leena Juka, puh. 040 744 4049

●  Kokoontuu Ortodoksiakeskus
Sypressissä TI 14.2. 13.3. 17.4. ja
22.5. klo 14.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MYLLYKOSKEN TIISTAI-
SEURA

Margareta Oksanen,
puh. (05) 326 4312
●  Kokoontuu liturgian jälkeen
SU 25.2. ja 18.3.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HAMINAN PYHÄN
ANNAN SEURA

Vassi Livio, puh. 040 752 7727
●  Kokoontuu liturgian jälkeen
Pietarin ja Paavalin trapesassa
SU 11.3. ja 1.4.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSIAPIIRI

Lahja Wartiainen,
puh. (05) 371 3434.
●  Kokoontuu Ortodoksiakeskus

Sypressissä TO 15.3., 12.4. ja 24.5.
klo 18.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HAMINAN RAAMATTU-
PIIRI

Isä Martti Honkaselkä,
puh. 040 535 6667
●  Kokoontuu Pietarin ja Paava-
lin trapesassa TI 20.2., 6.3. ja 20.3.
klo 18.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN LASTEN-
KERHO

Anna-Kaisa Miinalainen,
puh. 050 341 9508
●  Kokoontuu Pyhän Ristin kir-
kon juhlasalissa MA 12.3. ja 26.3.
klo 18.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PONOMARIKERHO

Isä Ville Kiiveri,
puh. 041 441 1174

●  Kokoontuu KE klo 17.30 Kou-
volan Pyhän Ristin kirkossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN TEATTERI-
KERHO nuorille

Anna-Kaisa Miinalainen,
puh. 050 341 9508
●  Kokoontuu Pyhän Ristin kir-
kon juhlasalissa MA 5.3. ja 19.3.
klo 18

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN KOKKIKERHO

Irmeli Lasarenko,
puh. 044 257 8428
●  Kokoontuu Pyhän Ristin kir-
kon juhlasalin keittiössä TI 13.3.
ja 24.4. klo 18.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Kouvolassa

Irma Leimulahti,
puh. 040 587 8798 ➤

Isä Leo
toimittaa
kodin pyhi-
tyksen.
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●  Kokoontuu TI klo 10-13 Pyhän
Ristin kirkon juhlasalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI Kouvolassa

Antti Narmala,
puh. 050 934 6437
●  Kokoontuu Ortodoksiakeskus
Sypressissä LA 14.4. ja 28.4. klo
12-17.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI Haminassa

Ritva Koverola,
puh. 044 837 5909
●  Kokoontuu Pietarin ja Paava-
lin trapesassa
●  KE 14.3., 28.3., 11.4. ja
25.4. klo 18
●  SU 4.3., 18.3., 15.4. ja
29.4. klo 13
●  Myyjäiset LA 31.3. klo 10-13

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN
KERHO

Isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381
●  Kokoontuu Haminassa Pieta-
rin ja Paavalin trapesassa LA 3.3.
klo 11.30
●  Kouvolassa Pyhän Ristin kir-
kon juhlasalissa LA 3.3. klo 15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KRISTUKSEN YLÖSNOU-
SEMUSJUHLA

7.-8.4. Kouvolassa Pyhän Ristin
kirkossa
●  LA 7.4. klo 23.30 puoliyöpal-
velus, ristisaatto, aamupalvelus
ja liturgia. Palveluksen jälkeen
kokoonnumme juhlasaliin yh-
teiselle juhla-aterialle. Järjes-
tämme yhdessä tarjottavaa ja
toivomme, että mahdollisim-
man moni osallistuu juhlapöy-
dän tarjoilun kokoamiseen.

HAMINA Toimintaa ja tapahtumia

Haminan seurakunnan
tilastotietoja 31.12.2006

VÄESTÖ KUNNITTAIN
Hamina 259
Kouvola 387
Kuusankoski 161
Luumäki 41
Miehikkälä 14
Anjalankoski 134
Valkeala 80
Virolahti 19
Ylämaa 3
Ulkomaat 29
Yhteensä 1127

Kastetut 11
Seurakuntaan muuttaneet 41
Kirkkoon liittyneet 22
Seurakunnasta muuttaneet 51
Kirkosta eronneet 6
Kuolleet 8

Seurakunnan jäsenmäärässä
kasvua +9

KOUVOLASSA toimii kou-
luikäisille lapsille ja nuoril-
la suunnattu kerho, jonka
tämän vuoden teemana on
teatteri. Aloitimme kerhon
syksyllä, jolloin tapaamis-
kerroilla tutustuimme teat-

KAUPUNKI valokuvaamisen
kohteena kiehtoo mielikuvi-
tustani yhä. Aloitin Barcelo-
nasta 1989-1990, muutin Los
Angelesiin 1991-1992, ja
Moskovan vuoro oli 1993.
Vuoden 2001 Tampere-kuva-
uksessani ”Kaupunkimaise-
mia – Urban Landscapes”
aloin etääntyä valokuvan do-
kumentaristisesta perintees-
tä, joka oli ollut lähtökohta-
na aikaisemmissa kaupunki-
kuvauksissani.

