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Kari M. Räntilä (isä Hariton)

Kristus, sinun pimeyteesi

P
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TOISESSA KANSANKIRKOSSAMME, mihin suurin osa suomalaisista
kuuluu, on pohdittu viime aikoina, mikä lääkkeeksi siihen, että yhä useam-
mat tulisivat kirkon toimintaan mukaan. Työryhmän esityksen mukaan
tähän auttaisi työn laadun kohottaminen, mielekkään toiminnan tarjoa-
minen ja vapaaehtoisten työntekijöitten lisääminen.

Edellä mainittua periaatetta olemme seurakunnassamme yrittäneet toteuttaa jo vuosikaudet. Ja
tuloksia on syntynyt. Ollaanko ortodoksisessa kirkossa kaikella muutoshakuisuudella ja keskittäyty-
misvimmassa pyrkimässä tällä hetkellä aivan toiseen suuntaan? Olemmeko päätäntävallan siirrossa
seurakunnasta ylemmille tasoille romuttamassa toimivaa järjestelmää?

Isä Leo Huurinainen

Ajassa
liikkuu

HERRAN PÄÄSIÄINEN
Kristuksen ylösnousemus 23.3.

"Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän
keskellään ja sanoi: 'Rauha

teille!'" (Joh. 20:19)

ääsiäisenä kuoro laulaa Kristuksen kuolemaa muistellen psalmin sanoja:
Minut lasketaan alimpaan hautaan,
pimeyteen ja kuoleman varjoon.  PS. 87:7, PSALMIT SEPTUAGINTAN MUKAAN

Kun tällainen kohtaa yksityistä kristittyä, Jumalan pimeys ja vaikeneminen saa
meidät kauhistumaan. Kokemus on tuskallinen, ja se voi kestää koko elämän

ajan. Kaikkien tuntema edesmennyt äiti Teresa, Kalkutan slummien köyhistä köyhimpi-
en hyväntekijä ja kuolevien viimeinen auttaja, koki elämässään tällaisen oman hautansa
pimeyden. ”Minussa on pimeyttä, niin kuin kaikki olisi kuollutta. Niin on ollut siitä asti,
kun aloitin tämän työn”, hänen kuvaa itseään. Katolinen karmeliittaisä Wilfrid Stinis-
sen kertoo (Fides 13/2007), että muutamaa hetkeä lukuun ottamatta Teresa ei laupeu-
dentyönsä aloitettuaan enää kuullut Jeesuksen ääntä, sillä Jeesus oli jättänyt hänet täy-
delliseen pimeyteen.

Isä Wilfrid siteeraa äiti Teresan kirjeenvaihtoa: ”Herra, Jumalani, kuka minä olen,
että sinä hylkäsit minut? Rakkautesi lapsi – ja nyt minusta on tullut kuin vihatuin, jonka
sinä olet heittänyt pois kuin ei-rakastetun ja ei-toivotun. Minä huudan, minä tarraudun
lujasti, eikä kukaan kuule. Pimeys on niin pimeää, ja minä olen yksin. – – Missä on
uskoni? Ei edes syvällä minussa ole muuta kuin tyhjyyttä ja pimeyttä – – Minulla ei ole
uskoa. Minä en uskalla ilmaista niitä sanoja ja ajatuksia, jotka kerääntyvät sisälleni ja
saavat minut kärsimään – – Niin monia vastausta vaille jääneitä kysymyksiä elää minus-
sa – – Kun yritän kohottaa ajatukseni taivasta kohti, siellä on vain tyhjyys ja ajatukset
kääntyvät takaisin kuin terävät veitset ja haavoittavat sieluani.”

Ajan kuluessa rippi-isän kanssa keskustellen äiti Teresa oppi käsittämään pimeän
yönsä merkitystä. Hän sai ottaa osaa Jeesuksen kärsimykseen ja työskennellä Kalkutan
slummeissa Jeesuksen kanssa maailman pelastamiseksi. Teresa kirjoittaa:
”Tänään tunsin todella syvää iloa siitä, että Jeesus ei enää voi kokea
kuolinkamppailuaan vaan että hän haluaa elää sitä minussa.” Isä Wilf-
rid sanoo Teresan silloin ymmärtäneen, että hänen pimeytensä tekee
mahdolliseksi radikaalin samaistumisen palveltaviensa kanssa. Hän sai
omassa ruumiissaan ja sielussaan kokea tunteen täydellisestä hylä-
tyksi tulemisesta, jonka köyhistä köyhimmät päivittäin kokevat. Tämä
merkitsee käännekohtaa äiti Teresalle. Yöstä ei tule vähemmän pi-
meä, mutta se yhdistää hänet lujasti ristin Jeesukseen ja kaikkiin
niihin lähistön kurjiin ja köyhiin, jotka elävät pimeydessä. Psal-
meissa samanlaista kokemusta kuvataan näin:

Minä sanoin: ”Nyt pimeys peittää minut alleen,
yön valokin on minulle ylellisyyttä.”
Mutta sinulle ei pimeys ole pimeää – –

PS. 138:11-12b, PSALMIT SEPTUAGINTAN MUKAAN
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makotitalossa Lovii-
sassa, lähellä meren-
rantaa, isännöitsijä Jo-
hannes Karhu istuu
eloisasti pehmeällä

Elämään tyytyväinen Joha
■   Loviisan kirkon isännöitsijä Johannes Karhu kertoilee mielel-
lään elämästään ja uskosta Jumalaan. Erityisesti mielessä hänellä
on karjalainen ortodoksisuus ja sen rikkaat perinteet.

ta. Loviisassakin monet luterilai-
set ovat tulleet mukaan kirkon toi-
mintaan. Silti hän on hieman huo-
lissaan kirkossakävijöiden mää-
rästä.

– Aika mukavasti meillä me-
nee kyllä, vaikka paljon onkin
sellaisia eläviä kuolleita ortodok-

seja. Olenkin sanonut monelle,
että tulkaa kirkkoon, mutta ei hei-
tä siellä näy.

Armoitettuna juttumiehenä
Johannes muisteleekin käyntiään
Pietarissa, jossa silloin vietettiin
vanhan ajanlaskun mukaista jou-
lua. Koko päivän hän kierteli tu-

O
sängyllä. Hän arvelee, että ihmi-
set olisivat nyt yhä enemmän
kiinnostuneita kirkon toiminnas-

AANALOGI haastattelee
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nnes
levan vaimonsa Raisan kanssa
kaupungilla sen kirkoissa ja luos-
tareissa. Illalla he lähtivät yhdek-
säksi joulukirkkoon. Yllätys oli
kuitenkin Johannekselle suuri,
kun palvelus kestikin yhdeksän
tuntia, ja vasta ani varhain aamul-
la kuudelta oli palvelus päätök-
sessään.

– Kirkko oli koko ajan niin
tupaten täysi, ettei sopinut silmiä
ristimään. Eikä päässyt kaatu-
maan, vaikka olisi nukahtanutkin.
Siellä oli kaiken ikäisiä, pikkulap-

set nukkuivat joulukuusen alla ja
kuka missäkin. Vanhoilla mum-
mosilla oli omat pienet lypsyjak-
karansa mukana, joilla he saattoi-
vat aina hetkittäin levähtää. Ku-
kaan ei lähtenyt kesken pois.

Johanneksen mielestä venä-
läisten usko on seurakunnissa
hyvin voimakasta, kun se on pääs-
syt vapaaksi uskonnolle vihamie-
lisestä kommunismista.

Hyviä ratkaisuja
Johannes on hiljattain täyttänyt 75
vuotta. Hän sanoo olevansa tyy-
tyväinen omaan elämäänsä. Hän
pitää myös oikeana ratkaisuna
sitä, että monien pyyntöjen ja
kieltäytymisien jälkeen uskalsi
ryhtyä kirkon isännöitsijäksi.
Tehtävän myötä hän on saanut
paljon hyvää elämäänsä, kun on
voinut olla mukana hoitamassa
kirkon asioita. Hyvää on sekin,
että usko Jumalaan on säilynyt ja
aina voimistunutkin. Jonkin ver-
ran ihmiset tulevat jakamaan huo-
liaan hänen kanssaan. Ja kun isä
Veikko Lisitsin viime syksynä
kysyi, vieläkö hän jatkaa isännöit-
sijänä, oli vastaus selvä: ”Kyllä!”

Johannes on toiminut myös
esittelijänä kolmen vuoden ajan
Loviisan kirkossa, kun siellä on
ollut avointen ovien päiviä.

– Ensimmäisellä kerralla kävi
seitsemänsataa ihmistä. Siinä oli
minulla tietämistä, piti olla silmä
tarkkana, että tavarat pysyivät
paikoillaan. Seuraavana vuonna
oli viisisataa ja tänä vuonna noin
parisataa. Varmaankin nyt kaikki
loviisalaiset ovat käyneet tutustu-
massa kirkkoon! Monet ovat kyl-
lä luulleet, että kirkon pihalla ole-
va kellotorni on tämä kirkko,
mutta eihän sinne sopisi seiso-
maan kuin pari ihmistä, hän nau-
raa silmät loistaen.

Evakkotaivalta
Johannes on kotoisin Suojärvel-
tä, josta perheen piti lähteä pa-
koon marraskuun lopulla 1939.

– Eikä ollut kuin kaksi tuntia
aikaa. Sinne jäivät eläimet navet-
taan huutamaan, vaikka ruokaa-

■  Raisa-vaimo on Johannekselle
rakas. Raisa toimii apulaisena Loviisan
kirpputorilla.

kin annettiin. Kyllä eläimet ovat
viisaita, heti ne vaistosivat, että
jotakin pahaa on tekeillä.

Evakkojen taivas suuntautui
Rautalammille, ensimmäiseen si-
joituspaikkaan, jossa viivyttiin
kahdeksan kuukautta. Sen jälkeen
matka jatkui Ala-Härmään Poh-
janmaalle ja jonkin ajan kuluttua
Sotkamoon, josta he saivat kyl-
män maatilan. Sitä rakentamaan
he eivät kuitenkaan ryhtyneet,
koska tarkoitus oli päästä takai-
sin Suojärvelle. Välirauha 1940–
1941 teki sitten lyhyeksi aikaa
tämän mahdolliseksi. Kotitalo oli
säilynyt pystyssä, vaikka naapu-
reissa oli koettu kovat tuhot. Uusi
rakentaminen käynnistyi heti,
mutta rauhanaikaa ei kestänyt
kauaa. Uusi evakkotaival alkoi
vuonna 1944 juhannuksen aikaan.

– Kesä oli parhaimmillaan,
viljat tähkässä, perunat olivat ku-
kassa. Silloin lähdössä ei ollut
niin kiirettä kuin ensimmäisellä

kerralla. Menimme sieltä Savoon
Keiteleelle Kuopion lähelle.
Olimme siellä muutaman vuoden.
Saimme sitten Nurmeksesta maa-
tilan kylmästä korvesta. Raiva-
simme pellot, viisitoista hehtaa-
ria korpipeltoa, rakensimme
myös talot. Meitä lapsia oli kaik-
kiaan seitsemän, ja vanhimpana
poikana minun piti olla ensim-
mäisenä töitä johtamassa.

Maatila oli noin 60 hehtaaria,
metsää ja vähän peltoa. Alkupe-
räistä peltoa oli noin pari hehtaa-
ria, kaiken muun he joutuivat rai-
vaamaan ja rakentamaan, uudet
ladot, navetat ja muut rakennuk-
set.

– Siihen aikaan oli niin mah-

Eikä ollut kuin kaksi
tuntia aikaa. Sinne jäi-
vät eläimet navettaan
huutamaan.

▼
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doton työinto, että kun maammo
aina iltaisin kutsui: ”Tulkaa syö-
mään!”, niin emme malttaneet,
kun piti vielä muutama aari rai-
vata peltoa. Silloin ei ollut kaivin-
koneita, kaiken teimme kuokalla
ja kirveellä ja rautakangella, Jo-
hannes muistelee haikeana.

Siellä ei kuitenkaan kaikille
riittänyt tilaa vaan lasten oli et-
sittävä itselleen omat kotinsa.

Karjalaisten usko vahvaa
Näissä kaikissa surun ja tuskan
vaiheissa usko Jumalaan toi luot-
tamusta tulevaisuuteen.

– Usko oli hyvin voimakasta
siellä Karjalassa. Vanhempani oli-
vat ammatiltaan maanviljelijöitä,
ja he olivat hyvin uskonnollisia,
mummo erityisesti. Häneltä sain jo
pikkupojasta lähtien ortodoksisuu-
den siemenet. Lapsena kävin aina
Leppäniemen kirkossa. Kirkot oli-
vat aina täynnä väkeä, ja siellä
noudatettiin tarkoin kaikkia kir-
kollisia juhla-aikoja ja paastoja.

sille Lieksaan. Valmistuttuaan osa
kurssilaisista lähetettiin Etelä-
Suomeen, ja Johanneksen oli
määrä mennä töihin Karhulan
Konepajaan. Ongelmana oli vain
se, että työmatkaa sinne kertyi
sata kilometriä. Silloin hän ajat-
teli, että Loviisa olisi paikkana
parempi, koska se oli lähellä Rau-
ma-Repolan konepajaa.

– Meitä oli kymmenen, kun
tulimme tänne, ja siinä olivat
asunnot aivan vieressä. Me so-
vimme, että tulemme viikon pääs-
tä takaisin. Ja siitä alkaen olen
täällä asunut.

