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SEURAAVA ANALOGI 1/08 ilmestyy 31. tammikuuta. Siihen tuleva aineisto on
jätettävä viimeistään perjantaina 28. joulukuuta.
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TÄMÄN LEHDEN ON SINULLE TILANNUT OMA SEURAKUNTASI.

▲

JOULUKUU
TI 18.12. RADIO, iltahartaus, yliopistonlehtori
Pekka Metso, Joensuu

ONS 19.12. morgonandakt kl. 8.53, Radio
Vega, f. Markku Salminen, Helsingfors

LA 22.12. RADIO, aamuhartaus, metropoliitta
Panteleimon, Oulu

SU 23.12. pyhien isien sunnuntai,
RADIO, liturgia klo 11-12, Mikkeli, Ylienkeli
Mikaelin kirkko

MA 24.12. Kristuksen syntymän aatto,
RADIO, jouluaaton hartaushetki klo 18-19,
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen katedraali

TI 25.12. Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä, joulu
RADIO, joulupäivän liturgia klo 8-9, Vaasa,
Pyhän Nikolaoksen katedraali

KE 26.12. Jumalansynnyttäjän juhla, toinen
joulupäivä

MA 31.12. RADIO, uudenvuoden rukoushetki
klo 18.00-18.40, Kouvola, Ristin ylentämisen
kirkko

MÅ 31.12. aftonandakt kl. 19.20, Radio Vega,
f. Markku Salminen, Helsingfors

TAMMIKUU 2008
TI 1.1. Herran ympärileikkaus, pyhä Basileios
Suuri

SU 6.1. teofania, Jumalan ilmestyminen ja
Herran kaste, Sakkeuksen sunnuntai,
loppiainen

LA 12.1. RADIO, aamuhartaus, kirkkoherra
Pentti Hakkarainen, Kajaani

SU 13.1. RADIO, liturgia klo 11-12, Joensuu,
Pyhän Nikolaoksen kirkko

TI 15.1. RADIO, iltahartaus, pastori Heikki
Huttunen, Helsinki

SU 20.1. tuhlaajapojan sunnuntai

SU 27.1. tuomiosunnuntai
RADIO, liturgia klo 11-12, Kouvola, Ristin
ylentämisen kirkko

TO 30.1. andrum kl. 6.55, Radio Vega

HELMIKUU
LA 2.2. RADIO, aamuhartaus, rovasti Rauno
Pietarinen, Joensuu

SU 3.2. RADIO, sovintosunnuntain iltapalve-
lus klo 18-19, Ilomantsi, Profeetta Elian kirkko

KE 6.2. RADIO, Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni klo 18-19, Rautalampi,
Pyhän Nikolaoksen kirkko

Ortodoksinen kirkolliskokous oli koolla 26.-28.
marraskuuta Heinäveden Valamossa. Isä Mark-
ku Toivanen (vas.) valittiin kirkollishallitukseen
papiston varajäseneksi. Kokoukseen osallistuivat
myös isä Heikki Honkamäki, Marja Rauhala ja dir.
cant. Jarmo Lehto. Ks. myös sivut 50–51.
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Kari M. Räntilä (isä Hariton)

Jokelan koulusurmien yhteydessä kirkot olivat mukana antamassa kriisiapua. Tämän seurauksena
Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja piti kirkon toimintaa julkisuustemppuna (HS 12.11.).

Vapaa-ajattelijoiden mukaan heillä ei ole voimavaroja kriisityöhön, vaan he luottavat ihmisten omiin
verkostoihin.

Jos ihminen luopuu kirkosta, hän samalla jättäytyy kirkon hoitavan ja myötäelävän tuen ulko-
puolelle. Kriisien myötä moni löytää jälleen kirkon parantavan läsnäolon. Ilman kriisejäkin se on
aina tarjolla, mutta syrjäytyy helposti omavoimaisuutemme tieltä.

Lohdutusta kaipaava sydän ohjaa ihmisen kirkkoon. Temppuja ei tarvita!

Isä Markku Toivanen

Herramme Jeesuksen Kristuksen
SYNTYMÄ, joulu, 25.12.

"Mutta Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja

tutkisteli sitä." Luuk. 2:19

Kristus syntyy, kiittäkää!
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!
ANALOGIN JULKAISUNEUVOSTO JA TOIMITUS

Jokelan koulusurmien yhteydessä on pohdittu vanhempien kasvatusvastuun heikke-
nemistä ja yhteiskuntamme sidosrakenteiden särkymistä. Historiallisesti yhteisölli-
syys on ollut maassamme vakaata, ja perinteisesti se on tarkoittanut vahvaa kansa-

laisvaikuttamisen perinnettä.  Erilaiset yhteisöt – perhe, koulu, työyhteisöt, järjestötoi-
minta kuin kirkotkin – ovat antaneet merkityksen suomalaiselle arjelle.  Ne ovat kasvat-
taneet, tukeneet ja myös valvoneet yksilöä.  Tässä on kuitenkin tapahtumassa suuri muu-
tos: perhesiteet ovat heikentyneet, kun esimerkiksi avioerojen määrä on kasvanut ja kun
sukupolvet yleensä elävät erillään toisistaan.  Ydinperheessäkin aikuisten ja lasten elämä
on usein eriytynyttä. Yhteisökäyttäytymisen perusteita opitaan paljon televisio-ohjelmista
vanhempien ohjauksen sijaan. Televisiossa on yleistynyt viihdeohjelmien tyyppi, jossa
heikomman ja epäonnisen saa pudottaa armotta pois.

Nyt paljastunut yhteiskunnallisen yhteisöllisyyden särkyminen saanee vastaisuudessa
monenlaisia epätoivottuja heijastusvaikutuksia ja ilmenemismuotoja. Kirkossakin saa-
tamme joutua muotoilemaan uudelleen perinteistä puhetapaamme omasta hengelli-
sestä yhteisöllisyydestämme.  Seurakuntien sisäiset sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus-
tilanteet voivat ilmaista jotakin hengellisen yhteisöllisyyden rikkoutumisesta, vaikka osal-
listummekin yhteiseen eukaristiaan.  Kristuksen
ruumis on silloin kuin täynnä ohdakkeiden piik-
kejä ja yhteisöllisyys kuin teologinen korulau-
se ilman vastaavaa todellisuutta.

Elämä on aina monimutkaisempaa kuin
yksinkertaistettu opillisten lauseiden totuus
osaa yleensä kertoa.  Elämän hajanaisuus ja op-
pilauseita kaihtava luonne kosketti myös us-
komme alkajaa Jeesusta. Eläessään maan pääl-
lä hän ymmärsi itsensä ruumiilliseksi totuudek-
si, jonka puheen aito kuuleminen antoi silloisille Rooman provinssin asukkaille elämän
ja toivon.  Ehkä tällaisessa ruumiillisen totuuden kuulemisessa voisi tänäänkin olla yksi
etsimisen suunta, kun kirkkona kaipaamme oikeaa ja toimivaa yhteisöllisyyttä.

Kirkon yhteisöllisen kokemus on tiivistetysti siinä, että pelkkä inhimillinen puhe voi
kuvata oikein sekä maailmaa että Jumalaa, ja tätä pyhät isämme ovat
vuosisatoja opettaneet.  Kirkkomme edustaman yhteisöllisyyden
alkujuonne saa mahdollisuuden toteutua, kun ymmärrämme ih-
misyytemme syvän paradoksin: kun Jumala puhuu meille, me koh-
taamme siinä puheessa aina itsemme.

Olemme sidottuja ruumiiseemme, ja elämämme on ruumiis-
sa elämistä. Sen vuoksi Jumala on olemuksellisesti tullut maail-
maan Kristuksessa, joka jouluna syntyy.  Yhteisöllisyytemme pe-
rustuu tämän tietoiseen uskomiseen.  Saman sanoo psalminkir-
joittaja:

7 Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halunnut,
mutta ruumiin sinä valmistit minulle.
Polttouhria ja syntiuhria sinä et pyytänyt.
8 Sitten minä sanoin: ”Katso, minä olen tullut,
kirjakääröön on minusta kirjoitettu;
9 tulin tekemään sinun tahtosi, Jumalani, sitä minä tahdoin,
tulin täyttämään sinun lakisi syvällä sisimmässäni.”
PS. 39:7-9, PSALMIEN UUSI SEPTUAGINTAN MUKAINEN SUOMENNOS

---

Parantavaa läsnäoloa ilman temppuja



4 ANALOGI 6/20074

Isä Timo tuumaa, että
käydyt kirkkoherran-
vaalit olivat omalla ta-

vallaan erikoiset, koska ha-
kijoita ei tehtävään muita
ilmaantunut. Äänestäjiä oli
kaikkiaan 145, joista yh-
deksän jätti tyhjän äänen.

– Tyhjät äänestysliput
olivat kannanotto ja terve
muistutus siitä, että täyttä
yksimielisyyttä ei koskaan

Pyhyys
koskettaa
sukupolvien
takaa
Lappeenrannan seurakunnan uudeksi kirkko-
herraksi valittu isä Timo Tynkkynen toivoo,
että kirkkoherran tehtävä kasvaisi ja kehittyisi
sillä tavalla, että hän voisi kokea olevansa yhtä
seurakuntalaistensa kanssa ja että kirkkoherra
ja seurakuntalaiset voisivat olla mahdollisim-
man lähellä toisiaan. Isä Timo aloittaa tehtä-
vässään vuoden 2008 alusta, samalla rovasti
Markus Petsalo siirtyy virallisesti eläkkeelle.

ole. Ihmisillä on aina erilai-
sia mielipiteitä. Mutta kan-
nanotto oli sekin, että ih-
miset tulivat selvässä tilan-
teessa vielä äänestämään.
Vaalitulos näyttää myön-
teisesti sen, että sain vah-
vaa kannatusta. Tämä tun-
tuu hyvältä.

Imatran pappina
Imatran rukoushuone val-
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mistui 1956, ja se vihittiin
kirkoksi 1986. Isä Timo on
vihitty papiksi 1989, min-
kä jälkeen hän on hoitanut
Imatran papintehtäviä.
Hän tunnustaa mielellään,
että Imatralla häneen on
suhtauduttu erittäin lämpi-
mästi. Hän on kokenut,
että seurakuntalaiset ovat
ottaneet hänet hyvin vas-
taan. Ihmiset ovat välittö-

miä ja vielä ilman vahvaa
kaupunkilaisuutta. Se tuo
tietyllä tavalla lämpöä ih-
misten kanssakäymiseen.

Imatralla isä Timo on
saanut aloittaa kirkollisen
työn lähes alusta, koska
pitkää perinnettä tai sään-
nönmukaista toimintaa ei
siellä aiemmin juuri ollut.
Nyt Imatran kaupungissa
on viitisensataa ortodok-

pahtumat ovat erilaisia ja
niissä annettava opetus on
eriaiheista, mutta kuiten-
kin niissä kulkee punaise-
na lankana ajatus yhteises-
tä teemasta, jota puolivuo-
tiskauden tai jopa koko
vuoden käydään läpi. Tee-
mat ovat vaihdelleet, välil-
lä on käsitelty Raamattua,
joskus pyhiä ihmisiä, oma
kirkko on ollut hyvin kes-
keinen. Ja koska meillä
maahanmuuttoliike on voi-
makasta, on haluttu tutus-
tua myös muuhun ortodok-
siseen maailmaan. Joskus
on ammennettu kirkon his-
toriasta.

Ihmiset ovat kokeneet
mielekkääksi pitkäjäntei-
sen ja opetukseen painot-
tuvan seurakuntatyön, sillä
he ovat löytäneet tiensä
näihin tapahtumiin. Myös
aikuisväestö osallistuu
mielellään omaa kirkkoa
koskevaan opetukseen.
Mutta valppautta tarvitaan.

– Toiminnan suunnitte-
lussa pitää olla aistit herk-
kinä tulevaisuudelle. Toi-
minta ei voi jatkua vain sa-
manlaisena vaan sitä pitää
analysoida, vastaako se
seurakunnan tarpeita vai
onko etsittävä jotakin muu-
ta. Kyse on jatkuvasta pro-
sessista, jossa pitää elää
mukana, eikä se ole aina
helppoa.

Lappeenrannan seura-
kunnan toiminnasta isä
Timolla on selvä käsitys.

– Yhtä lailla täälläkin
voi aloittaa ikään kuin uu-
destaan etsimällä niitä tar-
peita ja toiveita, mitä täällä
on. Yleisesti täällä toivo-
taan enemmän monipuolis-
ta toimintaa. Sitäkin voi tu-
kea tietty teema, jonka
nousee tästä yhteisöstä.

Lappeenrannan henki
Mielekkyyden löytäminen
seurakuntatyöhön on tär-
keää. Isä Timo painottaa
ihmisten kuuntelemista.

– Seurakuntalaisia itse-
ään on kuunneltava, mitä
ideoita, ajatuksia ja toiveita
he esittävät. Kun he koke-
vat asian mielekkääksi, he
tulevat mielellään mukaan.
Parhaiten tämä toteutuu
silloin, kun he itse saavat

Seurakunnassa on kaksi papin
tointa, ja työtä riittää kummal-
lekin. ”Kuitenkaan ei ole
mielekästä seurakunnan
kannalta, että molemmat
seurakunnan papit asuisivat
samalla paikkakunnalla,
esimerkiksi Imatralla. Valtuus-
ton pitää ratkaista kysymys
toisen papin toimenkuvasta”,
sanoo isä Timo.

sia, joista aktiivisia kirkos-
sakävijöitä on ainakin kol-
masosa. Kirkon vaikutus-
piirissä on noin seitsemän-
sataa ihmistä.

– Imatralla olen saanut
ryhtyä rakentamaan seura-
kunnan elämää, yhteisölli-
syyttä ja säännöllisiä ju-
malanpalveluksia. Se on
ollut haasteellinen mutta
hyvin antoisa tilaisuus.

– Seurakuntalaiset
ovat itse olleet aktiivisesti
mukana monissa toimin-
noissa. Pappi tekee oman
työnsä ja yrittää viedä ih-
misiä eteenpäin, mutta
seurakuntalaiset ovat
myös itse olleet luomassa
toimintaa.

Hyvä seurakuntaelämä
Isä Timon kokemus Imat-
ralta on, että jumalanpal-
veluselämän pitää olla
säännöllistä. Ihmiset koke-
vat hyvänä sen, että kirkko
on lähellä ja sinne on help-
po tulla. Kirkkovuoden
suuret juhlat halutaan viet-
tää omassa kotikirkossa.

Kokoonsa nähden
Imatralla on paljon toimin-
tapiirejä. Isä Timo koros-
taa, että jokainen toiminto
pyritään suunnittelemaan
vähintään puolen vuoden
jaksoissa. Toiminnan on
oltava monipuolista, ja sil-
lä tulee olla selvä sidos kir-
kon hengelliseen elämään,
opetukseen ja kasvatuk-
seen. Kaikissa tapahtumis-
sa pitää olla oppimisen
mahdollisuus.

– Usein meillä on tietty
teema, joka jollakin tavoin
toteutuu, oli kyse sitten
tiistaiseurasta, ikoninystä-
vistä tai keskustelupiiristä
tai muista toiminnoista.
Siitä teemasta löydetään
jokaiselle toimintapiirille
jokin idea, jota kukin sit-
ten toteuttaa. Kaikki ta-



6 ANALOGI 6/2007

JATKOA SIVULTA 5

➤

osallistua tekemiseen, niin
ettei heille vain tarjota pel-
kästään valmista pakettia,
joka ilmoitetaan lehdessä.
Yhdessä tekeminen sitout-
taa ihmisiä mukaan toi-
mintaan.

Lappeenrannan ja
Imatran kaupunkien välillä
on tietenkin paikkakunta-
kohtaisia eroja ja erilaisia
tarpeita, myös väestöt ovat
erilaisia. Imatra lähti kas-
vamaan sodan jälkeen siir-
tolaisuuden tuloksena, ja
siellä on hyvin paljon eri
puolilta tulleita ihmisiä.
Lappeenranta on yhtenäi-
sempi nykyisestä muutto-
liikkeestä huolimatta.

– Siitä huolimatta, että
kaupungit ovat lähellä toi-
siaan, on niiden väestö-
pohja kuitenkin erilainen.
Lappeenranta on 250 vuot-
ta vanha seurakunta. Sillä
on oma henkinen ja hen-
gellinen perintönsä, ja seu-
rakunnan historialla on
vahva merkitys.

Isä Timo vertaa Lap-
peenrannan kirkkoa van-
haan ikoniin.

– Venäjän kielessä pu-
hutaan ”rukoilluista iko-
neista”. Vaikka vanhaan
ikoniin kunnioituksella
suhtautuminen kuulostaa
ehkä jo menneeltä kansan-

perinteeltä, niin jokin tiet-
ty ilmapiiri vanhoissa iko-
neissa tai esineissä ja kirk-
korakennuksissa aina on.
Sukupolvesta toiseen py-
hyys on kosketellut niitä
rukouksen kautta. Rukouk-
sellisuus on olemassa jo
itse paikassa. Sanotaanhan
vanhoista rakennuksista-
kin, että niissä on omanlai-
nen henkensä. Siihen ovat
vaikuttaneet ihmiset ja
menneet ajat ja kaikki py-
hät, jotka ovat siinä kulke-
neet.

Kaupunkien erot
Seurakunnan hallinnossa

on esiintynyt joskus jyrk-
kiäkin erimielisyyksiä. Ris-
tikkäisyydet ovat kuitenkin
voitettavissa, isä Timo to-
teaa.

– Ne voidaan helposti
ylittää, koska ongelmana
on pitkälti lietsottu tilanne.
Hallinnon ongelmien syitä
ei ole ratkaistu, ja tästä
johtunut kuohunta on tah-
dottu pukea kahden alueen
väliseksi riitelyksi. Todel-
lista ja syvää ristiriitaa
imatralaisten ja lappeen-
rantalaisten välillä ei ole
ollut. Uskon, että nyt aloit-
tavat hallintoelimet näke-
vät seurakunnan selvästi
yhtenä kokonaisuutena.
Luotan siihen, että hallin-
toon liittyvistä asioista ha-
lutaan keskustella avoi-
mesti ja asioiden oikeilla
nimillä, niin kuin pitääkin.
Luottamushenkilöt ym-
märtävät sen, että seura-
kunnassa on kaksi kirkkoa
ja kaksi erilaista väestö-
pohjaa. Kirkko ei niinkään
tarkoita hallinnollisia rajo-
ja vaan ihmisten yhteisöä.
Yhden seurakunnan sisällä
voi olla useita toiminnalli-
sia yksiköitä, joiden erityi-
sistä tarpeista on tasapuo-
lisesti huolehdittava.

– Seurakunnasta ei saa
syntyä mitään sisäänläm-
piävää yhteisöä, jossa olisi
vain meille mieluisia ihmi-
siä. Sellainen vaara on aina
olemassa. Joka paikassa
on tehtävä työtä sen hy-
väksi, että jokainen ehkä
erilaillakin ajatteleva on
tervetullut omaan yhtei-

söömme. Kun on erilaisia
ajatuksia, niin jopa riitaa
voi syntyä, mutta se ei ole
vaarallista. Sitä ei pidä
peittää ja sille pitää antaa
mahdollisuus, koska sil-
loin syntyy keskustelua.
Lopputuloksena löydetään
ehkä sellainen ratkaisu,
joka yhdistää kaikkia ja vie
toimintaa eteenpäin. Avoin
keskustelu ja erilaiset mie-
lipiteet ovat itse asiassa hy-
vin terveellisiä.

Toteutuuko aito
yhteisöllisyys
Kirkkomme tulevaisuuden
keskeinen kysymys onkin,
minkälainen on oma ny-
kyinen seurakuntayhtei-
sömme. Isä Timo sanoo,
että ainakin ulkopuoliset
antavat myönteistä palau-
tetta siitä, että Lappeen-
rannan seurakunnan alu-
eella ortodoksisuus on yh-
teisöllistä ja että seurakun-
taan on hyvä kuulua. Hä-
nen mielestään yhteisölli-
syys toteutuu seurakun-
nassa aidosti. Ongelma on
kuitenkin siinä, mitä ta-
pahtuu jumalanpalvelus-
ten ulkopuolella. Jumalan-
palvelus voi olla hyvä,
lämmin ja ravitseva. Kun
sen jälkeen ihmiset siirty-
vät olemaan keskenään,
ystävällisyys ja toisista vä-
littäminen eivät ehkä pää-
se aina esiin. Aidon yhtei-
söllisyyden tulisi kuitenkin
kantaa myös kirkkosalin
ulkopuolelle ja sitä pitää
pystyä harjoittelemaan
myös jumalanpalveluksen

➤

JOHDATUSTA RUTIINEIHIN. Kirkkoherra hoitaa seurakunnan kanslistin
tehtävät. Kirkon suunnitelma siirtää rutiiniasioiden hoito kirkollishalli-
tukseen tuonee lisää aikaa seurakuntalaisten kanssa olemiseen.

KOTONA IMATRALLA isä Timon kanssa vaimo Liisa ja lapset Ksenia ja Mikael. Perheen muutto Lappeenran-
taan ei ole suunnitteilla. Työmatka Imatralta Jumalanäidin suojeluksen kirkolle Lappeenrantaan on lyhyt liik-
kumaan tottuneelle papille.
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Metropoliitalta

Hiljaisuuden kirkas valo

➤ jälkeenkin. Tässä papilla
on tärkeä tehtävä, koska
hänen läsnäolonsa seura-
kuntalaisten keskellä ker-
too, että yhteinen lähim-
mäisistä välittäminen on
oman seurakunnan toimin-
taa. Tällainen auttaa yhtei-
sön kasvamista, koska pa-
pin läsnäolo ihmisten kes-
kellä luo jatkumoa myös
jumalanpalveluksen jäl-
keen.

Uuden tehtävänsä
haasteisiin isä Timo lukee-
kin yhteisöllisyyden tietoi-
sen kehittämisen.

– Tämä ei liity ainoas-
taan vanhuksiin ja yksinäi-
siin ihmisiin vaan myös
nuoriin aikuisiin ja lapsi-

perheisiin. He tulevat ole-
maan ajallisesti vielä pit-
kään seurakunnan jäseni-
nä, ja heidän tulisi tuntea
kuuluvansa jumalanpalve-
lusyhteisöön. Tähän toi-
mintaamme tulee selvästi
suunnata. Nuorempi väes-
tönosa on suuri haaste
meidän seurakunnallem-
me. Meillä on lapsia ja
nuoria aikuisia, mutta mis-
sä he ovat? He muodosta-
vat suuren osan seurakun-
taa, mutta he eivät ole vält-
tämättä läsnä seurakun-
nassa. Pelkään, että tätä ei
tunnisteta kovin helposti.
Aitoa huolehtimista toisis-
tamme tulisi lisätä.

■  Isä Hariton

Maailmassa on paljon melua. Äänitulvan vas-
tapainoksi moni etsii vaihtoehtoisia tapoja
hiljaisuuden viljelyyn. Yhden tavan hiljenty-

miseen ja pysähtymiseen tarjoaa kesämökin rauha.
Tosin siitäkin on monelle tullut työsiirtola.

Retriittiliike on toiminut Suomessa aktiivisesti jo
yli 20 vuotta. Tässä keskeisellä sijalla on ollut Hiljai-
suuden ystävät ry. Se toimii aidossa ekumeenisessa
hengessä. Sen retriiteistä, ja niissä vaitioloa harjoitta-
malla, moni ortodoksikin on saanut virkistystä sielul-
leen.

Myös ortodoksisen kirkon piirissä on perinteises-
ti ollut voimakas hiljaisuuden viljelyn kulttuuri. Sii-
hen nojatuen kehitämme nykyään hiljentymisen ja
hiljaisuuden viljelyn muotoja, jotka nousevat oman
kirkkomme perinteestä. Kulttuurikeskus Sofia tarjoaa
tässä omalta osaltaan hiljentymistapahtumiensa
kautta virikkeitä juuri hiljentymiseen ja hengelliseen
kasvuun.

Vaihtoehto meditaatiolle
Ortodoksisen perinteen kannalta hiljentymisen tär-
keitä keinoja ja väyliä tarjoavat rukous, erityisesti
Jeesuksen rukous, sekä ajan pyhittäminen vuorokau-
den kierron jumalanpalvelusten kautta. Näillä on
keskeinen sija myös nykyajan hiljaisuuden viljelyssä
ja pyhän kohtaamisessa. Jeesuksen rukous on mei-
dän vaihtoehtomme myös aasialaisperäisen mietis-
kelyn tuomaan haasteeseen.

Metropoliitta Kallistos Ware on sanonut, että or-
todoksisessa retriitissä voisi painottaa myös hengel-
listä ja kirkollista opetusta. Hän osallistuu syyskuus-
sa 2008 Sofian seminaariin, jossa pohditaan juuri
näitä kysymyksiä.

Hiljaisuus ja yksin oleminen
Hiljentyminen on haaste myös meille kirkon työnte-

kijöille. Paljon olemme menossa, mutta onko meillä
aikaa pysähtyä? Evankeliumit kertovat, kuinka Jee-
sus useinkin vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen, rukoi-
lemaan, olemaan vaiti, paastoamaan. Näistä kohdista
on kuitenkin tullut useimmiten vain väli- tai loppu-
lauseita eri evankeliumilukukappaleisiin. Myös
omassa kirkossamme tänä aikana on vaarana tehdä
Jeesuksestakin menevä mies, joka paransi sairaita,
saarnasi ja kävi kiivaita keskusteluja aikansa uskon-
nollisten johtomiesten kanssa. Häneen heijastetaan
oman aikamme elämäntyyliä.

Yksin olemiseen ja hiljaisuuteen sisältyy aito
mahdollisuus Jumalan kohtaamiseen. Henkisen ja
hengellisen kasvun tiellä, jona kristityn matka pitäisi
aina nähdä, hiljaisuuden ja yksin olemisen kautta
voimme irrottautua monista elämän keinotekoisista
rakennustelineistä ja löytää omassa sydämessämme
Jumalan.

Vuoropuhelua rukouksessa
Vuoropuhelun avautuminen näkymättömän ja sala-
tun kanssa toteutuu rukouksessa. Rukous ja hiljenty-
minen ovat meille lahja, mahdollisuus nähdä elämä
aidommin. Syvä henkinen ja hengellinen elämä avaa-
vat meille jatkuvan kasvun ja kirkastumisen näkö-
alan.

Mietiskelyn hiljaisuus on luova tila. Sen vasta-
kohtana on karrelle palanut ihminen, joka elää tuho-
avan hiljaisuuden ja kylmän mykkyyden varjossa.
Hiljaisuuden ja mietiskelyn sisällä on voima, joka
johtaa myös ihmisten palvelemiseen. Hiljaisuus, etäi-
syyden otto ja mietiskely paljastavat kirkkaalla valol-
laan ihmistä orjuuttavat lavasteet. Niiden sijaan tulisi
löytää persoonien, minän ja sinän, aito kohtaaminen.
Se avautuu Jumalan läsnäolon kokemuksesta.

Metropoliitta Ambrosius
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Hengellistä opetusta

Ensimmäinen histori-
allinen merkintä sii-
tä, että joulua, Va-

pahtajamme syntymäjuh-
laa vietetään 25. joulukuu-
ta, on kirjoitettu Roomassa
vuonna 336. Asian on mer-
kinnyt muistiin historioitsi-
ja Furius Dionysius Filo-
calus. Tiedetään, että sitä
ennen juhlaa vietettiin eri
puolilla Rooman valtakun-
taa muun muassa 6. ja 10.
päivä tammikuuta, 28.
maaliskuuta ja 18. marras-
kuuta.

Eräänä syynä joulujuh-
lan vieton ajankohdan
määräytymiseksi juuri jou-
lukuun 25. päiväksi pide-
tään vainoista vapautuneen
kirkon ja Rooman valtion
tahtoa kristillistää tiettyjä
antiikin pakanallisia juhlia.
Vietettiinhän antiikin Roo-
massa varsin näkyvästi
juuri meidän joulumme

Rauhaa,
vain rauhaa
nyt kellot ne soi

Rovasti Leo Huurinainen pohtii
joulun alkuperää ja tuo muiston
omien vanhempiensa kodista: me
voimme olla toisillemme enkeleitä.

ajankohtana voittamatto-
man auringon (lat. sol in-
victus) juhlaa, talvipäivän
seisauksen kunniaksi.

Keisari Konstantinos
Suuren kristillistämispoli-
tiikassa käytettiin hyväksi
mahdollisuutta etsiä paka-
nallisille juhlille korvaavia
kristillisiä sisältöjä, jotta
kansan kääntyminen kris-

tinuskoon sujuisi luonte-
vasti ilman tiettyjen vanho-
jen traditioiden, kuten juh-
lapäivien, hylkäämistä.
Evankeliumissa Kristus sa-
noo itsestään: ”Minä olen
maailman valo”. Muun mu-
assa tähän kohtaan viitat-
tiin joulun ajankohdan
määräytymisen yhteydessä.

Kons tan t inopo l i s sa

Kristuksen syntymäjuhlaa
vietettiin ensimmäisen ker-
ran vasta vuonna 380.

Jo varhaiskirkon aika-
na käytiin kirkkoisien kes-
ken vilkasta keskustelua
Kristuksen syntymän histo-
riallisesta ajankohdasta.
Eräänä vaihtoehtona pidet-
tiin sitä, että vuoden kier-
rossa Neitsyt Marian sikiä-
minen on tapahtunut sama-
na päivänä kuin myöhem-
min Kristuksen ristiinnau-
litseminen. Määrittelyajan-
kohtana muutama sata
vuotta myöhemmin tark-
kaa tietoa ei ollut käytettä-
vissä, mutta laskelmat an-
toivat maaliskuun 25. päi-
vän, mistä syystä joulun
ajankohdaksi määräytyi 25.
joulukuuta.

Kirkkoisä Gregorios
Teologi nimittää itseään
eräänlaiseksi joulujuhlan
"eksarkiksi", koska hän
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Hengellistä opetusta
monella muotoa kirjoitti ai-
heeseen liittyviä homilioita
eli saarnoja ja kehitti jou-
lun ilosanoman teologiaa.
Hän näki uskontunnustuk-
sen muodostuttua nykyi-
seen asuunsa Konstantino-
polin ensimmäisessä kir-
kolliskokouksessa vuonna
381, että joulu on myös
dogmaattisesti tärkeä juhla
ja olennainen osa pelastus-
historian kannalta tärkei-
den juhlien kiertoa.

Kirkkoisä Leo Suuri
puhuu Kristuksesta valona
ja aurinkona, joka valaisee
ja valistaa pimeydessä ole-
van ihmiskunnan. Kirkko-
isien opetuksessa nimen-
omaan aurinko kuuluu
olennaisesti jouluun liitty-
viin kielikuviin. Pyhän Leo
Suuren ansiosta joulun juh-
laliturgian ajankohta sijoit-
tui nimenomaan yöksi – ei
varhaiseen aamuun, kuten
pääsiäinen – vaan yöksi,
jotta juhlaa vietetään kir-
koissa mahdollisimman au-
tenttisessa ajankohdassa
suhteessa evankeliumin sa-
nomaan Pyhänä Yönä.

Samaan aikaan vakiin-
tuivat liturgiseen käyttöön
myös Vanhan testamentin
kohdat, joita nykyisin lu-
emme jouluaaton suuressa
ehtoopalveluksessa pari-
miateksteinä, kuten pro-
feetta Jesajan kirjan lukuja
9. ja 11.

Joulun ihmiset
Joulun evankeliumin sano-
maan liittyy suuri joukko
erinäisiä henkilöitä ja ih-
misryhmiä. Pyhä apostoli
ja evankelista Luukas halu-
si tekstistään uskottavan
myös ei-juutalaiskristitty-
jen keskuudessa. Hän halu-
si luoda vankan historialli-
sen pohjan sanomalleen.
Siksi hän mainitsee heti
evankeliuminsa alussa sekä
keisari Augustuksen että
Syyrian maaherran Quirini-
uksen.

Matteus taas mainitsee
Kristuksen varhaislapsuu-
teen liittyvissä tapahtumis-
sa maallisista hallitsijoista
Juudean kuninkaan Hero-
deksen, joka kuultuaan
Kristuksesta määrää suori-
tettavaksi Betlehemissä ja

sen ympäristössä laajamit-
taisen lastenmurhan. Jo siis
heti Jeesuksen syntymään
liittyy myös maailman vi-
haa, sillä Rauhan Ruhtinas-
ta ja Kirkkauden Kuningas-
ta ei haluta ottaa vastaan.

Onnellisimmassa ase-
massa ovat kaikkein alhai-
simmat yhteiskunnassa,
paimenet, jotka saavat en-
simmäisenä ilmoituksen
Vapahtajan syntymästä
suoraan taivaasta. He ovat
syrjittyjä ja halveksittuja,
mutta Jumala haluaa ni-
menomaan heidän saavan
pelastuksen ja armon.

Itämään tietäjät liitty-
vät myös olennaisena osa-
na joulun sanomaan. He
luovat juhlalle nykyter-
minologiaa käyttäen glo-
baalin mittakaavan. Vir-
heellisesti tietäjistä käyte-
tään toisinaan nimitystä
”kuninkaat”, he olivat kui-
tenkin tietäjäpappeja, jotka
edustivat zarathustralaista
kulttia. Kreikankielisen
tekstin termi ”hoi magoi”
viittaa kuitenkin selkeästi
maageihin eli zarathustra-
laisiin tietäjiin. Heidän ha-
vaintonsa tähdestä, joka
loistaa Betlehemin yllä, to-
distaa ilosanomaa maail-
man Vapahtajan syntymäs-
tä.