Kaikki kaupunkini olivat
olleet siis ’totta’, mutta  näyt-
telyssä St. Pragburg olen
muuntanut kaksi kaupunkia
yhdeksi. Kuvausjaksot vuosi-

Lasten
TEATTERIKERHO
Kouvolassa

terin eri alueisiin; leikittiin,
pelattiin, harjoiteltiin pan-
tomiimia, improvisoitiin ja
heittäydyttiin. Kun syksyn
mittaan kerhoporukka al-
koi kasaantua ja ryhmä tul-
la tutuksi, aloimme suun-
nata katsettamme kohti ke-
vään näytelmäurakkaa.

Tarkoituksemme siis
on kevään aikana kasata
kokoon näytelmä, josta sit-
ten järjestämme näytöksiä.
Näytelmän aihe on tätä ar-
tikkelia kirjoittaessani vie-
lä hiukan salainen, mutta
luvassa on joitakin kissa-
maisen viekkaita juttuja.
Näytelmässä on mukana
puolenkymmentä innokas-
ta lasta ja nuorta sekä hei-
dän vanhempiaan tausta-
tukena ja talkoolaisina.

Ajatus teatterikerhosta

syntyi, kun mietimme, voi-
siko isommille lapsille
suunnattu kerho toimia
jonkin teeman alaisuudes-
sa vaikkapa vuoden kerral-
laan, jonka jälkeen teemaa
voisi vaihtaa. Kun minulle
suotiin ilo päästä ohjaa-
maan kerhoa, oli teeman
valinta helppo monen vuo-
den teatteritöiden jälkeen.
On mukava perehdyttää
lapsia itselleen rakkaaseen
aiheeseen. Teatterikerho
on mukava kokemus yhtei-
sen projektin valmistami-
sesta. Yhteisen näytelmän
valmistamiseen täytyy si-
toutua eri tavalla kuin ta-
valliseen kerhoiluun. Se
opettaa lapsille vastuun-
tuntoa ja antaa iloa yhdes-
sä toimimisesta.
     Anna-Kaisa Miinalainen.

Ortodoksiakeskus Sypressi
23.2.–20.4. Kouvola

na 2001 ja 2002 Prahassa ja
Pietarissa muuntuivat mieli-
kuvitukselliseksi metropolik-
si ST. PRAGBURG. Viimeisetkin
merkit ja jäljet dokumentaris-
mista ovat hävinneet ja me-
nettäneet merkityksensä
puhtaalle mielikuvitukselle.
Kuvittele.

St. Pragburg on ollut esil-
lä muun muassa Portugalin
kansallisgalleriassa Lissabo-
nissa, Mirafoto-festivaalilla
Perun Limassa ja Galerié Casa
Condalissa Espanjassa. Suo-
messa se ollut esillä edellisen
kerran Galleria Telakalla Tam-
pereella.

Näyttely liittyy Ortodok-

siakeskus Sypressin 10–vuo-
tisjuhlallisuuksiin. Tervetuloa
näyttelyn avajaisiin perjantai-
na 23.2.07 klo 19, osoite: Va-
ruskuntakatu 14, Kouvola.

St. Pragburg Valokuvia

➤
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Kouvolan
kuulumisia

➤
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Ristisaatto
saapumassa

rannalle.

Seurakuntalaisia
laiturilla veden-

pyhitystä
todistamassa.

Teofanian
liturgia Kouvo-
lan kirkossa.

Teofaniajuhla Kouvolassa
Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa vietettiin teofaniajuhlaa 6. tammikuuta. Kirkossa toimitettiin liturgia, minkä

jälkeen siirryttiin autoristisaattona kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle Käyrälammen Perinnesaunan rannal-
le. Lammen rannassa jatkettiin kävellen ristisaattoa veden äärelle, missä toimitettiin suuri vedenpyhitys. Suuren

vedenpyhityksen jälkeen osa rukoilijoista kastautui järvessä, ja juhla päätettiin perinnesaunan isäntäparin Ahti ja
Marja Kastisen tarjoamaan juhlakahvihetkeen. Suuret kiitokset Ahtille ja Marjalle!

Isä Leo
toimittaa
vedenpyhi-
tyksen.