– Olin siellä töissä vuodesta
1970 asti aina siihen saakka, kun-
nes Loviisan Hästholmeniin,
tuonne lahden toiselle puolelle,
alettiin neljän vuoden päästä ra-
kentaa atomivoimalaa. Melkein
kolme vuotta minä rakensin sitä.
Kun voimala valmistui, minä olin
niitä viimeisiä poislähtijöitä. Sen
jälkeen pääsin sahalle töihin. Siel-
lä sahasin hyviä petäjiä kolme-
toista vuotta, niitä lähetettiin ym-
päri maailmaa. Ne olivat maail-
man hienointa petäjää, niissä ei
ollut oksan oksaa.

Emännän hankinta
Eläkkeelle päästyään Johannek-
selle tapahtui kuitenkin jotakin
uutta, kun kuusi vuotta sitten hä-
nen siihenastinen poikamieselä-
mä yllättäen loppui, niin kuin hän
sanoo: ”Kerralla!”  Venäläinen
Raisa tuli Johanneksen elämään
kuin taivaan lahjana.

– Hän tuli ja sanoi, että ota
minut! Hän oli täällä kylässä, ja
oli lauantai-ilta. Kun lähdin kaup-
paan, tapasin tuttavani, jonka luo-
na hän oli käymässä. Tuttavani
pyysi minua käymään ja sanoi,
että hänellä on kylässä lääkäri-
ihminen, hyvä ihminen. Minä
mielessäni arvuuttelin, että mis-
tähän mahtaa olla kyse. Kuiten-
kin sanoin, että tulkaa kummat-
kin huomenna kirkkoon, tänä il-
tana en voi lähteä. Kirkkoa oli sit-
ten aamulla jo kymmenisen mi-
nuuttia mennyt, eikä heitä alka-
nut näkyä. Katsoin, ja johan he
tulivat sinne! Sitten sovin tämän
Raisan kanssa, että menen heille
illalla kylään.

Hyvä hieroja
– Kun menin sinne heille kylään,
ensimmäiseksi Raisa sanoi, että
minä hieron sinua lahjaksi. Sa-
noin, ettei minua ole koskaan hie-
rottu. Olkapääni oli silloin ollut
kipeä jo vuoden, kun olin kaatu-
nut liukkaalla. Minä sanoin, että
hiero sitten! Hän hieroi kahdek-
san kertaa, ja käsi parani. Ja minä
ajattelin, että kyllä minun pitää
ottaa tämä nainen omiin nimiini!

■  Johanneksen puutöihin kuuluvat
monet hautakroput (kuvassa), myös
suuritöisiä paanuista tehtyjä kirkkojen
kattosipuleita hän on valmistanut.

Tämän ajan tilanteesta Johan-
nes sanoo mietteliäänä, että ny-
kyään on menty välinpitämättö-
mään suuntaan.

– Aika pahasti nykyään lipsu-
taan. Minä olen yrittänyt pitää
yllä entistä taktiikkaa ja systee-
miä.

Asettuminen Loviisaan
Kun 1960-luku alkoi loppua, Jo-
hannes tuumi, että hänen pitäisi
hankkia jokin ammatti. Niinpä
hän päätyi levyseppähitsaajakurs-

■  Johannes on monipuolinen puutöiden
tekijä. Tsasounia hän on rakentanut
kotitilalleen Nurmekseen, Essoilaan Itä-
Karjalaan lähelle Petroskoita Säämäjär-
ven rannalle ja kuvassa olevan Loviisan
hautausmaan Pyhittäjä Serafim Sarovilai-
sen tsasounan.

▼
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Raisa on harras ortodoksi.
Johannes kertoo, että hänellä on
aina käsilaukussa mukanaan Raa-
mattu.

– Tämä minun emäntäni on
erittäin uskonnollinen, tosissaan
uskovainen. Se hänessä minua
viehätti eniten. Hän on minulle
kuin Jumalan lahja taivaasta. Hä-
net tapasin kirkossa enkä missään
kapakassa, niin kuin nykyään
monilla on tapana – ja viikon
päästä erotaan!

Johannes kertoo, että nyt elä-
mä tuntuu hyvin kotoiselta. Enää
ei tarvitse kulkea pitkin maail-
maa.

Jumala arkipäivässä
Jumalan vaikutuksesta elämään-
sä Johanneksella on hyvin myön-
teiset kokemukset. Hänelle on
elämän eri vaiheissa sattunut mo-
nenlaisia asioita, joissa Jumala on
häntä auttanut ja johdattanut. Yh-

den esimerkin hän kertoo Nur-
meksesta, jonne rakennettiin hei-
nälatoa. Rakennustelineet olivat
jo ylhäällä, ja Johannes oli puis-
telemassa tellingiltä lumia pois,
kun ne pettivät. Hän syöksyi nuo-
len tavoin kohti maata ja varmaa
kuolemaa.

– Mutta isäni sai minut viime
hetkellä kiinni, niin ettei pääni
kolahtanut lattiaan. Siitäkin minä
selvisin ja sanon suoraa, että Ju-
mala auttoi minua!

Toinen tapaus on Helsingin
satamasta, jossa hän oli töissä.
Englannista oli tullut suuria näy-
teikkunoita, viisi metriä pitkiä ja
kolme metriä korkeita. Ne olivat
suurissa kuljetuslaatikoissa, jotka
painoivat tuhansia kiloja. Kun
laatikoita nostettiin, niiden piti
olla pystyssä. Trukin kuljettaessa
laatikkoa varastoon Johannes oli
tukemassa ikkunapakettia keskel-
tä, kaksi miestä piti sitä päistä.

Yhtäkkiä hän joutui niin ahtaalle
laivan viereen, ettei päässyt hyp-
päämään edes mereen.

– Lasilaatikko alkoi kaatua
kaikella painollaan minun päälle-
ni. Voi, voi, miten olisin siinä liis-
kaantunut! Mutta juuri ehdin hyp-
päämään alta pois ja sain vain pie-
nen raapaisun. Kyllä oli hengen-
lähtö lähellä! Koko porukka huu-
si, että nyt mies menee! Ja ikku-
nalasit menivät ihan säpäleiksi.

Johannes kertoo usein huo-
manneensa, heti tapahtuman jäl-
keen tai joskus vähän myöhem-
min, milloin Jumala on häntä aut-
tanut.

– Monta kertaa on sattunut,
että hengenlähtö on ollut hiuskar-
van varassa. On sattunut pahoja
tilanteita, mutta minulle ei ole
käynyt kuinkaan. Silloin tiedän,
että Jumala on taas varjellut mi-
nua!

■  Isä Hariton

Anteeksiantamus on
noussut haudasta

MMetropoliitalta

uuren viikon ja pääsiäisen tapahtu-
miin tihentyy koko pelastushistoria.
Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi
tuodakseen meille kestävän elämän
perustan ja iankaikkisen toivon.

Metropoliitta Ambrosiuksen
pääsiäistervehdys 2008

toajan syyllisyyttä ja kipua, joita nykyään toi-
sinaan liikaakin painotetaan.

Johannes Krysostomoksen pääsiäissaar-
nan sanoma on ajaton: ”Älköön kukaan itke-
kö syntejään, sillä anteeksiantamus on hau-
dasta noussut. Älköön kukaan pelätkö kuole-
maa, sillä Vapahtajan kuolema on meidät kuo-
lemasta vapahtanut… Kristus on noussut kuol-
leista, enkelit riemuitsevat; Kristus on nous-
sut kuolleista, elämä on voittanut.”

Pääsiäisenä Kristuksen ylösnousemuksen
ilo ja kirkkaus valaisevat tietämme eteenpäin.
Pääsiäisaika jatkuu 50 päivää, helluntaihin
saakka. Siksi uudistunein mielin tervehdim-
me toisiamme pääsiäistervehdyksellä: Kristus
nousi kuolleista!

Siunauksin
■  Metropoliitta Ambrosius

S
Kristus antoi itsensä maailman elämän edes-
tä. Hän on myös ylösnoussut kolmantena
päivänä.

Kärsimyksestä ja kuolemasta kulkee tie
ylösnousemuksen ihmeeseen. Kuolemaa ei
enää ole sanan varsinaisessa merkitykses-
sä, sillä Kristus muutti kuoleman portiksi
ikuiseen elämään, matkaksi Jumalan kirk-
kauden maailmaan.

Tyhjän haudan ihme antaa elämällem-
me ainutkertaisen syvyysulottuvuuden. Kun
olemme tästä osallisia, asettuvat oikeisiin
mittasuhteisiinsa meidän inhimilliset ja mo-
raaliset mittapuumme. Tämä koskee paas-
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Hengellistä opetusta

ika ja iankaikkisuus
ovat läsnä meissä joka
hetki, mutta katoavai-
nen aika kaikkine il-
miöineen voi tukahdut-

 ulottuvuudet
■  Ihminen ja maa-
ilma ovat sidoksissa
aikaan, mutta meillä
on mahdollisuus
kokea jo tässä ajassa
iankaikkisuutta, kir-
joittaa kirkkoherra
Timo Tynkkynen.
Suuren paaston ai-
kana etsimme kos-
ketusta pyhään, jon-
ka tulisi eheyttää
ajan haavoittama
ihmissielu. Jumalan
armosta voimme
”maistaa ja katsoa,
kuinka Herra on
hyvä” kirkkoveisun
sanojen mukaisesti.

Ajan
ajassa, jolla on selkeä alkunsa ja
loppunsa.

Aika ei ole kuitenkaan Juma-
lalle tarpeellinen, mutta hän ”an-
taa muuttua aikojen ja hetkien,
hän suistaa kuninkaat vallasta ja
nostaa kuninkaat valtaan”. (Dan.
2:21). Luomiskertomus myös
määrittää ajan laskemisen, seit-
senpäiväisen rytmin; työn ja levon
välisen suhteen. Aika muodostaa
kristillisessä ajattelussa lineaari-
sen näyn, jossa luotu aika päättyy
ja historia kohtaa loppunsa. Ihmi-
nen ja Jumala kohtaavat toisensa
kuitenkin jo tässä ajassa.

Erityisesti Vanha testamentti
on historian kirja, jossa seurataan
kehitystä luomisesta eteenpäin
Israelin kansan näkökulmasta.
Mennyttä voidaan tarkastella
muistin avulla, mutta tulevaisuus
on ihmisiltä suljettua alue. Vain
profeetat voivat avata sitä juma-
lallisen ilmestyksen kautta. Juma-
lan ilmoitus profeetalle tulevai-
suudesta palvelee pelastuksen sa-
nomaa ja sen toteutumista.

Uuden testamentin kertomuk-
set poikkeavat Vanhan testamen-
tin rakenteesta. Luotu aika ja ian-
kaikkisuus kohtaavat toisensa eri-
tyisellä tavalla. Jumalan Poika,
Kristus syntyy maailmaan. Juma-

A
taa kosketuksen iankaikkisuu-
teen. Paaston kilvoitustie voi ava-
ta meille kuitenkin suuria hengel-
lisiä näköaloja ja tehdä meidät
osallisiksi illattomasta päivästä.
Paasto opettaa meidät myös tun-
temaan ajan rajallisuuden, mutta
tuo meille valoisan toivon ian-
kaikkisuuden ja todellisen elämän
rajattomuudesta, Jumalan rakkau-
desta.

Raamatun näkökulma
Kristillinen näkemys ajasta ja sen
monista ulottuvuuksista pohjau-
tuu raamatulliseen lähtökohtaan.
Aika, joka on saanut alkunsa luo-
mistapahtumassa, käsitetään luo-
tuna. Aika on eräällä tavalla konk-
reettinen hetki, joka on sidoksis-
sa tiettyyn tapahtumaan, histori-
aan. Luomiskertomuksessa tämä
tulee esille sanoissa: ”Alussa Ju-
mala loi taivaan ja maan – – Tuli
ilta ja tuli aamu, näin meni ensim-
mäinen päivä.” (1. Moos 1:1–5)
Jumala itse on ikään kuin toises-
sa ulottuvuudessa, iankaikkisuu-
dessa, mutta luotu maailma elää
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la astuu konkreettisesti keskelle
ihmiskunnan aikaa ja historiaa.
Jeesuksen elämänvaiheet (synty-
mä, ristiinnaulitseminen ja ylös-
nousemus) ovat aikaan sidottuja
kerran tapahtuneita asioita, mut-
ta ne liittyvät iankaikkisen käsit-
teeseen. ”Aika on täyttynyt, Ju-
malan valtakunta on tullut lähel-
le.” (Mark. 1:15) Tästä alkaa lo-
pun eskatologinen odotus. Kris-
tuksen toinen tuleminen; ajan ja
historian päätös lähenee. Tämä
odotuksen aika on ihmiselle pa-
rannuksen ja etsimisen aikaa.
Lopun odotus ei ole kauhun täyt-
tämää vaan Jumalan armon tun-
temista ja sovituksen löytämistä.
Tulevaisuuden näkymä on loh-
dullinen ylösnousemuksen sävyt-
tämä aamu.