Muistoja joulusta
Hyvä lukijani, kuinka iha-
nama onkaan lukea rak-
kaan joulujuhlamme ilosa-
nomaa Vapahtajamme syn-
tymästä. Elän toivossa, että
emme eläisi vain siinä pi-
meässä laaksossa kristikan-
sana murheinemme seura-
kunnan tulevaisuudesta ja
kirkkokuntamme asemasta
yhteiskunnassamme. Voi-
sinko kertoa Sinulle jotakin
siitä, mitä olen joskus itse
kokenut jouluna? Seuraava
kirje kertoo sen mielestäni
kauniisti. Tämä kirje on
kirjoitettu Ilomantsissa jou-
lun jälkeen vuonna 1956.
Olosuhteet tuohon aikaan
Hömötin kylässä erosivat
selkeästi tämän ajan ihmis-
ten elinolosuhteista. Ihmi-
set elivät siellä keskellä
korpea ilman sähkövaloa ja
muita mukavuuksia, mutta
käsittääkseni heidän elä-

mänsä oli sisäisesti ja ulko-
naisesti onnellista. Kirjeen
kirjoittaja oli kouluja käy-
mätön vanha mies, mutta
hänellä oli sydämen sivis-
tystä. Hän oli isoisäni Di-
mitri.

 ”29.12.1956. Niina
hyvä. Tuhannet kiitokset
kirjeestä, korteista, lahjois-
ta ja kaikesta. Mamma kiit-
tää kaikesta, liian suuresta
huolenpidostanne ja vai-
vannäöstä. Hän tuli joulu-
aaton aattona Laurin per-
heen kanssa. Meillä oli iloa
joulun aikana. Iloa ja rie-
mua. Ne Laurin lapset on
eri villiä ja riskiä. Kun heil-
lä ohjelman suoritus alkoi
aina joka ilta, kun kynttilät
sytytettiin. Marja Leena oli-
si yksin suorittanut mielel-
lään kaikki. Mitä kuuli toi-
silta sen koitti esittää. Tuo-
ta laulun joulupuu on ra-
kennettu joulu on jo ovella
myötääsä, ja leikkivät sa-
kiltaan. Leo sano pitävän
puheita ja eikös poika men-
nyt useampaan kertaan pu-
hujan paikalle ja esitti vaik-
kapa vähänkin. Torstai ilta-
na postiautossa lähti Lau-
rin joukko pois. Tuntui niin
kolokolta kun lähtivät. Lau-
rin perhe ja Reino olivat

kaa ja juomaa. Kaljan lait-
toivat oli maitoa ja juustoa
– –.”

Joulusanoman jatkuvuus
Kun enkeli ilmestyi paime-
nille, hän lausui: ”Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teil-
le ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on
teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapa-
loituna seimessä.” Tämän
jälkeen enkelien kuoro ylis-
ti Jumalaa lausuen: ”Juma-
lan on kunnia korkeuksis-
sa, maan päällä rauha ih-
misillä, joita hän rakastaa!”

Olemme saaneet tuntea
niin surua, pelkoa ja rak-
kaudettomuutta kuluneen
syyskauden aikana. Tätä
kirjoittaessani palaavat
muun muassa Jokelan kou-
lusurman uutiskuvat elävi-
nä mieleeni, kuvat, jotka
aiheuttivat edellä mainittu-
ja tuntemuksia jokaisessa
meistä. Toivon, että ilosa-
noma Kristuksen synty-
mästä keskuuteemme tuo
sydämiimme rauhaa ja rak-
kautta. Jos saamme omaan
sydämeemme rauhan ja

Sonkajanrannan kirkossa
toisena joulupäivänä hevo-
sella ajaen. Pakkasta justii-
sa sen verran emme me
mamman kanssa uskalta-
neet lähteä.”

”Juuli oli paistanut jou-
luleivokset Jakokoskella ja
toivat mukanaan ja täällä
mitä tarvittiin. Kinkun oli-
vat kanssa paistaneet oli
iso. Lauri toi sen. Oli ruo-

rakkauden, kykenemme ja-
kamaan niistä myös lähim-
mäisillemme ja olemaan
näin Kristuksen valtakun-
nan ilosanoman lähettiläitä
– enkeleitä toinen toisel-
lemme!

Kristus syntyy – kiittä-
kää!

Isä Leo Huurinainen

Onnellisimmassa asemassa olivat lampaineen paimenet, kaikkein
alhaisimmat yhteiskunnassa. He saivat ensimmäisinä ilmoituksen
Vapahtajan syntymästä suoraan taivaasta.

JYRKI NIPPALA
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JOULUN sana

Ortodoksinen
joululahja

Joulukontakin sanoista
löydämme jo useita ai-
heita, jotka liittyvät

kristilliseen jouluperintee-
seen. Seimiasetelmat, eri-
laiset enkelit, tähtikoristeet
ja kynttilät löytävät jokai-
sena jouluna tiensä lahja-
paketteihin, joita annam-
me läheisillemme. Ne kui-
tenkin jäävät aina vajavai-

siksi sen rinnalla, mikä on
todellinen joulun sanoma.
Kauneinkaan seimiasetel-
ma ei ole verrattavissa sii-
hen lahjaan, minkä luoma-
kunta antoi Vapahtajalle.
Maa tarjosi luolan Kristuk-
sen syntymäpaikaksi, kun
majatalot olivat täynnä.
Aasi ja härkä antoivat läm-
pöään vastasyntyneelle

paljon kultaa, jotta voisim-
me sillä ostaa oikeaa rak-
kautta. Ei ole olemassa
niin suloiselta tuoksuvaa
suitsuketta, mikä voittaisi
kodissa rakkaudella teh-
dyn aterian tuoksun. Ei ole
olemassa niin kallisarvois-
ta mirhaa, mikä korvaisi
todellisen läheisyyden.
Kun me osoitamme rak-
kautta lähimmäisillemme,
niin silloin me annamme
Jumalalle kallisarvoisem-
man lahjan, kuin mitä an-
toivat viisaat miehet Va-
pahtajalle.

Kuinka minä voisin
konkreettisesti antaa rak-
kauden lahjan lähimmäi-
silleni? Se on helppoa,
mutta samalla se myös
vaatii vaivannäköä. Lapsi
voi tehdä äidilleen lahja-
kortin, missä hän lupaa
vaikka viedä roskat ulos
tiettynä ajanjaksona. Isälle
voi antaa lupauksen auttaa
lumitöiden tekemisessä.
Vanhemmat voivat antaa
lapselle lahjakortin, missä
he lupaavat leikkiä lapsen
kanssa yhdessä, lukea ilta-
satuja tai lähteä helmikuun
kirpeinä pakkaspäivinä pil-
kille. Vielä ehtii myös soit-
taa sille autottomalle ystä-
välle ja kysyä, tarvitseeko
hän kyytiä joulukirkkoon.
On hyvä pysähtyä ja men-
nä yksin asuvan tuttavan
luokse kylään ilman kiiret-
tä.

Sitähän meistä jokai-
nen tarvitsee kaikkein eni-
ten, että joku soittaisi, ky-
syisi mitä kuuluu, kuunte-
lisi ja antaisi aikaansa mi-
nulle, edes sen pienen het-
ken verran. Kaikkein on-
nellisimpia ovat ne hetket,
jotka saa viettää läheisten
ihmisten kanssa ilman kii-
rettä. Saa vain istua ja ju-
tella ja ihan olla vaan. Aika
unohtuu. On vain tämä
hetki. Se tekee onnellisek-
si, kun tietää, että olen tär-
keä jollekin ihmiselle.

Anna aikaa lapselle,
nuorelle, aikuiselle ja van-
hukselle. Sitä arvokkaam-
paa lahjaa ei ole. Se on rak-
kautta.

Kirsi Rovio
Lappeenranta

lapsukaiselle. Taivas rie-
muitsi, kun kirkas tähti va-
laisi maan. Jokainen enke-
likoriste on vaatimaton sen
rinnalla, mitä ruumiitto-
mat sanansaattajat todelli-
suudessa ovat.

Mikä on meidän anta-
mamme joululahjan mer-
kitys ja kenelle me sen an-
namme? Tietäjät toivat lap-
selle lahjaksi kultaa, suit-
suketta ja mirhaa. Kuinka
me voisimme antaa saman
lahjan Kristukselle? Onko
olemassa ortodoksista jou-
lulahjaa? On. Se on rakka-
us.

Rakkaus on lahja, jon-
ka jokainen meistä voi an-
taa lähimmäiselleen. Kun
me osoitamme rakkautta
lähimmäisellemme, niin
silloin me annamme lahjan
myös Kristukselle. Maail-
massa ei ole olemassa niin

”Maa tarjoaa luolan lähestymättö-
mälle. Enkelit paimenten kanssa
ylistystä veisaavat, tietäjät tähden
mukana vaeltavat...”

Onko sellaista?
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Enkeli Valamon
luostarin päätalon

joulukuusessa.



11ANALOGI 6/2007 11

Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Ruotsissa varjellaan neutraalisuutta

Ruotsissa, nykyisin ensisijaisesti Tukholman alueel
la, toimii suomalainen ortodoksinen seurakunta.
Vuosikymmenten ajan sinne on lähetetty silloin täl-

löin suomalainen pappi johtamaan tuon yhteisön hengel-
listä elämää. Monet ovat siellä käyneet ja kokeneet kaikki
ne vaikeudet, jotka siellä ovat tulleet vastaan. Viime aikoi-
na papistomme eräät jäsenet ovat vain pistäytyneet toimit-
tamassa liturgioita ja muita pyydettyjä palveluksia.

Olen vieraillut näiden suomalaisten ortodoksien kes-
kuudessa joskus vuosittain, joskus harvemmin. Hyvin mie-
lelläni sinne aina menen, sillä tapaan todella kunnioitetta-
vasti palvelevia ortodoksikristittyjä, joista eivät paikalliset
tahot ja erityisesti heidän oma kirkollinen tahonsa näytä
huolehtivan.

Noilla matkoilla toimitan palveluksia suomalaisten or-
todoksien keskuudessa, mutta myös vierailen suomalaises-
sa luterilaisessa seurakunnassa. Usein käyn serbien tai kop-
tien luona. Tapaan merimieskirkon johtoa ja vierailen Sisu-
radiossa. Monesti avaan erilaisia kulttuuriimme liittyviä
näyttelyitä. Karjalaisten klubi on myös aina käyntini koh-
teena. Venäläinen seurakunta osoittaa aina suurta ystäväl-
lisyyttään ja vieraanvaraisuuttaan.

Tässä yhteydessä haluan ilmaista iloni todellakin tuos-
ta uskomattoman välittömästä, lämpimästä ja inhimillises-
tä vastaanotosta, jopa sanoin kuvaamattomasta, jota nuo
kaikki mainitut osoittavat.

Suomalaisilla ortodokseilla on nyt käytössään viehät-
tävä jumalanpalveluspaikka. He aikovat kunnostaa sitä ja
näin luoda itselleen mitä tyydyttävimmät kirkko- ja seura-
kuntatilat. Meidän kirkkomme on kautta aikojen avustanut
pienessä määrin tämän yhteisön elämää. Tulevalta marras-
kuun lopussa kokoontuvalta kirkolliskokoukselta toivon va-
kavasti entistä merkittävämpää taloudellisen tuen osoitus-

ta tälle seurakunnalle, joka on kirkkomme toimesta aikanaan
luotu.

Tämänsyksyisen Karjalan valistajien juhlan yhteydessä
vierailin viimeksi Tukholmassa.  Isä Markku Salminen oli
myös siellä ja palveli kanssani.

Olen aina tehnyt havaintoja ruotsalaisesta kirkollisesta
kulttuurista tapaamalla ruotsalaisia arkkipiispoja, piispoja ja
papistoa sekä monenlaisia kristittyjä ja myös kirkkoon kuu-
lumattomia Tukholmassa ja Uppsalassa. Tässä eräitä havain-
toja tältä syksyltä. Tein Sisu-radiolle kolme erilaista nauhoi-
tusta. Kaksi näistä oli hartausluonteisia. Niitä toimittamassa
sai olla kirkkoon kuuluva henkilö. Kolmas oli uutisluontei-
nen. Siinä minua haastatellut toimittaja ei saanut kuulua
mihinkään kirkkoon, ettei neutraalisuus rikkoontuisi.

Luin tuon pyhien viikonvaihteen sanomalehdet ja otin
muistoksi mukaankin. Sunnuntain, marraskuun neljännen
päivän, lehdessä on useita kymmeniä kuolinilmoituksia. Niis-
sä on vain muutama risti. Sen paikalla useimmissa on kissa
tai koira tai hevonen tai lintu tai kukka tai vene, auringon-
lasku, kynttilä, käärme tai vaakuna tai omakuva ja muita esi-
neitä. Autojakin on ja naamioita, purjeveneitä, majakoita,
kesämökkejä. Se siitä, en halua kommentoida enempää.

Ruotsissa varjellaan siis neutraalisuutta. Avioliittoon vih-
kiminen ei vielä ole neutraali, koska kirkkokin vihkii. Keskus-
telu tilanteen korjaamiseksi on kuitenkin jo aloitettu. Arvaan,
miten valtakirkko suhtautuu. Siitä on jo kuulunut viitteitä.

Olen iloinen serbien, koptien ja eräiden muiden kansal-
lisuuksien kristillisyyden vahvistumisesta Ruotsissa. Toivon
todellista tukea myös piskuiselle suomalaiselle ortodoksisel-
le laumalle ja siunausta sen kilvoitukseen.

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Isä Markku Toivanen kirjoit-
ti Analogissa 4/2007 mielen-
kiintoisesti väitteestään, joka
koski autoja ja ihmisten si-
säistä turvattomuuden tun-
netta.  En malta olla osallistu-
matta keskusteluun.

Auton valinnassa keskei-
simpänä perusteena lienee ta-
vallisesti käyttäjän tarve.
Kaupunkiajoon soveltuvat
parhaiten pienet, ketterät au-
tot, kun maantieajossa taas
omimmillaan ovat suurem-
mat, vakaat autot. Paljon
merkitystä on myös auton os-
tajan perheen koolla. Vastaa-
vasti asuinpaikalla on vaiku-
tusta.

Toinen tärkeä tekijä on
turvallisuus. Isoja autoja pi-
detään usein turvallisempina
kuin pieniä, ja uudet ja kalliit

Autoista ja turvattomuuden tunteesta
autot ovat yleensä turvalli-
sempia kuin vanhat ja halvat.
Vastaavasti uudet autot ovat
myös pääsääntöisesti ympä-
ristöystävällisempiä kuin
vanhat.

Auto toimii usein myös
ns. statussymbolina, toisin
sanoen auton valinnalla osta-
ja antaa ympäristölleen tie-
don tai vihjauksen omasta
yhteiskunnallisesta asemas-
taan ja varallisuudestaan.
Usein autosta voidaan aina-
kin karkeasti arvioida sen
omistajan taloudellinen ase-
ma.

Täysin ei voida sivuuttaa
edes ostajan sukupuolen mer-
kitystä. Väitetään, että mies-
puoleiset autonostajat ottavat
huomioon  auton valinnassa
tavallisesti myös lähipiirinsä,

esimerkiksi perheensä, kun
naispuoleiset taas ostavat au-
ton ennen kaikkea omien tar-
peidensa mukaan.

Esimerkiksi kaupunki-
maasturin ostajana lienee ta-
vallisimmin melko varakas
kuluttaja, joka kokee tarvitse-
vansa isokokoisen maastoau-
ton esimerkiksi monilapsista
perhettään varten tai siitä
syystä, että hän liikkuu usein
huonokuntoisilla teillä.

Uuden auton hinnasta
noin puolet muodostuu ve-
roista, autoverosta ja arvonli-
säverosta. Varsinkin autove-
ron kristinuskon mukaisuus
voidaan helposti kyseenalais-
taa, koska sen johdosta Suo-
messa ajetaan vanhoilla,
saastuttavilla autoilla, jotka
ovat omiaan tärvelemään Ju-

malan luomistyötä. Autove-
roa kannetaan fiskaalisista -
valtion varojen kartuttami-
seen tähtäävistä - syistä. Näil-
lä varoilla rahoitetaan kuiten-
kin sosiaaliturvajärjestelmää,
jonka ansiosta Suomessa on
onnistuttu tehokkaasti autta-
maan kaikkein vaikeimmassa
taloudellisessa tilanteessa
olevia yhteiskunnan jäseniä.
Sata vuotta sitten - ja monissa
maissa edelleenkin - nämä
kaikkein huono-osaisimmat
lähimmäisemme ovat yhä
täysin yksittäisten ihmisten
almujen armoilla. Niinpä au-
ton ostaja täyttää - tahtoen tai
tahtomattaan - vähäosaisten
auttamista koskevan Kristuk-
sen käskyn. Oikeastaan voi-
daan sanoa, että mitä kalliim-
man auton ostat, sitä suurem-
paa lähimmäisenrakkautta
osoitat.

■  Maire Repo

K  O  M  M  E  N  T  O  I  N  T  I  A
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Bysantti

Aivan viime aikoina
meilläkin perinteis-
ten vigilia- ja litur-

giakirjojen rinnalle on al-
kanut tulla ensin suoma-
laista sävellettyä kirkko-
musiikkia ja nyt myös by-
santtilaisia sävelmiä. Kä-
sittelen aluksi joitakin by-
santtilaisen kirkkolaulun
piirteitä ja sen jälkeen poh-
diskelen suomalaisen orto-
doksisen kirkkolaulun ja
bysanttilaisen laulun suh-
detta. En voi olla mainitse-
matta Suomen yhteydessä
Venäjän vaikutusta, saihan
Karjala ja sitä kautta koko
Suomi ortodoksisen kirk-
komusiikin Venäjältä.

Bysanttilainen
kirkkomusiikki
Bysanttilainen aika on kes-
keinen ajanjakso ortodok-
sisen kirkon historiassa,
sillä se muokkasi kirkkoa
Bysantissa 300–1400-lu-
vuilla. Silloin kokoontuivat
ekumeeniset kirkolliskoko-
ukset, ja ortodoksinen teo-
logia, kirkkomusiikki ja
ikonitaide nousivat kukois-
tukseensa. Musiikki sai

Kirkkolaulusta on viime aikoina kirjoiteltu suomalaisessa ortodoksises-
sa lehdistössä varsin vilkkaasti. Aiemminkin on keskusteltu ja kirjoitel-
tu, lähinnä siitä, miten kuoro ja kuoronjohtaja suoriutuivat laulutehtä-
västään, mutta viime aikoina huomio on kiinnitetty erityisesti siihen,
mitä lauletaan. Kirjoituksissa viitataan entistä useammin bysanttilai-
seen kirkkolauluun, millä suomalaisen kirkossa kävijän mielestä ei
välttämättä ole mitään tekemistä oman kirkkolaulumme kanssa.
Kuitenkin myös sen juuret ovat Bysantissa, tuossa 1400-luvulla
kukistuneessa Itä-Rooman valtakunnassa.

– bysanttilainen kirkkomusiikki

siellä määrätyt muotonsa,
joita edelleen vaalitaan lä-
hes sellaisenaan. Bysantin
valtakunnan kukistuttua
1453 perinteinen kirkko-
laulu jatkui erityisesti Eku-
meenisen patriarkaatin
suojeluksessa. Sen tehtä-
väksi jäi ortodoksisen us-
konnon, kirkollisen perin-
teen ja samalla myös pe-
rinteisen laulutavan vaali-
minen ja välittäminen
edelleen uusille sukupol-
ville.

Bysanttilainen kirkko-
musiikki on aina laulettua
musiikkia, joten siitä voi
yhtä hyvin käyttää nimi-
tystä bysanttilainen kirk-
kolaulu. Koko ortodoksi-
nen jumalanpalvelus on
laulettua teologiaa, sillä
teksti ja musiikki kehittyi-
vät alusta alkaen rinnak-
kain hymnologien kynästä.
Kirkkomusiikilla on myös
osallistuttu taisteluun har-
haoppeja vastaan, sillä jo
300-luvulla kirkkoisät se-
pittivät lauluja, joissa he
toivat esiin oikean uskon ja
antoivat laulajien laulaa
niitä tekstejä kokoöisissä

jumalanpalveluksissa va-
kuuttuakseen oikeasta us-
kosta. Uskoamme puolusti
1300-luvulla kiihkeästi
Gregorios Palamas, jota
muistetaan suuren paaston
toisena sunnuntaina. Ny-
kyäänkin Gregorios Pala-
maksen sunnuntaina vei-
sut kuvaavat varsin värik-
käästi tätä uskon puolusta-
jaa. Esimerkiksi kanonin 5.
veisun tropari: ”Esipaimen
Gregorios! Sinä sanojesi
sirpillä ja pyhillä kirjoituk-
sillasi leikkasit harhaoppi-
en orjantappurat sekä val-
hevehnän äpärätaimet ja
niiden sijaan olet kylvänyt
oikeauskoisen hurskauden
siemenet.”

Soittimista luopuminen
Bysanttilaisuus kirkkomu-
siikissa tarkoittaa myös
sitä, että soittimet eivät ole
koskaan liittyneet siihen,
sillä soittimet on liitetty
pakanallisen maailman
teatteri- ja sirkusperintei-
seen. Soittimista luopumi-
sen syynä voidaan pitää
myös kirkon pyrkimystä
askeettiseen elämäntapaan

ja maailmasta vetäytymi-
seen. Kirkossa musiikilla
halutaan ilmaista ihmisen
rukousyhteyttä, ja koska
soittimet eivät pysty ilmai-
semaan tarkkoja ajatuksia,
niitä ei omaksuttu lain-
kaan idän kirkkomusiik-
kiin. Jumalanpalvelukses-
sa suorasanainen sana ei
ole tavallista, vaan koko
jumalanpalvelus on Bysan-
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tin ajasta asti ollut musii-
kin ilmenemistä eri muo-
doissa, papin ensimmäi-
sestä lauselmasta laulajien
viimeiseen aameneen.

Tekstien kaksi luokkaa
Jumalanpalvelustekstit
voidaan musiikin näkökul-
masta jakaa kahteen luok-
kaan, resitatiiviseen ja lau-
lulliseen. Yksinkertaisim-
pana musiikillisena tapana
voidaan pitää resitaatiota,
jossa musiikin osuus on
olla avustajana suorasanai-
sen tekstin juhlavassa ja
selkeässä lukemisessa.
Tekstiä kuljetetaan valitul-
la säveltasolla, johon voi-
daan tehdä pieniä ennalta
määräämättömiä muutok-
sia etenkin lauselmien
aluissa ja lopuissa. Bysant-
ti näkyy ja kuuluu laulami-
sessa silloin, kun lauletaan
antifonisesti. Siinä laulun-
lähteitä on kaksi eli joko
kaksi henkilöä tai kaksi
ryhmää. Nämä laulavat
vuorotellen, ja muun mu-

assa Kreikassa jumalanpal-
veluksissa edelleenkin ryh-
mät laulavat kliirossilla toi-
nen oikealla, toinen va-
semmalla puolella. Bysan-
tin aikana Konstantinopo-
lin Hagia Sofiassa, valta-
vassa kirkossa, oli 60 pap-
pia, 100 diakonia, 111 luki-
jaa, mutta hämmästyttä-
vää kyllä, vain 25 laulajaa.
Oikeanpuoleisen kuoron
johtajaa kutsuttiin protop-
saltekseksi eli ensilaulajak-
si ja vasemmanpuoleista
nimellä lampadarios, mikä
viittaa valaistuksen hoi-
toon. Sanotaan nimen joh-
tuvan siitä, että ko. henkilö
sai kunnian kantaa kyntti-
lää ja näyttää valoa keisa-
rille silloin, kun hän tuli
laulamaan. Oikeanpuolei-
sessa kuorossa puolestaan
oli paikka patriarkalle, eli
maallinen ja hengellinen
johtaja saivat osallistua
laulamiseen. Siitä on säily-
nyt kuvaus kansanlaulus-
sa: ”Vasemmalla laulaa
kuningas, oikealla patri-

arkka. Ja paljosta laulusta
järisevät pylväät – –.”

Kolme tyyliä
Lauletut tekstit jakaantui-
vat jo varhain kolmeen eri
tyyliin, joita käytetään eri-
laisissa musiikillisissa ja li-
turgisissa yhteyksissä. Yk-
sinkertaisimmassa, heir-
mologisessa, tyylissä jo-
kaista tekstin tavua vastaa
yksi sävel. Tämä laulutyyli
liittyy esimerkiksi tropari-
ja irmossitekstien esittämi-
seen. Stikiiroja laulettaessa
yhtä tavua vastaa useampi
sävel, ja tyyliä kutsutaan
stikherariseksi. Siinä mu-
siikin osuus on jo painottu-
neempi verrattaessa heir-
mologiseen tyyliin. Suu-
rimmillaan musiikin osuus
on papadisessa tyylissä,
jolloin yhtä tavua vastaan
on runsaasti säveliä niin,
että lyhytkin teksti saa pit-
kän musiikillisen ilmiasun.
Laululla täytetään aikaa
vaativia jaksoja jumalan-
palveluksen toimittamises-

sa, esimerkiksi suitsutetta-
essa suuressa katedraalissa
tai niin sanotun suuren
saaton aikana, jolloin laulu
saattaisi muuten jäädä lii-
an lyhyeksi.

Kaikille mainituille
tyyleille yhteistä on se, että
ne ovat yksiäänistä laulua.
Yksiäänisyyttä pidetään
bysanttilaisessa kirkkolau-
lussa niin itsestään selvä-
nä, että siitä löytyy kirjalli-

➤

suudessa huomattavasti
vähemmän mainintoja
kuin vaikkapa edellä mai-
nituista laulutyyleistä. Yk-
siääninen laulu, joka saa
värinsä monipuolisella esi-
tysmerkkien mukaisella
nyansoinnilla, symboloi
yhteistä uskoa. Johannes
Krysostomoksen mukaan
yksiäänisyys johtuu siitä,
että kirkko on yksi ruumis,
ja vaikka laulajia olisi use-
ampia, äänen tulee kuulua
kuin yhdestä suusta. Apos-
toli Paavali kehottaa roo-
malaiskirjeessä ”niin että
te yksimielisesti, yhdestä
suusta ylistäisitte Herram-
me Jeesuksen Kristuksen
Jumalaa ja Isää.” (Room.
15:6) ”Yhdestä suusta”
laulaminen merkitsee sitä,
että laulajatkin yksiääni-
sesti tunnustavat yhteistä
totuutta. Bysanttilaisen
kirkkolaulutaiteen lähtö-
kohta on siis tietyllä tavalla
solistinen, mutta ei maalli-
sessa mielessä – että joku
toisi itseään esille – vaan
laulajan tehtävänä on vä-
littää Jumalan puoleen
kaikkien kirkossa olevien
kiitos, ylistys ja rukous.

Bysanttilainen
kirkkomusiikki on
aina laulettua mu-
siikkia, joten siitä
voi yhtä hyvin
käyttää nimitystä
bysanttilainen
kirkkolaulu.

CCEE-CEC / AG. SICILIANI

13ANALOGI 6/2007



14 ANALOGI 6/200714 ANALOGI 6/2007

Neumikirjoitus
Bysanttilaisen kirkkolau-
lun yhteydessä otetaan kir-
jallisuudessa aina esille
sen merkitsemistapa, mikä
poikkeaa suuresti omista
nuottikirjoistamme ja on
sellaisenaan vahva todis-
tus bysanttilaisen musiikin
yksiäänisyydestä. Viivasto-
kirjoitus liittyy moniääni-
seen musiikkiin, mutta
aito bysanttilainen musiik-
ki kirjoitetaan aina neu-
meiksi kutsutuin merkein
vaakasuoraan tekstin pääl-
le. Merkit ilmaisevat tar-
kasti sävelten väliset suh-
teet eli mihin suuntaan ja
millä tavalla sävelestä toi-
seen edetään. Neumikirjoi-
tus mahdollistaakin aino-
astaan yksiäänisen musii-
kin muistiin merkitsemi-
sen. Kreikankielisessä
kirkkomusiikkiperinteessä
bysanttilainen kirkkolaulu
neumeineen on edelleen

elävää traditiota, eli by-
santtilaisen musiikin tradi-
tio yksiäänisenä lauluna
on jatkunut nykyaikaan
asti.

Neumeissa erilainen
ajattelutapa
Miksi tätä musiikkia ei siir-
retä meidän tuntemallem-
me nuottiviivastolle? Siksi,
että neumeilla, merkeillä,
kirjoitettuun musiikkiin
liittyy myös erilainen mu-
siikillinen ajattelu kuin vii-
vastolle kirjoitettuun mu-
siikkiin. Merkit ilmaisevat
sanan ja sävelen välisen
suhteen tavalla, johon vii-
vastokirjoitus ei pysty.

Koska bysanttilainen
musiikki on yksiäänistä, se
kadottaa luonteensa, jos
sitä soinnutetaan. Lauluta-
paan liittyy kyllä íson,
mikä on melodiaa säestävä
ääni. Se lauletaan yhdellä
äänteellä ilman sanoja, ja
se pysyttelee koko ajan
melodian alapuolella.
Säestysäänen liikkeet ovat
vähäisiä eivätkä milloin-
kaan noudata länsimaisen
musiikin periaatteita. Íso-
nia ei ole kirjattu yhteen-
kään käsikirjoitukseen
neumeilla, mutta sen olete-
taan kuuluneen bysantti-
laiseen lauluun jo varhain.
Tästä tutkijat ovat jyrkästi
eri mieltä: venäläiset tutki-
jat väittävät sen olevan
läntistä vaikutusta, kreik-
kalaiset pitävät sitä ehdot-
toman alkuperäisenä tapa-
na laulaa.

Musiikillinen harhaoppi
Kirkkomusiikin professori
Hilkka Seppälä vertaa by-
santtilaisen musiikin
muuttamista viivastolle ja
oktoekhos-periaatteesta
luopumista ikonoklasmiin,
ikoneihin kohdistuneeseen
harhaoppiin, ja käyttää
musiikkiin liittyvästä har-
haopista nimitystä ek-
hoklasmi. Tällainen ei-kir-
kollinen musiikkijärjestel-
mä ei enää julista Jumalan
käyttämää luomisen seitse-
män päivän ja uuden luo-
misen kahdeksannen lu-
kua, ja niinpä osa sävel-
mistä on joutunut maalli-
sen musiikkijärjestelmän
kahleisiin. Sitä voidaan ni-
mittää myös vapaudeksi,
kun sidonnaisuutta py-
hään kirkolliseen säveljär-
jestelmään ei enää ole.
Suomen kielessä on sanon-
ta, että jokin asia on ”kaa-
voihin kangistunut”. Orto-
doksisessa jumalanpalve-
luselämässä ja samalla
kirkkolaulussa on valta-
vasti kaavoja ja sääntöjä,
mikä ei ole koskaan mer-
kinnyt kangistumista, vaan
valtavan rikasta teksti- ja
hymnivarastoa.

➤

■  Artikkelin toinen osa
julkaistaan Analogin
seuraavassa numerossa 1/08.

Koska ortodoksinen
kirkkolaulu on aina

laulettua sanaa, niin
tarkka merkitsemis-

tapa sen tuottami-
seksi on keskeistä
laulussa, ja tähän

bysanttilainen kirk-
kolaulu neumikirjoi-

tuksineen edelleen
nojautuu.

Koska ortodoksinen kirk-
kolaulu on aina laulettua
sanaa, niin tarkka merkit-
semistapa sen tuottamisek-
si on keskeistä laulussa, ja
tähän bysanttilainen kirk-
kolaulu neumikirjoituksi-
neen edelleen nojautuu.
Ensimmäiset merkit tulivat
käyttöön jo 300-luvulla, eli
neumilaulun historia on lä-
hes yhtä pitkä kuin laula-
van kirkon historia. Aluksi
kanttori auttoi laulajia
näyttämällä kädellä laulun
liikkeitä, ja nämä liikkeet
muutettiin merkeiksi teks-
tin yläpuolelle. Aiemmin
kirjoitus ja sen lukeminen
perustui paljolti muistinva-
raisiin, vakiintuneisiin ja
toistuviin sävelkuvioihin,
jotka kirjoitettiin erilaisin
merkkiyhdistelmin. Laula-
essaan näitä yhdistelmiä
laulaja tukeutui suuressa
määrin muistiinsa. Ajan
myötä oli pakko kehittää
yksinkertaisempi kirjoitus-
tapa, koska hymnien mää-
rä alkoi olla valtaisa ja kai-
ken sen säilyminen muisti-
tiedon varassa alkoi jo olla
kyseenalaista.