30
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JUMALANPALVELUKSET
Kotkan seurakunta KYMENLAAKSONKATU 2

48100 K0TKA

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

HELMIKUU
La 17.2. klo 18 vigilia
Su 18.2. klo 10 liturgia
Su 18.2. klo 17 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 19.2. klo 18 katumuskanoni
Ti2 0.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni
To 22.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 23.2. klo 18 EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
Ke 28.2. klo 18 EPL-liturgia

MAALISKUU
La 3.3. klo 10 liturgia, vainajien muisto
La 3.3. klo 18 vigilia
Ke 7.3. klo 18 EPL-liturgia
La 10.3. klo 10 liturgia
La 10.3. klo 18 vigilia
Su 11.3. klo 10 liturgia
Ke 14.3. klo 18 EPL-liturgia
La 17.3. klo 10 liturgia, slaavinkielinen
La 17.3. klo 18 vigilia
Su 18.3. klo 10 liturgia
Ke 21.3. klo 18 EPL-liturgia
La 24.3. klo 18 vigilia
Su 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys
Ke 28.3. klo 18 EPL-liturgia
La 31.3. klo 10 liturgia
La 31.3. klo 18 vigilia

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 10 liturgia
Suuri viikko ja kirkas viikko
Ke 4.4. klo 18 EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30
To 5.4. klo 18 aamupalvelus
Pe 6.4. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus
La 7.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia,

synnintunnustus klo 8.30
La 7.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
Su 8.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 9.4. klo 10 liturgia, perhekirkko
Ke 11.4. klo 10 liturgia, koululaiskirkko

Toimittajat: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussila, Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO

MAALISKUU
Su 4.3. klo 10 liturgia
Ke 21.3. klo 18 EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30

HUHTIKUU
To 5.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia,

synnintunnustus klo 8.30
Ti 10.4. klo 10 liturgia

Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka
on avoinna ma–pe klo 9–13 ja ke klo 16–18,
puh (05) 212 490, fax (05) 216 449, kotka@ort.fi,
www.ort.fi/ Seurakunnat/ Kotka
Kirkkoherra: rovasti Veikko Lisitsin, puh. (05) 213 157,
050 597 7349, koti (05) 212 247, veikko.lisitsin@ort.fi
Pastori oto.: Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. (05) 218 8591, 050 359 4823
Sivutoiminen kanttori: Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Kanslisti: Arja Sundberg, puh. (05) 212 490
Seurakuntaemäntä: Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096;
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan pyhän Nikolaoksen kirkon vahtimestari:
Vesa Lehtomäki, puh. (05) 218 8591

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle
Kirkonisännöitsijä Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan
hautausmaalla
Tsasounanisännöitsijä Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096
Loviisan kirkko
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

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 pienim-
piin seurakuntiin, mutta se on vakavarainen ja
aktiivinen toiminnaltaan. Seurakunnan omistukses-

sa 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 maahanmuuttajaväestöl-
lä, ja siksi tähän väestönosaan on kiinnitetty seurakunnassa
huomiota jo 1990-luvun lopusta lähtien.

TIETOA SEURAKUNNASTA

Kotkan seurakunnan perheuutisia

KASTETUT
29.7. Emilia Katariina Tatti
30.7. Vilja Anwen Linnea Purho
12.8. Dmitri Soikkonen
9.9. Nikeforos Tajakka
30.12. Matti Sakari Peltoniemi

AVIOLIITTOON VIHITYT
28.7. Dmitri Izotov ja Irina Izotova
3.8. Harry Allan Aarne Nyman ja
Merita Elisabet Bollström
27.8. Antze Dolgacheva ja
Danielyan Babken
2.9. Hannu Alek Sakari Staljon ja
Issu Marina Huovinen
9.9. Kari Juhani Haarala ja Kirsi
Marita Väänänen
21.9. Ari Allan Hotanen ja Tarja
Hannele Isakoff
30.12. Sakari Matti Juhani
Peltoniemi ja Seija Anneli Avanidis

IKUINEN MUISTO
Sinaida Siro 82 v.
Maija Immonen 80 v.
Anastasia Reijonen 94 v.
Anja Kaarina Knapas 59 v.
Viktor Tuupanen 81 v.
Leo Viersola 79 v.

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET:
Seurakuntaan muutti 30 naista ja
19 miestä, yhteensä 49 henkilöä

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET:
Seurakunnasta muutti 26 naista ja
21 miestä, yhteensä 47 henkilöä

Kotkan seurakuntalaisia
pyydetään antamaan
mielipiteitä Analogi-lehdestä,
puh. (05) 212 490 tai (05) 212 247.