Kristillinen kalenteri
Ajan ulottuvuuksia mitataan ka-
lenterilla, sillä aika on luotuna
mitattavissa oleva asia. Kristityil-
lä seitsenpäiväisen viikon huipen-
nukseksi tuli juutalaisuudesta poi-
keten ylösnousemuksen päivä,
sunnuntai. Näin ajattomuus sitou-
tui yhä voimakkaammin kalente-
rin sanomaan. Vuodenkierron
keskipisteeksi kristillisessä kalen-
terissa muodostui pääsiäinen,
Kristuksen ylösnousemuksen juh-
la. Myöhemmässä vaiheessa mu-
kaan tulivat pyhien ihmisten
muistopäivät, ja bysanttilaisen
kristillisen kalenterin huipentu-
mana olivat pääsiäiskierto ja kak-

sitoista suurta juhlapäivää.
Kristillisten juhlien vietto ei

kuitenkaan muodostunut men-
neen ajan muistelemiseksi, kuten
Vanhan testamentin juutalaisuu-
dessa, vaan kyse on uskontotuuk-
sien julistamisesta. Sen vuoksi
esimerkiksi ortodoksinen kirkko
ei jouluna laula menneessä aika-
muodossa ”Kristus syntyi, kiittä-
kää” vaan se muistuttaa iankaik-
kisuuden ulottuvuudesta totea-
malla ”Kristus syntyy, kiittäkää”,
Jumala on tullut keskuuteemme
(joulukanonin 1. veisu). Luodus-
sa ja katoavassa ajassa on jo mu-
kana luomaton jumalallinen ikui-
suus. Luotua aikaa mitataan ka-
lenterilla, mutta varsinkin kirkol-
lisessa muodossaan se julistaa
iankaikkisuuden totuuksia.

Kristityt ottivat käyttöönsä
Rooman valtakunnan Julius Cae-
sarin ajalta peräisin olleen kalen-
terin. Nikean kirkolliskokous
vuonna 325 määritteli yhtenäisen
pääsiäiskäytännön, joka liitettiin
tähän niin sanottuun juliaaniseen
kalenteriin. Kristillinen juhlapäi-
vien vietto pyhitti maallisen elä-
män kierron. Esimerkiksi vuoden
alku muinaisen Rooman ensim-
mäisestä maaliskuuta siirrettiin
Konstantinus Suuren pakanahal-
litsija Maxentiuksesta saaman
voiton vuoksi ensimmäiseen
syyskuuta. Tästä alkoi myös or-
todoksisen kirkkovuoden laske-
minen. Kristinuskon voitto mää-
ritteli näin vuodenkierron alun, ja
Jumalaa pyydettiin siunaamaan
aika, jotta se johdattaisi ihmisen
pelastuksen tielle.

Usean vuosisadan ajan by-
santtilaisessa maailmassa kirkko
ja valtio elivät sinfoniassa, ja
ajankierron seuraaminen oli yh-
täläistä. Myöhemmässä vaihees-
sa huomattiin juliaanisen kalen-
terin epätarkkuus ja sen jääminen
vähitellen jälkeen todellisesta
ajankulusta. Rooman paavi Gre-
gorios VIII teetätti tarkemman
kalenterin, ja vuonna 1582 län-
nessä siirryttiin lokakuun neljän-
nestä päivästä suoraan lokakuun
viidenteentoista päivään. Näin
syntyi niin sanottu uusi ajanlas-
ku, gregoriaaninen kalenteri.

Vaikka kristityillä oli nyt kak-
si toisistaan poikkeavaa ajanlas-

kua, niin kirkollisessa mielessä
kumpikin täytti saman tehtävän
uskontotuuksien julistamisesta.
Molemmat tuovat iankaikkisuu-
den ulottuvuuden rajalliseen ajan-
käsitykseen.

Hengellinen ulottuvuus
Ihminen persoonana kulkee elä-
mänsä osallisena katoavaisuudes-
ta, luodusta ajasta sekä ikuisesta
jumalallisesta ulottuvuudesta
kahden maailman kansalaisena.
Ihminen on kosketuksissa sielun-
sa kautta niin sanotusta kahdek-
sannesta päivästä. Aika ja ikui-
suus kohtaavat ihmisessä; kysees-
sä on elämä.

Ajan rajallinen käsittäminen
kristillisessä ajattelussa on voi-
mavara. Rajallisuuden tulisi va-
pauttaa ihmisessä luovuutta ja
saada hänet toimimaan luomis-
työn hyvänä jatkajana. Lopun

ymmärtämisen tulisi saada mei-
dät toimimaan Jumalan puolesta
pahuutta vastaan. Aika ja ikuisuus
kamppailevat ihmisessä, ja siitä
syntyy elämä, joka on antanut
muun muassa lukuisille kirjaili-
joille äärimmäisen suuren innoi-
tuksen. Tästä esimerkiksi Feodor
Dostojevski ammensi suurien
romaaniensa sisällön.

Erityisen vaikuttava ajankäyt-
töön liittyvä kuvaus löytyy Dos-
tojevskin romaanista Idiootti. Ro-
maanin päähenkilö, ruhtinas
Myskin, kertoo kuolemaantuomi-
tun viimeisistä hetkistä. Kuvaus
on kirjailijan omakohtainen koke-
mus, joka jätti häneen lähtemät-
tömän pyhän etsimisen nälän. ▼

Ajan rajallinen käsit-
täminen on voimavara.
Lopun ymmärtämisen
tulisi saada meidät
toimimaan Jumalan
puolesta pahuutta
vastaan.



10 ANALOGI 2/2008

Dostojevski oli itse tuomittu kuo-
lemaan osallistumisesta vallanku-
moukselliseen liikehdintään, ja
hän toi tuntonsa esille romaani-
henkilön, ruhtinas Myskinin suul-
la.

Idiootissa kerrotaan, kuinka
teloitettava mies laskee elämän-
sä viimeisiä minuutteja. Ne ovat
hänelle äärimmäisen suuri rikka-
us, ja hän kokee jo iankaikkisuu-
den kosketuksen. Viimeisinä het-
kinä hän elää kiihkeästi: ”Jos voi-
sin saada elämän takaisin – mikä
loputtomuus! Kaikki olisi minun!
Minä muuttaisin silloin jokaisen
hetken kokonaiseksi vuosisadak-
si, en hukkaisi mitään, laskemal-
la laskisin jokaisen minuutin, en
tuhlaisi mitään suotta!” Läheisen
kirkon kupolien kimallus herättää
todellisen ymmärryksen, ja py-
hyys koskettaa tuomitun sielua.
Kuoleman läheisyys ja ikuisuu-
den kokeminen haavoittavat sie-
lua niin voimakkaasti, että tuo-
mittu toivoi teloituksen tapahtu-
van mahdollisimman nopeasti.

Yllättävä kuolemantuomion
peruminen merkitsi paluuta elä-
mään. Mikään ei enää koskaan
kuitenkaan ollut samanlaista. Pa-
luu takaisin ajan rajalliseen maa-
ilmaan oli raskas, koska siihen
tulisi sisältymään myös epäonnis-
tumisia.

Yhtälailla meillä paastokil-
voituksemme paljastaa epäonnis-
tumisemme ja raadollisuutemme;
meidän sidoksemme katoavaan ja
tuhoutuvaan aikaan. Paaston tar-
koituksena on kuitenkin syvälli-
semmin opettaa meidät näkemään
iankaikkisuuden todellisuuden.
Sen tehtävänä on auttaa meitä
löytämään kosketuksen pyhyy-
destä, joka muuttaa elämämme
toisenlaiseksi. Tällöin ei ole pa-
luuta entiseen kuolemaan johta-
vaan aikaan, vaan elämä suuntau-
tuu tästä ulos ylösnousemuksen
ajattomuuteen, iankaikkisuuteen.

■   Isä Timo Tynkkynen

Kirjoitus perustuu semiotiikan verkostoyli-
opiston Talvikoulussa 2.2.2008 pidettyyn esi-
telmään.

Ajan...

aikka molemmilla kan-
sankirkoilla on yhteis-
kunnassamme edelleen
poikkeuksellisen vahva
asema, niiden on yhä

Kirkolliset lehdet
tavoittavat
suomalaiset
■  Analogi-lehden
kustantajan Koti-
maa-Yhtiöiden vara-
toimitusjohtajan
Heikki Palaskarin
mielestä suomalais-
ten mediakulutus on
viime vuosina li-
sääntynyt merkittä-
västi ja samalla enti-
sestään pirstaloitu-
nut. Tämä johtuu
hänen mielestään
sanoma- ja aikakaus-
lehtien, ilmaisjake-
lulehtien, uusien
sähköisten medioit-
ten ja viihdetuotan-
non tarjonnan jatku-
vasta kasvusta. Me-
diakentässä ei tässä
tilanteessa enää kil-
pailla yksinomaan
lehtien levikistä ja
lukijamääristä vaan
ennen kaikkea ku-
luttajien ajasta.

V
vaikeampaa tavoittaa jäseniään
kirkollisten toimitusten ulkopuo-
lella ja saada heidät sitoutumaan
seurakunnan toimintaan.

Näin ollen nykyaikaisen vies-
tinnän merkitys on korostunut en-
tisestään niin, että sen tulisi olla
keskeinen työmuoto kirkossa ja
samalla olennainen osa seurakun-
tien perustehtävän suorittamista.
Tämän päivän käsittein määritel-
tynä voimmekin ajatella, että lä-
hes kaikki kirkon työ liittyy jol-
lakin tavoin viestintään.

Laajan lukijakunnan tavoitta-
minen ja nykyisestä mediatulvas-
ta erottuminen edellyttää myös
kirkollisilta lehdiltä mahdollisim-
man korkeaa laatutasoa, jonka tu-
lisi näkyä ennen kaikkea sisällös-
sä mutta myös kuvajournalismis-
sa, graafisessa suunnittelussa,
painatuksessa ja jakelussa. Sano-
man perillemeno edellyttää kai-
kilta lehden toimittamiseen osal-
listuvilta monipuolista osaamista
ja kirkon toiminnan perusteellis-
ta tuntemusta.

Kirkolliset lehdet ovat ennen
kaikkea jäsenlehtiä, jotka kerto-
vat kirkon toiminnasta ja tarjoa-
vat lukijoilleen sellaista sisältöä,
joka voi parhaimmillaan kosket-
taa, antaa tukea arkeen ja samal-
la vahvistaa kirkon jäsenyyttä.
Hyvä lehti antaa myös tietoa ja vi-
rikkeitä sekä herättää keskustelua
elämän perimmäisistä kysymyk-
sistä.

Neljäkymmentä lehteä
Kirkkopalvelut ry:n omistama

▼
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Kotimaa-yhtiöt on kustantanut
Kotimaa-lehteä vuodesta 1905 ja
seurakuntalehtiä 1970-luvulta al-
kaen. Kirkollisten lehtien määrä
on tänä aikana jatkuvasti kasvanut,
ja tällä hetkellä Kotimaa-yhtiöit-
ten kustannustoiminnan piirissä on
kymmenen kirkollisten järjestöjen
lehteä ja kolmekymmentä seura-
kuntalehteä, joiden jakelu kattaa
120 seurakunnan alueella yhteen-
sä 1,3 milj. taloutta.

Kustannussopimukset määrit-
televät työnjaon siten, että julkai-
sevat seurakunnat ja yhteisöt vas-
taavat aina lehden sisällöstä kus-
tantajan vastatessa tuotannosta.
Yhteisenä tavoitteena on mahdol-
lisimman korkealuokkaisten jul-
kaisujen aikaansaaminen. Kus-

tannuspalvelu sisältää lehden tai-
ton, painatuksen ja jakelun lisäk-
si myös sisällön kehittämisen
avuksi tarjottavia lisäpalveluja,
muun muassa seminaareja, kou-
lutusta, lukijatutkimuksia, juttu-
ja kuvapankin sisältöjä sekä verk-
kojulkaisujen toteuttamista. Yhä
useampi seurakuntalehti onkin jo
luettavissa internetissä joko nä-
köislehtenä tai liikkuvaa kuvaa ja
ääntä sisältävänä nykyaikaisena
verkkolehtenä (esim. www.koti-
maa.fi).

Ortodoksisten seurakuntien
palvelemista
Vuoden 2006 alusta alkaen Koti-
maa-yhtiöitten Viestintäpalvelut-
yksikkö on palvellut myös orto-

doksisia seurakuntia Analogi-leh-
den kustantajana, ja tänä kevää-
nä on allekirjoitettu sopimus Py-
hien Sergein ja Hermanin Veljes-
kunnan kanssa Aamun Koitto -
lehden kustantamisesta. PSHV
teki samanaikaisesti lehden toi-
mittamista koskevan erillisen so-

pimuksen LogosMedia Oy:n
kanssa.

Kotimaa-yhtiöitten muutkin
liiketoimintayksiköt ovat lisän-
neet yhteistyötä ortodoksisen kir-
kon kanssa, mikä näkyy muun
muassa Kirjapajan ja Verkkopal-
velujen tuotannossa. Viime vuo-
den kristilliseksi kirjaksi valittiin
Kirjapajan kustantama ja munk-
ki Serafimin kirjoittama teos Va-
paus.