Oktoekhoksen
periaatteiden mukaan
Kreikankieliseen, bysantti-
laisen sävelmistön mukaan
toimitettuun jumalanpal-
velukseen osallistuva län-

simaalainen ei saa koke-
musta musiikin merkitse-
mistavasta, mutta se mitä
hän kuulee, poikkeaa suu-
resti esimerkiksi suomalai-
sesta ortodoksisesta kirk-
kolaulusta. Musiikin pe-
rustana on länsimaisesta
musiikista poikkeava sä-
veljärjestelmä, sillä paitsi,
että kirkkolaulu rakentuu
musiikillisesti oktoekhos-
järjestelmälle eli ns. kah-
deksansävelmistön peri-
aatteelle, niin myös länsi-
maisesta säveljärjestelmäs-
tä poikkeaville asteikoille.
Neumikirjoitus toimii yk-
sinomaan oktoekhoksen
periaatteiden mukaan,
eikä yksikään jumalanpal-
velusveisu jäänyt järjestel-
män ulkopuolelle. Kunkin
sävelmän alussa on ilmais-
tu, mihin kahdeksansävel-
mistön sävelmäkokonai-
suuteen kyseinen sävelmä
kuuluu. Tämä ”nuotti-
avain” tarvitaan laulua
aloitettaessa, muutoin lau-
laminen ei suju. Kahdek-
sansävelmistö on liturgi-
selle tekstille ikään kuin
musiikillinen puku, jota
vaihdetaan aina tilanteen
mukaan. Sävelmämerkintä
on avain musiikkiin, sillä
se antaa sävelmän perus-
tan ja ilmoittaa, minkälai-
sesta asteikosta on kysy-
mys.
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OSA 2

Enkelit kuuluvat
erottamattomasti
kristilliseen us-
koon. Kirkon
uskon mukaan he
ovat Jumalan
luomia taivaallisia
henkiolentoja,
jotka palvelevat
häntä ja toteutta-
vat hänen käsky-
jään. Isä Aarne
Ylä-Jussila tar-
kastelee kirjoituk-
sensa toisessa
osassa Raamatun
kertomuksia
enkeleistä.

Jumalan sanansaattajat
ja taivaalliset
suojelijamme

Enkelit

Vanhassa testamen-
tissa enkelit ovat
Herran viestinvie-

jiä, jotka ilmestyvät ihmi-
sille kertoakseen näille
jonkin tärkeän sanoman
Jumalalta. Yksi tunnetuim-
mista kertomuksista on
kolmen enkelin vierailu
Abrahamin luona Mamren
tammistossa (1 Moos.
18:1–15), jossa he ilmoitti-
vat Abrahamille ja hänen
vaimolleen Saaralle Iisakin
syntymästä. Tälle kerto-

sekä erityisesti profeetoille.
Varhaisimmissa kertomuk-
sissa enkelit ovat yleensä
Jumalan sanansaattajia,
mutta nuorimmissa kirjoi-
tuksissa he esiintyvät
myös profeettojen näkyjen
selittäjinä (Sak. 1:7–6:15 ja
Dan. 8:15–26, 9:20–27).

Kuvaukset Uudessa
testamentissa
Uuden testamentin kuva-
ukset enkeleistä ovat luon-
teeltaan samanlaisia kuin
Vanhan testamentin. Myös
Uuden testamentin enkelit
ovat ennen kaikkea Juma-
lan viestinviejiä sekä ih-
misten suojelijoita ja joh-
dattajia. Jumalan sanan-
saattajana arkkienkeli
Gabriel ilmoitti Johannes
Kastajan ja Kristuksen syn-
tymästä, ja samoin paime-
net Betlehemin kedolla sai-
vat kuulla juuri enkeliltä,
että maailmaan oli synty-
nyt Vapahtaja. Enkelit oli-
vat myös Kristuksen ylös-
nousemuksen ensimmäisiä
julistajia.

Kun Kristus lapsukai-
sena oli vaarassa joutua
kuningas Herodeksen sur-
maamaksi, enkeli neuvoi
pyhää Joosefia viemään
lapsen turvaan Egyptiin ja
palaamaan takaisin sitten,
kun vaara oli ohi. Enkelit
olivat myös ensimmäisten
kristittyjen auttajia ja var-
jelijoita. Apostolien teoissa
kerrotaan esimerkiksi, mi-
ten enkeli vapautti Pietarin
ja Johanneksen vankilasta
(Ap. t. 5:19) ja kuinka en-
keli ilmestyi Paavalille an-
karan myrskyn kourissa
olevassa laivassa ja va-
kuutti, että kaikki laivassa
olevat pelastuvat (Ap. t.
27:23).

Johanneksen ilmestyk-
sen kuvauksissa lopunajan
tapahtumista enkelit ovat
hyvin keskeisesti mukana.
He toteuttavat Jumalan
käskyjä saattaakseen pää-
tökseen Jumalan suunni-
telman ihmissuvun pelas-
tamisesta ja luomakunnan
uudistamisesta. Pelottavat
näyt Jumalan ja Saatanan
voimien välisestä taistelus-
ta päättyvät kauniiseen ja
lohdulliseen kuvaukseen

mukselle, kuten useille
muillekin Vanhan testa-
mentin kertomuksille, on
ominaista, että enkelien il-
mestymistä sanotaan sa-
malla Herran ilmestymi-
seksi. Samoin, kun enkelit
puhuivat Abrahamille ja
Saaralle, annetaan ymmär-
tää, että itse Jumala puhui
heille. Enkelit eivät toimi-
neet eivätkä puhuneet
omissa nimissään vaan Ju-
malan lähettiläinä, ja siksi
heidän ilmestymistään
saattoi sanoa Herran ilmes-
tymiseksi ja heidän sano-
jaan Jumalan sanoiksi.

Toinen erittäin tunnet-
tu tapahtuma, jossa enke-
lin ilmestyminen ja hänen
puheensa liitetään hyvin
kiinteästi Jumalan ilmesty-
miseen ja tämän sanoihin,
on kertomus siitä, miten
Herran enkeli ilmestyi
Moosekselle palavassa

Teksti ja kuvat: isä Aarne Ylä-Jussila

pensaassa. (2. Moos. 3:2–
5) Tämän vaikuttavan
näyn kautta Mooses kut-
suttiin johdattamaan Israe-
lin kansa pois Egyptin or-
juudesta, ja kun israelilai-
set vaelsivat autiomaan
halki luvattuun maahan,
kulki Herran enkeli heidän
edellään johdattaen ja suo-
jellen heitä (2. Moos.
23:20). Mooseksen lisäksi
enkelien kerrotaan ilmes-
tyneen eräille muillekin Is-
raelin kansan johtajille

Pyhän arkkienkeli
Mikaelin ikoni
Kotkan kirkossa.

➤
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siitä, miten enkeli näyttää
Johannekselle taivaasta
laskeutuneen uuden Jeru-
salemin, jossa Jumala asuu
ihmisten luona: ” – – ja
heistä tulee hänen kansan-
sa. Jumala itse on heidän
luonaan, ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ai-
noan kyyneleen. Kuolemaa
ei enää ole, ei murhetta,
valitusta eikä vaivaa, sillä
kaikki entinen on kadon-
nut.” (Ilm. 21:3–4)

Minkä näköisiä
enkelit ovat?
Koska enkelit ovat taivaal-
lisia henkiolentoja, heillä
ei ole aineellista muotoa.
Kirkollisessa perinteessä
enkeleitä nimitetäänkin
usein ruumiittomiksi voi-
miksi. Enkelit voivat kui-
tenkin Jumalan tahdosta il-
mestyä ihmisille ruumiilli-
sessa muodossa. Raama-
tun kertomuksissa ihmisil-
le ilmestyneet enkelit oli-
vat tavallisesti ottaneet
miehen muodon. Joskus
he olivat jopa niin ihmis-
mäisiä, ettei heitä heti tun-
nistettu enkeleiksi. Esimer-
kiksi Joosua ei tunnistanut
Herran sotajoukkojen joh-
tajaa (Joos. 5:13–15), eikä
Tobia ymmärtänyt Rafaelin
olevan enkeli ennen kuin
tämä sen itse ilmoitti (Tob.
5:4, 12:15).

Myös Uuden testamen-
tin kertomuksissa enkelit
ilmestyivät ihmishahmoi-
sina. Esimerkiksi Kristuk-
sen ylösnousemuksesta il-
moittaneet enkelit kuva-
taan muodoltaan miehiksi.
Markuksen evankeliumin
mukaan mirhantuojanaiset
kohtasivat Kristuksen hau-
dalla ”nuorukaisen, jolla
oli yllään valkoiset vaat-
teet”, ja Luukkaan mukaan
heille ilmestyi haudalla
”kaksi miestä sädehtivän
kirkkaissa vaatteissa”
(Luuk. 24:4).

Vanhan testamentin
profeetoilla oli myös hyvin
toisenlaisia kokemuksia
enkelien ilmestymisistä.
Vaikuttavimpia näistä ovat
profeetta Jesajan näky
kuusisiipisistä serafeista
(Jes. 6:1–4) ja profeetta
Hesekielin näyt nelikasvoi-

sista ja monisilmäisistä ke-
rubeista  (Hes. 1:4–25, 10:
1–22).

Enkelit kirkollisessa
taiteessa
Varhaiskirkon kuvataitees-
sa enkelit esitettiin tavalli-
sesti parrattomina ja lyhyt-
tukkaisina nuorukaisina,
jotka olivat sota-asuun pu-
keutuneita. Vähitellen iko-
nitaiteessa kuitenkin yleis-
tyi tapa kuvata enkelit sii-
vekkäinä olentoina, mihin
Raamatun kertomusten li-
säksi vaikuttivat myös
kreikkalaisen ja mesopota-
mialaisen taiteen kuvat tai-
vaallisista olennoista.

Enkelit ovat mukana
monissa suurten juhlien
ikoneissa. Esimerkiksi
Kristuksen syntymän ja
taivaaseenastumisen sekä
Jumalanäidin kuolon-
uneen nukkumisen ikonei-
hin enkelit kuuluvat erotta-
mattomasti. Hyvin suosittu
enkeliaiheinen ikoni on
myös Neitsyt Marian il-
mestysjuhlan ikoni, jossa
arkkienkeli Gabriel ilmoit-
taa Marialle, että tästä on
tuleva Kristuksen äiti.

Tavallisesti ikoneissa
kuvataan ruumiittomista
voimista vain enkeleitä ja
arkkienkeleitä, koska juuri
he ovat Raamatun mukaan
useimmiten ilmestyneet ih-

misille. Yleensä heidät on
kuvattu nuoriksi mieheksi,
jotka ovat pukeutuneet
vihreisiin, punaisiin, sini-
siin tai valkoisiin vaattei-
siin. Joskus enkelien - var-
sinkin arkkienkeli Mika-
elin - asuna saattaa olla
myös roomalaisen sotilaan
puku, ja heidän kädessään
voi olla miekka tai keihäs.
Joissakin ikoneissa on
myös serafeja, jotka on
profeetta Jesajan näyn mu-
kaisesti kuvattu kuusisiipi-
siksi olennoiksi. Serafien
siipien väri on yleensä tu-
lenpunainen. Yksi tunne-
tuimmista enkeli-ikoneista
on Vanhan testamentin
Pyhä Kolminaisuus, jonka
aiheena on jo aiemmin
mainittu kertomus kolmen
enkelin ilmestymisestä Ab-
rahamille ja Saaralle. Kol-
men enkelin läsnäolon täs-
sä tapahtumassa on tulkit-
tu olevan ilmaus Jumalan
Kolminaisuudesta.

Suojelusenkelit
Jokaisessa liturgiassa ja vi-
giliassa lausutaan ektenia,
jossa anotaan Jumalalta
”rauhan enkeliä, uskollista
johdattajaa, sielujemme ja
ruumiittemme suojelijaa”.
Enkelien mainitseminen
jumalanpalveluksissa ei
kuitenkaan rajoitu vain
edellä mainittuun ekteni-

aan, vaan varsinkin liturgi-
aa sävyttää vahvasti usko
siihen, että palveluksem-
me yhdistyy siihen palve-
lukseen, jota enkelit tai-
vaassa lakkaamatta toimit-
tavat Jumalalle. Palvelem-
me Jumalaa yhdessä enke-
lien kanssa, mutta samalla
myös pyydämme Jumalal-
ta, että hän lähettäisi enke-
linsä suojelemaan ja joh-
dattamaan meitä. Usko
suojelusenkeleiden ole-
massaoloon on kuulunut
kristilliseen uskoon alusta
alkaen. Kristuksen sanat
siitä, että jokaisella lapsel-
la on suojelusenkeli tai-
vaassa, ovat olleet erityi-
sen tärkeä perusta tälle us-
kolle (Matt. 18:10).

Evankeliumissa kerro-
taan, kuinka enkelit olivat
myös itse Jumalan Pojan
tukena, kun hän eli ihmi-
senä maan päällä. Kun
Kristus oli kestänyt Saata-
nan kiusaukset erämaassa,
tulivat Jumalan enkelit pal-
velemaan häntä (Matt.
4:11). Evankeliumi kertoo
myös, kuinka enkeli tuli
vahvistamaan Jeesusta,
kun tämä suuressa tuskas-
sa rukoili Getsemanessa
ennen kuolemaansa
(Luuk. 22:43). Myös me
voimme pyytää ja saada
vahvistusta Jumalan enke-
liltä oman elämämme vai-
keuksissa.

Kirkon liturgisen jär-
jestyksen mukaan enkelien
viikoittainen muistopäivä
on maanantai, jota varten
on laadittu omat enkeleille
omistetut liturgiset tekstin-
sä. Aamu- ja iltarukouksen
suojelusenkelillemme tuli-
si kuitenkin kuulua joka-
päiväiseen rukoussään-
töömme. Jumala on hyvyy-
dessään antanut meille jo-
kaiselle henkilökohtaisen
suojelijan, jonka varjeluk-
seen ja johdatukseen
saamme turvautua joka
päivä ja kaikissa elämäm-
me vaiheissa.

  ■  Isä Aarne Ylä-Jussila

➤

Neitsyt Marian ilmestysjuhlan ikoni Kotkan kirkon alttarissa.
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KORJAUS: Artikkelin ensimmäi-
sen osan kuvatekstit olivat
toimituksessa vaihtaneet
keskenään paikkaa.
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

Päivittäiset jumalan-
palvelukset kuhun-
kin kirkkovuoden

päivään kuuluvine tekstei-
neen muodostavat luosta-
rielämän sydänlangan.
Seurakunnissa jumalan-
palvelusjärjestys on käy-
tännön syistä toisenlainen.
Joskus tuntuu, että tätä
eroavaisuutta korostetaan
liikaakin.

Tätä kirjoittaessani
olemme juuri aloittaneet
joulupaaston – niin luosta-
rissa kuin maailmassakin.
Tämä ainakin on meille
kaikille yhteistä, jaettavis-
sa olevaa. Vaikka emme
kohtaa toisiamme yhteisis-
sä palveluksissa, paasto
tarjoaa meille tilaisuuden
kulkea monta pitkää talvis-
ta viikkoa ihan rinnakkain
toinen toisiamme muistaen
– ja perusteellisia joulusii-
vouksia tehden!

No, myönnettäköön:
yhteisössä paastoaminen
on tietyssä mielessä hel-
pompaa kuin yksin ponnis-
telu. Kenenkään ei esimer-
kiksi tarvitse pohtia paas-
torajoituksia herkkuja not-
kuvan ruokapöydän ääres-
sä, kun kaikki tarpeellinen
on otettu huomioon jo ruo-
kalistaa tehtäessä.

Toisaalta meillä on
aika lailla enemmän siivot-
tavaa kuin keskivertoper-
heessä…

Paastojärjestys
Meillä paastoon valmistau-
dutaan huolellisesti ennen
varsinaisen paaston alkua.
Ensin syödään kovalla kii-
reellä kaikki paastoon so-
pimattomat tähteet. Kella-
rista kannetaan pöytään
viimeisetkin kesän mittaan
saadut suklaarasiat (paas-

Kiusausten
kiusaus

Yhteinen ateria
Suuren juhlan tuntu saa-
puu luostariin vieraiden
mukana. Sisaristolla on ilo
odottaa tänäkin vuonna
vieraikseen Nikean metro-
poliitta Johannesta ja ro-
vasti Feodor Iltolaa, joita
ei voi edes oikein vieraiksi
sanoa. Niin kiinteästi he
kuuluvat Lintulassa juhlien
viettoon. Jälleennäkemisen
lämmintä tunnelmaa on
vaikeaa sanoin kuvata.

Kaiken tämän jälkeen
koittaa vihdoin se kosket-
tava hetki, jona jouluikoni
kannetaan kunniapaikalle
kirkon keskelle. Paasto
vaihtuu juhlariemuksi ja
kellarin herkut kannetaan
kauniisti katettuun juhla-
pöytään. On aika nauttia

toa edeltäviin viikkoihin
osuu sopivasti nimipäiviä,
jotka antavat mukavan
syyn herkutella) ja kylmi-
öön raivataan ammottava
tyhjä tila siihen, missä ta-
vallisesti seisovat kymme-
nien maito- ja piimätölkki-
en rivit.

aispöytään purkkikaupalla
hennonvihreitä sinimaila-
sen ja mungpavun ituja. Ja
mikä hauskinta: ruokajär-
jestyksen kaikkinainen yk-
sinkertaistuminen tekee
tiskivuoroista yhtä juhlaa.

Kohti juhlaa
Paaston puolivälin tienoilla
ilmassa alkaa olla jo varo-
vaista juhlan odotusta.
Luostariin alkaa saapua
jouluisia herkkupaketteja:
kakkuja, stolleneita, pikku-
leipiä, leivoksia, hedelmiä,
suklaata ja vaikka mitä
muuta. Vihreitä kuuliakin
ilmestyy jostain rasioittain.
Kaikki pinotaan visusti kel-
lariin, josta muotoutuu hil-
jalleen todellinen aarreluo-
la ja kiusausten kiusaus.

Paaston viimeisinä
viikkoina sisaristoa ilah-
duttavat eri puolilta maail-
maa saapuvat joulukortit.
Ne kootaan keljakäytävälle
suureen koriin ja luetaan
iloisin mielin moneen ker-
taan.

Juhlan kynnyksellä tu-
levat kukkalähetykset –
joulutähdet, amaryllikset
ja hyasintit. Pari päivää en-
nen juhlaa kirkon eteiseen
ja trapesaan pystytetään
joulukuuset, ja joku sisa-
rista saa kuuliaisuustehtä-
väkseen niiden koristelun.

yhteisestä ateriasta ja yh-
teisestä ilosta. Laulaa jou-
lulauluja ja katsella, miten
lumilyhdyt hehkuvat val-
kealla hangella. Ottaa vielä
kolmaskin pipari.

Sitä mutustaessa voi
muistella vaikka metropo-
liitta Anthonyn (Bloom)
opetusta: kaikki maailman
ruoka on syötävään muo-
toon puettua Jumalan rak-
kautta.

Kristus syntyy – kiittä-
kää!

■  Sisar Maria

Paaston alkaessa ruo-
kalista saa paastoilmeen, ja
omista herukoista keitetyn
mehun kulutus nousee het-
kelliseen huippuunsa. Pöy-
tään ilmestyvät kaikki
muutkin takuuvarmat
paaston merkit: kalkki-
tabletit, muhkeat oliivit,
pähkinät, korput ja halva-
viipaleet – tänä vuonna
myös lukumit, tuliaiset äiti
Ksenian kaksiviikkoiselta
matkalta Jerusalemiin. Hi-
venaineiden saannista huo-
lehtii äiti igumenia, joka
kasvattaa sisariston aami-

Paastonajan palvelusta toimittamassa Nikean metropoliitta Johannes sekä (vas.) rovasti Feodor Iltola
ja Lintulan luostarin pappi, arkkimandriitta Herman (oik.).

SISAR MAGDALEENA
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Moni ihminen tulee
kirkkoon eheyty-
äkseen juurettom-

aksi käyneen elämänsä
kanssa. Me etsimme iden-
titeettiä, jonka voi sanoa
olevan elämän tapahtumi-
en ymmärtämistä ehyenä
kokonaisuutena. Usein
kirkkoon liittyvät ihmiset
kuvaavat valintaansa ”ko-
tiin palaamisena”. Orto-
doksisessa kirkossa osa ko-
tiin palaajista on homosek-
suaalisia ihmisiä.

Maallisella yhteiskun-
nallamme on paha tapa lo-
keroida ja arvottaa ihmistä
hänen erityispiirteidensä
kautta. Yksittäisten ihmis-
ten tasolla ehyeksi tulemis-
ta estää se, että hänet pa-
loitellaan ja viipaloidaan
sen mukaan, mitä yhteis-
kunta pitää tavoiteltavana.
Siksi onkin järkyttävää,
että homoseksuaalisille ih-
misille kirkon piirissä tar-
joillaan näkemystä, jonka
mukaan kirkko katsoo voi-
vansa hyväksyä homosek-
suaalit ihmisinä, mutta ei

■    KESKUSTELUA kirkon seksuaalietiikasta

Johtava konsultti
Isto Halinen pohtii
kirkkomme seksuaa-
liopetuksen rajalin-
joja. Hänen mukaan-
sa homoseksuaali-
nen kirkon jäsen
joutuu pilkkomaan
omaa ihmisyyttään.

Kilvoittelua
kirkon
kanssa
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heidän seksuaalista taipu-
mustaan.

Näennäisesti ihmisen
arvon tunnustava, mutta
hänen synnynnäiset omi-
naispiirteensä kieltävä
asennoituminen näyttäy-
tyy ihmisen kokemusmaa-
ilmassa kaksinaismoralis-
mina. Kirkon piirissä ihmi-
nen joutuu piilottelemaan
ei-hyväksyttyjä ominai-
suuksiaan, ja näin hän
osallistuu myös itse itsensä
pilkkomiseen ja paloittele-
miseen.

Kirkon takaseinällä
Vuosia sitten ajattelin syn-
nintunnustuksella käydes-
säni perusvaatimuksen it-
selleni olevan, että juuri
siinä tilanteessa en tekisi
uutta syntiä. Olin aiemmin
”pehmitellyt” elämäni
eräitä olemispuolia rippi-
isälleni. Tästä syystä avau-
duin hänelle kertomalla
orastavasta suhteestani
miehen kanssa, jonka seu-
rauksena sain ehtoollis-
kiellon siksi aikaa, kunnes
”normalisoituisin”. Suhde
sinänsä ei ollut varsinai-
nen ongelma vaan se, että
kieltäydyin katumasta asi-
aa.

Seurasi lukuisia tun-
teikkaita keskusteluja,
mutta ”kirkon silmissä”
olimme pattitilanteessa.
Rehellisyyden vaatimus it-
selleni esti ilmaisemasta
katumusta, ja kanonien
vuoksi rippi-isäni ei voinut
purkaa epitimiaksi kutsut-
tua ehtoolliskieltoa. Kotiin
palaamiseni kääntyi kirkon
yhteydestä erottamiseksi.

Ehtoollinen on orto-
doksisen elämän keskeisin
tapahtuma, ja jokaisen
kirkkoa rakastavan on
helppo ymmärtää epitimi-
an aiheuttama ahdistus.
Palveluksissa seisoinkin
kirkon takaseinään liimau-
tuneena, ilmeisen vajavuu-
teni merkkinä. Ymmärsin,
kuinka kirkko puolustaa
kiivaasti oikeaoppisuut-
taan, mutta se ei kykene
auttamaan ihmistä, joka
etsii eheyttä elämäänsä.
Haaveellisesti olin ajatel-
lut, että kirkko olisi suoja
tai sija yhteiskunnan jatku-

van kilpailun ja toisistam-
me hyötymisen seuraukse-
na syntyvää vääjäämätön-
tä minuuden pirstoutumis-
ta vastaan. Muistan useasti
ajatelleeni, että kyllä kirk-
ko pysyy pystyssä, mutta
ihmiset eivät.

Tradition määrittely
hiljentää
TM Heikki Alex Saulamo
on koonnut ja terävästi
esittänyt, mitä tarkoittaa
kirkon pyhä traditio. Hä-
nen mukaansa ”pyhä tradi-
tio ei ole luonteeltaan
muuttuva vaan muuttava”.
Hän lisää vielä, että ”tradi-
tio, joka tarvitsee muuttu-
mista ja elävöittämistä, ei
ole elävä vaan kuollut tra-
ditio”.

Saulamon tiivistys tra-
dition määrittelystä on te-
rävä, ja se hiljentää. Se
merkitsee tässä kysymyk-
sessä eteeni avautuvaa pit-
kää ja hitaasti etenevää
pohdintojen tietä. Näin
”kirkko tuli minua vas-
taan”, ja Saulamon suulla
esitetyn ja yleisesti hyväk-
sytyn käsityksen mukai-
sesti on paikallaan myös
ajatella, että ”Luoja
(katumuksen)tautia lisät-
köön”.

Myöhemmin tulin mai-
ninneeksi rippi-isälleni
suhteeni päättymisestä.
Kirkon eteisessä hän nosti
kätensä ylös ja huudahti
riemullisesti: ”Jumalan kii-
tos!” Nuo sanat palautui-
vat kaikuna kirkkosalin
puolelta, ikään kuin tai-
vaalliseksi vakuudeksi rip-
pi-isäni näkemyksestä. Va-
litettavasti hänen riemunsa
oli kovin yksipuolista.
Minä en ole eheytynyt hä-
nen toivomallaan tavalla
seksuaalisuuteni suhteen,
enkä vieläkään ilmaise ka-
tumusta tämän ominaisuu-
teni vuoksi – eräiden mui-
den piirteideni osalta kyllä-
kin.

Tämä ”niskoitteluni”
tuotti rippi-isälleni ”oman-
tunnontuskia”, kuten hän
asian ilmaisi. Hän tahtoi
purkaa ehtoolliskiellon –
rehellisyyden nimissä, var-
sin epäselvin pelisäännöin.
Piruus nousi minussakin,

sen ehdoton edellytys on
vapaus, ja tässä mielessä
meille avautuu kaksi mah-
dollista tietä: ihminen va-
litsee omiin kykyihinsä
nähden luotettavan tien,
tai sitten hän valitsee ihmi-
sen heikkoutta, pahuutta
ja kyvyttömyyttä korosta-
van tien. Weilin mukaan
molemmilla teillä on yhtei-
nen tarkoitus; niiden avul-
la ihminen pyrkii selviyty-
mään eheänä politiikan ja
vallankäytön läpitunke-
massa yhteiskunnassa.

Kirkon tulisikin kyetä
tekemään selvä pesäero
kirkkopolitikoinnin ja seu-
rakunnissa tapahtuvan sie-
lunhoidollisen työn välillä.
Ihmisiä ei voida heidän eri-

laisten ominaisuuksiensa
perusteella käyttää peli-
nappuloina, eivätkä sielu-
hoidolliset ratkaisut voi it-
sestään selvästi olla seura-
usta kirkon kulloisestakin
politiikasta. Tutkijoilla yli-
opistoissa on luonnollisesti
tarve kirjoittaa terävästi, ja
tässä he joutuvat radikaa-
listi yksinkertaistamaan to-
dellisuutta. Nämä yksin-
kertaistukset eivät kuiten-
kaan voi olla sielunhoidol-
lisen seurakuntaelämän
ydin.

Välittäminen mittaa
yhteisöllisyyden
Äiti Kristoduli on nosta-
nut esille ekonomia-peri-
aatteeksi kutsuttua ajatus-
ta. Periaatteen mukaisesti
sielunhoidollisessa elä-
mässä voidaan tehdä ero
kirkon ideaalin (traditio) ja
ihmisten elämän kannalta
mahdollisten ratkaisujen
välillä. Sielunhoitamisessa

Näennäisesti ihmisen
arvon tunnustava,
mutta hänen synnyn-
näiset ominaispiir-
teensä kieltävä asen-
noituminen näyttäy-
tyy ihmisen kokemus-
maailmassa kaksi-
naismoralismina.

➤

ja itse asiassa viivyttelin
kiellon purkamisen kans-
sa. Myönnän myös nautti-
neeni, kun pappi pani seli-
tystaidollista parastaan sii-
nä onnistumatta. Sainpa-
han mojovan selkävoiton,
mutta mistä?

Järjestyksen pitämistä
Eheäksi tulemista ei edistä
se, että ihmisen homosek-
suaalista olemispuolta ver-
rataan milloin moniavioi-
suuteen, pedofiliaan tai ri-
kollisuuteen. Samalla on
kuitenkin todettava, että
eheytymistä ei myöskään
edistä homouden pitämi-
nen viehättävänä moder-
nin elämän ilmentymänä,
kuten nykyisin usein aja-
tellaan.

Ulkopuolelta annetut
määrittelyt ja leimat kadot-
tavat ja kuolettavat ihmi-
sen persoonallisuutta. Se
on juuri maallisen yhteis-
kunnan tapa hallita ja
kontrolloida ihmistä. Se on
järjestyksen pitämistä.
Ehyeksi tuleminen eli elä-
mänsä tapahtumien koko-
naisuuden ymmärtäminen
ja viimein tätä kautta to-
tuuden ymmärtäminen
lähtevät kuitenkin ihmises-
tä itsestään. Nämä ovat
asioita, joita voidaan tukea
vain vapaassa ja luotta-
muksellisessa ilmapiirissä.

Valitettavasti vain
myös meidän kirkkomme
on liittynyt tuohon maalli-
sen politiikan tekijöiden
liittoon. Kirkko ”siunaa”
yhteiskunnallisia ongelmia
määrittämällä ne synniksi,
vaikka olemme kaikki hy-
vin tietoisia kirkon opetuk-
sen, eri aikoina vaihtuvien
käytäntöjen sekä raama-
tuntulkintojen monimuo-
toisuudesta.

Sijaa Jumalalle
Filosofi ja mystikkonakin
pidetty Simone Weil koet-
teli omassa elämässään
sellaista mahdollista elä-
mäntapaa, joka antaisi si-
jan myös Jumalalle. Sen
edellytyksenä Weilin mu-
kaan tulisi raivata sivuun
sairaan yhteiskunnan tuot-
tama kuona. Hänen mu-
kaansa ihmiseksi tulemi-
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tarvitaan äärimmäistä
herkkyyttä juuri kokonai-
suuden näkemisessä. Eko-
nomia on ideaalin ja mah-
dollisen hakemista ihmi-
sen aidossa elämässä, ei
opinkappaleiden muodos-
tamassa järjestelmässä.

Kirjassaan Sisäinen
valtakunta metropoliitta
Kallistos Ware kirjoittaa,
että pyhä traditio ”ei ole
staattinen vaan dynaami-
nen, ei puolusteleva vaan
etsivä, ei suljettu ja taakse-
päin suuntautunut vaan se
on avoin tulevaisuudelle”.
Waren mukaan ”kirkon ar-
moa säteilevä kokemus – –
katolisessa täyteydessään
– – ei ole tyhjennettävissä
Raamatun, suullisen perin-
teen tai määritelmien kaut-
ta”. Hänen mukaansa tosi
traditio ei ole ”muodollista
menneisyydessä lausutun
toistoa vaan kristillisen sa-
noman uudelleen kokemis-
ta”. Se perustuu ”inhimilli-
sen vapauden ja Hengen
armon liittoon”. Näkemys
on radikaalisti toinen kuin
aiemmin kuvattu: traditio
elää kriittisyydestä, toiselle
kriittisyys on sen kuolema.

Elämä ei ole vain liu-
kasta lankaa vaan se avau-
tuu juuri solmukohdistaan,
kuten runoilija Mirkka Re-
kola kuvasi havaintoaan
elämäkerrallisessa radio-
haastattelussaan. Haluan
rohkaista näitä kysymyksiä
pohdiskelevia kuulemaan
ja seuraamaan enemmän
”sisäistä partituuriaan” ja
vähemmän pelkäämään
seurauksia. Juuri silloin
elämä vastaa. Meitä ei ole
luotu heikoiksi, pahoiksi
tai uhreiksi. Onnekseni pi-
ruus minussa ei ole otet-
taan kiristänyt. Välittämi-
nen molemmin puolin on
inhimillisyyden ja yhteisöl-
lisyyden mitta: joskus on
paikallaan antaa ”synnin-
päästö” myös rippi-isäl-
leen. Venäläisessä kulttuu-
rissa saarnan jälkeen kirk-
kokansa lausuu aamen,
joka tarkoittaa: totisesti!
Silloin tällöin on paikal-
laan lausua: ”Pelasta, Her-
ra, isän sielu!”

■  Isto Halinen

➤

Valamon luostarissa on
kypsynyt viinejä jo kym-
menen vuotta. Marras-
kuussa 1997 Alko poisti es-
teet viinitilojen mietojen
viinien markkinoinnilta.
Lainmuutosta oli odotettu
viinitiloilla pitkään. Myös
Valamon luostarissa käyn-
nistettiin hetimiten viinien

Ilman viiniä ei ole
PYHÄÄ
ehtoollista
Kymmenen vuotta
viininvalmistusta Valamossa

valmistus. Luostarin viini-
tuotannosta, myynnistä ja
markkinoinnista vastaava
isä Andreas, 69, kertoo,
että alkuvuosina valmistet-
tiin ainoastaan neljää tuo-
tetta: kahta punaviiniä ja
kahta valkoviiniä.

– Tällä hetkellä Vala-
mossa kasvatetaan kym-

mentä eri tuotetta ja lisäksi
kahta kausiviiniä, kertoo
isä Andreas. – Kymmenes-
tä tuotteesta on kuusi mar-
japohjaisia viinejä, kaksi
likööriä ja yksi omenab-
randya. Olen huomannut
vuosien aikana, että suo-
malaiset edelleen suhtau-
tuvat hiukan vähättelevästi
marjaviineihin. Epäillään,
ettei marjaviineistä kyetä
valmistamaan kunnon vii-
nejä. Jokainen Valamon
viinejä maistellut karistaa
kyllä mielestään tuollaiset
epäilykset.

■  Teksti ja kuvat: Simo Ojanen
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Ehtoollisviinin rypäleet
tuotetaan Unkarista
Valamossa valmistetaan
ehtoollisviiniä kaikille
kirkkokunnille unkarilai-
sista viinirypäleistä, jotka
kypsennetään luostarissa.
Ehtoollisviini tuli mukaan
tuotantoon 2000-luvun al-
kuvuosina. Suomessa käy-
tetään vuosittain ehtoollis-
viiniä 23 000 pulloa, joista

valtaosa on tuotettu Vala-
mossa.