ANALOGI 1/2007ANALOGI 1/200732

Kirkkoherra Veikko Lisitsin

Paasto ohjaa
vaatimattomaan
elämään

Suuren paaston alkaes
sa tuntuisi jotenkin
oudolta puhua rahas-

ta. Raha kuitenkin liittyy
ihmisen elämään, ja sen
hankkiminen on kaikille
tärkeää itseämme ja rak-
kaitamme varten. Raha on
aina ollut puheenaihe –
sen hankkiminen ja sen
puute. Joskus on ortodok-
sistakin kirkkoa moitittu
latinalaistermein: ”Kun ko-
likko kirstuun kilahtaa,
niin sielu taivaaseen vilah-
taa”. Paimenen tehtävässä
sitä joskus jopa tuskastuu,
kun niitä rahankeruukirjei-
tä ja -soittoja ja anomuksia

tulee liiankin kanssa.
Mutta on hyvä katsoa

rehellisesti joskus itseään.
Liekö kukaan meistä
”mammonismiin” ihan
syytön? Mutta on hyvä
myös katsoa tuon kolikon
toista puolta: miten paljon
hyvää rahankeruulla on
saatu aikaan kirkoissa,
seurakunnissa, hyvänteke-
väisyysjärjestöissä…

Ei siis niin pahaa, ettei
jotain hyvääkin.

Suuri paasto meitä eri-
tyisesti ohjaa vaatimatto-
maan elämään pois koreu-
desta ja kerskasta. Ylijää-
vän hyvän voi hyvin ohjata
sinne, missä sitä kipeim-
min tarvitaan eli lähetys-
työhön, kolmanteen maail-
maan ja oman maamme
vähävaraisille, oikeasti sa-
nottuna köyhille.

Todellakin – sellainen
on maan tila. Jos on toi-
meentulevia, on myös nii-
tä, joilla ei paljoa ole. Ra-

hantekijöitä siis tarvitaan.
Missähän he oikein ovat,
liekö halpamaissa, jonne
tehtaat ja firmat siirtyvät.
Taitavia ihmisiä on aina
tarvittu, ja erityisesti nyt
muuttuvassa maailmassa
he ovat tarpeen, myös Suo-
messa. Kristillinen vakau-
mus vaatinee myös ruko-
usta rahantekijöiden puo-
lesta.

Suuri paasto on itsetut-
kistelun aikaa kuten Ef-
raim Syyrialaisen paasto-
rukous meitä opettaa. Ka-
tumuksen kautta se on
myös muutoksen ja uudis-
tumisen aikaa. Varmaan on
niin, että vuosia ja vuosi-
kymmeniä kirkon jäseninä
olleille myös tuota uudis-
tumista on tapahtunut.
Kaiketi on silloin niin, että
meissä ei ole kovin paljon
tässä mielessä vialla?

Isä Veikko Lisitsin

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN TIISTAISEURA

Puheenjohtaja Sinikka Lehikoi-
nen, puh. 050 306 5045

Kokoontumiset:
●  PE 23.2. klo 18 Tiistaiseuran
ehtoolliskirkko
●  TI 6.3. klo 17 Tiistaiseurailta
pappilassa
●  TI 20.3. klo 17 Tiistaiseurailta
Nikolaos-salissa
●  TI 8.4. klo 17 Tiistaiseurailta
Nikolaos-salissa
●  TI 12.3. klo 17 Pääsiäiskorttien
askartelua Nikolaos-salissa
●  TI 17.4. klo 17 Tiistaiseurailta
kanttorilassa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KARHULAN ORTODOKSIT

Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh.
040 831 4321, ja Ritva Lindberg.

Seuraava kokoontuminen tors-
taina 1.3. klo 15 Karhulan Kodin-
talossa, Vesivallintie 21.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEPIIRI

Vetäjänä Katarine Lehtomäki.

Seuraava kokoontuminen: vir-

YLEISÖLUENNOT NIKOLAOSSALISSA
Kymenlaaksonkatu 2

SU 25.2. klo 12 Isä Veikko Lisitsin: Jumalanpalvelus ja
toimitusjärjestys

SU 18.3. klo 12 Isä Sergius Colliander: Tito Colliander

povitsatalkoot Nikolaossalissa
11.3. klo 16.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TORSTAIKERHO

Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka
Paasonen ja Nikolaoksen Ystä-
vät.

Seuraava kokoontuminen tors-
taina 15.3. klo 12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIKERHO

Ohjaaja Mirjam Laine.

Kokoontuu  Nikolaossalin ker-
hohuoneessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OPINTOKERHO

Vetäjä isä Veikko Lisitsin.

Seuraava kokoontuminen tiis-
taina 13.3. klo 18 Nikolaossalis-
sa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUUTTAJA-
KERHO

Vetäjä isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381

Seuraava kokoontuminen maa-
nantaina 29.1. klo 18 Nikolaos-
salin kerhohuoneessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Puheenjohtaja Aila Hatzidakis,
kuoronjohtaja kanttori Katarine
Lehtomäki.