Korkeatasoista tarjontaa
Eräänä näkyvänä osoituksena pai-
netun viestinnän merkityksestä
Suomessa on kansainvälisessäkin
vertailussa poikkeuksellisen kat-
tava seurakuntalehtien ja kirkol-
listen lehtien kustannustoiminta.
Kirkollisten lehtien välittämän
viestin tukena ja täydentäjänä
sähköiset mediat ovat viime vuo-
sina nopeasti yleistyneet, vaikka
toistaiseksi ne eivät ole pystyneet
miltään osin korvaamaan painet-
tua viestintää. Erityisesti nuorem-
missa ikäryhmissä internet ja
mobiiliteknologia ovat aikaansaa-
neet uudenlaista yhteisöllisyyttä,
joten on odotettavissa, että vies-
tinnän kehitys ja kilpailu kulutta-
jien ajasta edellyttävät kirkolta

Yhteisenä tavoit-
teena on mahdolli-
simman korkealuok-
kaisten julkaisujen
aikaansaaminen.

▼

■  Varatoimitusjohtaja Heikki
Palaskari tutustumassa juuri
ilmestyneeseen Analogiin.
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tulevaisuudessa entistä enemmän
resursseja.

Olemme rakentaneet kaunii-
ta kirkkoja keskeisille paikoille
kaikkiin asutuskeskuksiin, mutta
nykyisenä sähköisen median ai-
kakautena on erittäin tärkeää, että
kirkko näkyy kaikissa niissä vä-
lineissä ja verkostoissa, joissa ih-
miset liikkuvat. Kirkkorakennuk-
sissa, kirkkomusiikissa ja -taitees-
sa on pyritty aina toteuttamaan

parasta, mikä inhimillisesti on
mahdollista. Myös kirkollisessa
viestinnässä meidän tulisi pyrkiä
tarjoamaan jatkuvasti laadultaan
mahdollisimman korkeatasoisia
tuotteita ja palveluja.

Media kutsuu yhteyteen
Seurakuntalehdet ovat edelleen-
kin tehokkain keino tavoittaa
säännöllisesti kaikki seurakuntien
jäsenet, mukaan lukien kirkosta
vieraantuneet tai sen toimintaan
harvoin osallistuvat ihmiset. Kir-

kollinen viestintä eri välineissä ei
voi kuitenkaan koskaan korvata
aitoa seurakuntayhteyttä, mutta
hyvin toteutettuna se voi parhaim-
millaan palvella tehokkaasti seu-
rakuntien perustehtävän suoritta-
mista ja kutsua seurakuntalaisia
kirkon yhteyteen. Korkealuokkai-
silla kirkollisilla lehdillä voi sa-
malla olla myös erityisen suuri
merkitys seurakuntien ja kirkon
julkisuuskuvan muodostumiselle.

■  Heikki Palaskari

Kirkolliset lehdet...

▼

ysantin isät kertovat var-
sinkin ortodoksisen kirkon
juurista ja nykypäivästä.
Bysantin tuhatvuotisen
valtakunnan historiaan

Kirkkoisien tutkimusta

Bysantin isien opetus
■  Sukututkimus kiinnos-
taa nykyihmistä. Historial-
lisen mielenkiinnon lisäk-
si se tarjoaa tietoa itses-
tämme ja siitä perhekoko-
naisuudesta, mihin kuu-
lumme. Kirkon isien tutki-
mus muistuttaa sukututki-
musta: se on historiallises-
ti mielenkiintoista, mutta
antaa myös tietoa ja ym-

märrystä omasta kirkkokunnasta ja vielä
omasta uskonelämästäkin. Seuraavassa ly-
hennelmä professori Gunnar af Hällströ-
min esitelmästä, jonka hän piti Haminan
kirkon 170-vuotisjuhlassa viime kesänä.

ko. Kaikki nämä synodit tapahtui-
vat Bysantin aikaan, mutta myös
Bysantin alueella. Edustajia saapui
muualtakin, mutta itäisen Välime-
ren alueelle kokoonnuttiin. Synodit
ovat jo ilmiönä Bysantin isien pe-
rintöä. Mutta vielä enemmän ovat
sitä ne päätökset, mitkä tehtiin.

Mistä näissä kirkolliskokouk-
sissa puhuttiin? Jumalasta! Kristuk-
sesta! Kristuksen äidistä, Jumalan-
synnyttäjästä! Bysantin teologia on
vastamyrkkyä kaikelle sekularisaa-
tiolle ja maallistuneelle teologial-
le. Bysantin isät jättivät meille yk-
siselitteisesti teosentrisen (jumala-
keskeisen) ja kristosentrisen (kris-
tuskeskeisen) perinnön.

Moni Bysantin isä ajatteli, että
Jumala on Hyvyys ja Kauneus. Ja
ihmisiä rakastava. Tämä perusaja-
tus värjää Bysantin muitakin ilmi-
öitä. Kristinusko saa voimakkaasti
esteettisiä piirteitä. Ja tämä perintö
kiehtoo edelleen kirkkotaiteessa, li-
turgiassa, musiikissa. Mutta koros-
tuuko Jumalan hyvyys ja kauneus
liikaakin? Siinä määrin, että Juma-
lan vihasta ja tuomiosta tulee on-
gelma? Vastaus riippuu omasta va-
kaumuksestamme.

Bysantin varhaiset isät joutui-
vat pohtimaan, miten Jeesusta Kris-
tusta voidaan rukoilla ja palvoa.
Onhan palvonnan kohdistuttava
vain Jumalaan! Isien vastaus kuu-
lui: Totta kai voi palvoa, koska
Kristus on Jumala. Ja Jumalan Poi-
ka. Ja Isän virheetön kuva. Siksi
taiteessa Kristus onkin, ei mikä ta-

B
mahtui kuitenkin niin valtava mää-
rä ajatusta, uskoa ja toimintaa, et-
tei ole mahdollista tehdä täyttä oi-
keutta kaikelle. Maallisilta isiltä jää
usein lapsille perintö, ja hengelli-
siltä isiltä jää samoin hengellinen
perintö. Bysantin isien kohdalla siis
valtavan monipuolinen ja runsas

perintö. Kaikella, minkä perimme,
ei ole suurta arvoa, mutta yleensä
siihen mahtuu myös jotain meille
hyvin rakasta ja tärkeää. Bysantin
perintö ei välttämättä ole kokonai-
suudessaan enää omaksuttavissa,
mutta teologian, taiteen, musiikin
aloilla on hyvin paljon sellaista,
josta olemme kiitollisia edelleen.

Seitsemän synodin kirkko
Usein sanotaan, että ortodoksinen
kirkko on seitsemän synodin kirk-
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hän kertoi kanttorin kohdelleen häntä kaltoin: ”Olen laulanut kirkkokuorossa 35
vuotta, ja tässäkö kiitos?!” Nyt valtuustossa pohditaan, toimiko kanttori moraalises-
ti oikein.

Taustoista kerrottakoon, että kanttori oli pohtinut tämän kyseisen sopraanon
”irtisanomista” jo pitkään. Pitkän kirkkokuorouran tehneenä sopraano osasi juma-
lanpalvelukset unissaankin, mutta iän myötä laulu oli muuttunut alavireiseksi eikä se
kuulostanut enää kauniilta. Lisäksi sopraano oli luonteeltaan äkkipikainen ja loi kuo-
roon eripuraa. Kirkkokuoron nuorempi polvi oli lähestynyt kanttoria moneen ker-
taan valittaen, miten raskasta kyseisen sopraanon kanssa oli laulaa ja olla ylipäätään
tekemisissä. Kanttori päätyi pitkän harkinnan jälkeen ratkaisuun, jonka koko seura-
kunta sai seuraavalla viikolla tietää.

Toimiko kanttori moraalisesti oikein? Sympatiani jakaantuu kaikille: Ymmärrän
sopraanoa, joka haluaisi laulaa kirkkokuorossa kuolemaansa asti. Kirkossa laulami-
sesta oli tullut hänelle elämäntapa, ja kun se häneltä riistettiin, tunsi hän pettymystä
ja katkeruutta. Ymmärrän myös kanttoria, joka toivoo kirkkolaulun olevan kaunista
ja sopusointuista. Hän haluaa myös kuoron olevan toimiva sosiaalinen yhteisö, jossa
vallitsee keskinäinen kunnioitus. Ymmärrän myös seurakunnan valtuustoa, joka päät-
ti kokouksessaan olla ottamatta asiaan kantaa.

On helppoa spekuloida hypoteettisella tilanteella, jossa päärooleissa ovat neiti
Y ja herra X. Mutta entäs sitten, kun sopraano oletkin sinä ja minä olen kanttori?
Kun tarinan henkilöhahmot personoituvat, tilanne mutkistuu. Näin on käynyt mo-
nessa (kirkko)kuorossa.

Kirkkokuoron laulun tulisi kuvastaa jumalanpalveluksissa taivaallisen kuoron
laulua. Tavoite on korkea, ja luonnollisesti se luo kanttorille paineita. Minkälaisia toi-
menpiteitä kanttori saa tehdä tämän lähes paradoksaalinen tavoitteen saavuttami-
seksi? Saako hän uhrata korkean tavoitteen alttarille laulajan, jonka äänen kvaliteetti
tms. ei läpäise ”taivaallisen kuoron mittaria”? Toisin sanoen: Missä määrin kanttori
saa olla kunnianhimoinen?

Musiikkia ammatikseni tekevänä haluaisin sanoa: ”Kyllä! Kanttorin pitää olla kun-
nianhimoinen. Hänen tulee kehittää omaa osaamistaan, oman kuoronsa osaamista ja
koko seurakunnan musiikkikoulutusta niin korkealle kuin kykyjä riittää.” Tehtävä on
kuitenkin vaikea, sillä kanttori joutuu seurakunnan työntekijänä sukkuloimaan oman
kunnianhimonsa, sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ja yhteisen hyvän välillä. Jos
tästä tehtävästä selviää ilman konflikteja, nostan hattua!

Mikä on kertomuksen kanttorin tuomio? Toimiko hän moraalisesti oikein? Kirk-
kokuorosta erotettu sopraano sanoisi ”Ei!” Kirkkokuoron nuorempi polvi sanoisi
”Kyllä!” Itse haluan uskoa kanttorin toimineen omantuntonsa mukaan; hän valitsi
huonoista vaihtoehdoista vähiten huonoimman. Näin ollen olisin valmis antamaan
kanttorille synninpäästön.

Mutta mitä seurakunnassa tapahtui tämän jälkeen? Sopraano loukkaantui veri-
sesti ja piti vihaa kanttoria kohtaan hamaan kuolemaansa asti. Kirkkokuoro alkoi
elää uutta, kukoistavaa aikaa kanttorin tuntiessa siitä aina välillä syyllisyyttä. Valtuus-
to jatkoi entiseen malliin.

■   Mikko Sidoroff

hansa hurskas ihmeidentekijä mui-
den joukossa, vaan Kaikkivaltias,
kirkon korkeimmalla paikalla.
Mutta menivätkö Bysantin isät lii-
ankin pitkälle? Niin pitkälle, että
Kristuksen inhimillinen luonto jou-
tui vähemmälle huomiolle? Hänen
kiusauksensa, heikkoutensa ja kär-
simyksensä vaille niille kuuluvaa
vakavuutta? Tästä joskus kiistel-
lään. Mutta Bysantin isien kiista-
ton perintö on usko Kristuksen ai-
toon jumaluuteen.

Uusi Eeva
Jumalansynnyttäjä on myös keskei-
nen osa Bysantin isien perintöä.
Uusi Eeva kääntää ihmiskunnan
kehityksen suunnan. Mutta eikö
”Jumalansynnyttäjä” ole jo liikaa
sanottu? Mutta kun ensin on vuon-
na 325 todettu, että Kristus on Ju-
mala, lienee johdonmukaista tode-
ta vuonna 431, että Neitsyt on Ju-
malan äiti! Totta kai silloin puhu-
taan ihmiseksi tulleesta Jumalasta,
ei iankaikkisuudessa Jumalasta
syntyneestä Jumalan Pojasta.

Krysostomos saarnaa yhä
Käytännön kristillisyyden suhteen
Bysantin isät antoivat pyhityskil-
voittelun perinnöksemme. He oli-
vat vakuuttuneita siitä, että uskon-
elämässä voidaan edetä. Lapsi kas-
vaa, kristitty pyhittyy. Esimerkke-
jä tästä löytyi piispojen, marttyyri-
en, askeettien ja tietysti Raamatun
pyhien joukosta. Näistä kerrottiin
ja luettiin. Isät eivät olleet lohdut-
tomia pessimistejä. Pyhyyden kai-
paus on aidointa Bysanttia, siitä
huolimatta, ettei sieltä raadollisuut-
takaan puuttunut. Rukouksessa ta-
pahtuu ihmeitä – rukoilijassakin.
Onko tällä alalla mahdollisuus lii-
oitteluun? Ehkä, jos hengellisyyttä
ja pyhyyttä korostetaan siinä mää-
rin, että ruumiillisuutta ja syntisyyt-
tä vähätellään. Mutta juuri ”spiri-
tualiteetin” alalla, hengellisyyden
opettajina, Bysantin isien perintö
valtaa alaa nykypäivinä koko kris-
tikunnassa ja jopa sen ulkopuolel-
la. Nyt on aivan erityisesti syytä
muistaa Bysantin isistä Johannes
Krysostomosta ja hänen jättämään-
sä perintöä, sillä hän saarnaa yhä,
tuhat kuusisataa vuotta kuoleman-
sa jälkeen.