Luostarin viinituotan-
non perusmarja on musta-,
valkea- ja viherherukka.
Mustaherukka on vielä val-
ta-asemassa, mutta valkea
ja vihreä herukka ovat
työntymässä rinnalle. Vih-
reä herukka tuli markki-
noille vasta kymmenisen
vuotta sitten. Valkeasta he-
rukasta on Suomessa jopa
ajoittaista pulaa.

Valamon puutarhassa
on kasvussa 25 000 heruk-
kapensasta, ja lisäksi on
vuokramailla noin 17 000
eli yhteensä 42 000 pensas-
ta. Herukkasato kerätään
luonnollisesti koneellisesti
ja marjat toimitetaan kor-
juun jälkeen suoraan pak-
kaseen.

Kiusaavatko pensaita
räkättirastaat?
– Räkätit ovat jättäneet
meidät rauhaan, koskapa
meillä ei ole kasvussa pu-
naherukkaa, vakuutti isä
Andreas. – Myös muilta tu-
holaisilta olemme vältty-
neet. Valkoherukkaa on
hankalampi viljellä, koska
se kypsyy epätasaisemmin
kuin musta tai vihreä he-
rukka.

Valamossa valmistuu
marjaviinejä 45 000–50
000 litraa vuodessa, ja val-

Valtaosa
ehtoollisviineis-
tämme valmis-

tetaan
Valamossa

●
Luostarin hoi-
vissa yhteensä

42 000 herukka-
pensasta

●
Tähdellisintä

valmistuksessa
viinin laadun

tasaisuus

mistusprosessi kestää 6–8
kuukautta, jonka jälkeen
tuote on vasta myyntikel-
poinen. Myyntiin lähtevät
viinit ovat yleensä noin
vuoden vanhoja.

Luostarilla ja Ilomant-
sin viinitilalla on yhteinen
etikettikone, joka tuodaan
pullotuspäiviksi Ilomant-
sista Valamoon. Kaikissa
Valamon tuotteiden etike-
teissä on pohjakuviona
ikoni. Monien ihailemat si-
rot hoikat pullot tuotetaan
Italiasta.

Luostarin viinimestari-
na toimii Timo Kettunen.
Palveluksessa on kolme
viininmyyjää, ja heidän li-
säkseen yksi henkilö on
osapäivätyössä.

Ilman viiniä ei ole pyhää
ehtoollista
Kuka toimii Valamossa vii-

nin maistelijana ja laadun
tarkkailijana?

– Minä olen yksi mais-
telijoista, ja heitä on toki
muitakin. Makua testaa-
malla varmistutaan, että
viinin laatu säilyy tasaise-
na – hyvänä. Luostarin vii-
nit ovat olleet mukana mo-
nissa vertailuissa ja pärjän-
neet hyvin. Luostarin kuo-
huviini noteerattiin pari
vuotta sitten ”Vuoden tuot-
teeksi”. Myös marjaviinit
ovat saaneet 1. ja 2. luokan

sertifikaatiotunnustuksia.
– Parhaimmillaan viini

on 2–3 vuoden ikäisenä,
arvioi isä Andreas. – Yli
kolme vuotta vanhan vii-
nin maku alkaa jo selvästi
huonontua. Juon itse ateri-
an yhteydessä kaikkein
mieluimmin punaviiniä.

Arvostellaanko luostaria
siitä, että se valmistaa
viinituotteita?
– Viini ja luostarilaitos
kuuluvat yhteen, sanoo isä
Andreas. – Ilman viiniä ei
ole pyhää ehtoollistakaan.
Minä teen hyvällä mielellä
työtäni. Tämä on kilvoitus-
tehtävä. Olin aiemmin
luostarin taloudenhoitaja,
josta tehtävästä jäin pois
pari vuotta sitten. Osallis-
tun luostarimme palveluk-
siin aivan kuten ennenkin.
Teen työtä ja rukoilen. ■

Viinimestari tehtaansa
sydämessä. Viidentuhannen
litran vetoisessa terästynny-
rissä valmistuu viini ja 2500
litran tammitynnyrissä likööri.

Luostarivieras tunnistaa
viinitehtaan sen edustalla
olevasta muhkeasta
tammitynnyristä.

Komeaa pullorivistöä, osa Valamon viini- ja liköörivalikoimasta.
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Viattomien lasten päi-
vää vietetään kris-
tillisissä maissa 28.

joulukuuta. Ortodoksit
muistelevat viattomien las-
ten päivänä Nikomedian
20 000 marttyyria. Tätä
juhlapäivää vietetään nii-
den lasten muistoksi, jotka
kuningas Herodes tappoi.
Ortodoksisen kalenterin
mukaan näitä 14 000 sur-
mattua Betlehemin lapsi-
marttyyria muistellaan 29.
joulukuuta ja pyhän per-
heen pakoa Egyptiin 30.
joulukuuta. Herodes halusi
päästä eroon kilpailijak-

Viattomien lasten päivä
Jeesus pakolaisena

seen pelkäämästä juuta-
laisten kuninkaasta ja
määräsi sen alueen lapset
surmattavaksi. Jumala kui-
tenkin huolehti siitä, että
Joosef, Maria ja Jeesus-
lapsi pääsivät pakenemaan
Egyptiin.

”Kun tietäjät olivat läh-
teneet, Herran enkeli ilmes-
tyi unessa Joosefille ja sa-
noi: ”Nouse, ota mukaasi
lapsi ja hänen äitinsä ja
pakene Egyptiin. Pysy siel-
lä, kunnes minä sinulle toi-
sin sanon, sillä Herodes ai-
koo etsiä lasta surmatak-
seen hänet.” Joosef nousi,

otti lapsen ja hänen äitinsä
ja lähti yötä myöten Egyp-
tiin. Hän viipyi siellä Hero-
deksen kuolemaan asti.
Näin toteutui se, minkä
Herra oli puhunut profee-
tan kautta, joka sanoo:
”Egyptistä minä kutsuin
poikani.”  (Matt 2:13-15)

Päivä muistuttaa, että
uskoon kuuluu valmius
marttyyriuteen, ja vaino
Jeesuksen tähden voi koh-
data myös sivullisia. Pime-
yden voimilla on maail-
massa oma valtansa, ja se
käyttää myös väkivaltaa ja
tuhoaa sivullisia. Päivä

muistuttaa Jeesus-lapsen
ihmeellisestä pelastumi-
sesta. Jumalan Poika sääs-
tyi Vapahtajan tehtävää
varten.

Viattomien lasten päi-
vänä on hyvä pohdiskella
myös YK:n yleiskokouksen
1989 hyväksymää lasten
oikeuksien sopimusta. Sii-
nä todetaan, että jokaisella
lapsella on oikeus saada
nauttia erityistä suojelua,
ja lapsille tulee suoda edel-
lytykset terveeseen kas-
vuun ihmisarvoisissa
oloissa. Lasta on suojelta-
va laiminlyönneiltä, jul-
muudelta ja väärinkäytöl-
tä, muun muassa ihmis-
kaupalta ja lapsityöltä.

Tuolloin voitaisiin
muistella myös abortoituja
viattomia sieluja, itsemur-
han tehneitä ahdistuneita
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nuoria tai vaikkapa nyt Ju-
kolan koulusurman uhreja.
Abortti surmaa nyky-Suo-
messa 30 lasta päivittäin.
Uusi elämä heitetään ros-
kakoriin. Kenelläkään
muulla kuin Jumalalla täs-
sä maailmassa ei ole oike-
utta päättää toisen ihmisen
elämää! Jumala päättää
milloin on aika lähteä, ei
ihminen itse. Itse- tai jouk-
komurha on äärimmäisen
itsekäs teko, mutta useim-
miten nuori, joka ajautuu
oman ja toisten elämän tu-

1. aasi
2. Balthasar
3. Beetlehem
4. Daavid
5. Egypti
6. enkelit
7. Herodes
8. ilosanoma
9. joulupukki
10. Kaspar
11. Kristus
12. kulta
13. lapsimarttyyrit
14. Melchior
15. mirha
16. paimenet
17. suitsuke
18. tietäjät
19. tähti
20. ympärileikkaus

SANAPIILO 6/07 Ajanvietetehtävä, jossa oheiseen kirjainviidakkoon on kätketty 20 sanaa, jotka kulkevat vaakasuoraan,
pystysuoraan tai vinoon, etu- ja takaperin. Vedä viiva löytämäsi sanan yli. Onnea etsinnässä!

Kilpailu:

hoamiseen, on jotenkin en-
nakoinut käytöksellään tu-
levaa tapahtumaa. Van-
hemmat eivät välttämättä
ole ehtineet tai halunneet
nähdä, kuinka syvällä lap-
sen tila on ennen kuin se
on jo liian myöhäistä.
Näissä menehtymisissä jäl-
jelle jää loputon katumus
ja suuri tuska.

Piirrokseen on kuvattu
aasin selässä matkustava
Maria vastasyntynyt Jee-
sus-lapsi sylissään sekä
Joosefin ja enkelin välinen

yhteys. Joosefin kädessä
oleva matkasauva ja nyytti
kuvaavat tässä pakoa
Egyptiin. Taustalla näkyy
Betlehemin kaupunki, Jee-
suksen syntymäpaikka, ja
toinen kaupunki todennä-
köisesti kuvaa joko Egyptiä
tai Jerusalemia, Jeesuksen
kärsimyksen ja kuoleman
paikkaa.

Kohdat Raamatussa:
Matt. 2:13-21, Mark. 11:27-
33.

Betlehemin lapsimart-
tyyrit 29.12.

TROPARI, 1. SÄV.
Me rukoilemme sinua, oi
ihmisiä rakastava, paran-
na meidän vaivamme nii-
den vaivojen hellyttämänä,
jotka pyhäsi kärsivät sinun
tähtesi, oi Herra.
KONTAKKI, 4. SÄV.
Tähti johdatti tietäjät Syn-
tyneen luo, mutta Herodes
lähetti kavalasti liikkeelle
laittoman joukon luullen
surmaavansa hänet, joka
makasi lapsukaisena sei-
messä.

■   Leena Lomu

Tämän vuoden jokaiseen Analogin numeron ajanvietetehtävään on piilotettu yksi tärkeä sana, joka löytyy jokai-
sesta ruudukosta. Etsi sana ja kirjoita vastaus, nimi ja osoite postikorttiin. Lähetä kortti Hämeenlinnan ortodoksi-
seen seurakuntaan (Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna). Oikein vastanneiden nimet julkaistaan seuraa-
vassa lehdessä ja nopeimmille lähetetään Kristus siunaa lapsia -ikonikuva.
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H
am

in
a

Jo perinteeksi muodos-
tunut Nikolaos-juhla
kutsuu seurakuntalaiset

joka vuosi 6.12. Pyhän ristin
kirkolle. Tässä juhlahetkes-
sä on mukava yhdessä kat-
sastaa seurakunnan eri toi-
mintapiirien syyskauden ai-
kaansaannoksia ja ottaa taas
askel kohti Kristuksen syn-
tymän juhlaa. Varsinkin lap-

Kouvolan Nikolaos-juhla
Juhla kokoaa yhteen seurakuntalaiset
vauvasta vaariin

H
am

in
a

Kauniita muistoja
saarelta
Oxana Arikaisen taidenäyttely

Oxana Arikainen muutti
Suomeen miehensä Alexan-
derin kanssa vuonna 1995
Venäjältä. Hän syntyi pie-
nessä Sosnovyi Borin kau-
pungissa Suomenlahden
rannalla. Kaupunki on kuu-
luisa muun muassa atomi-
voimalastaan.

peja oli todella helppoa lä-
hestyä ja saada tukea sie-
lunhoidollisissa ja käytän-
nöllisissäkin asioissa. Toi-
saalta hänen mielestään on
tärkeää, että hän voi kuulla
ja käyttää omaa äidinkiel-
tään myös kirkon toimin-
nassa. Hän kutsuukin äidin-
kieltään tunnekieleksi.

set odottavat kovasti pääs-
täkseen esittämään syksyn
aikana harjoittelemiaan oh-
jelmanumeroita.

Rukoushetken saattele-
mana juhla aloitetaan mais-
telemalla Tiistaiseuran mait-
tavaa riisipuuroa. Vatsojen
täyttyessä saamme seurata
monenmoisia esityksiä.
Tänä vuonna lastenkerhojen

pienimmät kerholaiset esit-
tävät yhteisen runoesityk-
sen ja onpa luvassa myös
viulumusiikkia sekä yhteis-
lauluakin. Seurakunnan
teatterikerholaiset ovat val-
mistaneet nimenomaan Ni-
kolaos-juhlaa varten pienen
katkelman. Tämä kolmen
pojan esitys on nimeltään
”Pyramidi”, ja se kertoo yh-
teistyön merkityksestä ja
toisen huomioonottamises-
ta.

Lapset osaavat jo odot-
taa juhlan kunniavierasta –
nimittäin itse pyhää Nikola-

osta! Ihmettelemisen aihetta
riittää myös isommille juh-
lavieraille, sillä tänä vuonna
Lyykian Myrran arkkipiispa
on opetellut suomalaisen
joululaulun, ja soittaapa
hän vielä pianoakin. Nikola-
oksen jatkaessa matkaansa
siirrymme mekin kahvipöy-
dän ääreen. Mutta vielä en-
nen juhlapäivän loppua
saamme esimakua tulevas-
ta. Nikolaos-juhlan perin-
teeseen kuuluu jouluevan-
keliumin lukeminen. Tätä
elävöittävät lapset, jotka pu-
keutuen rooliasuihin tulevat

24

Hänen miehensä Ale-
xander on Suomen sukui-
nen, millä perusteella he
saivat oleskeluluvan. Anja-
lankoskelle muuttoa helpot-
ti se, että Alexanderin veli
oli muuttanut aikaisemmin
Suomeen. Myös lapset Jaa-
na ja Elena syntyivät Anja-
lankoskella. Äiti ja vanhin
tytär kastettiin Kouvolan
Pyhän ristin kirkossa samal-
la kertaa.

Suomeen saavuttuaan
nuori Oxana ryhtyi tarmolla
opiskelemaan suomen kiel-
tä ja opettelemaan elämistä
suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Aikaisemmin hän ei
ole ollut tekemisissä orto-
doksisen kirkon kanssa Ve-
näjällä. Hän koki, että seu-
rakunnassa hänet otettiin
lämpimästi vastaan, ja hän
kertoi, että suomalaisia pap-

Tarmokas Oxana oli
saanut jo lähtömaassaan
taidepedagogin koulutuk-
sen. Hyvin pian hän pääsi
naapurikuntaan taideainei-
den tuntiopettajaksi ja sa-
malla jatkoi taiteen tekemis-
tä. Työn ohella hän aloitti li-
säopinnot Helsingin yliopis-
tossa pätevöityäkseen opet-
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tajaksi suomalaisessa kou-
lussa.

Ensimmäistä vuottaan
opettajana hän kuvaa sho-
kiksi. Kaikki oli uutta ja ou-
toa, mutta työtovereiden ja
ennen kaikkea oppilaiden
myönteinen suhtautuminen
auttoi häntä myös kotiutu-
maan työelämään.

Hän on ollut aikaisem-
min yhteisnäyttelyssä mu-
kana Ortodoksiakeskus
Sypressissä. Muutama vuosi
sitten järjestettiin Sypressis-
sä maahanmuuttajataiteili-
joille yhteisnäyttely. Hänen
mielestään näyttelyn järjes-
täminen oli hieno asia. Tällä
tavalla seurakunta kokosi
yhteen maahanmuuttajatai-
teilijoita tarjoten mahdolli-
suuden taiteilijoiden välisel-
le yhteydelle. Se oli heille
myös voimakas arvostuksen
osoitus seurakunnan tahol-
ta. Näyttely oli myös viesti
ulkopuolelle maahanmuut-
tajien tasa-arvoisesta kohte-
lusta.

Iloisena Oxana kertoi,
että he ovat aloittaneet
oman kodin rakentamisen
Anjalankoskelle. Sinne tulee
myös Oxanalle omat työti-
lat. Tämä merkinnee myös
sitä, että taiteen tekeminen
tulee tulevaisuudessa jatku-
maan.

Oxana Arikaisen oma
näyttely ”Kauniita muistoja
saarelta” avataan Ortodok-
siakeskus Sypressissä
8.1.2008 klo 18.30. Ajan-
kohta on myös vanhan ajan-
laskun joulujuhliin liittyvää
aikaa, mitä halutaan samal-
la myös näin juhlistaa.  ■
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Oma rukoushuone on
ollut Forssan seu-
dun ortodoksien

haaveena jo 1980-luvulla,
ja sitä varten hankittiin
jopa kirkollista esineistöä-
kin. Liturgiapalveluksia on
toimitettu enemmän tai vä-
hemmän säännönmukai-
sesti 1990-luvun alkupuo-
lelta saakka luterilaisen
seurakunnan tiloissa.

Ortodoksisuuden uusi
nousu Forssassa alkoi vuo-
situhannen vaihteessa, jol-
loin isä Gaius Sahlberg
pappina ja isä Heikki Hon-
kamäki kanttorina kävivät
toimittamassa liturgioita.
Palveluksia on pyydetty
koko ajan lisää ja niiden
ohella on ollut vierailuja
vanhusten luona ja muuta
toimintaa, joka on vetänyt
mukaan uutta väkeä.

Ortodoksien määrä
Forssassa kasvaa
Säännöllisen jumalanpal-
velustoiminnan myötä or-
todoksien määrä on lisään-
tynyt Hämeenlinnan seura-
kunnan alueella ylivoimai-
sesti eniten juuri Forssas-
sa. Seurakunnan jäsen-
määrä kasvoi kaupungissa
vuosien 2005–2006 aikana
puolella eli 22 hengellä.

Forssaan oma rukoushuone
Hämeenlinnan seurakunta vuokraa Forssasta
tilat rukoushuonetta varten. Keskuskatu
10:ssä sijaitseva noin 70 neliön liiketila muu-
tetaan rukoushuoneeksi, jossa toimitetaan
jatkossa jumalanpalveluksia ja järjestetään
muuta seurakunnallista toimintaa.

Ortodokseja Forssassa on
66 henkeä ja koko talous-
alueella Somero mukaan
lukien yhteensä toista sa-
taa.

- Viime vuosina on ol-
lut tunnettavissa salaperäi-
nen, pyhä ja lämmin aktii-
visuuden lisääntyminen.
Kirkkoon on liitetty uutta
väkeä, ikoneita siunataan,
palveluksiin osallistutaan
ja niissä rukoillaan yhdes-
sä, isä Gaius iloitsee.
Omalle toimitilalle on sel-
västi syntynyt tarvetta.

Kyseessä on Forssan
vanhassa keskustassa,
Keskuskadun ja Kauppaka-
dun risteyksen välittömäs-

sä läheisyydessä, sijaitseva
puurakenteinen ja täysin
uusi kauppakiinteistö, joka
jäi kesällä tyhjilleen yrittä-
jän muutettua vilkkaam-
paan liikepaikkaan.

Aluksi vuokralle,
myöhemmin ehkä omaksi
Runsaan 300 neliön tontil-
la sijaitsevan talon ulkomi-
tat ovat 6 x 20 m, ja raken-
nuksen koillis-itäpäätyyn
tulevan 49 neliön kirkkosa-
lin sisämitat ovat 8,80 x
5,60 metriä. Alttarin mo-
lemmin puolin on kulku
toimisto- ja aputiloihin
sekä uloskäynti.

Seurakunta tekee ti-
loista aluksi vuoden vuok-
rasopimuksen, mutta jat-
kossa tilat on mahdollista
myös ostaa seurakunnalle.
Isä Gaius uskoo vankasti,
että Forssan seudun orto-
doksit ottavat tilat omak-
seen ja toiminta jatkuu
vilkkaana ja voimistuvana.

Forssan seudun orto-
doksit ovat olleet aktiivisia
– ja kukapa tietää, mikä
merkitys on sillä, että noin
15 vuoden ajan seurakun-
nasta on käyty kaupungin
ja lähiseudun kouluilla siu-
naamassa virpovitsoja ke-
väisin.

- Uskomme on vahva
siihen, että kirkkoon lähe-
tetään väkeä, työntekijöi-
tä, laulajia, rakentajia ja
siivoojia, aina ketä tarvi-
taan. Heti tila-asian ratket-
tua on ollut talkootyönteki-
jöitä tarjolla, isä Gaius ker-
too innostuneena.

■  Mikko Junes

KUVAT:  ISÄ GAIUS

Forssan tuleva rukous-
huone (punainen katto)

sijaitsee Keskuskatu
10:ssä.

Heikki Halme ja isä Gaius
rukoushuoneen portailla.
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kuvittamaan ilosanoman.
Nikolaos-juhla kokoaa

yhteen seurakuntalaiset
vauvasta vaariin. Se on yh-
teisellä toiminnalla valmis-
teltu, kokoon kutsunut ja
yhteisesti vietetty juhla, joka
paaston keskellä tuo valoa
pimeään syksyyn. Ja kun me
otamme yhden paastoaske-
leen kohti joulua, kiiruhtaa
pyhä Nikolaos kaksi askelta
meitä vastaan.

”Rukoile, oi isä esipai-
men Nikolaos, Kristusta Ju-
malaamme pelastamaan
meidän sielumme.” ■
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Hämeenlinnan kirkon praasniekkajuhlaa vietettiin
16. syyskuuta ravintola Seiskassa. Isä Markus toimi
sunnuntailounaan isäntänä.
KUVAT: ARI STENBERG
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Tarkastuksen edellä
oli kirkkokunnan ta-
loudenhoitaja, yli-

diakoni Paavo Kokotti
suorittanut seurakunnan
talouden tarkastuksen.
Tarkastuksen ohjelma oli
varsin monipuolinen, ja
siinä käytiin seurakunta
läpi kuin leikkauksessa.

Perjantaina 28.9. Py-
hän Nikolaoksen kirkossa
toimitetun alkajaisrukous-
hetken jälkeen tutustuttiin
Kotkan Merimuseon pro-
jektiin johtaja Leena Hai-
lan johdolla. Median haas-
tattelujen jälkeen esipai-
men tapasi Nikolaossalissa
seurakunnan yhteistyö-
kumppaneita ja seurakun-

täjän kasanilaisen ikonin
kirkossa. Liturgian jälkeen
nautittiin Loviisan tiistai-
seuran tarjoamat kirkko-
kahvit, ja esipaimen tapasi
seurakuntalaisia.

Lauantaina esipaimen
tapasi vielä Kotkassa venä-
jänkielisiä maahanmuutta-
jia Nikolaossalissa sekä
seurakunnan työntekijöitä
ja luottamusmiehiä. Illalla
toimitetun vigilian jälkeen
vietettiin Eagle-talossa ark-
kitehtitoimisto Hannu Lai-
tilan tarjoama saunailta
aterioineen.

Sunnuntaina oli Kot-
kan Pyhän Nikolaoksen
kirkossa metropoliitta Am-
brosiuksen johtama litur-
gia, jossa mukana palveli-
vat kirkkoherra Veikko Li-
sitsin, arkkimandriitta An-
dreas Larikka ja pastori
Aarne Ylä-Jussila. Kantto-
rina toimi Katarine Lehto-
mäki. Palveluksessa isä
Veikko Lisitsin siunattiin
kantamaan epigonaatiota.

Liturgian jälkeen oli
Nikolaossalissa seurakun-
nan kokous ja esipaimenen
pitämä yleisöluento orto-
doksisen kirkon tulevai-
suuden näköaloista. Seura-
kunnantarkastuksen pää-
töslounas nautittiin Munk-
holmassa.

Henkilöstö sitoutunutta
Piispantarkastuksessa ha-
vaittiin seurakunnan talou-
den olevan mallikkaassa
kunnossa ja työntekijöiden
ja luottamushenkilöstön
olevan sitoutuneita tehtä-
väänsä. Maahanmuuttajat-
yötä pidettiin hyvänä, jos-
kin slaavin/venäjänkielisiä
jumalanpalveluksia olisi
syytä pitää kerran kuukau-
dessa. Maahanmuuttajat-
yön kehittämiseksi toivot-
tiin, että maahanmuuttaja-
toimikunta perustettaisiin
uudelleen työn kehittämi-
seksi.

Kirkkokuoron jäsenten
todettiin myös olevan teh-
tävässä sitoutuneita. Kan-
sanlaulua ja uusia kuoro-
laisia toivottiin saatavan li-
sää. Diakoniatyö, nuoriso-
työ, uskonnonopetus ja ai-
kuiskasvatus todettiin toi-
mivan seurakunnassa. Ilol-

Helsingin hiippakunnan piispa, metropoliitta
Ambrosius toimitti Kotkan seurakunnan
tarkastuksen 28.-30. syyskuuta.

Seurakunnantarkastus

KUVAT: VANJA BALCIN
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Metropoliitta Ambrosius tutustumassa merimuseoprojektiin:
(vas.) arkkimandriitta Andreas Larikka, Jonathan Renda,
metropoliitta Ambrosius, merimuseon johtaja Leena Haila ja
kirkkoherra Veikko Lisitsin.

nan luottamusmiehiä ja
työntekijöitä tulevaisuus-
katsauksessa ja työnteki-
jöiden keskustelussa.

Lauantaina toimitettiin
liturgia metropoliitta Am-
brosiuksen johdolla Lovii-
san Pyhän Jumalansynnyt-
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Praasniekka Hämeenlinnassa
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la tarkastusseurue totesi
seurakunnan olevan mu-
kana yhteisessä seurakun-
tien Analogi-lehdessä.
Myös ekumeenista toimin-
taa ja näyttely- ja yleisölu-
entoja todettiin seurakun-
nassa olevan sitoutuneella
tavalla.

Loviisassa todettiin
olevan pieni mutta sitoutu-
nut yhteisö, jonka toiminta
pyörii lähinnä Loviisan
tiistaiseuran ympärillä, ja
maahanmuuttajatoimintaa
tapahtuu myös sen puit-
teissa.

Seurakunnantarkas-
tuksessa seurakunta, työn-
tekijät, toiminta ja talous
saivat yleensä myönteisen
kuvan. Aina kuitenkin on
parantamista mutta aina
on otettava huomioon
myös käytettävät voimava-
rat.

■  Isä Veikko Lisitsin

Munkholman praasniekka on koonnut monisatapäisen praas-
niekkaväen lähes parin vuosikymmenen ajan. Tällä kertaa seura-
kunnantarkastuksen päätöslounas oli Munkholman ravintolas-
sa: (vas.) isä Andreas, sijaiskanttori ja kirkonisännöitsijä Maria Ylä-
Jussila, isä Aarne Ylä-Jussila, takana seisomassa seurakuntaemän-
tä Sirkka Paasonen ja kanttori Katarine Lehtomäki. Oikealla istu-
massa ruustinna Kyllikki Lisitsin, metropoliitta Ambrosius, isä
Veikko Lisitsin ja vahtimestari Vesa Lehtomäki.

Isä Veikon levy Mystagogi-
on I on ilmestynyt. Tuttuja
ortodoksisia kirkkoveisuja
sisältävä CD-äänite
julkaistiin 11.11.2007
Pyhän Nikolaoksen
kirkossa. Sen nimi Mysta-
gogion perustuu cd:n
viimeiseen samannimiseen
kappaleeseen, jonka on
säveltänyt isä Veikko
Lisitsin. CD:n erikoisuus on,
että kaikki sillä olevat
veisut ja äänet esittää isä
Veikko Lisitsin. Äänityksen,
editoinnin ja miksauksen
on tehnyt Sami Viitalo
Sykerö-Studiot Oy:ssä.

Metropoliitta
Ambrosius
jakamassa
siunausta
lapsille
alkajaisrukous-
hetken
päätteeksi.

Ambrosius
Kotkan

seurakun-
nan yh-
teistyö-

kumppani-
en kokoon-

tumisessa
Nikolaos-

salissa.

Metropoliitta Ambrosius siunaa kirkko-
kansaa piispankynttilöillä, trikirillä ja diki-
rillä, Loviisan Pyhän Jumalansynnyttäjän
kasanilaisen ikonin kirkossa pidetyssä li-
turgiassa.

Hiippakuntasihteeri ,
arkkimandriitta An-
dreas Larikka jakamas-
sa Herran pyhää  eh-
toollista Kotkan liturgi-
assa.

Kotkan kirkkoherra Veikko Lisitsin pal-
kittiin Pyhän Nikolaoksen kirkossa litur-
giassa piispallisella vaatteella, epigo-
naatiolla.
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Saunaillan rattoi-
sat tunnelmat
arkkitehtitoimisto
Hannu Laitilan
tarjoamilla
eineksillä Eagle-
talossa: metropo-
liitta Ambrosius,
neuvoston vpj.
Erkki Pantsu,
pankinjohtaja
Pekka Stepanow,
teol.yo Nemanja
Balcin ja valtuus-
ton jäsen Leo
Varpio vilkkaassa
keskustelussa.
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Neljäntenä matkapäi-
vänä saavumme il-
tapäivällä viiden

maissa Sipsan kylässä Dra-
man kaupungin lähistöllä
sijaitsevaan Herran taivaa-
seen astumisen luostariin.
Olemme tähän mennessä
nunnaluostareista ehkä
kaikkein kauneimmassa ja
rauhallisimmassa – ja täällä
ei saa valokuvata lainkaan!
Rakennukset ovat vaaleita,

katot aaltoilevasta punatii-
lestä. Kirkko nelikulmaisi-
ne kellotorneineen on ra-
kennettu vaaleanharmais-
ta, valkoisista ja vaaleanpu-
naisista kivistä. Piha on ki-
vetty vaaleanharmaalla ki-
vellä. Muutamassa raken-
nuksessa näkyy vuosiluku-
ja 1970- ja 1990-luvuilta.
Etenkin kirkko on kaunis:
pylväät, seinät ja katto
kreikkalaiseen tapaan kaut-
taaltaan freskojen peitossa.
Värit ovat vielä tavallista
heleämpiä, pohjavärinä
tummansinisen asemesta
turkoosi.

Pääkirkon ohella pää-

Kunnia sinulle!
Pyhiinvaellus luostariin

Valamon kansanopiston tämän syksyn pyhiin-
vaelluksella 29.8.–6.9. vierailtiin useissa Pohjois-
Kreikan luostareissa Anna ja Hannu Pöyhösen
johdolla. Seuraavassa ote erään vaeltajan
matkapäiväkirjasta yhden luostarin osalta.

semme käymään täällä kil-
voitelleen Georgios Karsli-
diksen (1901–1959) hau-
dalla ja näemme hänen py-
häkössään Jumalanäidin
lempeääkin lempeämmän
ikonin, jonka ääressä oh-
jaajavanhus aikoinaan ru-
koili. Pyhäköissä käytyään
pyhiinvaeltajille, kuten ta-
pana, tarjoillaan pieni ku-
pillinen makeaa kahvia.
Ryhmä jää sisäpihan rau-

haan kuuntele-
maan Annan
kääntämää igu-
menian innoit-
tunutta kerto-
musta luostaris-
ta ja ohjaaja-
vanhuksesta.

Luostari si-
joittuu rinteelle
kauniisti, vuo-
ren notkelmaan
kuin Jumalanäi-
din helmaan.
Näkymät ovat
alaspäin avarat,
mutta yläpuoli-
set rinteet myös
suojaavat ra-
k e n n u k s i a .
Luostari on ai-
van kylätien

varressa, ja sitä erottaa ka-
dusta suuri puinen portti
aukioloaikakyltteineen. Tu-
kahduttavan kuuman mat-
kan jälkeen täällä ylhäällä
tuntuva tuulenvire vilvoit-
taa. Luostarin pihalle kan-
tautuu lampaiden kellojen
kilinä. Vaaleiden seinien ja
sypressien vieressä kukois-
tavat vaaleanpunaiset ja
kirkkaanpunaiset ruusut.
Kaksi suurta tummaa lintua
kaartelee tornin yllä –
haukkoja? Niiden loitottua
kuuluu kuin korpin raakun-
taa. Vuoren ylle alkaa ker-
tyä pilviä. Juuri nyt täällä
on miellyttävää, mutta pil-

vien tummuus saa ajattele-
maan, millaista on myrsky-
säällä tai talvella.

Taalannon soitto kut-
suu ehtoopalvelukseen.
Kirkon takana nunna iskee
rytmikkäästi eri kohtiin
puista pitkää lautaa, joka
roikkuu keljarakennuksen
käytävän katoksesta saa-
den aikaan erikorkuisia ää-
niä, pääiskuille korkeam-
pia. Vanhus Georgioksen
yksinkertaiselle haudalle,
mustavalkoisen kuvan
eteen kumartuu kreikkalai-
nen nuori mies. Valkoinen
perhonen lentää muurin
viertä, taalannon lyönnit
kuin sydämen. Haudan lä-
heisyydessä suuret männyt
muodostavat puoliympy-
rän, niiden pitkien neulas-
ten pehmeys himmentää
puiden ääriviivat. Kylästä
saapuu väkeä palveluk-
seen.

Mennessäni kirkon
ovea kohti tulee vanha
nunna. Sanon haluavani
kuunnella, ja hän ohjaa mi-
nut ovesta. Ymmärrän sa-
nan sieltä täältä: Kunnia si-
nulle, Herra!

Muutamia nunnia on
eteisessä ja oven ulkopuo-
lellakin, kahta puolta si-
säänkäyntiä. Yritän asettua
jonnekin taakse, en tielle.
Kumara, pikkuruinen nun-
na ystävällisesti ohjaa mi-
nut sivuseinän tuolin luo ja
viittilöimällä varoittaa al-
haalla olevasta hirsisestä
höyläämättömästä katto-
parrusta.