Kuoro harjoittelee torstaisin klo
18 Nikolaossalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOVIISAN TIISTAISEURA

Puheenjohtaja Tuula Heikkilä,
sihteeri Riina Lahti, puh. 040 760
5039

Loviisan tiistaiseura kokoontuu

Loviisan kirkon kulmakamma-
rissa joka toinen tiistai klo 13.
Seuraava kokoontuminen 27.2.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TYÖTTÖMIEN RUOKAI-
LUT

Nikolaossalissa: 28.2. ja 25.4. klo
11 – 13.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Isä Veikon 30-vuotisen
PAPPEUDEN KIRKKO-
KAHVIT

Isä Veikko Lisitsin pappina 30
vuotta 13.3.2007.
Sunnuntaina 11.3. liturgian jäl-
keen klo 12 isä Veikko tarjoaa
kirkkokahvit Nikolaossalissa, Ky-
menlaaksonkatu 2.
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➤

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

TORSTAIKERHO
TORSTAIKERHO kokoontuu torstaisin kerran kuussa klo
12 Nikolaossalissa Kymenlaaksonkatu 2. Sen toiminta on
perinteistä kerho- ja tiistaiseuraohjelmaa. Nikolaoksen
Ystävät –diakonianaiset valmistavat herkullisen aterian ja
kahvit ja muutenkin huolehtivat tarjoilusta ja ohjelmasta.
Kerhossa käy 20-30 seurakunnan jäsentä.  ■

Torstaikerholaisia kerhossaan. Kuva: Vanja Balèin

LAUANTAI-ILTANA oli
juhlavigilia ja litania seu-
rakunnan edesmenneiden
puolesta ja sunnuntaina
vedenpyhitys, liturgia, ris-
tisaatto, juhla-ateria ja
pääjuhla. Liturgian toimit-
ti seurakunnan kirkkoher-
ra, isä Veikko Lisitsin yh-
dessä isä Martti Honkase-
län, isä Ville Kiiverin ja
isä Aarne Ylä-Jussilan
kanssa. Jumalanpalveluk-
sissa lauloi seurakunnan
kirkkokuoro johtajanaan
kanttori Katarine Lehto-
mäki. Liturgiassa saarnasi

Herran pyhä
ehtoollinen.
Isät Veikko
Lisitsin, Aarne
Ylä-Jussila,
Martti Honka-
selkä ja Ville
Kiiveri jaka-
massa ehtool-
lista. Kuva:
Kyllikki Lisitsin

Juhlaliturgi-
an suuri
saatto.
Vasemmalta
isä Aarne
Ylä-Jussila,
isä Martti
Honkaselkä,
isä Veikko
Lisitsin ja isä
Ville Kiiveri.
Kuva: Vanja
Balèin

Kirkkoherra Juha Raatikainen esitti Kotkan luterilaisten
seurakuntien onnittelutervehdyksen. Kuva: Kyllikki Lisitsin

Juhlapalvelukset lauloi kirkkokuoro
johtajanaan kanttori Katarine
Lehtomäki. Kuva: Vanja Balèin

Kirkon 205-vuotisjuhlat
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko seisoo
ylväänä Kotkansaaren Isossapuistossa. Se on
kaupungin vanhin rakennus ja Suomen
ortodoksisten kirkkojen ikätilastossa toisena.
Kirkon 205-vuotisjuhlaa vietettiin 14.-15.
lokakuuta.

sosen johdolla valmistettu
maittava ateria ja juhla-
kahvit siunattiin Herran
rukouksella. Varsinaisen
juhlan aluksi laulettiin yh-
teisesti Nikolaoksen tropa-
ri, jonka jälkeen alkoi var-
sinainen ohjelma.

Juhlan aluksi tervetu-
lopuheen piti isä Aarne
Ylä-Jussila. Opiskelija Jas-
mina Godden soitti pianol-
la Bachin teoksen Invetio
13. Kirkkokuoro lauloi Ka-
tarine Lehtomäen johdolla
ortodoksisia kirkkoveisuja.
Pääjuhlassa juhlapuheen
piti dosentti Jyrki Loima
valottaen karjalaisuuden ja
venäläisyyden vaiheita
1900-luvun alussa Suo-
messa.

Tervehdykset juhlivalle
kirkolle esitti Kymin luteri-
laisen seurakunnan kirk-
koherra Juha Raatikainen
sekä Loviisan tiistaiseuran
puolesta puheenjohtaja
Tuula Heikkilä ja kirkon-
isännöitsijä Johannes Kar-
hu.   ■

seurakunnan kirkkoherra
isä Veikko Lisitsin.