■  Gunnar af Hällström

eurakunnassa kuohuu! Kanttori vihjaisi liturgian jälkeen 75 vuoden ikään
ehtineelle pitkäaikaiselle kirkkokuoron sopraanolle, että hänen olisi ehkä
jo aika siirtyä eläkkeelle ja antaa tilaa vähän nuoremmille laulajille. Tästä
sopraano suivaantui ja lähti kirkosta ovet paukkuen ulos. Hän kirjoitti kit-
kerän kirjelmän seurakunnan valtuustolle, kirkkoherralle ja piispalle, jossa

Moraalin Moniottelija

S
Kanttori

P.S. Tiedote kaikille omien kuorojeni sopraanoille: Nuk-
kukaa yönne rauhassa; en tule erottamaan teistä ketään!
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ulttuurikeskus Sofia on
keskinäisen oppimi-
semme, vuorovaikutuk-
sen ja dialogin paikka.
Se vaalii ekumeenises-

■  Presidentti Tarja Halonen
puhui kulttuurikeskus Sofian
seminaarissa.

Kulttuurikeskus SOFIAN avajaiset

■  Kallvikissa sijaitseva kulttuurikeskus
Sofia avattiin virallisesti helmikuun alussa.
Keskus vihittiin käyttöönsä arkkipiispa
Leon toimittamalla vedenpyhityksellä.
Oman kirkkonsa tervehdyksen tilaisuuteen
toi arkkipiispa Jukka Paarma. Seurannees-
sa juhlaseminaarissa ”henkisyys ja muu-
tos” juhlapuhujina olivat presidentti Tarja
Halonen, pääjohtaja Reijo Karhinen, toh-
tori Sari Baldauf, kulttuurivientiyksikön
päällikkö Paula Tuomikoski sekä metro-
poliitta Ambrosius.

eminaarissa johti puhetta
toimitusjohtaja Pauli Aal-
to-Setälä. Avajaissanois-
saan hän korosti, että kult-
tuurikeskus Sofia on pe-

yhteisöllisyys on usein yksilöllis-
tä yhteisöllisyyttä, joka nojaa va-
linnanvapauteen ja luovuuteen.
Haluamme olla kaikki erilaisia ja
vapaita mutta kuitenkin samalla
tavalla kuin muut. Samalla kun
näissä saleissa ja tällä niemellä
pohdimme ratkaisuja ihmiskun-
nan suurimpiin haasteisiin, etsim-
me salaa sisimmässämme omalle
elämällemme merkitystä. Afrik-
kalaisen sananlaskun mukaan, jos
haluat liikkua nopeasti, kannattaa
juosta yksin. Mutta jos haluat
päästä pitkälle – lähde joukolla.
Täällä Sofiassa puolustamme hi-
tautta ja yhteisöllisyyttä. ■

S
rustettu edistämään hiljentymistä,
uskontojen välistä vuoropuhelua
sekä eettistä pohdintaa. Hän toi-
voi, että keskuksessa käydään
avointa ja rohkeaa dialogia kaikil-
le avoimen “City-Valamon” hen-
gessä.

– Henkisyys on maailmanlaa-
juinen megatrendi, jonka jokainen
yksilö löytää itsestään – uudelleen
ja uudelleen vuosituhansien jatku-
mona. Tämän hetken hengellinen

Enkelin siiven kosketuksia

H I T A U S ,   H I L J A I S U U S ,   I N T O H I M O

Metropoliitta Ambrosius
kertoi seminaarissa Sofian

lähtökohdista ja tavoitteista.
Seuraavassa lyhennelmä

hänen puheestaan. “K
sa hengessä Euroopan kristillisen
tradition parasta perintöä, välittä-
mistä, yhteisöllisyyttä ja rakkaut-
ta. Ovathan nämä ainoita luon-
nonvaroja, jotka eivät kulu käyt-
tämällä vaan kasvavat jakamalla
ja tuhlaamalla. Pyrimme myös
edistämään eri uskontokuntien
välistä vuoropuhelua.

14
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Seminaarit, luentotilaisuudet,
pyöreän pöydän keskustelut ja
taidetapahtumat sopivat loista-
vasti idän kirkon spirituelliin mil-
jööseen, jossa jo liturgisessa elä-
mässä on totuttu lyhyisiin saar-
noihin mutta pitkiin seremonioi-
hin. Erityisesti taiteen ilmaisukei-
not tuovat näkymättömän näky-
väksi, auttavat kohtaamaan ajan
ja iankaikkisuuden sisäkkäin, siis
tuovat enkelin siiven kosketuk-
sen. Pyhät ikonit, liturginen draa-
ma, tuohuksen tuli, suitsutuksen
savu sekä rukouksellinen kirkko-
laulu kauneudellaan muistuttavat
meitä, miten Kristus on kaiken
mystiikan ja hengellisen koke-
muksen sydämessä. Hänen valon-
sa ja kirkkautensa säteilee meil-
lekin iloa ja rakkautta, johon
saamme osallistua.

Tilaa hiljentymiselle ja
dialogille
Sofia on kulttuurikeskus. Jo sen
nimessä on monikerroksisesti läs-
nä kulttuurimme viisaustraditio-
ta. Sofia viittaa Platonin ja Aris-
toteleen, antiikin suurten ajatteli-
joiden, filosofiseen ja hengelli-
seen ajatteluun, jossa varhaiset
kirkkoisät näkivät jo välähdyksen
Pyhästä Hengestä. Kristillisessä
perinteessä Hagia Sofia merkitsee
Kristusta Pyhänä Viisautena, jol-
le tämän keskuksen kappeli on
pyhitetty.

Kulttuuriperintömme ei kui-
tenkaan elä menneisyydessä, mut-
ta juuri tradition aktiivinen vaali-
minen antaa paljon meille tänään.
Sofian tarkoituksena on vahvistaa
ja välittää ortodoksista perinnettä
sekä tuoda osaltaan suomalaiseen
yhteiskuntaan lisää arvokeskuste-
lua. Globalisaatio, Euroopan in-
tegraatio sekä kansallisvaltioiden
rajojen murtuminen edellyttävät
myös Suomelta aktiivista suhtau-
tumista monikulttuurisuuteen. Itse
asiassa ortodoksisuus ei Suomes-
sa historiallisesti ole ollut olemuk-
seltaan – vaikkakin käytännössä
– puristuksissa oleva vähemmis-
tökulttuuri vaan monikulttuurisen
Suomen ensimmäisiä pioneereja

”Meille rakas Suomen autonominen kirkko on
kuin kaikkein pyhimmän Hengen innostama hy-
vin purjehtiva laiva. Olemme ylpeä kaikista sen
pastoraalisen elämän tärkeistä tapahtumista,
jotka lupaavat sille myös tulevaisuudessa valoi-

saa kehitystä. Sydämellisesti ja isällisesti iloitsemme Teidän
Jumalan varjeleman Helsingin hiippakuntanne hengellises-
tä edistyksestä, jota ortodoksinen laumanne saa päivästä toi-
seen kokea, sekä niistä hyvistä asioista, joita Herran kaikes-
sa voimallinen käsi Teidän rakastetun pyhyytenne kautta te-
kee.”

”Kirjeenne mukaan tämä uusi ortodoksinen hengellinen
keskus tulee tästedes muodostamaan metropoliittakuntanne
hengellisen keskipisteen. Sen vuoksi olemme varma, että vih-
kimällä ja antamalla Jumalalle yhden sen saleista kappelik-
si Teillä on siinä jatkuvan armon ja elämän kokonaisuuden,
sekä sen hengellisen että käytännöllisen ja päivittäisen il-
mauksen, pyhityksen lähde ja koette selvästi Jumalan Sanan
läsnäolon ja hänen armonsa runsauden yhä runsaamman
säteilyn.”

”Kirjoittaen tämän Teidän Kristuksen rakastamalle piis-
puudellenne syvästi onnittelemme kaikkia Teidän kanssanne
ortodoksisen kulttuurikeskuksen hankkimisen, valmistelun ja
kaunistamisen hyväksi ponnistelleita, ja ilmaisten patriar-
kaalisen tyytyväisyytemme ja siunauksemme Jumalan Viisau-
den kappelin vihkimisen johdosta, vakuutamme Teille, että
pysyvästi rukouksellisesti muistamme Herran puoleen kan-
tamissamme rukouksissa kaikkia pyhän metropoliittakuntan-
ne jäseniä ja koko pyhää Suomen kirkkoa.”

”Näin toivoen, että kaiken lahjoittavan ja armolahjoja
jakavan kaikkein pyhimmän Hengen pyhittävä läsnäolo an-
taisi Teille jumalallista voimaa ja viisautta jalostaen tauko-
amatta Teidän ja valitun laumanne uudistumista Kristukses-
sa, anomme Teille hänen armoaan ja ääretöntä laupeuttaan.”

Kulttuurikeskus Sofian perustamiseen liittyen
Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka
Bartolomeos tervehtii vastauskirjeessään
metropoliitta Ambrosiusta. Seuraavassa ottei-
ta kirjeestä.

Patriarkan kirje

Konstantinopolin Kristuksessa
rakas veli B(artolomeos)

aikana, jolloin koko termi ei ollut
vielä käytössä.

Haluaisimme nähdä Sofian
kohtaamispaikkana, jossa on tilaa
dialogille, eettiselle pohdiskelul-
le ja hiljentymiselle. Sofia ei kat-
sele menneeseen Bysanttiin, Ve-
näjään tai Karjalaan. Se ammen-
taa erilaisista traditioista ja nyky-
päivän todellisuuksista. Samalla
se omassa ajassamme ja tilantees-

samme välittää ja tulkitsee itäistä
henkistä ja hengellistä traditiota
täällä Suomessa, idän ja lännen
kohtauspaikassa.

Monikulttuurisuuden mah-
dollisuutta edesauttaa kokemus
idän kirkon vuosituhantisesta rin-
nakkaiselosta islamin kanssa
Lähi-idässä ja muualla. Uskonto-
jen kohtaamiselle tärkeää on se-
kin, että ortodoksisen hiljentymis- ▼
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perinteen parhailla ilmenemis-
muodoilla, esimerkiksi Jeesus-
rukouksella, on useita selkeitä
yhtymäkohtia Aasian suurten us-
kontojen meditaatioon sekä elä-
mäntapakysymyksiin. Valmiiksi
rakennetun ”koelaboratorion” tar-
joaa Sofialle naapurimme, Vuo-
saaren monikulttuurinen maahan-
muuttajayhteisö.

Vastauksia luovalle luokalle
Suomessa ortodoksinen kirkko eri
yhteisöineen näyttää tarjoavan
kodin monelle luovalle ihmisel-
le, joka etsii syvällisellä tavalla
elämän suuriin kysymyksiin vas-
tauksia. Sofiassa on heille tarjol-
la ”luova luokka” pohdintojensa
ympäristöksi.

Kuitenkin, kiistanalaisen Flo-
ridan luovan luokan urbaanissa
yhteisöllisessä hyörinnässä jää
kaipaamaan jotain oleellisesti ih-
misyyteen kuuluvaa. Se on tilaa
ja kunnioitusta hiljentymiseen,
pysähtymiseen, myös tyhjentymi-
seen, ja sitä kautta mahdollisuu-
delle latautumiseen, luovuuteen,

kasvuun. Luovuuden ja innovatii-
visuuden kannalta tärkeää on löy-
tää myös rauhallisen elämisen
jaksoja, tasapainoista, seesteistä
ja stressitöntä elämäntapaa. Hita-
us tarkoittaa oman elämän hallin-
taa, tietoisuuden syvenemistä ja
oman rytmin kuuntelemista.

Tuottamalla erilaisia malleja
hiljentymiselle ja myös yksilöllis-
tä ohjausta siihen Sofia tarjoaa
osaltaan yhden vaihtoehtoisen
ympäristön kiireelle ja huippuun
viritetylle tehokkuudelle.

Askeesin mahdollisuus
Retriittiliikkeestä ja muusta hil-
jaisuuden viljelystä kristilliset kir-
kot ovat löytämässä yhden megat-
rendin. Tämä yhdistettynä askeet-
tisen tradition uudentyyppiseen
nousuun muissakin suurissa us-
konnoissa saattaa olla nykyihmi-
selle maailmanlaajuinen kohta-
lonkysymys, tai pitäisikö sanoa
selviytymisstrategia.

Länsimainen elämäntapa on
syvällisessä murroksessa. Perin-
teiset kirkot ovat tässä suhteessa

suurten haasteiden edessä, kun
arkipäivän materialismi on pitkäl-
ti peittänyt alleen askeesiin, paas-
toon ja yksinkertaiseen elämän-
tyyliin sitoutuneet kristilliset
ihanteet, tai ne on ”ulkoistettu”
luostareihin, joissa pieni, herkkä
mystikoiden ja elämäntapaintoi-
lijoiden joukko vaalii niitä mui-
den puolesta. Sofia omalta osal-
taan on mukana hakemassa uutta
suuntaa, jossa pitkän aikavälin
ekologiset tavoitteet nostetaan
kvartaalitarkastelun yläpuolelle.

Etsimisen intohimoisuus
Kaikkeen tähän tarvitaan passio-
nia, intohimoa suhteessa oman-
tunnon, näkyväisen ja näkymät-
tömän maailman etsimiseen. Hi-
taus ja hiljaisuus eivät sulje pois
intohimoa, vaan päinvastoin tar-
joavat alustan ja kohtauspaikan
intohimoisille ja luoville ajatuk-
sille. Siitä nousee myös meidän
sitoutumisemme ja halumme pa-
nostaa täysillä siihen, mikä elä-
mässä on tärkeintä.