Nyt palveluksen alussa
kirkossa on hyvin hämärää.
Vain alttari on valaistu niin
kirkkaasti, että sen katto-
kupolin ikonit hehkuvat.
Kun resitointi vaihtuu lau-
luksi, palaan sypressin vie-
reen penkille kirkon ulko-
ovea vastapäätä. Kirie elei-
sonit polveilevat kuin lo-
puttomat vuorijonot, joi-
den jylhää reunaa matkam-
me on seuraillut.

Pilvistä kuuluu jyräh-
dyksiä, siellä täällä sala-
moi. Pääskyset syöksähte-
levät taivaalla, ja suurissa
sypresseissä linnut sirkut-
tavat kuin henkensä edes-
tä. Tuuli ravistelee kirkon
sivustalla ruusupenkkien

vieressä kasvavaa omena-
puuta. Hedelmiä kopsahte-
lee kiveykselle. Puun juu-
rella on vati puolillaan sui-
kulaisia vihreitä omenia.

Kirkon eteisessä va-
semmalla on tuohuksia
varten pöytä hiekka-altai-
neen. Peräseinä on himme-
ästä lasista, niin että tuo-
husten lepattavat liekit
kuultavat sen lävitse. Näyt-
tää kuin koko sivusta olisi
sisältä tulessa. Ikkunasei-
nän eteen on unohtunut
kahdet metalliset tikapuut.
Pylväiden vieressä, juuri ja
juuri oven suussa seisoo
kaksi nunnaa, joiden mus-
tia liepeitä tuuli hulmuttaa.
Keskikäytävän kohdalta
loistaa alttarin takaseinän
lasimaalaus, turkoosilla
taustalla krusifiksi, kolmen
himmeän lampukan valos-
sa. Kellojen soitto kajahtaa
voimakkaasti kaikuen soin-
tuisasti kivipihalla.

Kun tuuli voimistuu ja
taivas tuntuu repeävän het-
kellä millä hyvänsä, haen
suojaa sivuseinustalta. Ka-
ton reunan alle on aseteltu
tuoleja jonoon, ja sivuovi
on avoin. Nunnien tenhoa-
va laulu kiirii ympäri pihaa.
Laulu vajoaa yhä matalam-
malle, käsisuitsutusastian
kalke sekoittuu karhean
laulun säveliin. Avoimesta
ovesta tulvahtaa ihanin
tuoksu koskaan, missään.

Ennen lähtöään pyhiin-
vaeltajat käyvät kunnioitta-
massa omenapuun lähellä
sijaitsevaa luostarin edelli-
sen igumenian hautaa.
Muutama pisara putoaa,
mutta tuuli ei ylly myrskyk-
si. Ajamme vuorelta alas.
Vuorten sävy toistuu pilvis-
sä. Siniharmaiden pilvien
riekaleet yltävät vuoren
huippuihin. Välissä loimot-
taa oudon oranssinpunai-
nen laskevan auringon heh-
ku. Ajaessamme antiikin
Filippin ohi erottuvat ra-
kennusten ja pylväiden
vaaleat rauniot vuorten ja
taivaan alla. Ajattelen Paa-
valia, ihmisten ja enkelten
kieltä, sitä mikä riittää, vai-
kenemista, kuuntelemista,
kohtaamista. Kunnia sinul-
le, Herra!

■  Marjo Laine
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Herran taivaaseen astumisen
luostarin portilla.

MARJO LAINE
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Jos koulussa ei olisi or-
todoksista uskonnon
opetusta, en istuisi nyt

tässä kirjoittamassa tätä
juttua uskonnonopettaja-
na. Toki tietäisin asioita Ju-
malasta, uskosta, ortodok-
sisuudesta ja olisin osallis-
tunut erilaisiin seurakun-
nan tilaisuuksiin elämäni
varrella, mutta tietoni olisi
hyvin vajavaista.

Omana kouluaikanani
Joensuussa 10–20 vuotta
sitten uskonnonopetus oli
järjestetty hyvin. Opiske-
limme yleensä vuotta van-
hempien tai nuorempien
kanssa samaa asiaa. Ryh-
mät olivat pieniä, opettaja
kävi omalla koulullamme.
Välillä luokkakaverit sanoi-
vat meitä ortobokseiksi, me
sanoimme heitä lutkuiksi.
Lauloimme Vaeltajan laulu-
ja, meillä oli tunnin lopussa
piirustuskilpailuja, joiden
pääpalkintona oli ilmainen
kävelymatka kotiin. En
muista tarkkaan, mitä opin
silloin 20 vuotta sitten,
mutta muistan vieläkin sen
tunnelman. Muistan, että

Puheenvuoro ortodoksisen uskonnonopetuksen puolesta

Kun
luterilainen
opettaa

ortodoksista
uskontoa

palmusunnuntaisin kävim-
me virpomassa uskonnon-
opettajaa. Opettaja oli
mummon tuttuja Salmista,
ajalta ennen sotia.

Nyt, kun itse teen tätä
työtä, moni asia on toisin.
Enää opettajan ei tarvitse
olla ortodoksi opettaakseen
ortodoksista uskontoa.
Opettajalla ei tarvitse olla
edes hyvin pitkää koulu-
tusta opettaakseen orto-
doksista uskontoa. Joskus
saamme olla onnellisia,
että edes joku opettaa orto-
doksista uskontoa kunnas-
sa.

Suomi on edelleen vi-
rallisesti kristitty maa.
Maa, jossa on kaksi val-
tionkirkkoa, joilla ainakin
periaatteessa on samat lail-
liset oikeudet. Oikeus saa-
da oman uskonnon opetus-
ta, jos kunnan alueella on
kolme valtionkirkon jäse-
nenä olevaa oppilasta.
Myös opettajia säätelevät
yleiset koulujen pätevyys-
vaatimukset. Ovatko mei-
dän oppilaamme silti sa-
massa asemassa kuin lute-

rilaiset oppilaat? Onko ope-
tus järjestetty kunnissa
niin, ettei kukaan joudu
epätasa-arvoiseen ase-
maan, kuten koululaissa
on säädetty?

Onko opetus järkevää
silloin, kun ortodoksiopet-
taja opettaa samalla tunnil-
la parhaimmillaan yhdek-
sää eri vuosiluokkaa tai
vaikka kolmea eri kurssia?
Monesti koulussa ajatel-
laan, että ortodoksinen
opettaja on saanut yliopis-
toaikoinaan ihmeidenteki-
jän koulutuksen.

Miten suhtaudumme
siihen, että luterilainen
opettaja opettaa ortodok-
sista uskontoa? Lain ja ope-
tussuunnitelman mukaan
opetus ei saa enää olla tun-
nustuksellista. Tunnilla
voidaan tutustua rukouk-
siin, mutta ei rukoilla. Tie-
kirkkojen mainoksissa ei
kirkon katolla saa olla ris-
tiä. Mitä ortodoksisuudesta
jää jäljelle, jos se riisutaan
yhteiskunnan haluamaan
asuun? Onko uskonnonva-
paus vapautta uskonnosta?

Muutama vuosi sitten
perusopetuslakia muutet-
tiin niin, että oppilaalla on
oikeus oman uskonnon
opetukseen, jos kunnan
alueella on kolme uskonto-
kunnan oppilasta. Uudis-
tuksen yhtenä tavoitteena

oli vähentää ortodoksisten
seurakuntien kuluja uskon-
nonopetuksen suhteen.
Näin se on tehnytkin, mut-
ta se on myös paikoin
hankaloittanut uskonnon-
opetusta, koska kaikki tah-
dotaan tehdä mahdollisim-
man halvalla. Tämä ei kos-
ke vain uskontoa. Kouluilla
on valtavat rahansäästöpai-
neet. Suomessa ei ole kos-
kaan käytetty näin vähän
rahaa perusopetukseen.
Tulokset näemme tulevai-
suudessa. Ovatko seura-
kunnat valmistautuneet sii-
hen, että uskonnonopetus
saatetaan kokonaan lopet-
taa koulusta?

Mihin seurakunta sit-
ten tarvitsee uskonnonope-
tusta? On tutkittu, että alu-
eilla, joissa uskonnonope-
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tus on järjestetty sujuvasti,
opetuksen taso on myö-
hemmin heijastunut kastet-
tujen määrään. Monelle
oppilaalle uskonnonopetta-
ja on ainoa linkki seura-
kuntaan.

Monesta asiasta saam-
me silti olla kiitollisia, ku-
ten uusista oppikirjoista.
Niistä kunnista, jotka nou-
dattavat lakia. Kodeista,
joissa oppilasta ohjataan
ortodoksisuuteen. Oppi-
laista, jotka yhä edelleen
haluavat olla ortodokseja.
Oma uskonnonopetus on
etuoikeus.

■  Sanna Salonen
Ortodoksisen
uskonnon opettaja,
Imatra / Lappeenranta

Onko opetus
järkevää silloin,
kun ortodoksi-
opettaja opet-
taa samalla
tunnilla par-
haimmillaan
yhdeksää eri
vuosiluokkaa
tai vaikka
kolmea eri
kurssia?
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Aluksi haluaisimme
kiittää Valamon ys-
tävien Tampereen

osastoa ja sen puheenjoh-
tajaa Esko Nikanderia kuin
myös Tampereen kaupun-
kia, joka jälleen kerran luo-
vutti auton korvauksetta
käyttömme.

Matkamme alkoi seit-
semän hengen ryhmässä.
Emme osanneet odottaa,
että luostari sijaitsisi näin
kauniilla paikalla. Sen mo-
nipuolinen arkkitehtuuri ja
kaunis luonto lumosivat
meidät. Venäjänkielisen
opastuksen jälkeen saim-
me hyvän tietopaketin Va-
lamon luostarista. Vierail-
lessamme hautausmaalla
tutustuimme Laatokan Va-
lamosta paenneiden
munkkien kohtaloon sekä
yksittäisten munkkien elä-
mänvaiheisiin (esimerkiksi
munkki Akaki oli lähtenyt

Nuorisomatka Heinäveden Valamoon
Petsamon luostarista ja eli
110-vuotiaaksi).

Jo ensimmäisessä ju-
malanpalveluksessa huo-
masimme moitteetonta tra-
ditioiden noudattamista,
joka oli positiivinen yllätys

monille meistä. Saimme
kunnian olla luostarin joh-
tajan, arkkimadriitta Ser-
gein vastaanotolla hänen
virka-asunnossaan. Hänen
vieraanvaraisuutensa oli
ainutlaatuinen kokemus

meille kaikille. Teetarjoilun
aikana igumeni kertoi
meille, kuinka noin kah-
densadan hengen munkki-
yhteisön jäsenmäärä dra-
maattisesti vuosien kulu-
essa supistui kymmeneen
henkeen. Kartanon esitte-
lyn yhteydessä igumeni
Sergei kertoi lyhyesti sekä
kartanon historiasta että
uuden Valamon luostarin
rikkauksista.

Luostarin kulttuurikes-
kuksessa tutustuimme
näyttelyihin ikonimaalauk-
sesta ja Valamon historial-
lisista perinteistä. Lisäksi
tutustuimme Suomen suu-
rimpaan ortodoksiseen kir-
jastoon ja ikonien restau-
rointipajaan, jossa opas-
tuksen yhteydessä saimme
tietoa restauroinnista ja
uuden teknologian hyväk-
sikäytöstä. Opastus jatkui
kansanopistossa, jossa tu-
tustuimme opiston kurs-
seihin.

■  Petr Panjuchkin

Po
ri

Porin kirkossa riitti vil-
jalti aihetta juhlia ja
muistaa niin viisi-

vuotiasta kirkkoa kuin tiis-
taiseuran uurastajia praas-

niekassa 23. syyskuuta.
Porin seudun tiistaiseuran
45-vuotisen uurastuksen
merkittävin saavutus on
eittämättä ollut Johannes

Teologin muistolle pyhitet-
ty kirkko, jonka toteutta-
miseksi tiistaiseuralaiset
ahersivat pyyteettömästi
vuosikymmeniä.

PSHV:n toiminnanjoh-
taja Jaana Pössi ja tiistai-
seuran sihteeri Elli Honka-
la luovuttivat hopeisen
laulajamerkin Porin omalle

Porissa juhlittiin
kirkkoa ja tiistaiseuraa

Luonilan perhekunta on palvellut kirkkoa jo kohta neljän sukupolven ajan. Antero Luonila
kannattelee perheelle lahjoitettua Margit Linnun maalaamaa ikonia.

SI
M

O
 O

JA
N

EN

Igumeni Sergein vastaanotolla (vas.) Marina Elain, lehtori Tuomas
Salminen, Ilona Solchatova, Petr Panjuchkin, Karina Pavlova,
Jevgeni Melhovski ja Linda Pavilainen.

papille Jorma Kudjoille.
Temppelijuhlassa ojennet-
tiin PSHV:n myöntämät
viirit ansioituneille Niina
Alhaselle, Sauli Hämäläi-
selle ja Jyri Luonilalle.

Porin kirkon väsymät-
tömiin uurastajiin on kuu-
lunut jo kohta neljän suku-
polven ajan Luonilan per-
hekunta. Kiitokseksi per-
heen yhteisestä aherruk-
sesta kirkon hyväksi tiistai-
seura ja Tampereen seura-
kunta lahjoittivat Luon-
iloille Margit Linnun maa-
laaman ikonin, jonka luo-
vutti isä Markku Toiva-
nen.

Temppelijuhlan vigili-
an toimitti isä Jorma Kud-
joi ja vedenpyhityksen ja
liturgian isä Markku Toiva-
nen ja isä Jorma Kudjoi.
Juhlassa puhui TM Vladi-
mir Sokratilin Valamon
kansanopistosta. Hän täh-
densi hehkuvassa puhees-
saan seurakuntalaisen vil-
pitöntä omistautumista ja
sitoutumista oman kirkon
hyväksi.

■  Simo Ojanen

LINDA PAVILAINEN
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20-vuotisjuhla 18.11.2007 KUVAT: TARA KOIVISTO

Osaston puheenjohtaja Esko Nikander
piti juhlapuheen Nikolainsalissa.

Nikolainsaliin oli kokoontunut runsaasti juhlayleisöä.

Anita Kytömäki-Sammalisto
kukitettiin hänen pitkäaikaisesta
toiminnastaan osaston hyväksi.

Lahden paikallisosasto isä Matti Lipitsäisen johdolla
onnitteli osastoa.

Kuopion katedraalikuoro konsertoi illalla Tampereen tuomiokirkossa
johtajanaan Anita Lintu.

Taiteilija Pentti Kokon ateljee täyttyi valamolaisia akvarelleja
esittelevän näyttelyn avajaisissa.
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Makedoniassa, sen
luoteiskulmassa
liki Albanian ra-

jaa, järven rannalla, sijait-
see 56 000 asukkaan Oh-
rid. Se on ollut Bysantin
suurimpia uskonnollisia
paikkoja. Nykyisin kau-
punki on turistien suosima
valtion henkinen ja kult-
tuurillinen keskus, kuin
Makedonia pienoiskoossa.
Että Euroopasta vielä voi
löytää tällaista! Kirkasveti-
nen järvi on 30 km pitkä ja
15 km leveä – yksi maail-
man vanhimpia. Sen ran-

Balkanin Jerusalem
nalla on viisi pikkukau-
punkia. Sekä 2400 vuoden
ikäinen Ohrid että 700 met-
rin korkeudessa sijaitseva
järvi ovat olleet UNESCO:n
suojelukohteita vuodesta
1980.

Kaupungissa on 50
kirkkoa, ja koko järven
alueella ikivanhat luostarit
mukaan laskien niitä on
365! Ihmiset poikkeavat
pyhätöissä, sytyttävät tuo-
huksen ja rukoilevat. Taus-
talla hymisee ortodoksinen
kuoro. Kävelykadullakin
on alttari matkustajan hil-

jentyä ja sytyttää tuohus.
Niemen nokassa on 1300-
luvulta Pyhän Johannes
Teologin ”Kaneo”-kirkko.
Taustalla siintää Albania.
Kaikkialla, seteleissä ja
postimerkeissäkin, huokuu
Pyhä. Ei ihme, että paikkaa
kutsutaan ”Balkanin Jeru-
salemiksi”. Vanha kaupun-
ki on rakennettu kukkulan
rinteelle, ja sen laella sijait-
see Bysantin-aikainen lin-
noitus. Vain upeimmissa

italialaisissa tai ranskalai-
sissa pikkukaupungeissa
voi aistia saman kansain-
välisen ilmapiirin.

Vuorilla vaeltaessaan
ortodoksi saa lisävoimia
viivähtäessään hetken luo-
lapyhätössä. Uskomaton
kokemus! Ei ole ihme, että
vaimonikin päättäväisesti
tokaisi: ”Tämä on meidän
paikkamme!”

■  Mikael Miikkola

Kävelykadullakin on alttari matkustajan hiljentymistä varten.

Järven alueella on
365 kirkkoa.

Luolapyhäkön
rauhaa.
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Обычай празднования Рождества 
Христова в истории и в наши дни 
тесно переплетен с дохристиан-

скими культами и обычаями. Так, напри-
мер, елка, которую сегодня под Рождество 
наряжают почти в каждом доме, имеет 
историю, начавшуюся задолго до явле-
ния в мир Младенца Христа. В Древнем 
Египте в самый короткий день года люди 
вносили в свои дома пальмовые ветви 
как знак победы жизни над смертью. 
Ведь дерево – важнейший символ, изо-
бражающий жизнь во многих религиях 
и культурах, в том числе и в библейской 
ветхозаветной традиции (достаточно 
вспомнить «древо жизни» посреди рая). 
Ель у северных народов была священным 
деревом, которому приносили жертвы в 
дни зимнего солнцеворота, украшая его 
и зажигая на нем огни. В Житии прп. Ти-
хона Вятского говорится, что он срубил 
огромную ель, которой поклонялись пе-
черские остяки, и сжег ее со всеми жерт-
венными предметами, висевшими на 
ней. 

Точно так же и «главное» действующее 
лицо нынешних праздников – Дед Мороз, 
или Joulupukki, или Santa Claus (это лишь 
самые известные его имена) – у древних 
был или Дедом, покровителем семьи, 
или Морозом, которого нужно было за-
дабривать подарками, или эльфом, гно-
мом, козлом и т.п. Всех этих «великих и 
ужасных» персонажей объединяет одно 
качество: они могли как одаривать людей 
всевозможными благодеяниями, так и 
жестоко их наказывать.

Рождество, возможно, является са-
мым характерным случаем двойствен-
ного и трагического процесса в религи-
озной жизни. С одной стороны, старые 
языческие культы и мифы вытеснялись 
церковью новыми, с другой – началось 
проникновение языческого смысла и 
духа вглубь самой жизни христиан. Сам 
праздник появляется уже в эпоху, когда 
Римская империя становится христиан-
ской, и встает на место празднований, по-

священных солнцестоянию. В тропаре, 
главном песнопении праздника, под-
черкивается преодоление служения кос-
мическим силам поклонением Христу, 
«Солнцу правды». И тот, кого мы назы-
ваем сейчас Дед Мороз, постепенно стал 
уступать место одному из великих хри-
стианских святых, жившим в IV в., – свя-
тителю Николаю Чудотворцу, чье житие 
было написано в Х в. Согласно житию, 
святой был необычайной щедрости и 
скромности. Он узнавал о нуждающихся 
и тайно, ночью, подбрасывал им деньги. 
Так, житие рассказывает о некоем чело-
веке, который, разорившись, хотел было 
отдать своих трех дочерей на блуд, чтобы 
прокормить себя и их. Святой Николай 
трижды подкладывал ему мешочки с зо-
лотом, пока тот не выдал дочерей одну за 
другой замуж, дав им приданое и спасши 

себя и их от смертного греха.
Голландские моряки, почитавшие свт. 

Николая своим покровителем и другом 
детей, привезли обычай праздника в его 
честь (по церковному календарю 6 дека-
бря) в Америку (английское Santa Claus 
есть неправильно произнесенное гол-
ландское Sinterklaas). А оттуда, уже в XIX 
в., в сильно коммерциализированном 
виде, его получила Европа и весь мир.

Сегодня в современной масскультуре 
мы наслаждаемся в течение всего декабря 
сплавом древних магических суеверий о 
само собой приходящем обновлении и 
экономического взрыва в масштабе от-
дельно взятой семьи и целого мира. Хва-
тит ли у нас за всей этой искрометной 
заботой сил и внимания на главное, на 
то, чтобы разглядеть тихое и непримет-
ное явление Божественного Младенца в 
нашей жизни, единственно только и спо-
собного вдохнуть в нас жизнь, и новизну, 
и милосердие?

Не только в эти святые дни праздно-
вания Рождества Христова, но и во всей 
нашей жизни не должна победить суета, 
праздность, безразличие к духу и бес-
смысленное веселье, но разум Христов, 
Его любовь и подлинная радость.

■ священник 
Виктор Максимовский

О Рождестве, елке и 
святителе Николае
Слава в вышних Богу и на земле мир в  
избранниках Его. (Лк 2:14)

Дорогие друзья!

В приходах Тампере, Хямеенлинны, Хамины, Котки проводятся на русском языке 
регулярные встречи, посвященные основам православной христианской веры и 
жизни. На встречах мы вместе учимся читать и понимать Священное писание, 
познаем опыт личной и церковной молитвы, знакомимся с традициями церкви, 
размышляем о путях жизни современного человека, ищущего Бога.
Мы приглашаем принять участие в наших беседах всех – и тех, кто уже нашел 
личный путь к Богу и в Церковь, и тех, кто еще находится перед выбором в своей 
духовной жизни.

Ждем вас на наших встречах

в г. Тампере каждую вторую среду в 18.00 в приходском зале (Suvantokatu 10 A);
в г. Хямеенлинна последнее воскресенье каждого месяца в 12.00 в приходском 
зале (Matti Alangon katu 11);
в г. Хамина в приходском зале (Isoympyräkatu 2) и в г. Коувола в храме Св. Креста 
(Kirkonmäenkatu 2) первую субботу каждого месяца поочередно в 11.30 и в 15.00;
в г. Котка каждый второй понедельник в 18.00 в приходском зале 
(Kymenlaaksonkatu 2).

По всем вопросам вы можете обращаться
к священнику Виктору Максимовскому
(тел. 050 461 73 81; e-mail: viktor.maksimovskiy@ort.fi)

Artikkelissaan Kristuksen syntymäjuhlasta, joulupuusta ja pyhittäjä Nikola-
oksesta isä Viktor käsittelee nykyisen joulunvieton symboliikan historial-
lista alkuperää. Hän toivoo, että tänä juhla-aikana sekä kaikkina elämämme 
päivinä meidät täyttäisi Kristuksen rakkaus ja hänen todellinen ilonsa eikä 
maailman turhamaisuus ja välinpitämättömyys hengellisestä elämästä.
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JUMALANPALVELUKSET
Haminan seurakunta

PYHÄKÖT:

VARUSKUNTAKATU 14
45100 KOUVOLA

YHTEYSTIEDOT:

*Muutokset mahdollisia*

Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko,
Raatihuoneentori 2, Hamina
Kouvolan Pyhän ristin kirkko,
Sakaristonmäki, Kirkonmäenkatu 2
Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski
Hautausmaan kirkko,
Hirveläntie 22, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA
Ortodoksiakeskus Sypressi ja kirkkoherranvirasto
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola
Avoinna ti–pe 9-15, puh.(05) 312 0839,
fax (05) 312 0842 tai 040 704 7171.
www.ort.fi / hamina@ort.fi

Kirkkoherra Leo Huurinainen
puh. (05) 312 0839 tai 040 095 0631, leo.huurinainen@ort.fi
Vt. kanttori Kari Päivinen
puh. 040 866 76866, kari.paivinen@luukku.com
Rovasti Martti Honkaselkä
puh. 040 535 6667, martti.honkaselka@pp.inet.fi
Pastori Johannes Wuorlinna
puh. 050 589 9011, jouko.wuorlinna@kolumbus.fi
Pastori Vassi Livio
puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri
puh. 041 441 1174, ville.kiiveri@ort.fi
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen
puh. (05) 312 0839 tai 040 704 7171, marita.nieminen@ort.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen
puh. 040 095 8760, juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka
puh. 040 548 7680, jaana.juka@pp.inet.fi

Kirkkojen isännöitsijät:
- Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko
Jukka Jauhiainen, puh. 040 095 8760
- Kouvolan Pyhän ristin kirkko
Esa Nieminen, puh. 040 724 4642
- Myllykosken tsasouna
Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
- Haminan hautausmaan kirkko
pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

JOULUKUU
La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 13 ehtoopalvelus
Su 30.12. klo 10 liturgia

VUOSI 2008

TAMMIKUU
Ti 1.1. klo 10 liturgia
La 5.1. klo 10 liturgia (slaavi)
La 19.1. klo 18 vigilia
Su 20.1. klo 10 liturgia

Sielujen lauantai
La 26.1. klo 9 muistopalvelus

HELMIKUU
Herran temppeliin tuominen
Pe 1.2. klo 18 vigilia
La 2.2. klo 10 liturgia
Ma 4.2. klo 18 katumuskanoni
To 7.2. klo 18 katumuskanoni
Su 17.2. klo 10 liturgia (slaavi)

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 7 liturgia

La 29.12. klo 18 vigilia
Ma 31.12. klo 18 uuden vuoden ehtoopalvelus, radiointi

Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen teofania,
Jumalan ilmestyminen ja Herran kaste
La 5.1. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen palvelus
Su 6.1. klo 10 liturgia, liturgian jälkeen autoristisaatto ja

suuri vedenpyhitys, perinnesauna Käyrälampi
Ke 16.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su 20.1. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 23.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 26.1. klo 18 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia, radiointi
Ke 30.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 2.2. klo 10 liturgia (slaavi)

Sunnuntaina 3.2.2008 talvipraasniekka, Kouvolan Pyhän ristin
kirkon mäki
- virpomavitsakukkien MM-tekokilpailu (katso ilmoitus)
Su 3.2. klo 16 ehtoopalvelus
Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 8.2. klo 18 paastoliturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 15 ehtoopalvelus

Ke 26.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan
vuosijuhla

La 12.1. klo 18 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia

La 2.2. klo 18 vigilia

Sovintosunnuntai, suuri paasto alkaa
Su 3.2. klo 10 liturgia
Ti 5.2. klo 18 katumuskanoni
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Haminan seurakunnan
perheuutisia

1.9.– 31.10. 2007

IKUINEN MUISTO
Hallamaa, Teppo Tapio 69 v.

Sarjokari, Valtteri 82 v.
Aistola-Grahn, Raisa 77 v.

Valtonen, Kaija Sinikka 58 v.

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Dubok, Olga

Dubok, Valeria
Dubok, Ivan

Golikova, Alexandra Anatoljevna
Isakova, Ekaterina

Matilainen, Svetlana
Marjanen, Aino Irene

Matilainen, Sofia
Onishko, Milana
Onishko, Sergei

Pirhonen, Tomi Kalevi
Venäläinen, Elena

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

KERHOT JA PIIRIT:

Ortodoksiakeskus Sypressi, Va-
ruskuntakatu 14, Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Kirkonmä-
enkatu 2, Kouvola
Myllykosken tsasouna, Koulutie
4, Myllykoski
Pietarin ja Paavalin trapesa, Iso-
ympyräkatu 2, Hamina

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORON
harjoitukset

Kari Päivinen, puh. 040 866
7686, ke klo 18 Kouvolassa Py-
hän ristin kirkon juhlasalissa, to
klo 18 Haminassa Pietarin ja
Paavalin trapesassa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PYHÄN RISTIN AIKUIS-
TEN KERHO

Leena Juka, puh. 040 744 4049,
Ortodoksiakeskus Sypressi, ke
16.1. ja 13.2. klo 14.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MYLLYKOSKEN TIISTAI-
SEURA

Margareta Oksanen, puh. (05)
326 4312.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HAMINAN PYHÄN
ANNAN SEURA
Vassi Livio, puh. 040 752 7727,
Pietarin ja Paavalin trapesa, li-
turgian jälkeen su 20.1.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI HAMINASSA

Ritva Koverola, puh. 044 837
5909, Pietarin ja Paavalin trape-
sa. Perusopetusryhmä 5 klo 18-
21 joka toinen keskiviikko. Pe-
rusopetusryhmä 3 klo 13-16
joka toinen sunnuntai.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSIAPIIRI

Lahja Wartiainen, puh. (05) 371
3434, Ortodoksiakeskus Syp-
ressi , to 10.1., 7.2., 13.3., 10.4. ja
15.5. klo 18. Aihe: ”Pyhän ristin
kirkon ikonit”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HAMINAN RAAMATTU-
PIIRI

Isä Martti Honkaselkä, puh. 040
535 6667, Pietarin ja Paavalin
trapesa klo 18, ti 15.1. alkaen
joka toinen tiistai.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN LASTEN-
KERHO

Anna-Kaisa Miinalainen, puh.
050 341 9508, Pyhän ristin kir-
kon juhlasali klo 18 joka toinen
maanantai.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN TEATTERI-
KERHO NUORILLE

Anna-Kaisa Miinalainen, puh.
050 341 9508, Pyhän ristin kir-
kon juhlasali. Soitelkaa!

MM-kilpailu virpomavitsakukkien valmistamisesta
Klo 12 alkaen tarjoilua, hernerokkaa, kahvia, mehua, pannareita.
Klo 13-14.30 virpomavitsakukkien tekokilpailu.
Klo 15.00 julistetaan kilpailun tulos ja palkintojen jako
Klo 12-16 ulkotapahtumia
Klo 16 sovintosunnuntain ehtoopalvelus

TAIDENÄYTTELY
”Kauniita muistoja saarelta”

Taiteilija Oxana Arikainen
Avajaiset 8.1.2008 klo 18.30

Ortodoksiakeskus Sypressissä

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN KOKKIKERHO

Irmeli Lasarenko, puh. 044 257
8428, Pyhän ristin kirkon juhla-
salin keittiö, ajat ilmoitetaan
myöhemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
KOUVOLASSA

Irma Leimulahti, puh. 040 587
8798, Pyhän ristin kirkon juhla-
sali. Aloitus ti 8.1. klo 10-13 joka
tiistai.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN
KERHO

Viktor Maksimovski, puh. 050
461 7381, Haminassa la 5.1. li-

turgian jälkeen ja la 2.2. klo 15,
Pietarin ja Paavalin trapesa.
Kouvolassa la 5.1. klo 15 ja la
2.2. liturgian jälkeen Pyhän ris-
tin kirkon juhlasalissa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI KOUVOLASSA

Antti Narmala, puh. 050 934
6437, Ortodoksiakeskus Syp-
ressi klo 12, kevätkaudella viisi
lauantaita.

KRISTINOPPI-
KOULU

Valamon Luostarissa
Heinävedellä 8.-15.

kesäkuuta. Ilmoittaudu
kirkkoherranvirastoon,

puh. (05) 312 0839 tai 040
704 7171.

TALVIPRAASNIEKKA KOUVOLASSA
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki, Kouvola su 3.2.2008 klo 12-17



ANALOGI  6/200736 ANALOGI  6/2007

JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta MATTI ALANGON KATU 11

13130 HÄMEENLINNA

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist, diakoni Hariton
Kanttori: (Leena Lomu) Tuomas, Markus ja Mikko Sidoroff

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto: sähköposti: hameenlinna@ort.fi
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12, puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248
Kirkkoherra: Markku Aroma, puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti), sähköposti: maukku@hotmail.com
Kirkkoherran sijaisena toimii isä Gaius 3.-19.12.
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232, sähköposti:
gaius.sahlberg@suomi24.fi ja kai.sahlberg@hotmail.com
- pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
sähköposti: mikael.sundkvist@joensuu.fi
- diakoni Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
Kanttori: Leena Lomu, puh. (03) 618 4254, 040 707 6715,
Leena Lomun vuosi- ja äitiysloman aikana kanttorin tehtäviä
hoitavat:  Mikko Sidoroff, puh. 050 346 1378, msidoroff@gmail.com,
Markus Sidoroff, puh. 050 530 3114
Uskonnonopettaja Jenni Sundkvist, puh. 050 306 6338

PYHÄKÖT:

Hämeenlinnan kirkko
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja  Pyhän Johannes
Krysostomoksen muistolle
Erottajakatu 2
Ahveniston kirkko
vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa vastapäätä)
Pyhän Johannes Kastajan mestauksen muistolle
Isännöitsijä: Yrjö Usvasalo, puh. (03) 671 6240
Forssan rukoushuone
Keskuskatu 10
Isännöitsijä: Heikki Halme

JOULUKUU

To 20.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
La 22.12. klo 17 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia

Kristuksen syntymä / joulu
Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus ja

Basileios Suuren liturgia
Ti 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja liturgia
La 29.12. klo 17 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia

Herran ympärileikkaus / Basileios Suuri / uusi vuosi
Ma 31.12. klo 23 Basileios Suuren liturgia

TAMMIKUU

Teofania / Kristuksen kaste
La 5.1. klo 17 juhlavigilia
Su 6.1. klo 9.30 (Huom. aika!) Teofanian liturgia ja

suuri vedenpyhitys
La 12.1. klo 17 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia
La 19.1. klo 17 vigilia
Su 20.1. klo 10 liturgia

Sielujen lauantai
La 26.1. klo 16.30 yleinen muistopalvelus

klo 17 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU

Herran temppeliin tuominen
Pe 1.2. klo 18 juhlavigilia
La 2.2. klo 10 juhlaliturgia

klo17 vigilia

Sovintosunnuntai / laskiaissunnuntai
Su 3.2. klo 10 liturgia

klo 18 paastoon laskeutumisen ehtoopalvelus

Hämeenlinnan seurakunnan perheuutisia

KASTETUT
Rantasaari Siiri Klaudia
Veijalainen Venny Valpuri

IKUINEN MUISTO
Glumov Anna
Feodorov Boris
Tsutsunen Simo
Tschernov Antonina

KIRKOSSA VIHITYT
Salokannas Stefan ja
Honkajuuri-Salokannas Maija

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Ananin Katja
Eklund Laura
Elo Matti
Härkönen Hannu
Ilitsenkova Rita
Jokelainen Jessica

Junnonen Lydmila
Kobyzhcha Anna
Kobyzhcha Julia
Koskela Minna
Kostin Hanne
Kuunila Harri
Laaksonen Eeva
Mutanen Laura
Mäkelä Tommi
Nurmi Seppo
Nurmi Natalia
Olari Anna
Peso Jesse
Reittonen Nella
Räbina Pekka
Räbina Juha
Salonen Taina
Savela Tinja
Sotnik Natalia
Sulku Juhani

FORSSA, Keskuskatu 10

Su 30.12. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, kirkkokahvit
Su 20.1. klo 10 liturgia, uusien tilojen käyttöönottojuhla

ja juhlalounas
Ti 5.2. klo 18 suuri katumuskanoni

LOPPI

Kaunisniemen leirikeskus, Läyliäinen

Su 27.1. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

ORTODOKSISUUS
ON ELÄMÄÄ –kurssi
Kurssi alkaa keskiviikkona 13.2.2008 klo 18.30
seurakuntakodilla ja kokoontuu käsittelemään

kristilliseen elämään ja etiikkaan liittyviä kysymyk-
siä systemaattisesti alustusten pohjalta. Kevään

aiheet ja kokoontumiskerrat ilmoitetaan Analogissa
1/2008. Kurssin vetäjänä toimii isä Markus,
puh. 612 7166 (koti) ja 616 5229 (virasto).