Kirkon juhla pidettiin

vuonna 2001 valmistuneel-
la Nikolaossalissa. Seura-
kuntaemäntä Sirkka Paa-

MARIA on kirkollinen
nimi. Lukiolaisista kolmel-
la on tuo Neitsyt Marian
nimi suojelusnimenään.
Maria Rahkola, Maria Tu-
runen ja Maria Immonen

Kolme Mariaa
pappilassa
vierailulla: Maria
Rahkola, Maria
Turunen ja Maria
Immonen.
Pappilan kissa
Muusa kuvassa
mukana.Kuva:
isä Veikko Lisitsin

Kolme Mariaa ovat viehättäviä ortodoksi-
neitosia, joista kaksi kir-
joittaa keväällä 2007 ja
yksi keväällä 2008. Edessä
on siis heillä, kuten muilla-
kin abeilla, ylioppilaskir-
joitukset ja ahkera lukemi-
nen niihin.

Maria Rahkola lukion
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Metropoliitta Ambrosius vihki
syyskuun 10. päivänä diakoni
Aarne Ylä-Jussilan papiksi
Helsingissä Uspenskin kated-
raalissa. Kuva: Jussi Leinonen

Lukion uskonnonopetus
Kotkan kaupungissa
USKONNONOPETUS ortodoksisissa seurakunnissa on
pääosin ollut aina seurakunnan huostassa. Kotkan
seurakunnassa ortodoksisessa uskonnonopetuksessa
on yli sata oppilasta, joista lukioissa lähes kolmekym-
mentä. Kotkan kaupungissa lukion oppilaita on 26
neljässä eri lukiossa. Tämä aiheuttaa usein sen, että
uskontotuntien sijoittelu on hankalaa, vaikka kaikki
oppilaat tuntiajankohdat ymmärtävätkin. Yhteisestä
sopimuksesta kaikki oppilaat ovat halunneet olla
mahdollisimman paljon samoilla tunneilla. Näin syn-
tyy myös suuri luokka.

Kun 1990 lukion oppilaita oli keskimäärin 3–5
vuodessa ja heistä kenties yksi oli abiturientti, on ke-
hitys kulkenut siihen suuntaan, että tänä päivänä hei-
tä on 26 ja abiturientteja heistä on kymmenen.

Kotkan kaupungissa on 26 oppilasta opetuksessa lukiois-
sa. Kuvassa osa oppilaista opettajansa isä Veikko Lisitsinin
kanssa. Uskontotunnit pidetään suurimmaksi osaksi
Nikolaossalissa. Kuva: Krista Paasonen

ohessa harrastaa partiota
ja ratsastusta. Lukion jäl-
keen hän suunnittelee läh-
tevänsä opiskelemaan bio-
logiaa ja sen jälkeen polii-
siksi. Maria haluaa elämäl-
tä paljon erilaisia koke-
muksia, tavata erilaisia ih-
misiä ja nähdä erilaisia
paikkoja.

Marialla on yleensä
myönteinen kuva ortodok-
sisen kirkon papeista ja
piispoista omien kokemus-
ten ja tiedotusvälineiden
kautta.

Maria Immonen har-
rastaa lukion ohessa luke-
mista ja kuntosalia. Hänen
mielestään papit ja piispat
ovat ihan OK. Koulun päät-
tämisen jälkeen hän halu-
aisi pitää muutaman väli-
vuoden ja ehkä sitten ryh-
tyy opiskelemaan. Maria

haluaa joskus perustaa
oman perheen.

Maria Turunen asustaa
Pyhtäällä mutta opiskelee
Kotkassa Kymenlaakson
ammattiopistossa ja Kot-
kan lyseossa yhteisopin-
noissa. Maria harrastaa
lenkkeilyä ja kuntosalia.
Maria on hieman ylpeäkin
ortodoksisuudestaan. Hä-
nestä ortodoksiset juma-
lanpalvelukset ovat kaunii-
ta. Kun äiti vei häntä ja si-
saruksia pienenä kirkkoon
jumalanpalveluksiin, Ma-
ria oppi, että kirkossakäyn-
ti ortodoksisuudessa on
tärkeää. Ortodoksisuudes-
sa kirkko kuuluu enem-
män elämään.

Kaikille kolmelle Mari-
alle yhteistä on, että he
ovat reippaita nuoria orto-
dokseja.  ■

Diakoni Aarne Ylä-Jussila
papiksi

ORTODOKSISEN kirkon
maahanmuuttajatyön joh-
taja, Joensuun piispa Arse-
ni, vieraili Kotkassa 5.-7.
tammikuuta toimittaen
loppiaisen ja viikonlopun
jumalanpalvelukset.