■  Isä Hariton

▼
Kulttuurikeskus...
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

ansainvälisesti ehkä tuntuvimmat muutok-
set ovat olleet Romanian iäkkään patriar-
kan Teoctistin kuolema ja Danielin va-
linta hänen seuraajakseen menneen syk-
syn aikana ja nyt tammikuussa Kreikassa

Ortodoksisten kirkkojen johdossa
on tapahtunut viime kuukausina
merkittäviä vaihdoksia

Uusia johtajia

K
tapahtuneet asiat. Saapunut suruviesti kertoo ark-
kipiispa Kristoduloksen poismenosta.

Saimme elävän kosketuksen arkkipiispa Kristo-
dulokseen hänen toissa kesänä tekemällään viralli-
sella vierailulla kirkkoomme ja maahamme. Olen ta-
vannut hänet vuosia aikaisemmin ja viimeksi arkki-
piispa Paarman kanssa Athosvuoren matkamme
yhteydessä syksyllä 2006.

Arkkipiispa Kristodulos oli hyvin energinen ja
ahkera kirkon johtaja. Hiukan vajaassa kymmenes-
sä vuodessa hän ehti tekemään varsin paljon. Arkki-
piispa on muun muassa vihkinyt yli kolmanneksen
nyt virassa olevista piispoista. Jotkut Kristodulok-
sen lausunnot ja toimet saivat heti tuoreeltaan laa-
jaa huomiota ja myös kritiikkiä ainakin kreikkalai-
sissa lehdissä. Arkkipiispa oli valmis kommentoimaan
oman maansa ja Euroopan unionin poliittisia ja yh-
teiskunnallisia ratkaisuja. Mieleen palautuu hänen kii-
vas intoilunsa uskontokunnan merkitsemisestä hen-
kilökortteihin. Asialle löytyi vastustajia, ei vain po-
liittiselta puolelta vaan myös maan piispakunnasta.
Eräänä heistä oli nyt Kristoduloksen jälkeen arkki-
piispaksi valittu Hieronymos. Jotkut arkkipiispan
kommentoinnit olivat mahdollisesti tarpeettomia tai
antoivat ainakin aihetta turhalle kritiikille. Esimer-
kiksi tällaisesta voi nostaa Suomea Eurovision lau-
lukilpailuissa edustaneen yhtyeen arvostelun.

Eräänä esimerkkinä arkkipiispa Kristoduloksen
ehkä tietynlaisesta vallanhalusta oli taannoinen Thes-
salonikan metropoliitan valinta ja kysymys vuonna
1912 turkkilaisilta vallatun Pohjois-Kreikan hiippa-
kuntien asemasta. Perinteisesti Thessalonikan met-
ropoliitan vaalin ehdokaslista on alistettu Konstan-
tinopolin patriarkan hyväksyttäväksi. Kristodulos ei
kuitenkaan suostunut tähän, minkä johdosta Kons-
tantinopoli hyväksyi valinnan vasta 6.2.2008 eli vas-
ta kolme vuotta Kreikan kirkon piispainkokouksen
suorittaman valinnan ja arkkipiispan äskettäisen kuo-
leman jälkeen. Näiden hierarkkien välit eivät arvat-
tavasti olleet kaikilta osin kunnossa.

Edellä kirjaamistani muutamista esimerkeistä ja
niiden merkityksestä voidaan toki olla monta miel-

tä. Merkillepantavaa ja erityisen myönteistä arkki-
piispa Kristoduloksen kaudessa oli mielestäni se, että
Kreikan kirkolla oli oma selkeä linjansa ja päättäväi-
nen keulakuva. Tämän mahdollistivat yhtäältä arkki-
piispan luonne ja toisaalta hänen koulutuksensa ja
kokemuksensa. Hänellä lienee ollut selkeä opposi-
tio, joka nosti nyt arkkipiispan virkaan toisentyyp-
pisen henkilön.

Uusi arkkipiispa Hieronymos valittiin 7.2.2008.
Hän oli jo edellisessä arkkipiispan vaalissa Kristo-
duloksen vastaehdokkaana. Nyt valitsijat katsoivat
sekä hänen laajan kokemuksensa että kirkkopoliit-
tisen linjansa olevan tehtävään sopivan. Arkkipiispa
Hieronymos on opiskellut aluksi arkeologiaa ja vaih-
tanut sittemmin teologiaan. Hän aloitti opintonsa
Ateenan yliopistossa ja jatkoi opintojaan aluksi Grat-
zissa Itavallassa ja myöhemmin Regensburgissa ja
Münchenissä Saksassa. Thivan (Theban) ja Levadian
metropoliitaksi Hieronymos valittiin vuonna 1981.
Suuren hiippakunnan esipaimenena hän on osoitta-
nut esimerkillistä organisointikykyä ja taitoa innos-
taa papistoaan yhtäältä opiskeluun ja toisaalta mo-
nipuoliseen seurakunnalliseen työhön.

Tulevaisuus näyttää, missä määrin Kreikan or-
todoksisen kirkon linja muuttuu.

Ainakin suhteet Konstantinopolin patriarkaatin
suuntaan tulevat arvattavasti lämpenemään, ja eh-
käpä uusi arkkipiispa pidättäytyy suuremmassa mää-
rin kommentoimasta maansa politiikkaa ja yhteis-
kunnallista elämää. Toivottavasti emme kuitenkaan
puhu mistään välikauden valinnasta.

■   Arkkipiispa Leo

ARKKIPIISPA LEON 60-vuotisjuhlat ovat
Kuopiossa 6. ja 8. kesäkuuta. Syntymäpäiväonnittelujen

vastaanotolle perjantaina 6.6. voi varata ajan arkkipiispan
kansliasta. Mahdolliset muistamiset Karjalan hiippakunnan

säätiön arkkipiispa Leon nimeä kantavaan lasten ja
vanhusten rahastoon. Säätiön tilinumerot ovat: Kuopion
Osuuspankki 560005-2219190, Nordea Pankki 107830-
234046, Sampo Pankki 800010-71031943. Tiedonanto-
osaan onnittelijoiden nimet. Juhlapäivään liittyen arkki-
piispa Leo toimittaa liturgian Kuopion Pyhän Nikolaok-

sen katedraalissa sunnuntaina 8.6. klo 9.

Monia vuosia!Monia vuosia!
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

otimaa-lehdessä oli an-
siokas kirjoitus paas-
tosta, jossa kirjoittaja
sanoo: ”Luterilainen
paasto ei ole kärsimys-

Suuri paasto
Kärsimystäkö vai iloa?

isä Herman siunaa pyhitetyllä
vedellä paastoruoat. Ensimmäise-
nä otetaan lautaselle muistelurii-
si, jossa ei ole rusinoita eikä ris-
tiä vaan värikkäitä hedelmiä.
Marttyyri Teodoros ei ollut taval-
linen vainaja vaan kirkastunut
pyhä (ks. Synaksarion / helmikuu,
17.2. sivu 269).

Paaston kohokohtia
Paastonajassakin on omat koho-
kohtansa. Ihmistä aivan kuin roh-
kaistaan ja lohdutetaan riemulli-

myös joskus määräsi helpotuksen
ja sanoi aina: ”Minä otan tämän
synnin päälleni.”

Suuren paaston ensimmäisel-
lä viikolla trapesa eli ruokasali on
suljettu, ja ruokailu on keittiössä.
Kolmena ensimmäisenä päivänä

on kevyttä tattikeittoa, jossa vuo-
rotellen perinteisesti vaihtelevat
ohraryynit, makaroni ja riisi. Jäl-
kiruokana on puuro. Jotkut sisa-
rista ovat kokonaan syömättä igu-
menian siunauksella kolme päi-
vää. Neljänä iltana kuuntelemme
iki-ihanaa Andreas Kreetalaisen
katumuskanonia. Siitä löytyy
kaikki omat inhimilliset puut-
teemme. Perjantaina marttyyri
Teodoros Teronin (Alokkaan)
juhlana sitten siirrytään trapesaan.
On ollut ennen pyhitettyjen lah-
jain liturgia ja rukouspalvelus
Teodorokselle, jossa siunataan
muisteluriisi. Palvelusten jälkeen

Kuvat: sisar Magdaleena

■  Lintulan portti
talvipuvussaan.

Paastoruokien
siunaus.

K
tä vaan riemullista asettumista
Jumalan sanan ruokittavaksi.
Paasto ei ole ensi sijassa ruoka-
listan riisumista. On kyse tur-
huuksien, häiriötekijöiden ja Ju-
malan tahtoa rikkovien asioiden
poissulkemista.”

Nyt meillä ortodokseilla on
suuri paasto. Miten riemullinen
aika se onkaan, vaikka kilvoitel-
la pitää kovasti. Ruokapaaston
noudattaminen luostarissa on hel-
pompaa kuin maailman ihmisil-
lä. Ruoasta päättävä tekee kerral-
laan koko viikon ruokalistan, ja
helppo on kaikkien sitä noudat-
taa. Tietysti otetaan huomioon
ruokavaliota vaativat. Pois on sul-
jettu maito, juustot, liha, kanan-
munat ja kalakin melkein koko-
naan. Kalapäiviä paastossa on
tänä vuonna virallisesti vain pal-
musunnuntai. Poikkesimme sään-
nöstä ja tarjosimme lauantaina
kalaa, kun oli igumenia Antoni-
nan kuoleman kymmenvuotis-
päivä. Kun hän oli elossa, hän

18
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sella tapahtumalla. On Herran ris-
tin ylentämisen sunnuntai keskel-
lä paastoa, jolloin pääsiäisen ai-
rueena lauletaan pääsiäiskanoni.
Sebastian 40 marttyyrin juhla on
teksteineen puhutteleva. Viiden-
nellä viikolla torstaina kuulemme
taas katumuskanonin luettuna ja
laulettuna kokonaisuudessaan.
Tätä seuraa akatistoksen lauantai,
jossa lauletaan tuhat vuotta van-
ha akatistoshymni. Lasaruksen
lauantaina palmusunnuntain aa-
ton palveluksissa on jo pääsiäisen
esimakua. On tavallisuudesta
poikkeava järjestys, jopa laule-
taan “Niin monta kuin teitä on
Kristukseen kastettu, te olette
Kristukseen pukeutuneet.” Tämä
päivä on minulle yksi paaston
kohokohdista. Palmusunnuntaina

lapset käyvät virpomassa, ja sit-
ten alkaakin jo odotettu suuri viik-
ko eli piinaviikko. Seurataan
Kristuksen kärsimystietä päivä
kerrallaan. Palvelukset ovat pi-
tempiä. Edessä häämöttää jo ylös-
nousemuksen valo. Väsymys
unohtuu ja suuren juhlan odotus
täyttää mielen.

Ruokapaasto ei yksistään rii-
tä. Tarvitaan rukousta ja mielen ja
hengen paastoa. Vihasta ja kau-
nasta pidättäytymistä, lähimmäi-
sen huomioonottamista, nälkäisen
auttamista. Valamolainen-lehdes-
tä (4/90) löytyi Hehkuvasta Hiil-
loksesta 1-3/1976 otettu kirjoitus
”Erään vanhuksen elämänohjeet”
Lintulan luostarin kätköistä:
”Nöyrtykää kaikkien kristittyjen
edessä, niin Herra, teidän Juma-
lanne, tulee rakastamaan teitä ja
iloitsemaan teistä. Osoittamatta
närkästymistä kestäkää kärsimät-
tömyyttä ja järjettömyyttä, type-
ryyttä ja aiheetonta vihaa. Älkää
tuomitko ketään, älkää maksako
pahaa pahalla, rakastakaa kaikkia,
kaikille antakaa anteeksi, olkaa
kaikkien palvelijoita.”

Oivallinen parivaljakko
Athosvuoren isä Efraim opetti
Valamon seminaarissa paastosta:
”Ellei ihminen pidättäydy ruois-
ta ja juomista muulloinkin kuin
vain erityisinä kirkon kaikille
määrääminä paastonaikoina, eli

ellei hän noudata itsehillintää ruo-
an ja juoman määrässä myös
paastottomina päivinä, hänen ru-
kouksensa – rukous ylipäätään,
mutta aivan erityisesti mielessä
tapahtuva sisäinen rukous – ei
löydä vastakaikua Kristukselta
eikä tule vastaanotetuksi. Mieles-
sä tapahtuva lakkaamaton ruko-
us ja tiukennettu paasto muodos-
tavat oivallisen parivaljakon. Ne
ovat kaksi siipeä, joitten avulla
ihmisen on mahdollista nousta
hengen korkeuksiin.”

Olemme luostarissamme etu-
oikeutettuja, sillä kaikissa palve-
luksissa meillä on joka päivälle
varattu omat tekstit laulettavaksi
ja luettavaksi. Olemme etuoikeu-
tettuja. On minea eli päivän py-
hien muisto, paastotekstit, kah-
deksansävelmistö Oktoekhos. Isä
Johannes Seppälä on suomenta-
nut kreikasta kaiken mahdollisen
koko vuotta varten, ja meidänkin
kaapissamme on näitä käännök-
siä lähes 50 kansiota A4-lehtisi-
nä. Unelmanani on, että ne jos-
kus saataisiin käsiteltyinä sidot-
tuina vihkosina. Osaammekohan
kirkossamme olla kiitollisia siitä
suuresta työstä, minkä isä Johan-
nes on tehnyt jumalanpalvelus-
tekstien suomentamisessa. Näin
meille on avautunut pääsy kirk-
komme liturgisen elämän pohjat-
tomiin rikkauksiin.