Tervetuloa mukaan kauempaakin!
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HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENKERHO

Ohjaajana Samuli Korhonen,
puh. 050 306 1781. Lastenkerho
kokoontuu seurakuntakodilla
joka toinen lauantai klo 12-14.
Seuraavat kokoontumiskerrat:
5.1., 19.1., 16.2. ja 1.3. Tule askar-
telemaan, laulamaan, leikki-
mään ja pelailemaan mukavas-
sa hengessä. Tervetuloa mu-
kaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN JA LASTEN-
MIELISTEN TALVILEIRI

Kesäkuussa vietettiin mukavaa
leiriä Rengossa. Nyt kaikki lap-
set ja lapsenmieliset viettä-
mään talvileiriä Hattulaan, Wa-
namajalle 1.-3.2.2008. Leiri al-
kaa perjantai-iltana ja päättyy
sunnuntaina liturgian jälkeen
seurakuntakodilla yhteiseen
ruokailuun. Leiri on suunnattu
kaikenikäisille, niin lapsille kuin
jo hiukan varttuneemmillekin,
yhteiseen oleskeluun ja virkis-
tymiseen. Leirillä tehdään kaik-
kea, mitä nyt leireillä yleensä-
kin; leikitään, lauletaan, istu-
taan nuotiolla, saunotaan, nau-
titaan luonnon rauhasta ja syö-
dään, unohtamatta hengen ra-
vintoa.

Ruokailuvahvuuden mää-
rittämiseksi ilmoittautumiset
21.1.2008 mennessä leirin ko-
kille Korhosen Jounille, puh.
050 345 3136 tai sähköposti:
jouni.kore.korhonen@gmail.com.

Kaikki sankoin joukoin
mukaan talviselle leirille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Mikko Sidoroff, puh. 050 346
1378 ja Markus Sidoroff, puh.
050 530 3114
●  La 5.1. klo 14-16 kuoroharjoi-
tus
●  Ke 16.1. klo 17.30-19.30 kuo-
roharjoitus
●  La 26.1. klo 14-16 kuorohar-
joitus
●  Ke 30.1. klo 17.30-19.30 kuo-
roharjoitus
Kuoroharjoitukset pidetään
seurakuntasalilla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KYYRÖLÄKERHO

Antonina Sosunov-Perälä, puh.
612 5850, 040 721 8436.
●  Su 20.1. retki Helsinkiin. Li-
turgia Uspenskin katedraalissa
tai Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa, kahvitilaisuus seurakun-
takodissa Unioninkatu 39. Tar-

vittaessa bussikuljetus Hä-
meenlinnasta. Ilmoittautumiset
Antoninalle.
●  Su 3.2. blinit ja kahvit
●  Su 24.2. ristileivät
●  Su 2.3. klo 12 kevätkokous ja
kahvitarjoilu. Virpomisvitsojen
teko ennen palmusunnuntaita.
Ajankohta ja paikka ilmoite-
taan myöhemmin.
●  Su 16.3. paastonajan borssi-
keitto

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TIISTAISEURAN KEVÄT-
KAUSI

Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718
8255. Tiistaiseuraillat pidetään
tiistaisin klo 17 seuraavasti:
29.1., 26.2., 11.3., 8.4., 29.4. ja
27.5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSISUUS
TUTUKSI –kurssi

Forssassa keväällä 2008
Tutustumme kurssilla alustus-
ten pohjalta systemaattisesti
ortodoksisen kirkon uskon ja
elämän eri alueisiin. Ensimmäi-
nen kokoontumiskerta tiistaina
15.1.2008 klo 18.30. Paikka il-
moitetaan Forssan lehdessä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TARVITSETKO YSTÄVÄÄ?

Tarvitsetko saattajaa, kävely- tai
keskustelukumppania tai vain
muuten ystävää Hämeenlinnan
alueella?

Hämeenlinnan seurakun-
nassa on tänä syksynä kurssi-
tettu noin kymmenen dia-
koniatyön vapaaehtoistyönte-
kijää, jotka mielellään tulevat
luoksesi ystävinä ja voivat tar-
vittaessa tehdä kauppamatkan
tai terveyskeskusreissun kans-
sasi tai vain yhdessä viettää ai-
kaa kanssasi keskustelun mer-
keissä.

Ota yhteys isä Markukseen
viraston aukioloaikoina (ti, ke,
pe klo 9.30-12), puh. 616 5229
tai jättämällä viestin kotivasta-
ajaan, puh.612 7166.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN
LUKUPIIRI

Ilkka Marjanen, puh. 040 530
6552.
Lukupiiri jatkaa toimintaansa
keväällä 2008 torstaisin seuraa-
vasti: 17.1., 21.2., 27.3., 24.4. ja
22.5. Kokoontumiset seurakun-
tasalilla klo 18. Luettavan teok-
sen tiedot seurakunnan netti-
sivuilta.

Kirkkoherra Markus Aroma

Isä
Anthimoksen
opetus

Nuorena pappina
sain useammankin
kerran vierailla At-

hosvuorella eli Pyhällä
vuorella ja sen eri luosta-
reissa. Varsinaisena pää-
kohteenani oli aina Pyhän
Annan skiitta korkealla At-
hosvuoren kupeessa, jossa
opiskelutoverini isä Keru-
bim eli yhdessä ohjaaja-
vanhuksensa Anthimok-
sen kanssa. Isä Anthimos

otti minut aina ystävälli-
sesti ja vieraanvaraisesti
vastaan. Hänet tavates-
saan saattoi kokea tavan-
neensa todella pyhän ih-
misen, josta säteili rau-
haa, rakkautta ja iloa ym-
päristöönsä. Hänessä
saattoi nähdä pilkahduk-
sen siitä alkuperäisestä ih-
misyydestä, joka elää rau-
hassa ja tasapainossa niin
Jumalan, lähimmäistensä

kuin myös koko luoma-
kunnan kanssa. Isä Anthi-
mos opetti minua omalla
esimerkillään – useimmi-
ten ilman mitään sanoja.

Kun sitten tapasimme
viimeisen kerran tässä elä-
mässä, hän saattoi minut
skiittansa puutarhan por-
tille ja sanoi: “Varo ihmi-
siä, jotka eivät pidä lapsis-
ta, eläimistä ja kukista!”
Olen aina muistanut tämän
lyhyen opetuksen, ja per-
heeseeni kuuluvat lemmik-
kieläimet ovat omalta osal-
taan saaneet toimia erään-
laisina “indikaattoreina”
tämän opetuksen toteutta-
misessa...

Lapset, eläimet ja kukat
ovat omalla nöyrällä ja kau-
niilla tavalla Jumalan “hie-
noimpia” ja “aidoimpia”
luomuksia, jotka kokevat
elämän juuri sillä tavoin,
kuin Jumala on tarkoitta-

nut – herkin avoimin sydä-
min ja silmin tässä ja nyt...

Myös Kristus itse sa-
noo meille: “Ellette tule
lasten kaltaisiksi, ette pää-
se sisälle taivasten valta-
kuntaan.” Näin lapsessa
me voimme nähdä häiväh-
dyksen tuosta alkuperäi-
sestä ihmisyydestä, jota
myös isä Anthimos ilmensi
omassa elämässään.

Isä Anthimos kuoli
vuonna 1996. Hänen luun-
sa erittävät voimakasta
myrhan tuoksua, jota At-
hoksen isät pitävät yhtenä
pyhyyden osoituksena yh-
dessä hänen pyhän elä-
mänsä kanssa. Toivotta-
vasti kirkko liittää hänet
pian pyhittäjäisiensä jouk-
koon. Pyhä Anthimos ru-
koile Jumalaa meidän puo-
lestamme!

■  Isä Markus Aroma



ANALOGI  6/2007

JUMALANPALVELUKSET
Kotkan seurakunta KYMENLAAKSONKATU 2

48100 K0TKA

YHTEYSTIEDOT:

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussila
Kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila  (Muutokset mahdollisia)

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
Nikolaossali, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, puh (05) 212 482.
Nikolaossalia vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, puh. (05) 212 490.
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
Apulaiskanslisti: Vanja Balcin, 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 seurakunnan perheuutisia 1.10.–30.11.

KASTETUT
Sobin Daniil

IKUINEN MUISTO
Glumoff Paavo Paavali 71 v.
Syngelmä Olga 45 v.
Tiittanen Veli Olavi 57 v.
Vasko Teuvo Kalevi 67 v.

SEURAKUNTAAN  LIITTYNEET
Seurakuntaan liittyi 2 naista ja 3

mies, yhteensä 5 henkilöä.

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Seurakuntaan muutti 2 naista ja 1
mies, yhteensä 3 henkilöä.

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti 1 nainen ja 5
miestä, yhteensä 6 henkilöä.

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

JOULUKUU
La 22.12. klo 10 liturgia, slaavinkielinen
La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 14.15 panihida, jouluaaton hautausmaahartaus

Metsolan hautausmaalla
Ma 24.12. klo 16 jouluvigilia
Ti 25.12. klo 10 joululiturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen

syntymä
Pe 28.12. klo 18 rukoushetki Nikolaossalissa
La 29.12. klo 18 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia
Ma 31.12. klo 18 vigilia

TAMMIKUU
Ti 1.1. klo 10 liturgia
La 5.1. klo 18 vigilia
Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, teofania,

Jumalan ilmestyminen
La 12.1. klo 18 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia
La 19.1. klo 18 vigilia
Su 20.1. klo 10 liturgia
Su 20.1. klo 17 kristittyjen rukousviikon ristisaatto Kotkan

ev.lut. kirkosta pyhän Nikolaoksen kirkkoon,
jossa ehtoopalvelus

La 26.1. klo 10 liturgia, slaavinkielinen
La 26.1. klo 18 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Pe 1.2. klo 18 vigilia
La 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin tuominen
La 2.2. klo 18 vigilia
Su 3.2. klo 17 sovintosunnuntain ehtoopalvelus,

paastoon laskeutuminen

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEPIIRI

Vetäjänä Katarine Lehtomäki.

Seuraava kokoontuminen per-
jantaina 28.12. klo 18 Nikolaos-
salissa Seurakunnan kuusijuhla.
Juhla on avoin koko perheelle
vauvasta vaariin. Lapset, jotka
haluavat esiintymään ohjel-

miin, tulevat Nikolaossaliin jo
klo 16. Harjoittelemme ohjel-
mia kaksi tuntia. Tervetuloa!
Alkuvuonna 2008 kokoonnum-
me:
●  Su 20.1. klo 16 Nikolaossalis-
sa. Aihe: pyhä Serafim Sarovilai-
nen
●  Su 3.2. klo 16 laskiaismäki

Isossa puistossa pappilan taka-
na. Mäen jälkeen blini- ja lettu-
juhlat seurakuntasalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN TIISTAISEURA

Kokoontumiset Nikolaossalissa
klo 17, teemana edelleen Oma
kirkko.

●  Ti 22.1.2008 kanttori Katarine
Lehtomäki: Liturgian symboliik-
kaa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KARHULAN ORTODOKSIT

Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh.
040 831 4321 ja Ritva Lindberg,
puh. 050 463 9777. ➤

PYHÄKÖT:
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. 040 952 6461
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, Liljen-
dahl, Myrskylä, Lapinjärvi ja Artjärvi. Seurakunnassa on
kaksi vanhaa kirkkoa, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin
kirkko Loviisassa sekä Kotkan Metsolassa hautausmaalla

Pyhän Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna ja Loviisan
hautausmaalla Pyhän Serafim Sarovilaisen kappeli.

TIETOA SEURAKUNNASTA

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN  KASANILAISEN IKONIN KIRKKO

JOULUKUU
Ma 24.12. klo 13 panihida, hautausmaahartaus, Loviisan

ortodoksinen hautausmaa
Ke 26.12. klo 10 toisen joulupäivän liturgia

HELMIKUU
Su 3.2. klo 10 liturgia
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

Kirkkoherran
seurakunta-
katsaus

Olemme saaneet var-
sin hyvän arvosa-
nan seurakunnan-

tarkastuksessa syyskuun
lopulla. Erikoisen hyvä

asia lienee se, että työnte-
kijät ja luottamushenkilös-
tö on todettu sitoutuneiksi
tehtäviinsä. Motivoitunut
asenne omaan työhön on

parasta, mitä itselleen ja
seurakunnalle voi antaa.
Omaa kehitystä on tietysti
aina pidettävä yllä, ja siksi
seurakuntakin tarjoaa
työntekijöilleen tähän
mahdollisuuksia.

Kirkon työntekijät ovat
yleensä sitoutuneita tehtä-
viinsä, ja perustaidot koke-
muksen myötä antavat val-
miuksia oman ammatin
hoitamisessa seurakunnas-
sa. Hyvä työyhteisö on te-
rapiaa niin työntekijöille
kuin heidän työnsä koh-
teelle, seurakunnalle. Luot-
tamusmiehistö, työntekijät
ja esimiehet ovat kaikki

vastuussa myönteisen ja
terveen hengen ylläpitämi-
sestä. Tämä meidän tulee
kaikkien ymmärtää ja pyr-
kiä ajattelemaan ja toimi-
maan sen mukaisesti.

Joulu on hyvän tahdon
juhla. Oma esimerkkimme
tuokoon hyvää tahtoa ja
rauhaa jokaisen seurakun-
talaisen kotiin. Jeesus-lap-
sen rakkauden sanoma
asukoon sydämissämme
tänäkin jouluna!

KRISTUS SYNTYY –
KIITTÄKÄÄ!

Isä Veikko Lisitsin

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

Kuoro harjoittelee torstaisin klo
18 Nikolaossalissa. Uudet ja en-
tiset laulajat tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOVIISAN TIISTAISEURA

Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lah-
ti, puh. 040 760 5039.
Kokoontumiset: 15.1., 29.1.,
12.2. ja 26.2. klo 13 Loviisan kir-
kon kulmakammarissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NÄYTTELY

Kotkan pyhän Nikolaoksen kir-
kon kuukausi-ikonit. Näyttely
avoinna ma–pe 9–13 ja ke 16–
18. Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TYÖTTÖMIEN
RUOKAILUT

●  Ke 23.1.2008 klo 11-13 Niko-
laossalissa.
●  Ke 27.2.2008 klo 11-13 Niko-
laossalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YLEISÖLUENNOT
NIKOLAOSSALISSA

●  Su 27.1.2008 klo 12 isä Veikko
Lisitsin: Katumus ja ehtoollinen
●  Su 17.2.2008 klo 12 isä Aarne
Ylä-Jussila: Ortodoksisuus ja
ekumenia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KRISTITTYJEN RUKOUS-
VIIKKO

Su 20.1.2008 klo 17 ekumeeni-
nen ristisaatto alkaa Kotkan
ev.lut. kirkosta ja kulkee Vapaa-
kirkon, Pelastusarmeijan ja hel-

luntaiseurakunnan kautta. Ris-
tisaatto päättyy Kotkan orto-
doksiseen kirkkoon, jossa on ly-
hyt ehtoopalvelus ja sen pää-
tyttyä pääjuhla ja kirkkokahvit
Nikolaossalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEURAKUNNAN YHTEI-
NEN KUUSIJUHLA

Pe 28.12. klo 18 Nikolaossalissa.
Lapset esittävät lauluja ja runo-
ja; jouluista ohjelmaa, yhteis-
laulua, riisipuuroa ja kahvit. Ter-
vetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BLINI-ILTA

Su 3.2.2008 klo 18 Nikolaossa-
lissa. Blinejä eri täytteillä, valin-
nan mukaan suolaista ja make-
aa. Järjestää Diakonia ja Nikola-
oksen ystävät. Ennakkoilmoit-
tautumiset 1.2.2008 klo 13
mennessä kirkkoherranviras-
toon, puh. 212 490. Tuotto dia-
koniatyön hyväksi. Tervetuloa!

Seuraava kokoontuminen 3.1.
ja 7.2. klo 15 Karhulan Kodinta-
lossa, Vesivallintie 21.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIKERHO

Kokoontuu Nikolaossalin ker-
hohuoneessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OPINTOKERHO

Vetäjä isä Veikko Lisitsin.

Kokoontumiset pyhän Nikola-
oksen kirkossa:
●  Ke 9.1. klo 18: ”Kirkon ikonit”
●  Ke 13.2. klo 17: ”Paasto, katu-
mus ja ehtoollinen”
●  La 23.2. klo 10 alkavan liturgi-
an jälkeen: ”Edesmenneiden
muistaminen”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TORSTAIKERHO

Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka
Paasonen ja Nikolaoksen Ystä-
vät.
Seuraavat kokoontumiset tors-
taina 10.1. ja 14.2. klo 12 Nikola-
ossalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUUTTAJAKERHO

Vetäjä isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381.
Kokoontumiset: 14.1, 28.1., 11.2.
ja 25.2. klo 18 Nikolaossalin ker-
hohuoneessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Pj. Aila Hatzidakis, puh. (05) 218
1599, kuoronjohtaja kanttori
Katarine Lehtomäki.

➤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KAHVIMATINEA

Su 13.1.2008 klo 16 Nikolaossa-
lissa. Esiintymässä mm. Jonat-
han Renda, Anastasia Autio, ha-
nuri, Katja Autio, piano, isä Veik-
ko Lisitsin, laulu, Rönkyjät, kirk-
kokuoro, johtajana Katarine
Lehtomäki ym.   Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUTTAJIEN
SUNNUNTAI

Loppiaissunnuntaina 6.1.2008
klo 10 liturgia ja suuri vedenpy-
hitys Pyhän Nikolaoksen kir-
kossa, jonka jälkeen teetarjoilu
Nikolaossalissa. Maahanmuut-
tajat perheineen tervetulleita!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIKOLAOKSEN KIRKON
HISTORIIKKI

Seurakunnalla on vielä pari sa-
taa Pyhän Nikolaoksen kirkon
historiikkia, à 35 €. Mainio jou-
lulahja vaativallekin lukijalle.

KOTKAN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA JA TYÖNTEKIJÄT

TOIVOTTAVAT
SEURAKUNTALAISILLE JA HEIDÄN

PERHEILLEEN RAUHALLISTA
JOULUA 2007 JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA 2008!
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JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan seurakunta KRISTIINANKATU 7

53900 LAPPEENRANTA

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO

JOULUKUU
La 22.12. klo 18 vigilia, palveluksen toimittaa

KP metropoliitta Ambrosius
Su 23.12. klo 10 liturgia ja uuden kirkkoherran tehtävään

asettaminen, KP metropoliitta Ambrosius
Ma 24.12. klo 16.30 panihida hautausmaalla
Ma 24.12. klo 17 suuri ehtoonjälkeinen palvelus
Kristuksen syntymä, joulu
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 31.12. klo 18 vigilia

TAMMIKUU 2008
Kristuksen ympärileikkaus, Basileios Suuri
Ti 1.1. klo 10 liturgia ja uuden vuoden rukoushetki
Teofanian aatto
La 5.1. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia ja

suuri vedenpyhitys
La 12.1. klo 18 vigilia
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Su 13.1. klo 10 liturgia
La 19.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 26.1. klo 18 vigilia
Tuomiosunnuntai
Su 27.1. klo 10 liturgia

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

JOULUKUU
To 20.12. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Johannnes

Kronstadtilaiselle
Ma 24.12. klo 15 juhlavigilia
Kristuksen syntymä, joulu
Ti 25.12. klo 10 liturgia
La 29.12. klo 18 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU 2008
La 5.1. klo 18 juhlavigilia
Kristuksen kasteen juhla, teofania
Su 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto ja

suuri vedenpyhitys Vuoksella
La 19.1. klo 18 vigilia
Tuhlaajapojan sunnuntai
Su 20.1. klo 10 liturgia
To 24.1. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos

Ksenia Pietarilaiselle
Tuomiosunnuntai
Su 27.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia

PYHÄKÖT:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

METROPOLIITTA AMBRO-
SIUS VIERAILEE

Metropoliitta Ambrosius vierai-
lee seurakunnassamme su
23.12. klo 10 alkavassa liturgias-
sa Lappeenrannan Pokrovan kir-
kossa. Metropoliitta siunaa isä
Timo Tynkkysen kirkkoherran
tehtävään. Liturgian jälkeen
seurakuntajuhla seurakuntasa-
lilla. Tervetuloa!
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JOUTSENON PULPIN ev.lut. kappeli

Ke 26.12. klo 10 liturgia, II joulupäivä

PARIKKALAN TSASOUNA

Ke 26.12. klo 10 liturgia, II joulupäivä
Sielujen lauantai
La 26.1. klo 10 liturgia ja panihida

Huom! Vuoden 2008 alun jumalanpalveluksia voidaan mahdolli-
sesti täydentää. Seuraa lehtien kirkollisia ilmoituksia.

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KUUSIJUHLA

Seurakunnan yhteinen kuusi-
juhla perjantaina 28.12 klo
18.00 seurakuntasalilla.
Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YHTEINEN NUORISO-
TAPAHTUMA

Lappeenrannan ja Haminan
seurakuntien yhteinen nuoriso-

tapahtuma yläaste- ja lukio-ikäi-
sille Lappeenrannan ortodoksi-
sella seurakuntasalilla la–su 19.–
20. tammikuuta 2008.

Tule tutustumaan erilaisiin
ortodoksisiin perinteisiin! Hinta
10 €, muualta tuleville lattiama-
joitus seurakuntasalilla. Lisätie-
toja: Lappeenrannan seurakun-
ta: Sanna Salonen, puh. 050 337
9397 / sanna.salonen@edu-
saimaa.fi. Haminan seurakunta:

Minna Miinalainen, puh. 050 545
6727/ minna.miinalainen@edu-
kouvola.fi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muut  TAPAHTUMAT

Lappeenrannan toimintapiirit
jatkavat normaalisti kokoontu-
misiaan vuoden 2008 alusta. Tar-
kemmat ajat ilmoitetaan kirkol-
lisissa ilmoituksissa.

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 on lomalla 31.12.2007 asti
Kirkkoherran sijainen, pastori Mikael Sundkvist,
puh. 050 3509 356
Pastori Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää),
puh. 0400 654 883, timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Pastori Makarios Alatalo (puhuu myös venäjää),
puh. 040 774 2575
Opettaja Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää), puh. 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi
Opettaja Sanna Salonen (puhuu myös 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

YHTEYSTIEDOT:
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LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

Yksi ja kaksi

Mitä tarkoitamme
käsitteellä ‘seura-
kunta’? Vastaus

tuntunee selvältä: seura-
kunta on tietyn alueen kat-
tava kirkollinen yksikkö,
jota johtaa kirkkoherra
päätöselinten kanssa. Mää-
ritelmä toimii hyvin niin
kauan kuin seurakunnassa
on yksi pyhäkkö papistoi-
neen. Tilanne muuttuu, jos
seurakunnassa on toinen
tai useampikin pyhäkkö,
joiden hengellistä työtä
hoitaa pitkälti eri pappi
kuin seurakunnan kirkko-
herra. Silloin muut pyhäköt
muodostavat toiminnalli-
sessa mielessä pieniä seu-

rakuntia varsinaisen seura-
kunnan sisällä. Viimeksi
mainitun seurakunnan
kirkkoherra on kuitenkin
sen esimiehenä kirkkolain
mukaan vastuussa koko
seurakunta-alueensa toi-
minnasta.

Näin toimivat monet
Suomen seurakunnista,
muun muassa Lappeenran-
nan seurakunta Imatran py-
häkköineen. Tällaisessa ti-
lanteessa koko seurakun-
nan on toisaalta pysyttävä
yhtenäisenä, toisaalta an-
nettava liikkumatilaa sivu-
pyhäkköjen itsenäiseen toi-
mintaan. Asetelma on altis
jännityksille.

Suomalaisen järjestel-
män selittäminen ei-suo-
malaisille ortodokseille voi
olla yllättävän vaikeaa. Mo-
nissa kielissä ‘seurakunta’
tarkoittaa nimittäin pyhäk-
köä ja siihen kokoontuvia
uskovaisia. Samaten näissä
kielissä tällaisen pyhäkön
pappi on ‘esimies’. Kielen-
käyttö vastaakin pitkälti si-
vupyhäkköjen todellista ti-
laa: ne muodostavat pieniä
seurakuntia ja niitä johta-
vat niiden omat esimiehet.
Se ei kuitenkaan tee oikeut-
ta suomalaiselle seurakun-
takäsitteelle kirkkoherroi-
neen.

Uusi kirkkolaki on otta-
nut huomioon tilanteen an-
tamalla mahdollisuuden
kappeliseurakuntien perus-
tamiseen. Mutta uskalta-
vatko Suomen verrattain
pienet seurakunnat jakau-
tua kahtia? Kunnallisella
puolella pyrkimys on päin-
vastainen: toiminnot keski-
tetään suurempiin yksiköi-
hin, jotta palveluja voitai-

siin pitää yllä.
Asian hahmottamiseksi

voidaan käyttää useita ter-
mejä. Yksi ajattelua selkiyt-
tävä jaottelu voisi olla
‘alueseurakunta’ ja ‘pyhäk-
köseurakunta’. Edellinen
yksikkö on kokonaisvas-
tuussa, kun taas jälkimmäi-
nen keskittyy pyhäkköjen
yhteydessä tapahtuvaan
hengelliseen työhön. Kirk-
koherra on oman pyhäkkö-
seurakuntansa esimiehenä
myös koko alueseurakun-
nan valvoja muiden pappi-
en keskittyessä omiin py-
häkköseurakuntiinsa.

Seurakunnan ja sivupy-
häkköjen rinnakkaiselo on
vaikea yhtälö. Se on joka
tapauksessa ratkaistava.
Vain silloin, kun ”alueseu-
rakunta” ja ”pyhäkköseura-
kunta” löytävät omat paik-
kansa suhteessa toisiinsa
voi kirkko paikallisella ta-
solla täyttää sille annetun
tehtävän.

   ■  Isä Mikael Sundkvist

Ma. kirkkoherra Mikael Sundkvist

Kirja sota- ja pula-ajan
kokemuksista

Parikkalan alueella asuu enää hy-
vin vähän ortodokseja. Miten tä-
hän on tultu? Miten alueen orto-
doksit ovat tilanteen kokeneet?
Olisi kiinnostavaa ja arvokasta
saada tallennettua tietoa myös
näistä kysymyksistä.

Simpeleen Karjalaisseuran
kirjatyöryhmä ottaa kiitollisena
vastaan kirjoituksia ja kuvia näis-
tä kokemuksista. Kuviin tulee
merkitä ketä/keitä/mitä ne esittä-
vät, missä ja milloin ne on otettu
ja mieluusti kuvan ottajan nimi
jos sellainen on tiedossa. Palau-
tamme kuvat, joten yhteystiedot
ovat tarpeelliset. Teksteihin tulee
merkitä kirjoittajan nimen lisäksi
mielellään myös ikä ja nykyinen
olinpaikka. Tekstejä emme palau-
ta. Käsinkin voi kirjoittaa.

Mikäli muistelija tai sukulai-
nen/tuttava ei itse voi kirjoittaa
(ja asuu tällä alueella), seurasta
tulee henkilö tekemään haastat-
telua sopimuksen mukaan. Lähe-
tämme myös pyynnöstä lomak-
keita, joissa on valmiita kysymyk-

Simpeleen Karjalaisseura ry
kokoaa kirjaa sota-ajan ja
sitä seuranneen pula-ajan

kokemuksista. Kirjatyöryhmä
pyytää henkilöitä, joilla on kysei-
siä muistoja osallistumaan kirjan
tekemiseen lähettämällä tekste-
jä ja kuvia. Kirjan on tarkoitus kä-
sitellä nykyisten Rautjärven ja Pa-
rikkalan alueen ihmisten muisto-
ja menetetystä Karjalasta, evak-
kotaipaleesta ja sopeutumisesta
uuteen ympäristöön. Kirjaan ke-
rätään myös tietoja siitä, miten
sota ja sen jälkeinen aika vaikut-
tivat Rautjärven ja Parikkalan
kuntiin sekä täällä toimiviin seu-
rakuntiin.

Alueen ortodoksinen väestö
kuului ennen sotia Tiurulan seu-
rakuntaan. Sotien jälkeen seutu
liitettiin Lappeenrannan orto-
doksiseen seurakuntaan. Orto-
doksinen seurakunta on keskitty-
nyt toimimaan kaupunkikeskuk-
sissa. Siitä on ajan myötä kehitty-
nyt eräänlainen City-kirkko. Tä-
män seurauksena Rautjärven ja

siä muistojen virittämiseksi.
Kirjan toimitusvastaava ja

seuran puheenjohtaja Leea Put-
kuri-Lappalainen ja kirjailija Sirk-
ka Laine hiovat ja korjaavat teks-
tejä tarpeen mukaan mutta pyr-
kivät sisällön säilyttämiseen.

Tekstit ja valokuvat tulee olla
perillä viimeistään tammikuun

Simpeleen karjalaisseuran jäseniä, istumassa vasemmalla
puheenjohtaja Leea Putkuri-Lappalainen.

2008 lopussa. Kirja julkaistaan
vuonna 2008 seuran 60-vuotisen
toiminnan kunniaksi. Tietoja voi
lähettää osoitteella: Leea Putku-
ri-Lappalainen, Sorvalinniemen-
tie 90, 56800 Simpele, tai kirjailija
Sirkka Laineelle sähköpostiosit-
teella: laine.sirkka@kotiposti.net.



ANALOGI  6/200742

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

Imatran
kuulumisia

Lappeenrannan seurakunnan
väestöstä on noin 30 % maa-
hanmuuttajia, joista valtaosa

venäjänkielisiä. Seurakunnassa on
monipuolista toimintaa heitä aja-
tellen, ja Imatralla maahanmuut-
tajat myös itse osallistuvat oman-
kielisen toiminnan järjestämiseen
ja tuottamiseen. Viikonvaihteessa
10.-11. marraskuuta vietettiin
Imatralla maahanmuuttajien ja
kantaseurakuntalaisten yhteistä
juhlaa Joensuun piispan Arsenin
johdolla.

Kiitos ahkeruudesta
Seurakunnan eri toimintapiirit
kokosivat yhteen voimavaransa ja
hankkivat loppukesästä seurakun-
tasalin musiikkitoiminnan käyt-
töön flyygelin. Hankinta vaati pal-
jon työtä varojen keruuta varten,
ja hankkeessa olivat kaikki toimin-
tapiirit mukana. Nyt piispa Arsenin
vierailun yhteydessä pidettiin en-
simmäinen julkinen konsertti, jos-
sa soitinta käytettiin.

Maahanmuuttajamuusikot
Imatralta olivat laatineet ohjel-
man, jonka keskeisenä teemana
oli Pjotr Tsaikovskin musiikki.
Lopussa kuultiin myös venäjän-

Sinun armosi suojaan
Piispa Arseni maahanmuuttajatapahtumassa Imatralla

kielisen kuoron kaksi kirkkolaulua.
Erityisen taiturimaisesti esiintyi
lukiolainen Pentti Ranta Chopi-
nin tulkinnallaan. Imatralaisten ja
koko seurakunnan suurena ilona
ovat monet maahanmuuttaja-
taustaiset ammattimuusikot, jotka
ovat tahtoneet antaa lahjansa
myös kirkon hyväksi. Nyt kuultu
korkeatasoinen konsertti oli kiitos
kaikille ahkeruudella hankkee-
seen osallistuneille.