Herran kasteen päivän
liturgian ja suuren veden-
pyhityksen jälkeen seura-
kunta tarjosi jäsenilleen il-
maisen loppiaislounaan.
Tämän jälkeen esipaimen
piti yleisöluennon ikoneis-
ta. Luennon jälkeen hän
saikin pitkään vastata ky-
symyksiin, jotka kosketti-
vat ikoneja ja ikonitaidetta
ja sen teologiaa.

Lauantai-iltapäivällä
Loviisan Pyhän Jumalan-
synnyttäjän kasanilaisen
ikonin kirkossa ehtoopal-

veluksen jälkeen piispa Ar-
seni keskusteli maahan-
muuttajien kanssa ja vas-
taili heidän esittämiinsä
kysymyksiin. Tilaisuuden
kahvituksen järjesti Lovii-
san tiistaiseura.

Sunnuntaina liturgian
jälkeen Nikolaossalissa esi-
paimen tapasi kotkalaisia

Piispa Arseni tapasi maahan-
muuttajia

KOTKASSA jo 18 vuoden
ajan on diakonina toiminut
isä Aarne Ylä-Jussila. Sen
ohessa hän on toiminut
myös Kotkan Pyhän Niko-
laoksen kirkon kirkonisän-
nöitsijänä. Syyskuun 10.
päivänä KP Helsingin met-
ropoliitta Ambrosius vihki
hänet Uspenskin katedraa-
lissa papiksi.

Hänen työnsä siviilissä
on Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulun lehtorin
työ. Isä Aarnen vaimo Ma-
ria toimii seurakunnassa si-
jaiskanttorina ja vuoden
2007 alusta kirkonisännöit-
sijänä. Isä Aarnen perhee-
seen kuuluvat myös lapset
Maarit ja Lauri.  ■

KS piispa Arseni siunaa
loppiaisliturgiassa kirkkokan-
saa piispallisella siunauksella.
Kuva: Kyllikki Lisitsin

Loviisan maahanmuuttajia ja isä
Veikko Lisitsin yhteiskuvassa.
Kuva: Kyllikki Lisitsin

maahanmuuttajia. Nikola-
oksen Ystävien ja tiistai-
seuralaisten Tuula Mussa-
lon johdolla tarjoileman
kahvin ja teen lomassa esi-
paimen vastaili maahan-
muuttajien kysymyksiin ja
kantoi huolta heidän asi-
oistaan.

Kotkan ja Loviisan tilai-
suudet olivat maahan-
muuttajille tärkeitä. Maa-
hanmuuttajien palaute ti-
laisuuksista oli hyvin
myönteistä.  ■

➤
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

Aina sattuu ja
tapahtuu

Viime vuonna tuli ku-
luneeksi 40 vuotta
siitä, kun Lintulan

nykyisen päärakennuksen
perusosa valmistui. Kuusi-
kymmenluvun alussa Jo-
ensuun ortodoksisen mies-
kuoron laulajat isä Erkki
Piiroisen johdolla havah-
tuivat huomaamaan, kuin-
ka heikoissa asunto-oloissa
silloin jo enimmäkseen
iäkkäät nunnat elivät. Ha-
vainto johti tekoihin. Kuo-
ro alkoi konsertoida luosta-
rin hyväksi ja monella
muullakin tavalla otti asi-
akseen uuden asuinraken-
nuksen hankkimisen nun-
nille.

Siitä lähtien on vakiin-
tunut tavaksi, että kiitolli-
nen sisaristo kutsuu mies-
kuoron joka vuosi joulun
alla luostariin. Tänäkin
jouluna mukana oli vielä
jokunen alkuaikojen laula-
jista. Kuorolaiset ilahdutta-
vat sisaria laulamalla suu-
renmoisella taidollaan li-
turgian, ja sen jälkeen he
ruokailevat yhdessä sisa-
riston kanssa. Joululauluja
lauletaan ja muutakin kuo-
ron ohjelmistoa kuullaan,
menneitä vuosikymmeniä
muistellaan.

Uusia sisaria
Kuluneen joulun alla vie-
railu oli erikoisen juhlalli-
nen. Kuoro näet lauloi li-
turgiassa, jossa arkkipiis-
pa Leo vihki viitankantaja-
nunniksi kaksi luostarin si-
sarta Julianan ja Jevgeni-
an. Sisar Julianalla, joka
on kotoisin Porista, oli en-
nen Lintulaan tulemistaan
luostarikokemusta Kreetal-
ta, jossa hän myös oppi
ikonimaalaustaidon. Sisar
Jevgeniakin on ollut puoli-
toista vuotta ortodoksises-
sa luostarissa kaukana
Guatemalassa. Sisar Julia-

nan luostarikummina oli
äiti Kristoduli ja sisar Jev-
genian äiti Ksenia. Vihki-
mykset ovat aina ilonaihe
sisaristolle ja kaikille luos-
tarin ystäville, koko kirkol-
lemme. Kaksi nuorta ih-
mistä on omistanut elä-
mänsä Kristukselle. Se on
suuri asia tänä maallistu-
vana aikanamme.