Ylösnousseen Kristuksen
valo valaiskoon meitä kaikkia!

■  Igumenia Marina

■  Sisar Kaarina
paistaa blinejä.

Suomen ortodoksisen kirkon myönteinen jäsenmäärän
kehitys jatkui myös vuonna 2007. Kirkkoon kuului viime
vuoden lopussa 61 159 henkilöä. Kirkon lähes kaksi vuo-

sikymmentä kestänyt myönteinen väestökehitys jatkui siis myös
viime vuonna, mutta kasvultaan pienempänä kuin aikaisem-
min. Kasvua on ollut aikaisempina vuosina jopa kaksinkertai-
nen määrä.

Seurakuntiin liittyi uusia jäseniä yhteensä 938. Kirkosta
eronneita oli nyt 490, mikä on suurin määrä vuosiin. Huomat-
tavan osan kirkkoon liittyneistä sai jäsenikseen jälleen suurin
seurakunta Helsinki, 385 uutta jäsentä. Kastettuja oli 526 ja
kuolleita 714. Lukujen suhde on pysynyt ennallaan. Sellaisia
avioliittoja, jossa ainakin toinen oli ortodoksisen kirkon jäsen,
solmittiin 334. Avioliittoja purettiin 289.

Karjalan hiippakunnan yhteentoista seurakuntaan kuului

Ortodoksisen kirkon väestömäärä lisääntyi
21 573 jäsentä, Helsingin hiippakunnan kahdeksaan seurakun-
taan kuului 32 232 ja Oulun hiippakunnan viiteen seurakun-
taan 6 986 jäsentä. Lintulan luostarin sisaristossa oli neljätois-
ta ja Valamon luostarin veljestössä seitsemän jäsentä.

Kirkollishallituksessa pidettävässä keskusarkistossa oli kir-
joilla 347 henkeä. Edellä mainittuihin lukuihin sisältyy myös
poissaoleva väestö. Läsnä oleva kirkon väkiluku oli vuoden päät-
tyessä jäsenrekisterijärjestelmän tuottaman tilaston mukaan
58 378 henkeä.

Suurin seurakunta on Helsinki, johon kuului vuoden 2007
lopussa 19 350 jäsentä. Seuraavina ovat Joensuu (5 666), Kuo-
pio (4050), Tampere (2 808) ja Turku (2 666). Jäsenmäärältään
pienin seurakunta on Kiuruvesi (533 jäsentä). Muut alle tu-
hannen jäsenen seurakunnat ovat Lieksa (802), Kotka (940) ja
Rautalampi (982).
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ommunistinen Albanian
valtio julistautui vuoden
1967 kulttuurivallanku-
mouksessa perustuslail-
lisesti ateistiseksi. Kir-

Kirkon ajallinen ylösnousemus

Uhrauksia
pelkäämätön
nöyryys
■  FT, TM Esko Nikander tarkas-
telee Jim Forestin kirjan pohjalta
Albanian ortodoksisen kirkon
selviytymistä kommunistisen
sorron alta uuteen kukoistukseen.

Jim Forest, The Resurrection of
the Church in Albania. Voices of
Orthodox Christians. WCC
Publications, Geneva. 2002. 128 s.

telut hän teki aivan 2000-luvun
alussa.

Kirkon kärsimyksen ja ylös-
nousemuksen todistajista kosket-
tavimpia ovat lukuisten naisten
haastattelut. Hengellisesti antoisia
ovat arkkipiispa Anastasioksen ja
metropoliitta Johnin opetukset
ortodoksisesta uskosta. Julkaisun
tyyliin pätee sen esipuheen kirjoit-
taneen entisen Kirkkojen maail-
manneuvoston pääsihteerin Kon-
rad Reiserin luonnehdinta, jonka
mukaan kirjan tapauskertomuksis-
sa yksittäiset ihmiset eivät koros-
tu liikaa. Haastatellut antavat nöy-
rän todistuksen siitä, miten he ovat
saaneet olla Pyhän Hengen käytös-
sä jo kuolleeksi väitetyn kirkon
ylösnousemuksessa.

Punaisia munia
Idän ja lännen välisen kulkureitin
ansiosta ortodoksisuuden juuret
Albaniassa ulottuvat apostoliseen
aikaan ja maantieteellisesti etelä-
osiin. Pohjoisosat ovat olleet Roo-
man kirkon vaikutuksen alaisia.
Ottomaanien valta-aika ulottui
1400-luvulta 1900-luvun alkuun,
jolloin tehokkain veropakottein
kansasta huomattava osa käänny-
tettiin islamiin. Vanhastaan eri ryh-
mien välillä vallitsi keskinäinen
suvaitsevaisuus. Kommunismin
kukistumisen jälkeisessä tilantees-

sa uskonnollisten ryhmien rauhan-
omainen kanssakäyminen on jäl-
leen todellisuutta.

Kommunismi tuotti tuhoa eni-
ten albanialaisten sielulle. Neuvos-
toliitto tai edes kommunistinen
Kiina eivät ole pyrkineet niin täy-
delliseen uskonnollisen elämän
tuhoamiseen kuin Hoxhan Alba-
nia. Merkillistä on se, että vaikka
tuhoamattomista pyhistä paikois-
ta oli tehty jopa asevarastoja, nii-
den pyhyys ei kadonnut ihmisten
mielistä. Uskovaiset kävivät salaa
entisissä kirkoissa tai niiden rau-
nioilla rukoilemassa. Kuitenkin
arkkipiispa Anastasioksen mukaan
kerran opitusta pelosta on vaikea
päästä vapaaksi.

Kotejakin koskenut uskonnon
harjoittamisen ehdoton rikoslain
piiriin saattaminen tarkoitti sitä,
ettei ikoneja, Raamattuja tai mui-
ta näkyviä uskon merkkejä saanut
omistaa. Ristin merkin tekeminen
tai aterian siunaaminen olivat ran-
gaistavia tekoja. Hautamuistomer-
keissä ei saanut olla uskonnollisia
tunnuksia. Hoxhan Albania ylpei-
likin asemallaan maailman ensim-
mäisenä Jumalasta täysin vapau-
tettuna valtiona.

Kotietsinnöissä uskovaiset
kokivat myös ihmeitä. Ikoneita oli
kätketty vaatteiden alle, mutta et-
sinnät eivät tuottaneet tulosta. Ko-

K
kot ja moskeijat suljettiin, uskon-
nollisista juhlista ja nimistä tehtiin
lain vastaisia. Lähes kaikki papit
ja monet uskovaiset maallikot van-
gittiin tai kuolivat kidutuksiin. Ko-
tihartauksista tehtiin rikosasia.
Enver Hoxhan (k. 1985) johtama
Albania oli täysin eristäytynyt, vi-
haa ja pelkoa kansalaisiinsa kylvä-
nyt valtio.

Kommunismin kukistuttua
vuonna 1990 seurakunnat ilmaan-
tuivat vähitellen maanalaisista kät-
köpaikoistaan. Yksi näistä oli or-
todoksinen kirkko, joka on Alba-
nian vanhin ja perinteisesti suurin
kirkkokunta. Arkkipiispa Anasta-
sioksen johdolla kirkko nousi hen-
gellisesti ja aineellisesti ja on osal-
listunut Albanian yhteiskunnan ter-
vehdyttämiseen ja demokratian
lujittamiseen.

Jim Forestin toimittama julkai-
su Albanian kirkon ylösnousemuk-
sesta on koskettavaa ja sielua ra-
vitsevaa luettavaa. Teos kertoo Fo-
restin haastattelemien uskovaisten
äänellä kristittyjen vainojen pi-
meimmistä vuosikymmenistä ja
tapahtuneesta kirkon ilmiömäises-
tä uudelleen elpymisestä. Haastat-
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dissaan tällaisissa tilanteissa ollut
Maria Cicio toteaa, ettei Jumala
sallinut heidän nähdä noita pyhiä
esineitä, vaikka ne olivat heidän
nenänsä alla. Ihmeet eivät rajoit-
tuneet vain näihin tilanteisiin.

Marian kertoman mukaan pää-
siäisenä he maalasivat kanamunia
punaisiksi. Oli vain pidettävä huoli
siitä, että pienimmätkin kuoren
palaset tulivat poltetuiksi. Lapsia
oli kiellettävä mainitsemasta mi-
tään punaisista munista. Kerran
kuitenkin Elizabeta Xhokaxhin
tytär sattui koulussa mainitsemaan,
että meidän kana munii punaisia
munia. Perhe selvisi pelkällä säi-
kähdyksellä. Myös Kreikasta lähe-
tettävän liturgian seuraaminen ra-
diosta kuului pääsiäisen viettoon:
”Sytytimme kynttilän. Ikkunat oli
peitetty huovilla. Asetimme leipää
ja viiniä radion päälle. Tämä oli
meidän pyhä ehtoollisemme.” Jot-
kut menivät ylös vuorille rukoile-
maan pidätetyksi tulemisen uhal-
lakin.

Myös salailmaisuja käytettiin
esimerkiksi tähän tapaan:” Nouda
villaa lampaista, niin että Franji voi
kutoa vaatteita lapsille.” Viestin
saatuaan pappi tiesi, että lähettäjät
paastoavat ja ovat valmistautumas-
sa pyhään ehtoolliseen. Paastoa
pidettiin kokonainen viikko.

Skandaali
Arkkipiispa Anastasios (synt.
1929) eli nuoruutensa Kreikassa
aikana, jolloin maallistuneet aat-
teet, sodat, politiikka ja talous
näyttivät saaneen yliotteen ihmis-
ten mielistä. Monet hänen ikäto-
verinsa eivät pitäneet ortodoksista
kirkkoa juuri muuna kuin mennei-
syyden koristeellisena vaatteena.

Anastasioksen hengellinen
herääminen liittyy toiseen maail-
mansotaan ja Kreikan sisällisso-
taan. Näissä oloissa hän lukioiäs-
sä kyseli: ”Missä on vapaus ja mis-
sä on rakkaus?” Monet löysivät
vastauksen kommunistisesta liik-
keestä. Anastasios ei voinut käsit-
tää, että kommunismista tai mis-
tään muustakaan puolueesta kum-
puaisi vapaus ja rakkaus.

Anastasios muistelee rukoil-
leensa polvillaan: ”Oletko sinä ole-
massa? Onko totta, että on olemas-

sa rakkauden Jumala? Osoita rak-
kautesi. Anna minulle merkki.”
Anastasioksen mukaan Jumala
vastaa tällaiseen rukoukseen. Ih-
minen vain tajuaa, että hän on Ju-
malan edessä.

Anastasioksen matemaattinen
lahjakkuus nosti lähipiirissä odo-
tuksia pääsystä suosituille aloille
yliopistossa. Kuitenkin kamppai-
lu vei hänet lähemmäksi kirkkoa.
Vapauden ja rakkauden näkeminen
oleellisimmaksi ihmisyydessä
merkitsi kääntymistä kohti Kris-
tusta. Anastasios hakeutui teologi-
siin opintoihin, mikä oli skandaali
toisenlaisia arvoja edustaneessa
lähipiirissä.

Arkkipiispana Anastasios täh-
densi teologian harjoittamisen ole-
van mahdotonta ilman antautumis-
ta. Kirkko tarvitsee nuoria, jotka
ottavat teologisen koulutuksensa
vakavasti. Tämä tarkoittaa, ettei-
vät teologian opinnot ole heille
ammatin valintana toinen tai kol-
mas vaihtoehto. Antautuminen
rakkaudelle, uhrautumiselle ja an-
teeksi antamiselle ovat kirkon kas-
vatustyön tavoitteet.

Ylösnousemuksen
todistajia
Tefta Kugen kuvauksesta välittyy
ilo, jonka jumalanpalveluselämän
salliminen synnytti uskovaisissa:
”Kun vuonna 1991 kuulin, että
Neitsyt Marian ilmestykselle py-
hitetystä kirkosta tulee jälleen elä-
vä kirkko, olin niin iloinen, että
kuljin talvisäästä huolimatta pal-
jain jaloin kirkkoon. Toisetkin
juoksivat. Aloimme heti pestä kirk-
koa. Se oli sanoinkuvaamattoman
likainen. – – Ensimmäisenä pääsi-
äisenämme professori Beduli joh-
ti kuoroa. Hän oli johtanut kuoroa
jo silloin, kun olin 12-vuotias. Kii-
tän Jumalaa kaikista ihmisistä, jot-
ka ovat auttaneet siinä, että minus-
ta tuli ortodoksinen kristitty – van-
hempiani, pappeja ja muita. Ei ole
minun ansioni, että olen ortodok-
si. Se on heidän työtään.”