Juhlavat
jumalanpalvelukset
Piispa Arsenin lisäksi olimme saa-
neet vieraaksi Pietarista Nikolskin
katedraalin protodiakonin, isä
Konstantin Markovitsin, jonka
jyrisevä ääni täytti pienen pyhä-
kön. Molemmissa jumalanpalve-
luksissa lauloi sekä kirkkokuoro
suomeksi että venäjänkielinen
kuoro slaaviksi; myös rukouksia
luettiin kahdella kielellä. Alttaris-
sa toimittiin myös kansainvälises-
ti, sillä osa ponomareista oli maa-
hanmuuttajia ja osa suomalaisia.
Pienessä alttarissa olikin tunnel-
maa, kun pelkästään ponomareja
oli paikalla kahdeksan.

ryttiin seurakuntasalille jatka-
maan juhlaa.

Ikoneiden maailma
Yhteisen aterian jälkeen piispa
Arseni piti esitelmän ikoneista
kahdella kielellä. Sujuvasti kerto-
mus vuorollaan vaihtui kielestä
toiseen ja kuvat täydensivät pe-
rehtymistä ikoneiden maailmaan.
Kehyskertomuksena koko viikon-
lopun tapahtumissa olikin juuri
Jumalanäidin huolenpito hänen
puoleensa kääntyvistä rukoilijois-
ta. Muistoksi tästä jäi kirkkoon hä-
nen ikoninsa ja rukouksen sanat:

”Sinä, minun Äitini, taivaallinen Val-
tiatar, sinä minun suojani ja toivo-
ni, jos sydämessäni on katkeraa ja
surullista, avukseni taas kutsun si-
nua.”

■  Isä Timo Tynkkynen

Sunnuntain liturgiaan ko-
koontui noin sata seurakuntalais-
ta. Ilahduttavaa oli nähdä, että
kirkkokansa koostui sekä maahan-
muuttajista että kantaseurakunta-
laisista. Yhteinen usko ylitti silmin-
nähden kieli- ja kulttuurirajat, ja
saimme kokea suurta yhteyttä
yhtenä Kristuksen laumana. Oman
säväyksensä liturgiaan antoi myös
Jokelan uhrien muistolle luettu
vainajien ektenia.

Lahja kirkolle
Liturgian lopussa piispa Arseni
siunasi venäjänkielisten seurakun-
talaisten Viipurissa maalauttaman
ja Imatran kirkolle lahjoittaman
Jumalanäiti ehtymätön lähde –
ikonin. Kaunis käsinmaalattu iko-
ni konkreettisella tavalla muistut-
taa yhteydestä, jonka tulee vallita
seurakuntalaisten keskuudessa.
Pitkän mutta kauniin ja ylentävän
jumalanpalveluksen jälkeen siir-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Imatran TAPAHTUMAT

Imatran toimintapiirit jatka-
vat normaalisti kokoontumi-
siaan vuoden 2008 alusta. Tar-
kemmat ajat ilmoitetaan kir-
kollisissa ilmoituksissa.
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LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 5.7.-14.11. 2007

KASTETUT
Puhakka, Venla Lahja Maria
Mörö, Matias Petteri
Ekman, Minttu Amalia
Tyttöjä 2, poikia 1, yhteensä 3

KUOLLEET
Rovio, Johannes
Heimonen, Viivi
Hotarinen, Vilho
Hartikainen, Pertti Juhani
Mylläri, Aleksanteri
Minkinen, Nikolai
Saronen, Airi Maria
Volotinen, Martti Olavi
Koivusalo, Aili
Naisia 3, miehiä 6, yhteensä 9

AVIOLIITTOON VIHITYT
Alanne Ari Petteri ja Lihavainen
Hanna Katriina
Grönlund Joonas Hermanni ja
Palviainen Tanja Helena
Kaijansinkko Heikki Elias ja
Kaijansinkko Julia Sergejevna
Myller Petri Ari Tapani ja Miesperä
Riikka Susanna
Nemtanu Constantin ja Suutari
Jaana Kaarina

Poutanen Jukka Kalevi ja
Lehtonen Nonna Elina Marisa
Solehmainen Reino Juhani ja
Suomalainen Leena Marjatta

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Bamberg, Martina Anne-Marie
Harinen, Ville Benjamin
Ihatsu, Jukka Petteri Samuli
Kudjoi, Anu Heidi Susanna
Kähkönen, Eila Kaarina
Laeslehto, Matti Tapio
Lisitsin, Lasse Ville Valtteri
Luostarinen, Mikko Johannes
Malinen, Heli Susanna
Malvela, Niina Annikka
Nieminen, Markku Tapio
Norppa, Anni Katariina
Nykänen, Niko Teemu
Peiponen, Outa-Maria Aleksandra
Pirtanen, Essu Ester
Raassina, Hanna-Elisa
Rastas, Riku Markus
Shvedova, Djeia
Tankka, Tarja Anita
Udalov, Victor
Udalova, Ksenia
Villman, Martta
Äyhynmäki, Samu Juhani

Äyhynmäki, Säde Sofia
Naisia 14, miehiä 10, yhteensä 24

KIRKKOON LIITTYNEET
Abe, Yoshikazu
Holsti, Svetlana
Kakko, Olga
Kurkinen, Svetlana
Loskutov, Aleksei
Loskutova, Elena
Loskutova, Julia
Nerman, Lioudmila
Romanova, Olga
Samarina, Ksenia
Samarina, Natalia
Sokolov, Arkadi
Sokolov, Gleb
Sokolova, Julia
Tarasova, Ljudmila
Naisia 11, miehiä 4, yhteensä 15

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Lainio, Tiia Janina Mariia
Koski, Yrjö Mikael
Koski, Lauri Johannes
Potemkina, Evgenia
Karhula, Marina
Riikonen, Minna Maria
Scherban, Valerija

Loikala, Inka Tuuli
Haikonen, Ida Katja Karoliina
Fritz, Zelda Sirius Parvati
Ratilainen, Mauri Tapani
Ratilainen, Inka Maria
Kirjavainen, Susanna Irmeli
Mughal, Mikaela
Järvinen, Terhi Tuuli
Vlasov, Timo Veijo Juhani
Sedig, Anna
Toikka, Elena
Norppa, Annastiina
Rahkonen, Eeva Maria
Pulkkinen, Toni Henrik
Junnonen, Ossi Severi
Karhapää, Markku Ari Juhani
Tiainen, Joonas Nicolas Kristian
Stenberg, Julia
Tuomoja, Jari Tapio
Lintu, Heikki Juhani
Kurki, Tiina Maria
Gongladze, Tamara
Hulkkonen, Jari Petteri
Pärnänen, Sirkka Annikki
Hytti, Kerttu Inkeri
Naisia 21, miehiä 11, yhteensä 32

KIRKOSTA ERONNNEET
Naisia 2, miehiä 4, yhteensä 6

^
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JUMALANPALVELUKSET
Tampereen seurakunta SUVANTOKATU 10 A

33100 TAMPERE

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
on avoinna: 1.6.-31.8. TI-PE klo 9-12, puh. 0206 100355,
fax 0206 100356
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@ort.fi,  puh. 0206 100 357,
050 557 0050. Päivystys ke ja to
II pappi Heikki Honkamäki,
heikki.honkamaki@ort.fi, puh. 0206 100 359,
050 557 0057.  Päivystys ti ja pe
Kanttori Jarmo Lehto, jarmo.lehto@ort.fi , puh. 0206 100 358,
050 557 0051
Talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen,
marita.inkinen@ort.fi, puh. 0206 100362, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi, puh. 0206 100 363,
050 5570056
Emäntä Leena Hänninen, puh. 0206 100 361, 050 5570053
Ieena.hanninen@ort.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai diakoni Harri
Kahilaan, puh. 045 130 6723, Porissa myös pastori Jorma Kudjoihin,
puh. 040 571 9137.

KH Kerttu Halonen, RH Rolf Hernberg, HH Heikki Honkamäki, EI Elina Inkinen, NJ Nina Jolkkonen-Porander, JK Jorma Kudjoi,
JL Jarmo Lehto, JM Jouni Mäkelä, GS Gaius Sahlberg, MT Markku Toivanen

TAMPEREEN KIRKKO

JOULUKUU
To 20.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT HH
La 22.12. klo 18 vigilia MT JL
Su 23.12. klo 10 liturgia MT JL
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus HH JL
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia HH JL
La 29.12. klo 10 liturgia (slaavi) VM JL RH
La 29.12. klo 18 vigilia HH JL
Su 30.12. klo 10 liturgia HH JL
Ma 31.12. klo 18 rukouspalvelus MT JL

TAMMIKUU
Ti 1.1. klo 10 liturgia MT JL
Teofania, Jumalan ilmestyminen ja Herran kaste
La 5.1. klo 18 vigilia HH JL
Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys HH JL
Ti 8.1. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 12.1. klo 18 vigilia MT EI
Su 13.1. klo 10 liturgia MT EI
Ti 15.1. klo 17 Jeesus-rukous MT
Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.
La 19.1. klo 18 vigilia MT JL
Su 20.1. klo 10 liturgia MT JL
Su 20.1. klo 14 rukouspalvelus, ekumeenisen kirkko-

vaelluksen aloitus arkkipiispa Leo MT JL
Ti 22.1. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 26.1. klo 18 vigilia HH JL
Su 27.1. klo 10 liturgia (slaavi) HH JL RH
Ti 29.1. klo 17 Jeesus-rukous MT

HELMIKUU
Herran temppeliin tuominen
Pe 1.2. klo 18 vigilia HH JL
La 2.2. klo 10 liturgia HH JL
La 2.2. klo 18 vigilia MT JL
Su 3.2. klo 10 liturgia MT JL
Suuren paaston aloitus
Su 3.2. klo 18 ehtoopalvelus MT HH JL

PORIN KIRKKO

JOULUKUU
Ti 18.12. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto
klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT JK
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus MT JK NJ
Ti 25.12. klo 10 liturgia MT JK NJ

TAMMIKUU
Teofania, Jumalan ilmestyminen ja Herran kaste
La 5.1. klo 18 vigilia JK NJ
Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys JK NJ
La 26.1. klo 18 vigilia JK JM
Su 27.1. klo 10 liturgia JK JM

KOLHON KIRKKO
II joulupäivä
Ke 26.12. klo 10 liturgia MT JL
Su 20.1. klo 10 liturgia HH KH

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 14 ehtoopalvelus HH JL
Su 27.1. klo 10 liturgia MT EI

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA

TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5. krs
Ke 9.1. klo 8.30 aamupalvelus HH JL

AKAA
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1, Toijala
Su 13.1. klo 10 liturgia GS

JÄMSÄ
Jämsän ev.lut. seurakuntasali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto),
Jämsä
Su 23.12. klo 10 liturgia HH JM

PYHÄKÖT:

Tampereen kirkko, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikola-
oksen muistolle, Tuomiokirkonkatu 27, puh.
(03) 3141 2724, isännöitsijä: Heikki Häyhtiö, puh. 040 732 0654,
vahtimestari Mika Kangasaho, puh. 0206 100 360, 050 557 0054
Kolhon kirkko Vilppulassa, pyhittäjien Sergei ja Herman
Valamolaisen muistolle, Kappelintie, 35990 Kolho, isännöitsijä
Toivo Nikoskinen, puh. (03) 531 5347
Porin kirkko, apostoli Johannes Teologin muistolle,
Maantiekatu 46, 28120  Pori, puh. 0206 100 364,
isännöitsijä Jorma Kudjoi, puh. (02) 648 2212 ja 040 571 9137
Valkeakosken rukoushuone, pyhän Nikolaoksen muistolle,
Kalmistonkatu, 37600 Valkeakoski, isännöitsijä Yrjö Kerisalo,
puh. 0400 924 124
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Kirkkoherra Markku toivanen

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia

Olemme tulleet suu-
ren juhlan kynnyk-
selle. Paljon on ta-

pahtunut menneinä viik-
koina. On leivottu, siivottu,
ostettu lahjoja, muistettu
sairaaloissa ja vanhainko-
deissa olevia läheisiä ja
käyty sytyttämässä kyntti-
löitä haudoille. On jopa yri-
tetty hiljentyä joululaulu-
jen kuuntelemiseen, vaikka
mielessä ovat vielä pyöri-
neet tekemättömät työt ja
ratkaisemattomat lahjaon-
gelmat.

Jokaisella meillä on
omasta taustastamme pe-
räisin tietty perinne, jota
noudattamalla yritämme
pitää kaikki järjestyksessä

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT ry
Tampereen osasto

Yleisöillat
Illat järjestetään Nikolainsalissa
alkaen klo 18. Iltoihin peritään 5
€ / 2 € (opiskelijat) pääsymak-
su. Illoissa on pienimuotoinen
tarjoilu. Esitelmöitsijät ja aiheet:
●  To 3.1.2008 Marianne Tillman:
Huvila Araratin juurella – kohta-
lonani kauneuden maa, Arme-
nia.
●  Ti 4.3. kuvataiteilija Elina Me-
renmies: Näkyvä ja näkymätön
taiteessani.
●  To 21.2. tsasounien ilta Valkea-
koskella. Ehtoopalvelus tsasou-
nalla ja tsasounan esittely klo
17.30. Ehtoopalveluksen jälkeen
siirrytään luterilaiseen seura-
kuntasaliin Valkeakoskenkatu
27, jossa arkkitehti Sakari Siito-
nen pitää esitelmän: Kuvaesitys
tsasounarakennuksista.
Tervetuloa.

Johtokunta kiittää osas-
tomme perustamisen 20-vuotis-

Sydämen
tutkistelua ja
johtopäätöksiä

ja hallinnassa. Vuosien
myötä yleensä vakiintuvat
perheiden tavat rytmittää
joulun ajan työt, ostokset,
haudoilla ja kirkoissa käyn-
nit. Entä sitten, kun astum-
me juhlaan? Onko juhlam-
me pääsisältönä kaikesta
valmistautumisesta toipu-
minen?

Jouluevankeliumissa
kerrotaan, että “Maria kät-
ki sydämeensä kaiken,
mitä oli tapahtunut, ja tut-
kisteli sitä.” (Luuk. 2:19)
Eikö meidänkin tulisi tehdä
samoin?

Kun jouluaamuna aloi-
tamme Kristuksen synty-
mäjuhlan viettämisen,
voimme tutkistella sydä-

messämme ainakin kahta
asiaa: mitä olemme juhlaan
valmistautuessamme ha-
vainneet ja miten tämä juh-
la vaikuttaa elämäämme.

Juhlaan valmistautu-
misen kriittinen tutkiminen
auttaa havaitsemaan sen,
missä olemme turhaan tou-
hunneet ja hätäilleet. Juh-
laa edeltävä joulupaaston
aika ohjaa meidät tutki-
maan elämämme ilmiöitä
sekä sitä, mihin olemme
kiinnittäneet sydämemme.
Kun sitten olemme juhlas-
sa, voimme Neitsyt Marian
esimerkkiä seuraten kätkeä
sydämeemme kaiken, mitä
olemme paaston aikana
elämästämme havainneet,
ja näin voimme jatkaa itse-
tutkistelua.

Toiseksi meidän on
kiinnitettävä huomiomme
siihen, miten juhla vaikut-
taa elämäämme. Kristus tu-
lee ihmisten keskuuteen ja
antaa meille itsessään täy-
dellisen ihmisen mallin. Ju-
malan Poika on meidän esi-
kuvamme, ja häntä meidän
tulee seurata elämässäm-
me. Kristus on oppaamme
etenkin silloin, kun koh-

taamme vastoinkäymisiä,
vihaa tai ilmiöitä, joiden
edessä olemme epätietoi-
sia.

Evankeliumin ja elä-
mänilmiöiden tutkimisessa
sydämemme apuna on
kirkko, jolla on vahvuute-
naan pitkä elämänkoke-
mus ihmisestä sekä ihmi-
sen ja Jumalan suhteesta.
Kristuksen syntymä, elä-
mä, kuolema ja ylösnouse-
mus ovat kaikki sen koko-
luokan salaisuuksia, että
niitä ei meidän järkemme
käsitä. Tarvitaan sydämen
lämpöä, nöyrää viisautta ja
kirkon ohjausta.

Kristuksen syntymä-
juhla on uuden elämän
alku koko ihmiskunnalle.
Tulkoon uusi elämä todeksi
meidän sydämissämme ja
arjessamme myös juhlan
jälkeen!

Vuodenvaihteen lähe-
tessä kiitän kaikkia teitä
esirukouksistanne ja toivo-
tan siunattua Kristuksen
syntymäjuhlaa sekä iloa ja
rauhaa vuonna 2008.

■   Isä Markku Toivanen

juhlan johdosta saamistamme
huomionosoituksista.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LECTIO DIVINA

– Raamatun tekstin tutkimi-
nen yhdessä
Aloitamme lauantaina 12.1.-08
klo 16.30 Nikolainsalissa yhtei-
sen raamatuntekstien tutkimi-
sen. Menetelmä kulkee nimellä
lectio divina eli raamattumedi-
taatio. Yksinkertaisesti kysymys
on siitä, että luemme yhdessä
ennalta valittua raamatunkoh-
taa tai -kohtia. Sen jälkeen kuun-
telemme toinen toistemme aja-
tuksia kyseisestä tekstistä ja
mietimme mm., miten teksti
koskettaa minua juuri tämän
hetken elämäntilanteessani, mi-
ten voisin elää omassa elämäs-
säni tekstin ohjaamana? Oikei-
ta tai vääriä vastauksia ei ole.
Tämä sopii kaikille, voit tulla
mukaan juuri sellaisena kuin
olet. Kokoontuminen aloitetaan
yhteisellä rukouspalveluksella,

ja sen jälkeen on mahdollisuus
siirtyä kirkkoon vigiliapalveluk-
seen. Tarkoituksemme on ko-
koontua parillisten viikkojen
lauantaisin aluksi neljä kertaa:
12.1.2008, 26.1., 9.2. ja 23.2. Tie-
dustelut Päivi Honkamäki, puh.
040 844 7519 tai paivi.honka-
maki@pp.inet.fi ja Anu Danou-
zi, puh. 050 412 5002 tai
anu.danouzi@hdo.fi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAMPEREEN TIISTAISEURA

Pj. Terhi Tiainen, puh. 041
4410790, siht. Sirkka Martin, puh.
040 575 7034.
Seuran tapaamisillat 2008
●   Ti 15.1.
●   Ti 29.1.
●   Ti 12.2. vuosikokous
Tampereen Tiistaiseura kokoon-
tuu Nikolainsalissa klo 18, tapaa-
misiltoja edeltävät kirkossa tiis-
taisin klo 17 alkava ehtoo- tai
jeesusrukouspalvelus.

Tervetuloa kuuntelemaan,
keskustelemaan ja kyselemään!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ekumeenisen rukousviikon
VALTAKUNNALLINEN
JUHLA Tampereella

Vietämme tammikuussa Tam-
pereella ekumeenisen rukous-
viikon satavuotisjuhlaa. Kristit-
tyjen ykseyden ekumeenista ru-
kousviikkoa alettiin viettää
vuonna 1908 episkopaalisen
papin Paul Wattsonin aloittees-
ta Yhdysvalloissa. Suomessa
ekumeenista rukousviikkoa on
vietetty säännöllisesti vuodesta
1964.

Ekumeenisen rukousviikon
vietolla on Tampereella vakiin-
tunut perinne. Tänä vuonna to-
teutuksemme on erityisen juh-
lava. Varsinainen satavuotisjuh-
la on sunnuntaina, 20. päivänä
tammikuuta, jolloin aloitamme
klo 14 rukoushetkellä Tampe-
reen ortodoksisessa kirkossa.
Sieltä vaellus jatkuu entisten
vuosien käytäntöä noudattaen
eri kirkkoihin. Vaelluksen pääte-
pisteenä on Aleksanterin kirkko,

ANALOGI 6/2007
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Tampereen seurakunnan perheuutisia
20.9.–15.11.2007

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia

KASTETUT
Avdouevski Aleksanteri
Järvenperä Niko Juhani Vladimir
Tuomisto Miisa Vilma Katariina
Poikia 2, tyttöjä 1, yhteensä 3

AVIOLIITTOON VIHITYT
Mikkonen Kalle Markus ja Jenni
Johanna s. Honkanen

IKUINEN MUISTO
Kovanen Oili Olga 72 v.
Leinonen Veli Väinämö 54 v.
Nuorjoki Martta 94 v.
Toivonen Saul 81 v.
Miehiä 2, naisia 2, yhteensä 4

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Avdouevski Olga
Burke Tommi Sakari
Guevorkian David
Guslin Aleksandr
Hesse Miia Mirjam

josta kirkkovaelluksen päätteek-
si radioidaan ekumeeninen ju-
malanpalvelus klo 18.

Palvelus Tampereen orto-
doksisessa kirkossa toteutetaan
arkkipiispa Leon johdolla. Tam-
pereen ekumeeninen työryhmä
on lähettänyt kaikkien mukana
olevien kirkkojen ja uskonnollis-

Katajamäki Essi Julia
Katajamäki Ulla Marjatta
Kekäläinen Marko Antero
Kekäläinen Niklas Aleksanteri
Koivunen Heidi Maria
Kontro Samppa Kalervo
Larikka Mika Tapio
Levy Satu Orvokki
Mitrofanova Lyudmila
Moshnikoff Riikka Anniina
Palola Mikael
Piisi Pentti Olavi
Pop Mihaela Irina
Pop Tudor Cristian
Rantanen Minni Marleena
Rantsi Esko
Rautiainen Niina Maria
Saarinen Aku Juhani
Seppänen Sari Hannele
Sumiloff Miia Maria
Suojoki Sami Saska Alexander
Miehiä 13, naisia 13, yhteensä 26

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN TIISTAI-
SEURA RY

Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571
9137, vpj. Anita Luonila, puh. 050
569 3671, siht. Elli Honkala, puh.
044 538 0891.

Tiistaiseura kokoontuu pää-
sääntöisesti joka toinen tiistai
klo 18:
●  Ti 15.1. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 29.1. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 12.2. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 26.2. klo 18 vuosikokous
Liturgioitten jälkeen kirkkokah-
vit seurakuntasalin puolella.
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Kirjallisuuskerhon
tapahtumat
Kerhon vetäjänä toimii Leena
Ranta:
●  su 6.1. klo 16 vuoden kristilli-
nen kirja Sinun valitsemanasi
●  su 3.2. klo 16 Thomas Mann,
JOOSEF EGYPTISSÄ tai jokin
muu kirja Joosef-sarjasta
●  su 2.3.  klo 16 Jorma Pakkanen,
VAELLUS ja Raamattu EXODUS
eli II Mooseksen kirja
su 6.4. klo 16 Tuula Saarto, MA-
RIA EGYPTILÄINEN
●  su 4.5. klo 16 Mika Waltari, SI-
NUHE EGYPTILÄINEN

Askartelukerho Pyöröset
Kerho kokoontuu kaksi kertaa
kuukaudessa. Kerhon ”pyörittä-
jänä” toimii Eira Vepsä. Kerhos-
sa valmistetaan sekä yhteisiä
että omia töitä, vaalitaan perin-
teitä ja opetellaan uusia tuulia.
Toiminta on monipuolista, siel-
lä syntyy tuotteita kirkon käyt-
töön, myytävää myyjäisiin, lah-
joiksi ”sankareille” sekä herkku-
ja suussa sulamaan.

Pyöröset ahertavat klo 15
joka toinen torstai: 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2. ja 6.3.

Sinua, Jumala, kiitämme
Dir. cant. Risto Matsin muistolevy

Levy sisältää ortodoksisen kirkkomusiikin helmiä venäläisten
ja suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Levyllä kuultavat

vigilian, liturgian ja muiden toimitusten veisut on järjestetty
liturgiseen kokonaisuuteen. Levyn kansilehti sisältää suo-
men-, englannin- ja venäjänkielisen johdannon veisuihin
sekä niiden sanat. Levyllä kuultava Kristoforos-kuoro on

koottu Risto Matsin ystävistä ja oppilaista. Kuoroa johtaa Irina
Tchervinskij-Matsi. Solisteina ovat sopraano Sanna Heikkinen

ja Kansallisoopperan baritoni Sauli Tiilikainen.

Porin pojat
ponomarikoulutuksessa
Kirkollisissa toimituksissa on monia tärkeitä tehtäviä. Ikäkään ei ole
esteenä, sillä ensimmäisessä alttariavustajan eli ponomarin tehtä-
vässä voi toimia jo muutaman vuoden ikäisenä.

Isä Heikki Tampereelta opetti 23.10. kirkossa kahdeksaa
porilaisia ponomarin tehtävässä toimivia henkilöitä, nuorin
vasta 9-vuotias ja vanhimmat jo 50 vuoden ylittäneitä. Kaikki
he ovat jo ehtineet kokea tämän kirkonpalveljan tehtävän
tärkeyden.Kuvassa kurssilaiset Mika Kudjoita lukuunottamatta
vasemmalta Teemu Salo, Joona Luonila, isä Heikki, Jyri Luonila,
Pekka Salonen, Kari Anttila, Aleksi Luonila ja Teemu Lehtonen.

ten yhteisöjen johtajille kutsun
osallistua koko vaellukseen kir-
kosta toiseen. Sekä radiointi että
kirkkojen johtajien ja Suomen
ekumeenisen neuvoston edus-
tajien mukana olo tekee juhlas-
tamme myös valtakunnallisen.

Tervetuloa kristittyjen yh-
teiselle kirkkovaellukselle!

kuulumisia
PORIN
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JUMALANPALVELUKSET
Turun seurakunta YLIOPISTONKATU 19 B 3

20100 TURKU

SC Sergius Colliander, DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JH Juhani Härkin, ML Marianna Länne, VM Viktor Maksimovski,
JM Jouni Mäkelä, AN Antti Narmala, JP Joonas Pyöli, PT Pasi Torhamo, MY Mikko Ylinen

YHTEYSTIEDOT:
Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, sähköposti: turku@ort.fi,  avoinna
ma, ti, to klo 10.00–13.00, ke klo 14.00-18.00, perjantaisin suljettu
Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741,
sähköposti: ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360,
sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Rannikko, puh. 050 596 0514
Kanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

TURUN KIRKKO

JOULUKUU
Ke 12.12. klo 18 seurakunnan joulujuhla
La 15.12. klo 18 vigilia VM PT
Su 16.12. klo 10 liturgia, slaaviksi VM PT
Ke 19.12. klo 18 iltarukous
La 22.12. klo 18 vigilia ID PT
Su 23.12. klo 10 liturgia ID PT
Ma 24.12. klo 15 vigilia ID PT
Ti 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen syntymä ID PT
Ke 26.12. klo 10 liturgia ID PT
La 29.12. klo 18 vigilia JH JM
Su 30.12. klo 10 liturgia JH JM

TAMMIKUU
Ti 1.1. klo 10 liturgia, Herran ympärileikkaus, pyhä

Basileios Suuri VM JM
La 5.1. klo 18 vigilia ID ML
Su 6.1. klo 10 liturgia, teofania, Herran kaste ID ML
Ke 9.1. klo 18 iltarukous
La 12.1. klo 18 vigilia ID PT
Su 13.1. klo 10 liturgia ID PT
Ke 16.1. klo 18 iltarukous
La 19.1. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD
La 19.1. klo 18 vigilia SC JM
Su 20.1. klo 10 liturgia, slaaviksi SC JM
Ke 23.1. klo 18 iltarukous
La 26.1. klo 18 vigilia ID PT
Su 27.1. klo 10 liturgia ID PT
Ke 30.1. klo 18 iltarukous

HELMIKUU
Pe 1.2. klo 18 vigilia ID PT
La 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin tuominen ID PT
La 2.2. klo 18 vigilia ID PT
Su 3.2. klo 10 liturgia ID PT
Su 3.2. klo 18 ehtoopalvelus ID PT
Ma 4.2. klo 18 katumuskanoni ID JM
Ti 5.2. klo 18 katumuskanoni MY PT
Ke 6.2. klo 10 paastoliturgia ID PT
Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni MY JM
To 7.2. klo 18 katumuskanoni ID PT
La 9.2. klo 18 vigilia ID PT
Su 10.2. klo 10 liturgia ID PT

RAUMAN rukoushuone, Länsikatu 10
La 15.12. klo 18 vigilia ID JM
Su 16.12. klo 10 liturgia ID JM
Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus JK JM
La 19.1. klo 18 vigilia ID PT
Su 20.1. klo 10 liturgia ID PT
Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni ID JM

SALON rukoushuone, Uskelankirkkotie 23
Ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus ID PT
La 5.1. klo 18 vigilia JH JM
Su 6.1. klo 10 liturgia, teofania, Herran kaste JH JM
La 2.2. klo 18 vigilia ID JM
Su 3.2. klo 10 liturgia ID JM
Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni ID PT

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko
La 26.1. klo 10 liturgia ID JM

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
Pe 8.2. klo 18 paastoliturgia ID JM

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo
Pe 15.2. klo 18 paastoliturgia ID JM

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 23.2. klo 10 liturgia ID JM

PYHÄKÖT:
Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 050 397 7811
Rauman rukoushuone,
pyhän Nikolaoksen muistolle, Länsikatu 10
Vahtimestari Antti Rosvall, puh. (02) 822 5007
Isännöitsijä Miila Liinanotko, puh. (02) 823 5124
Salon rukoushuone,
pyhän ristin muistolle
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727
Isännöitsijä Arvo Happo, puh. (02) 731 1442
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Isä Ion siunattiin virkaansa

Metropoliitta Ambrosius siunasi isä Ion Duracin kirkkoherran vir-
kaan 9. joulukuuta Turussa. Palvelusta  kunnioitti läsnäolollaan
myös metropoliitta Johannes. Diakoneina toimivat isä Jari Ananin,
isä Mikko Ylinen ja ponomareina Harri Lahtinen ja Juhana Sirén.

Metropoliitta Ambrosius toivoi opetuspuheessaan seurakun-
nelle rauhaa menneistä vaikeuksista huolimatta sekä isä Ionille rau-
haa hoitaa tehtäväänsä. Hän myös vetosi kanssarukoilijoihin pyy-
täen seurakuntalaisia rukoilemaan kirkkoherra Ionin sekä hänen
perheensä puolesta.

LAURA SIREN



ANALOGI  6/2007 47

Kirkkoherra Ion Durac

Tulkaa kirkkoon

Vuonna 2007 tapahtui
suuria muutoksia
Turun seurakunnas-

sa, ja siksi voi sanoa, että
vuosi 2008 voi merkitä
uutta alkua Turun seura-
kunnalle. Kirkkoherran-
vaalin jälkeen useimmat
heistä, joiden kanssa kes-
kustelin, kysyivät minulta,
mitä aion ensiksi tehdä on-
gelmallisen seurakunnan
suhteen.

Haluan ensimmäiseksi
kuitenkin sanoa, että Tu-
run seurakunta ei ole seu-
rakunta, jolla on enemmän
ongelmia kuin muilla seu-
rakunnilla. On asioita, joi-
den pitää selkiytyä seura-
kunnassa, ja jokaiselle seu-

HÄMEENLINNATURKU Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN TIISTAISEURA

Pj. pastori Ion Durac, puh. 040
516 6741, ioandurac@yahoo.
com,  vpj. Aila Lahtinen, puh. (02)
250 1291, siht. Birgitta Söder-
man, puh. 040 701 0270.

Tiistaiseuraillat jatkuvat taas ke-
vätkaudella 15.1.2008 klo 17.30
joka toinen tiistai.
●  Vuosikokous ti 26.2. klo 17.30.
Tiistaiseura kokoontuu Turun
kirkon seurakuntasalissa, Yli-
opistonkatu 19.
Tervetuloa!
Kristus syntyy, kiittäkää!
Hyvää joulua ja onnellista uut-
ta vuotta!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SALON TIISTAISEURA

Pj. Olli Forssén, Kärkänkatu 11,

Önskar Er alla en fridfull jul-
helg och allt gott för det nya året
2008 och vill samtidigt tacka Er
alla for det gångna året 2007.
Kontaktperson: Barbro Doepel,
tel.nr. (02) 235 0121 el. 0400 507
783

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAISION TIISTAISEURA

Pj. Anneli Haapaniemi, puh. 050
329 6618, vpj. Terttu Uusitorppa,
puh. 050 309 5152, siht. Yrjö Haa-
paniemi,
 yrjo.haapaniemi@dnainternet.net.

Seuraavat kokoontumiset:
Jouluviikolla yhteisruokailu
Krookilan kotiseutukeskuksessa,
tarkemmat tiedot puheenjohta-
jalta.
●  Vuosikokous 22.1. klo 13 ra-
hastonhoitaja Eila Myllymäellä.
●  Tiistaiseura 19.2. klo 13 Mirja
Kuismin-Nurmella.
●  Tiistaiseura 11.3. klo 13 Terttu
ja Helge Uusitorpalla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOIMAAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla-Maija Lajunen, puh. (02)
253 5270

rakuntalaiselle on tärkeää,
että seurakunnassa vallit-
see rauha. Jos Turussa jo-
tain ongelmia on, ne eivät
ole seurakunnan ongelmia
vaan henkilökohtaisia on-
gelmia.

Seurakunnassa on pal-
jon tehtävää, ja ensi vuo-
desta alkaen yhdessä neu-
voston, valtuuston ja mui-
den seurakunnan toimi-
kuntien kanssa yritämme
järjestää tapahtumia, jotta
saisimme mahdollisimman
monta seurakuntalaista lä-
hestymään kirkkoa. Minul-
le kirkkoherrana on kaksi
erittäin tärkeää asiaa, jois-
ta pitää aloittaa.

Ensiksikin, toivoisin

näkeväni mahdollisimman
paljon ihmisiä kirkossa.
Vapahtaja sanoi: ”Minun
huoneeni on oleva rukouk-
sen huone.” (Matt. 21:12)
Kirkkoon tulemme kahdes-
ta syystä: Jumalaa ja mei-
dän sieluamme varten.
Meidän pitää tulla kirk-
koon, niin kuin meitä ke-
hotetaan jokaisessa pyhäs-
sä liturgiassa: ”Jumalan
pelvossa, uskossa ja rak-
kaudessa.”