Lisäksi syksyn kulues-
sa luostariin on tullut suo-
malainen sisar Daniela,
joka on ollut muutamia
vuosia Kreikassa luostaris-
sa, ja virolainen Eunike,
joka on oleskellut pitkiä ai-
koja talkoolaisena Englan-
nissa Pyhän Johannes Kas-
tajan luostarissa. Aika
näyttää, jäävätkö he luok-
semme pysyvästi. Tilanne
alkaa joka tapauksessa olla
sellainen, että asuintiloista
ja monista muistakin tar-
peellisista tiloista on luos-
tarissa pulaa. Yhä useam-
min keskustelumme siirty-
vät lisäsiiven rakentamisen
tarpeellisuuteen, joten

VETOOMUS
Arkkipiispa Paavalin
kuolemasta tulee vuonna
2008 kuluneeksi 20 vuot-
ta. Nunna Kristodulia on
pyydetty kirjoittamaan
Paavalista kirja, jossa kä-
siteltäisiin häntä hengelli-
senä ohjaajana ja vaikut-
tajana.

Meitä on varmaan
monia, joihin arkkipiispa
Paavali on elämällään vai-
kuttanut. Nunna Kristo-
duli olisi kiitollinen, jos
kertoisitte muistojanne ja
vaikutelmianne, niin että
saisimme kootuksi kir-
jaan monipuolisesti sitä
hengellistä antia, mitä
Paavali niin sanoillaan
kuin elämällään yleensä
välitti.

Nunna Kristoduli
Lintulan luostari
79830 Palokki

lintulan.luostari@ort.fi

mieskuorolle ja muillekin
riittää haastetta jatkossa-
kin…

Äiti Varvaara
Joulun jälkeen tapahtui sit-
ten sellainen ihme, että äiti
Varvaara joutui sairaalaan.
Tai oikeastaan ihme on se,

Vastavihityt viitankantajat (vas. sisar Jevgenia, oik. sisar
Juliana) käsissään Jumalanäidin ikonit. Kuva: Sisar Magdaleena

Nunna
Kristoduli

ovat näet innostuneet
opettelemaan bysanttilais-
ta kirkkolaulua. Bysantti-
laisen kirkkolaulun ”maa-
hantuoja” Jaakko Olki-
nuora käy Valamosta käsin
opettamassa sisarille by-
santtilaisen musiikin teori-
aa ja omia suomenkieli-
seen kirkkomusiikkiin te-
kemiään bysanttilaisia so-
vituksia. Opettajansa to-
distuksen mukaan sisaret
etenevät huikeaa vauhtia –
sisar Danielalla on jo en-
nestään kokemusta bysant-
tilaisesta laulusta. Saahan
nähdä, milloin luostarin
kirkossa kuullaan ensim-
mäistä kertaa bysanttilais-
ta laulua! Ihmeen luonte-
vasti sävelmät istuvat
myös suomen sanoihin.

Lopuksi äiti igumenia
Marina ja kaikki sisaret toi-
votamme teille kaikille siu-
nattua ja hengellisesti ra-
kentavaa suuren paaston
aikaa!

ettei hän tähän mennessä
82 vuotta kestäneen elä-
mänsä aikana ole kertaa-
kaan aikaisemmin sinne
joutunut. Äiti Varvaaran
kaltaisella lämminsydämi-
selle ja seurallisella ihmi-
sellä ei ole vaikeuksia mis-
sään. Potilastoverit saivat
myötätuntoisen kuunteli-
jan, ja äiti Varvaara lisää
kokemuksia elämäänsä.
Ainoa asia, jota vastaan äiti
Varvaara protestoi, oli kun
häntä sairaalassa tituleerat-
tiin ”rouvaksi”! Tähystys-
operaatio poisti kivut, ja
äiti Varvaara palasi kotiin
entistä ehompana. Sisaris-
ton lisäksi häntä odotti
täällä innokkaasti hänen
rakas kissansa Pörri.

Bysanttilaista
kirkkolaulua
Näinä aikoina luostarissa
saattaa kuulla merkillisiä
ääniä: ni-pa-vu-ga. Helena
Nikkasen opettaman iko-
nimaalauksen lisäksi nuo-
remmat laulavat sisaret
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Ristisaatto matkalla teofanian suureen
vedenpyhitykseen Vuoksen rantaan.
Kuva: Hannu Mutanen

Teofanian
VEDENPYHITYS
Imatralla

Teofanian
VEDENPYHITYS
Imatralla