Toinen asia, jossa meil-
lä kaikilla on velvollisuus
toimia, on puhdistaa Turun
seurakunnan maine. Turun
seurakuntaa sanotaan epä-
oikeudenmukaisesti ongel-
malliseksi seurakunnaksi,
jossa on hankalia ihmisiä.
Voin sanoa, että näin ei
ole, ja väärinkäsitykset
voidaan korjata, kun kes-
kustellaan asiallisesti.

Minä olen valmis kes-
kustelemaan jokaisen
kanssa, joka haluaa selvit-
tää kanssani minkä tahan-
sa tilanteen. Turun seura-
kunta on yksi Suomen van-

himmista ortodoksisista
seurakunnista, ja se ansait-
see arvostetun aseman
Suomen ortodoksisessa
kirkossa.

Turun kaupunki on
suomalaisen ekumenian
keskuksia, ja on tärkeää,
että ortodoksinen seura-
kunta on mukana tällaisis-
sa tapahtumissa. Nyt mat-
kan alussa haluan esittää
yksinkertaisen kutsun kai-
kille seurakunnan jäsenil-
le: ”Tulkaa kirkkoon!”

Koska olemme nyt lä-
hestyvän joulun juhlakau-
den kynnyksellä, toivon
kaikille seurakuntalaisille,
että Herran syntymäjuhla
toisi rauhaa sieluillenne.
Niin kuin yli 2000 vuotta
sitten Herran syntymä tar-
koitti uutta alkua koko
maailmalle, toivon, että
vuosi 2008 tarkoittaisi Tu-
run seurakunnalle hengel-
listä alkua, joka ravitsisi
kaikkien seurakuntalaisten
sieluja.

■  Isä Ion Durac

24130 Salo, puh. (02) 733 2504
ja 0400 320 632, olli.forssen@
pp.inet.fi, vpj. Jari Ananin, Joki-
tie 34, 25520 Perniö, puh. (02)
735 9124 ja 0440 940 922,
jari.ananin@dnainternet.net,
siht. Maria Lipponen, Supinkatu
8 as. 2, 24100 Salo, puh. (02) 733
5082 ja 044 264 5565.

Vuoden 2008 kokoontumi-
set alkavat tiistaina 22.1. ja jat-
kuvat siten, että vuosikokous pi-
detään 19.2. Kevätkauden muut
kokoukset ovat 18.3., 15.4. ja
13.5. Kokoukset pidetään Salon
Pyhän ristin tsasounassa alkaen
klo 18 ja niissä keskustellaan or-
todoksisuuteen liittyvistä ai-
heista. Vierailijoina mm. kirkko-
herra isä Ion Durac. TERVETULOA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla Raula, ulla.raula@stu-
dent.samk.fi, puh.050 358 1761,
siht. Maija Nuto, maija.nuto@

luukku.com, puh. 050 572 5280.
Kokoontumiset joka toinen

tiistai klo 18 Pyhän Nikolaoksen
rukoushuoneella, Länsikatu 10,
Rauma.
● Joulumyyjäiset lauantaina
24.11. klo 10.
●   Rukoushuoneen praasniekka
6.12.
●  Tiistaiseuraillat jatkuvat jou-
lun jälkeen 15.1., 29.1. ja 26.2.
●  Tiistaiseuran vuosikokous
12.2.2008.

Tapahtumista ilmoitetaan myös
kaupunkilehti Uuden Rauman
yhdistyspalstalla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Svenska diskussions-
gruppen

Under vår terminen 2008 fort-
sätter våra träffar i vanlig ord-
ning den första måndagen i må-
naden med början 7 januari. De
följande är: 4 februari, 3 mars, 7
april och 5 maj. Vi träffas som
vanligt i församlingshemmet kl.
17.30.

Träffarna aviseras som van-
ligt i Åu på dagbokssidan under
rubriken ”just nu” tisdag och fre-
dag veckan innan.

ANALOGI  6/2007
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I Vaalialue:
No 2 Tatiana Lahtinen 10 ääntä
No 3 Eduard Semenenko 14 ääntä
No 4 Maarit Koverola 37 ääntä
No 5 Juhani Kyöttinen 31 ääntä
No 6 Jukka Jauhiainen 42 ääntä
No 7 Irina Honkaselkä 25 ääntä

II Vaalialue:
No 8 Antti Halonen  6 ääntä
No 9 Mari Walldén  4 ääntä
No 10 Ahti Mäkinen 13 ääntä
No 11 Lamponen Tamara 18 ääntä
No 12 Aleksander Kovaljeff 13 ääntä

III Vaalialue:
No 13 Leena Juka 16 ääntä
No 14 Irmeli Lasarenko 20 ääntä
No 15 Immo Turunen 25 ääntä
No 16 Yrjö Palviainen 18 ääntä

Valituiksi tulivat:
No 6 Jukka Jauhiainen 42 ääntä
No 4 Maarit Koverola 37 ääntä
No 5 Juhani Kyöttinen 31 ääntä

Valituiksi tulivat:
No 11 Tamara Lamponen 18 ääntä
No 10 Ahti Mäkinen 13 ääntä
No 12 Aleksander Kovaljeff 13 ääntä

Haminan seurakuntavaalien tulokset
Äänioikeutettujen määrä seurakunnassa on 890. Äänestäjiä oli yh-
teensä 118 henkilöä. Hylättyjä äänestyslippuja oli 3 kpl. Äänet ja-
kautuivat seuraavasti:

Valituiksi tulivat:
No 15 Immo Turunen 25 ääntä
No 14 Irmeli Lasarenko 20 ääntä
No 16 Yrjö Palviainen 18 ääntä

Hämeenlinnan seurakuntavaalien tulokset
Hämeenlinnan seurakunnanvaltuuston vaalissa 4.11.2007 vali-
tuiksi tulivat seuraavat yhdeksän ehdokasta vuosiksi 2008-2011
(suluissa äänimäärä):

Ahtola Anneli (32)
Dragun Ivan (23)
Halme Heikki (25)
Korhonen Jouni (31)
Männistö Jussi (27)
Räntilä Riitta (34)
Shepherd Silja (22)
Sosunov-Perälä Antonina (34)
Stenberg Ari (27)

Äänestämässä kävi 65 seurakuntalaista, jotka antoivat vaalissa yh-
teensä 294 ääntä. Äänioikeutettuja oli yhteensä 849, joten äänes-
tysprosentiksi muodostui noin 7,7 %.

Kotkan seurakuntavaalien tulokset
Kotkan seurakunnan valtuustoon valittiin 4.-9.11.2007 toimitetus-
sa vaalissa seuraavat henkilöt, lopussa henkilön vaaleissa saama ää-
nimäärä [suluissa] ja sen perässä vaalialueen numero sekä ikä ja
merkintä * (= uusi valtuutettu):
Vaalialue I: Kotka-Pyhtää (kahdeksan valtuutettua)
Vaalialue II: Loviisa ja muut alueet (yksi valtuutettu)

• taiteilija Reijo Paukku, Kotka [37] I, 65 v.
• eläkeläinen Soja Rantanen, Kotka [32] I, 69 v. *
• sairaanhoidon opiskelija Katja Paasonen, Kotka [29] I, 21 v. *
• pankinjohtaja, eläkel. Pekka Stepanow, Kotka [29] I, 61 v. *
• varatuomari Raimo Kurki, Kotka [26] I, 62 v. *
• myyjä Valdemar Porokara, Pyhtää [25] I, 52 v.
• rakennusmestari, eläkel. Leo Varpio, Kotka [23] I, 69 v.
• luokanopettaja, eläkel. Tuula Mussalo, Kotka [22] I, 64 v.
• filosofian kandidaatti, eläkel. Mirja Leminen, Loviisa [4] II, 65 v. *

Äänestämässä kävi 69 henkilöä 769 äänioikeutetusta, joten äänes-
tysprosentiksi muodostuu 9,0 %. Hylättyjä ääniä oli kuusi. Uusia val-
tuutettuja on viisi. Valtuutettujen keski-ikä valintahetkellä on noin
59 vuotta. Seurakunnanvaltuustoon kuuluu jäsenenä myös seura-
kunnan oma kirkkoherra, joka on isä Veikko Lisitsin. Puheenjohta-
ja valitaan valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Lappeenrannan seurakuntavaalien tulokset
Lappeenrannan seurakuntaan kuuluu 1726 jäsentä. Valtuustoon
valittiin 12 jäsentä, joista 58 % prosenttia on miehiä ja 42 % naisia.
Valtuutettujen keski-ikä on 54 vuotta.

Joutsenon vaalialue:
11 Belinskij Pentti, 10 ääntä - valittu
Imatran vaalialue:
23 Liesma Jorma, 55 ääntä - valittu
22 Lempiäinen Anneli, 54 ääntä - valittu
25 Sotejeff Pekka, 46 ääntä - valittu
26 Tiittanen Raija, 42 ääntä – valittu
24 Pöntinen Jorma, 37 ääntä - ei valittu
21 Hämäläinen Pekka, 8 ääntä - ei valittu
Lappeenrannan vaalialue:
37 Pirilä Liisa, 52 ääntä - valittu
40 Soiniola Lea, 43 ääntä - valittu
34 Palviainen Sakari, 38 ääntä - valittu
35 Parkkila Janne, 36 ääntä - valittu
39 Sedig Natalia, 35 ääntä - valittu
42 Stefanoff Johannes, 26 ääntä - valittu
33 Kuntola Mika, 25 ääntä – valittu
31 Ivanov Vladimir, 21 ääntä - ei valittu
36 Peltola Esa, 20 ääntä - ei valittu
38 Pääkkönen Kirsi, 17 ääntä - ei valittu
41 Solehmainen Reino, 17 ääntä - ei valittu
32 Koponen Ari, 11 ääntä - ei valittu

LÄNTINEN VAALIALUE:
no 5 Teemu Salo 23, no 11  Jukka Luonila 26
KESKINEN VAALIALUE:
no 2 Elina Inkinen 51, no 3 Anu Danouzi 56
no 4 Eeva Manni 40, no 6 Esko Nikander 46
no 7 Pekka Kamaja 33, no 8 Jani Vuorinen 39
no 9 Marjatta Niemenmaa 50, no 10 Sirkka Martin 44
no 12 Kimmo Miettinen 17, no 13 Tapio Kaste 35
no 15 Eeva-Liisa Kaikkonen 39
ITÄINEN VAALIALUE:
no 14 Eino Mykkänen 10

Tampereen seurakunnan valtuuston vaalit saatiin sunnun-
taina 18.11. päätökseen. Laskennassa todettiin, että:  vaalis-
sa oli 2219 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä, äänioike-
uttaan käytti 138 jäsentä, äänestysprosentti oli 6,2 %, mität-
tömiä äänestyslippuja ei ollut. Ehdokkaat, jotka myös kaikki
tulivat valituiksi, saivat ääniä seuraavasti:

Turun seurakuntavaalien tulokset
Turun seurakunnanvaltuuston vaalissa ehdokkaiden saama ääni-
määrä oli yhteensä 1070 seuraavasti:

Tampereen seurakuntavaalien tulokset

Numero / nimi Ääniä
2. Mikael Miikkola 59
3. Maria Hokkinen 87
4. Marianna Länne 70
5. Satu Hirvonen-Mikkonen 68
6. Juhana Sirén 57
7. Marja-Liisa Sipakko 44
8. Jorma Oksman 58
9. Anna-Leena Maunila 72
10. Pirkko Kotiranta 37

Numero / nimi Ääniä
11. Maritta Koskinen 78
12. Eila Sintonen 56
13. Ulla Raula 50
14. Risto Terho 74
15. Pentti Eresmaa 45
16. Veera Rantanen 52
17. Olli Forssén 46
18. Maher Moussa 56
19. Ulla-Maija Lajunen 61

Äänestysliput vaalipaikkojen mukaan:
Turku 148, Salo 19, Rauma 12, yhteensä 179 äänestyslippua. Turun seu-
rakunnassa oli äänioikeutettuja 2101 ja äänestämässä kävi 179 ääni-
valtaista seurakuntalaista. Äänestysprosentiksi muodostui 8,5 %.

Turun seurakunnanvaltuustoon valittiin kaudelle 2008–2011 seu-
raavat 15 ehdokasta: 1. Maria Hokkinen, 2. Maritta Koskinen, 3. Risto
Terho, 4. Anna-Leena Maunila, 5. Marianna Länne, 6. Satu Mikkonen-
Hirvonen, 7. Ulla-Maija Lajunen, 8. Mikael Miikkola, 9. Jorma Oksman,
10. Juhana Sirén, 11. Eila Sintonen, 12. Maher Moussa, 13. Veera Ranta-
nen, 14. Ulla Raula ja 15. Olli Forssén.

Valtuustojen vaalitulokset seurakunnittain
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Apurahoja
ortodoksiseen
kulttuurityöhön
Helsingin Metropoliittakunnan
Säätiö julistaa haettavaksi vuo-
den 2007 tuotoista myönnettä-
vät apurahat, yhteensä 7.000
euroa ensisijaisesti uusiin tai-
de- ja kulttuurihankkeisiin.
Apurahojen jaosta päättää sää-
tiön hallitus ja ne myönnetään

kulttuurityötä Helsingin hiip-
pakunnan alueella. Tukea voi-
daan myöntää seuraaviin tar-
koituksiin: hiippakunnallinen
koulutustoiminta, diakoninen
ja pastoraalinen palvelu, litur-
gisen elämän kehittäminen,
kirkkolaulutoiminta, ikonitai-
de, ortodoksisten vähemmis-
töjen ja maahanmuuttajien
henkisten ja sosiaalisten tar-
peiden täyttäminen, nuoriso-
työ sekä ortodoksisen kulttuu-
rin ja teologian tutkimus ja
tunnetuksi tekeminen.

hakemusten perusteella. Halli-
tus voi kuitenkin myöntää il-
man hakemusta tunnustuspal-
kinnon ortodoksisessa kult-
tuurityössä ansioituneelle
henkilölle tai yhteisölle.

Apurahojen saajien edel-
lytetään raportoivan apura-
han käyttö haettuun kohtee-
seen ja siinä saavutetut tulok-
set viimeistään 6 kk apurahan
myöntämisestä.

Helsingin Metropoliitta-
kunnan Säätiö on perustettu
1998 edistämään ortodoksista

Vapaamuotoiset hake-
mukset osoitetaan säätiön
hallitukselle ja lähetetään vii-
meistään 31.1.2008 säätiön
asiamiehelle osoitteeseen Lei-
la Kontkanen, Albertinkatu
22-24 A 6, 00120 Helsinki.
Mahdollisiin tiedusteluihin
vastaavat hallituksen puheen-
johtaja Jaakko Paavela, 040
553 6980, ja asiamies Leila
Kontkanen, 040 525 2900.

Apurahat jaetaan kevääl-
lä 2008 järjestettävässä tilai-
suudessa.

Puhina-
palsta

Aleksei Seppenev Haminasta on huo-
lissaan valtuustoehdokkaiden ja valittu-
jen huonosta kirkossa käymisestä. Hän
kirjoittaa muun muassa: ”Missä olette?
Mielipiteenilmaisu! Jumalanpalvelus on
ilman teitä. Ja valtuustoon tulevat ne,
keitä emme näe jumalanpalveluksissa!
– – Tulkaa rukoilemaan yhdessä tois-
temme kanssa. Me uskovaiset tiedäm-
me, mitä on sydämellinen rukous. Eikö
ole hienoa rukoilla yhdessä, saamme
ensin apua itsellemme, ja sitten itse huo-
maamme, mitä Jumala voi tehdä, kun
veljet ja sisaret rukoilevat puolestamme.
– – Ja vaikka ette olisi usein käyneetkään
kirkossa, Jumala on nyt antanut teille
siihen mahdollisuuden ja voitte ymmär-
tää, mitä pitää tehdä. Toivon valtuute-
tuille, että teidän tienne on Jumalan tie!”
Lisäksi Aleksei Seppenev esittää pyyn-
nön, että jumalanpalveluksia olisi enem-

ANALOGI AVAA UUDEN LUKIJOIDEN KESKUSTELUPALSTAN.
MIELIPITEET JULKAISTAAN TOIMITETTUINA JA LÄHETTÄJÄN OMALLA NIMELLÄ.

Syksyn kuluessa on
käyty seurakuntien
valtuustovaalit ja Turun
ja Lappeenrannan
kirkkoherranvaalit. Myös
Analogin kirjoituksiin
otetaan kantaa.

män ja kirkko olisi useammin auki. Hän
toivottaa uusille valtuutetuille voimia ja
kestävyyttä heidän tehtävässään.

Henkilökorttia
tarvittiin

Salon rukoushuoneen isännöitsijä Arvo
Happo on perin närkästynyt Turun kirk-
koherranvaalien äänestystilaisuudesta
Salon tsasounalla. Hän kirjoittaa: ”Olin
vanhin läsnäolevista ääenestäjistä, siksi
minua kehoitettiin menemään ensiksi
vaaliuurnalle. Sillähetkellä Tsasounassa
oli kymmenkunta salolaista äänestäjää.
Menin ensimmäisenä ja ilmoitin nime-
ni Arvo Happo. Olen tämän Tsasounan
isännöitsijä, koska en tuntenut naispuo-
lista vaaliavustajaa. Yllätyin, kun hän vaa-
ti minulta henkilötunnusta. Ihmettelin,
että eivät salolaiset vaaliavustajat todis-
taneet, että olin puhunut totta.” Isän-
nöitsijä Happo ilmoittaa kokeneensa ti-
lanteen henkilökohtaisena loukkaukse-
na. Silti hän kertoo, ettei suostunut näyt-
tämään henkilökorttiaan, vaikka se oli
hänellä mukanaan. Hän lisää: ”Olen ol-
lut Turun Ort.srk:n jäsen jo neljäkym-
mentä vuotta, enkä koskaan missään
vaaleissa ole tarvinnut henkilötunnus-
ta.” Niinpä hänen mielestään viralliset
vaaliavustajat ”eivät kaikki olleet tehtä-
viensä tasalla.”

Älkää unohtako
periferiaa

Koulusihteeri Liisa Räsänen Eurasta
kiinnittää aiheellisesti huomiota siihen,
että kirkkoherranvaalien koepalvelukset
toimitetaan yleensä vain seurakunnan
pääkirkossa. Turun vaaleissa palveluksia
olisi voitu toimittaa myös Raumalla ja
Salossa: ”Jos äänestysinto ei muuten-
kaan ole kovin korkea, ei sitä tällä aina-
kaan kohennettu. Vaikka ehdokkaat oli-

vat hyvinkin vieraita ja tuntemattomia,
pitää kyllä olla erityisen aktiivinen rivi-
seurakuntalainen lähteäkseen kaukaa
maakunnasta Turkuun koepalveluksia
kuulemaan ja tutustumaan ehdokkai-
siin. Vanhuksilla etenkään ei tähän ole
mahdollisuuksia.” Liisa Räsänen toivoo
seurakunnan uusille toimi- ja luottamus-
henkilöille sovinnollista mieltä, taitoa ja
halua hoitaa seurakunnan asioita ”mei-
dän kaikkien parhaaksi ja Jumalan kun-
niaksi.” Loppuun hän lisää peräkaneetin:
”Mutta älkää unohtako periferiaa!”

Naimattoman papin
seksuaalisesta
suuntautumisesta

Mikko Väisänen kiittelee rovasti Veik-
ko Lisitsinin kirjoitusta Analogin nelos-
numerossa (Hengellistä sokeutumista
vastaan). Väisäsen mielestä juttu käsit-
teli seksuaalivähemmistöjen parisuh-
teen hyväksymisestä asiallisesti ja mie-
lenkiintoisesti. ”Artikkeli on tervetullut-
ta ja rakentavaa vaihtelua usein kiihko-
mielisten kirjoitusten keskellä, joihin
valitettavan useissa kristityissä julkai-
suissa törmää. Niissä ei ole vielä tavoi-
tettu Suomen perustuslain yhdenvertai-
suuden periaatetta ja syrjintäsuojan
henkeä.” Eräs kohta kuitenkin jäi Väisäs-
tä vaivaamaan: isä Veikko korosti, että
pappi tai piispa ei voi olla homoseksu-
aali. Väisänen kirjoittaa: ”Olen ymmärtä-
nyt kuitenkin, että ellei pappi ole naimis-
sa ennen pappisvihkimystään, niin hä-
nen tulee elää selibaatissa. Selibaatti
pätee sekä hetero-, bi- että homoseksu-
aaleille naimattomille papeille ja piis-
poille. Eikö näin ollen ole aivan yhden-
tekevää, mikä papin tai piispan seksu-
aalinen suuntautuminen on, kun edel-
lytykset seksuaaliseen kanssakäymiseen
on joka tapauksessa rajattu selibaatin
myötä pois?”  ■
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Metropoliitta
Ambrosius
puhui kir-
kolliskokouk-
sessa myös
tulevaisuus-
työryhmän
puheenjoh-
tajana.

Kirkolliskokous on
Suomen ortodoksi-
sen kirkon ylin päät-

tävä elin. Kirkolliskokous
hoitaa lainsäädäntöön, hal-
lintoon ja talouteen liitty-
viä asioita sekä osittain kir-
kon hengellisiä asioita.
Vuoden 2007 alusta voi-
maan tulleen ortodoksista
kirkkoa koskevan lain mu-
kaan kirkolliskokous ko-
koontuu vuosittain. Uudet
kirkolliskokousedustajat
valittiin keväällä 2007, ja
heidän kesäkuun alusta al-
kanut toimikautensa kestää
kolme vuotta. Kirkollisko-
kouksessa on 36 jäsentä,
joista itseoikeutettuja on
neljä piispaa sekä valittui-
na 11 papiston edustajaa,
kolme kanttorien edustajaa
sekä 18 maallikkojen edus-
tajaa.

Kokouksen avajaisis-
tunnossa arkkipiispa Leo
käsitteli kirkon tulevaisuus-
suunnitelmaa. Hänen mu-
kaansa suunnitelman on
elettävä ajassa ja uudistuk-
siin on reagoitava: ”Kerran
vuodessa pidettävä kirkol-
liskokous on hyvä väline
seurata kirkon kehitystä.
Kirkon tulevaisuudennäky

Kirkolliskokous
pohti tulevaisuutta
Kirkolliskokous oli
koolla Valamon
luostarissa 26.-28.
marraskuuta.
Asialistalla olivat
muun muassa
kirkon pitkän
aikavälin suunni-
telma vuoteen
2020 saakka ja
kirkon toiminta- ja
taloussuunnitelma
vuosille 2008-2010
sekä keskusrahas-
ton talousarvio
vuodelle 2008.

kiteytyy mietinnön nimes-
sä: Etsivä kirkko. Tältä
pohjalta on määritelty tule-
vaisuuden strategisia linja-
uksia ja kirkon toiminnan
kehittämisen suuntaviivo-
ja. Työssä on otettu huomi-
oon kirkon toimintaympä-
ristössä tapahtuvat väestöl-
liset ja kulttuuriset muu-
tokset.”

Kirkolliskokous ko-
koontuu nyt uuden lain
mukaan kerran vuodessa.
Asioiden käsittelylle jää
Leon mukaan nyt enem-
män aikaa: ”Asialista on
nyt lyhyempi, ja meillä on
enemmän aikaa paneutua
jokaiseen asiaan. Me raken-
namme suurta asiaa, raken-
namme kirkkoamme.”

Kirkolliskokouksen en-
simmäisen istuntopäivän
lopuksi valiokunnat järjes-
täytyivät käsittelemään
niille kirkolliskokouksen
lähettämiä asioita täysis-
tuntoja varten.

Uusi kirkollishallitus
Kirkolliskokous valitsi kir-
kollishallituksen lakimies-
jäseneksi Heikki Piiroisen
ja varajäseneksi Martti
Porvalin, varsinaisiksi jä-

seniksi Ritva Blyn (varalle
Martti Hiltusen) ja Ulla
Kudjoi-Salmisen (varalle
Anja Lindströmin) sekä
papiston varsinaiseksi jäse-
neksi rovasti Timo Mäki-
rinnan (varalle isä Mark-
ku Salmisen). Kirkollishal-
lituksen jäseniä ovat arkki-
piispa, muut hiippakuntien
piispat sekä kirkolliskoko-
uksen kolmeksi kalenteri-
vuodeksi valitsemat neljä
kirkollishallinnon asian-
tuntijajäsentä.

Hyvät kehitysnäkymät
Kokous hyväksyi kirkon
toiminta- ja taloussuunni-
telman vuosille 2008-2010.
Siinä painotetaan, että or-
todoksinen kirkko elää
Suomessa vahvaa nousu-
kautta. Kirkon jäsenmäärä
on kasvanut 61 000 jäse-
neen, ja vuosittain lisäystä
on odotettavissa viisisataa
henkeä.

Palkattujen työntekijöi-
den lisäksi kirkon toimin-
nassa on mukana yhä
enemmän vapaaehtoisia.
Kirkkomme suuri tulevai-
suuden haaste on löytää ne
jäsenet, jotka eivät tällä
hetkellä osallistu millään

tavalla oman seurakuntan-
sa toimintaan.

Vuoden 2007 alusta uu-
distuneen kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen kautta
kirkon toimintaa voidaan
hoitaa entistä joustavam-
min. Opetusministeriölle
aiemmin kuuluneet kirkon
sisäistä toimintaa ja hallin-
toa koskevat hallintoasiat
on siirretty kirkon omille
toimielimille. Toimintame-
noja ei enää makseta suo-
raan valtion varoista vaan
kirkon taloudelliset toimin-
taedellytykset turvataan
vastaavan suuruisella val-
tionavulla. Tällä hetkellä
kirkon talous on verraten
vakaalla pohjalla sijoitus-
toiminnan tuottojen ansi-
osta.

Kuntaliitokset aiheutta-
vat lähivuosina muutoksia
vuodelta 1950 peräisin ole-
vaan seurakuntajakoon.
Väestön ikääntyminen ja
kiihtynyt muuttoliike maa-
seudulta kaupunkeihin ai-
heuttavat muutoksia kir-
kon toimintaan. Erityisesti
etelässä ja ylipäänsä kau-
pungeissa kirkon on tehos-
tettava toimintaansa. Sa-
malla on pidettävä huoli

HARRI PEIPONEN
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siitä, että kirkon palvelut
säilyvät myös harvaan asu-
tuilla alueilla.

Kirkon toiminnan ke-
hittämiseen uusi laki toi
avuksi hiippakuntaneuvos-
ton, joka antaa piispalle
uusia mahdollisuuksia
oman hiippakuntansa ja
erityisesti seurakuntien vä-
lisen toiminnan luontevaan
lisäämiseen.

Lainsäädäntöuudistuk-
sen myötä kirkossamme on
siirrytty työehtosopimus-
järjestelmään, jonka mu-
kaan virat muuttuivat työ-
sopimussuhteiksi. Työryh-
mä täsmentää ortodoksisen
kirkon keskeisten tehtävien
vaativuuden kuvaukset
vuoden 2008 loppuun
mennessä.

Kirkko teki syksyllä
2007 periaatepäätöksen
kirkon yhteisen jäsenrekis-
terin perustamisesta sekä
taloushallinnon keskitetys-
tä tarjonnasta. Kirkollishal-
lituksen yhteyteen Kuopi-
oon perustetaan palvelutoi-
misto, joka tarjoaa talous-
hallinnon palveluita osalle
seurakunnista. Seurakun-
tien jäsenrekisterin hoito
on määrä yhdistää vuoden
2009 alusta. Seurakuntien,
luostareiden ja keskusar-
kiston kirkonkirjojen pito
keskitetään palvelutoimis-
ton yhteyteen perustetta-
vaan keskusrekisteriin.

Työhyvinvoinnin
edistäminen
Kirkolliskokous päätti aset-
taa työryhmän, jonka teh-
tävänä on selvittää kirkon
piirissä työskentelevien hy-
vinvoinnin tilaa ja toimen-
piteitä, jotka auttavat hen-
kilöstöä jaksamaan työs-
sään. Työryhmän toiminta
kohdennetaan seurakun-
tien, hiippakuntakanslioi-
den ja kirkollishallituksen
kanslian henkilökuntiin
sekä kirkon luostareihin ja
Valamon kansanopistoon.

Tulevaisuussuunnitel-
ma laajalle lausuntokier-
rokselle

Kirkolliskokous päätti
lähettää kirkon tulevai-
suussuunnitelman, nimel-
tään Etsivä kirkko – Suo-
men ortodoksinen kirkko

2020, laajalle lausuntokier-
rokselle. Päätöksessä ko-
rostetaan, että mikäli kir-
kon jäsenet, seurakunnat ja
muut kirkon piirissä toimi-
vat tahot halutaan sitouttaa
tähän kirkolliskokoukselle
esitettyyn visioon, tulee
näille tahoille antaa aidosti
mahdollisuus vaikuttaa sen
sisältöön.

Kirkon eri tahoilta pyy-
detään näkemystä paikal-
lisyhteisön, seurakuntien,
hiippakunnan ja kirkollis-
hallituksen välisistä suh-
teista, tehtävänjaosta sekä
taloudellisesta ja hallinnol-
lisesta päätöksenteosta,
keskusrahaston roolista ta-
louden tasausrahastona,
yleiseen taloustilanteeseen
liittyvistä epävarmuusteki-
jöistä, kuten verotulojen
kehityksestä, palkkausku-
lukehityksestä ja kirkon vä-
estön sekä henkilöstön ikä-
jakaumasta, pyhäkkökes-
keisyyden mahdollisuudes-
ta seurakunnassa, palvelu-
jen tarjoamisen haasteista
ruuhka-Suomessa ja syrjä-
seuduilla, koko-, osa-ai-
kais- sekä vapaaehtoistyön
asemasta kirkossa, kirkon
eri toimijoiden välisestä
työnjaosta sekä asemasta
suhteessa kirkkoon ja nii-
den perustehtävien määrit-
telystä (esimerkkeinä jär-
jestöt, kansanopisto ja
kulttuurikeskukset), henki-
löstön hyvinvoinnista,

työntekijöiden perus- ja
täydennyskoulutustarpeis-
ta, rekrytoinnin ongelmista
sekä vielä kirkon tiedotus
ja viestintästrategiasta,
mitä se on ja miten tiedo-
tusta tulisi hoitaa.

Kun lausuntokierrok-
sen tulokset on saatu,
suunnitelmasta järjeste-
tään laajapohjainen semi-
naari ennen vuoden 2008
marraskuussa pidettävää
kirkolliskokousta.

Talousarvio 2008
hyväksyttiin
Kirkolliskokous toteaa, että
kirkon taloutta on hoidettu
huolellisesti. Uuden kirkko-
lain ja kirkkojärjestyksen
vaikutukset taloushallin-
non käytäntöihin selkiyttä-
vät talouden suunnittelua
ja seurantaa. Tulevina vuo-
sina haasteena on tekeillä
olevan tulevaisuussuunni-
telman heijastuminen kir-
kon varojen käyttöön.

Talousarvion kenties
vaikeimmaksi asiaksi nousi
Suomen ortodoksisen kult-
tuurisäätiön anomus puo-
len miljoonan euron korot-
tomasta lainasta Kallvikin
kulttuurikeskukselle Sofial-
le. Kirkolliskokous kuiten-
kin päätti, ettei lainaa
myönnetä, mutta lainan si-
jasta kirkolliskokous
myönsi säätiölle 50 000 eu-
ron avustuksen toiminnan
kehittämiseen. Kirkollisko-

kouksen mukaan kulttuuri-
keskukset eivät ole kirkon
ydintoimintaa, ja niiden ra-
hoitus ei voi olla kirkon
vastuulla, mutta kulttuuri-
keskukset voivat tarjota
sellaisia palveluja, joita
kirkko niiltä ostaa.

Pienien seurakuntien
taloudellisen ahdingon aut-
tamiseksi kirkolliskokous
myönsi uskonnonopetuk-
sen kuluihin 60 000 euroa
ja sen lisäksi vielä 15 000
euroa ensi vuoden elo-
kuusta alkaen kirkollishal-
lituksen alaisen kasvatus-
alan koordinaattorin toi-
meen. Tämän koordinaat-
torin tehtävänä on seurata
uskonnonopetuksen kehit-
tämistä ja järjestelyjen talo-
udellisia vaikutuksia.

Eräitä muitakin talou-
dellisia ratkaisuja päätet-
tiin. Ne koskivat hiippa-
kuntakanslioiden työnteki-
jöiden palkkaamisen selvit-
tämistä, rahojen varaamis-
ta kokouksen jo aikaisem-
min myöntämiin hankkei-
siin ja työryhmiin. Samalla
korotettiin joitain avustuk-
sia, esimerkiksi Aamun
Koitolle myönnettiin lehti-
uudistusta varten kerta-
luontoinen 30 000 euron
avustus.

Kirkkokunnan ompeli-
mon siirtoa esimerkiksi
Lintulan luostarin yhtey-
teen ryhdytään selvittä-
mään. ■

Kirkolliskokous yhteiskuvassa arkkipiispa Leon johdolla.

HARRI PEIPONEN
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Joulutunnelmaa Lintulan luostarin trapesassa.
Pöydän päässä KP Nikean metropoliitta Johannes ja

(vas.) igumenia Marina jouluna 2006.

Katso myös Luostaripalstaa sivulta 17

Joulunviettoa luostarissa