Arkkipiispa Anastasios ja met-
ropoliitta John korostavat, että
Kristuksen ylösnousemuksen voi-
ma on yhteydessä kärsimyksen
kantamiseen ja jakamiseen. Pääsi-
äinen ei ole ristin takana vaan ris-

tin sisällä.
Kristus ei parantanut halvaan-

tunutta halvaantuneen uskon vuok-
si vaan hänet tuoneiden uskon
vuoksi. Ylösnousemususko on yh-
teisöllistä. Usko on yhdessä ajat-
telemista, yhdessä rukoilemista ja
yhdessä toimimista. Me rukoilem-
me yhdessä ja olemme tästä toisil-
lemme vastuussa. Kirkon rakenta-
minen tarkoittaa sitä, että ihmiset
ymmärtävät yhdessä rukoilemisen
merkityksen.

Kirkko ei ole itseään vaan
myös niitä varten, joilla ei ole mi-
tään mihin uskoa. Nykyisessä Al-
baniassakin jotkut vihaavat kirk-
koa. Se on heidän valintansa. Kirk-
ko ei pidä ketään vihollisenaan.
Kirkossa rukoilemme niiden puo-
lesta, jotka meitä vihaavat ja nii-

Pääsiäinen
ei ole ristin
takana vaan
ristin sisällä.

den puolesta, jotka meitä rakasta-
vat. Viimeisellä tuomiolla pelas-
tuksemme on yhteydessä siihen,
miten olemme kunnioittaneet tois-
ta. Kunnioittaminen merkitsee
Ylösnousseen säteilyn näkemistä
toisessa kulttuurissa tai paikassa
kuitenkin pitämällä kiinni kristil-
lisyytemme alkuperäisyydestä.
Näin tuomme maailmalle jotain
erityistä.

Kirjan viesti
Jim Forestin teoksen viestinä on
ihmeen mahdollisuus. Se mitä on
tapahtunut Albanian kirkolle, on
mahdollista myös siellä, missä
hengellinen herkkyys on köyhty-
nyt. Pyhän Hengen tuomasta va-
paudesta nouseva uhrauksia pel-
käämätön nöyryys pelastaa maail-
man. Vehnänjyvän on ensin kuol-
tava, jotta se voi tuottaa hedelmää.

■  Esko Nikander
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”Ydinpappi” Sakarilla

Teksti: Simo Ojanen

■  Viidettä ydinvoimalaa Eurajoen Olki-
luotoon rakentavien suomalaisten käsipa-
rien joukossa on rakentajia myös ulko-
mailta. Jo pelkästään puolalaisia on mu-
kana peräti toistatuhatta. Kuinka ydinvoi-
man rakentajien sielunhoito on järjestet-
ty? Löytyykö Satakunnassa puolalaiselle
ortodoksille tai serbille sapattina kappeli,
jossa voi arjen jälkeen hiljentyä?

inakin Porin ortodoksi-
sessa kirkossa on sydän-
talven liturgioissa nähty
muun muassa sekä puo-
lalaisia että serbejä.

moni-
kielinen
seurakunta

en sielunhoidosta niin hyvin kuin
mahdollista, vakuutti ”ydinpappi”
eli työmaan päätoiminen pastori
Sakari Leppänen. Hän vastaa
koko ydinvoimalatyömaan ”sie-
lunhädästä” jo kolmatta vuotta.

– Kuljen päivittäin alueella
papin virkapuvussa ja koetan olla
näkyvästi esillä yleisissä tiloissa.

Varsinaiselle työmaalle minulla ei
tietenkään ole asiaa. Meille saa-
puu runsaasti vuokratyövoimaa,
eivätkä vuokraajat ihan ensim-
mäiseksi ajattele työntekijöitten-
sä sielunhoitoa. Työmaakielenä
on Olkiluodossa englanti. Monet
puolalaiset puhuvat saksaa, ja
minä juttelenkin ”asiakkaitteni”
kanssa lähinnä englanniksi ja sak-
saksi. Joskus saatetaan tarvita tul-
kin apua, kun kyseessä on harvi-
naisempi kieli.

Katolinen messu
– Suurin osa puolalaisista on ka-
tolilaisia, ja niinpä onkin jo va-
kiintunut käytäntö, että Eurajoen
kirkossa järjestetään joka toinen
sunnuntai katolinen messu, jon-
ka toimittaa isä Peter Gebara
Turusta. Messuun osallistuu lähes
kolmesataa henkeä, ja voi kyllä
todeta, että mukana ollaan suurel-
la hartaudella. Katolilaiset turvau-
tuvat sielunhoidossa omaan pai-
meneensa. Minuun turvautuvat
luonnollisesti ennen muuta suo-
malaiset sekä englanniksi ja sak-
saksi kommunikoivat.

– Minulla ei ole ihan tarkkaa
käsitystä siitä, kuinka paljon
meillä on ortodokseja, mutta on
hieno asia, jos serbit ovat löytä-
neet hengelliseksi tyyssijakseen
Porin ortodoksisen kirkon. Myös
muutamat latvialaiset ovat orto-
dokseja. Oletan työmaallamme
olevan myös muslimeja, koskapa
kerran aluetta kierrellessäni näin
sementtiin piirretyn nuolen, jon-
ka alla luki Mekka.

– Olen mukana työmaatoimi-
kunnassa, jossa käsitellään työ-
maan turvallisuutta sekä työnte-
kijäin palkkaus- ja vapaa-ajan
kysymyksiä. Tällä hetkellä suun-
nitellaan ulkomaalaisten tutustut-
tamista asuinympäristöönsä Eura-
joella ja Raumalla. Työmaallam-
me oli pappi myös atomivoima-
lan ykkös- ja kakkosvaiheen ai-
kana. Silloista pappia tituleerat-
tiin atomipapiksi. Minä olen mie-
luummin ydinpappi: välitän ydin-
voimalan työväelle hengellistä
ydintä – ylhäältä!   ■

A
Entä, miten muitten kirkkokunti-
en sielunhoito on järjestetty?

– Kyllä me pyrimme huoleh-
timaan ulkomaalaisten rakentaji-

Ortodoksitkin saavat sielunhoitoa
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Lelulaatikko on usein lapsille aarre-
arkku, johon ei saa koskea tai aina-
kaan sieltä ei saa laittaa mitään ros-

kiin (ei edes rikkinäisiä leluja). Näin paas-
tonajan hengessä voitaisiin ruveta teke-
mään näistäkin aarteista uusioleluja. Sääs-
tyy lapselta luopumisen vaikeus ja van-
hemmilta muutama euro.

Tarvitset:
●   nuken pään,
●  harsokangasta, kankaisen nenäliinan
tai minkä tahansa kankaanpalan,
●  kynän tai pienen kepin,
●  lankaa,
●  siiviksi esimerkiksi foliopaperia, ker-
takäyttölakanaa tai vaikka talousmyssyn.

Laita kynä harsokankaan keskeltä
nuken päähän vartaloksi. Muotoile siivet
ja kiinnitä langalla ne kankaaseen. ”Ko-
ristele” oman mielen mukaan, ja enkeli
on valmis.

Kun ei käytetä liimaa eikä saksia, niin
harsokangasta ja talousmyssyäkin voi-
daan käyttää edelleen toiseenkin tarkoi-
tukseen. Kaikkia mahdollisia rikkinäisiä
nuken päitä tai pehmoleluja voi hyödyn-
tää käsinuken tekoa varten, ja lapset voi-
vat esittää hienoja teatteriesityksiä.

■   Leena Lomu

Askartele luovasti
Barbiesta
enkelkäsinukke

Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@pp.inet.fi

Julian päiväkirjasta

Olen 10-vuotias Juulia. Minulla on iso-
veli Daniel ja pikkusisko Anastasia.  Isä
on liikkamaikka ja äiti tietsikka-alalla.

Äidin kiireisiin tulee suuri muutos, kun
meille syntyy kesällä vauva.

Minä olen vähän omituinen. Pienestä
asti minua on kiinnostanut yliluonnolliset
jutut: keijukaiset, maahiset, mystiset tapah-
tumat, mutta erityisesti enkelit. Enkeleiden
puoleen on helppo kääntyä toiveiden, su-
rujen ja kiitostenkin kanssa. Ihan pienenä
minulla oli mielikuvitusolentoja. Elvis-pap-
pa huolehti kouluun menosta ja Säde-keiju
piti seuraa metsässä. Enkelit ovat näyttäy-
tyneet silloin, kun niillä on ollut jotain il-
moitusasioita. Viime aikoina en ole ehtinyt
koulun takia enää ”seurustel-
la” muille näkymättömien
olentojen kanssa, mutta aina
silloin tällöin jotain erikoista
putkahtaa esiin.

Äiti on ortodoksi ja isä
luterilainen. Me käydään kir-
kossa aika harvoin. Varmaan
johtuu eniten vanhemmista,
kun ne ovat aina menossa.
Kyllä siellä olisi ihan mukava
käydä, kun se kanttorikin aina
pyytää laulamaan sinne kuo-
roon. Mielelläni minä sinne
menenkin, kun aika kuluu silloin paljon no-
peammin. Minä pidän laulamisesta, ja kirkos-
sa on niin paljon katseltavaakin. Ikonit ovat
ihania. Isompana minäkin rupean maalaa-
maan noita pyhiä kuvia. Nyt en vielä jaksa
keskittyä, kun se on niin pikkutarkkaa ja sy-
vällistä touhua.

Paras ystäväni on Nonna, joka on sa-
masta uskontoryhmästä, ja me asutaan aika
lähekkäin. Vähän ennen paaston alkua us-
sanope sai meidät houkuteltua sovintosun-
nuntain ehtoopalvelukseen. Kirkko oli hä-
märä, ja palveluksen jälkeen kaikki pyysivät

toisiltaan anteeksi. Me mietittiin, että miksi
ihmeessä täytyy pyytää kaikilta anteeksi, kun
eihän me niitä kaikkia mummoja edes tun-
neta, mutta siitä tuli hyvä mieli. Ajattelin raa-
hata paaston aikana perheenikin kirkkoon.
Äidillä onkin omantunnon tuskia, kun ei
ehdi käymään kirkossa laulamassa, mutta nyt
hän lupasi, että tulee ainakin muutamaan
paastoliturgiaan ennen suurta viikkoa. Pää-
siäisyönpalvelukseen ainakin mennään, kun
se on perinne.

Sain viime keväänä ihanan synttärilah-
jan. Olin ruikuttanut pitkään koiraa. Halu-
sin sellaisen hylätyn, joka tarvitsee turvalli-
sen ja rakastavan kodin. Isäni vei minut koi-
ratarhaan, ja yksi sekarotuinen puolivuoti-

as luppakorva valitsi minut
omistajakseen. Sen nimi on
Runo, jonka kanssa me leiki-
tään ja käydään ulkoilemassa.
Daniel ei siitä pahemmin väli-
tä, joten Anastasian kanssa me
kilpaillaan Runon mielisuosi-
osta. Onneksi se ei loukkaa
ketään ja on aina yhtä iloinen
nähdessään minut. Harmi, ett-
en voi viedä sitä kirkkoon, kun
sinne ei saa tuoda eläimiä. Se
varmaan tykkäisi haistella suit-
sutuksen ja tuohusten maail-

maa. Yhteen aikaan harrastin ratsastusta, ja
kerran sinne tuli pappi ja siunasi sen tallin
kaikki hevoset. Lähiseudun asukkaat olivat
tuoneet ulkopuolelle muitakin eläimiä, ja mi-
nusta se oli tosi siisti juttu. Eläimet antavat
ihmisille niin paljon mukavia tunteita, että
kyllä niitäkin täytyy välillä kiittää ja arvos-
taa siunaamalla.

Minusta pitää elää tässä ja nyt. Minulla
ei ole mitään pitkäntähtäyksen suunnitel-
mia. Elämä vie minua omalla painollaan. Toi-
vottavasti en tee liikaa tyhmyyksiä.

Jatkuu seuraavassa numerossa…
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■  Virpomavitsakilpailun kolme parasta kukantekijää. Keskellä I
palkinnon saanut Kaisaleena Minkkinen Kuusankoskelta. Oikealla
II palkinnon saanut Maarit Koverola Haminasta. Vasemmalla III
palkinnon saanut Lahja Wartiainen Kouvolasta. Kuvasta puuttuu
erikoismaininnan saanut kukantekijä Tamara Lamponen.

■  Kaisaleena Minkkisen "MM"-virpomavitsakukka 2008.

Seurakunnan diakoniatyöllä
tarkoitetaan seurakunnan
jäseniin suuntautuvaa pal-

velustyötä, toisista huolehtimista
ja välittämistä, ihmisten kohtaa-
mista ja myös seurakunnallista
yhteisvastuuta jäsenistönsä tar-
peista. Diakoniatoiminta on ennen
kaikkea seurakunnan sisäistä tu-
kitoimintaa mutta se voi myös re-
surssien rajoissa suuntautua yhtei-
sön ulkopuolisiin kohteisiin ja
henkilöihin. Toimintaan voi kuu-
lua suoraa sosiaalista ja pienimuo-
toista taloudellista avustamista,
mutta suurelta osin se on kuiten-
kin ihmisten tapaamista, keskus-
telua, kuuntelua sekä avustamis-
ta erilaisissa pienissä ongelmissa
ja askareissa.

Seurakunnassa toteutetaan
eriasteista diakoniatyötä viikoit-
tain ja jopa päivittäin. Sitä teke-
vät seurakunnan kirkkoherra ja

Diakoniatyö Haminan
seurakunnassa

muu papisto sekä periaatteessa
kaikki ne seurakunnan työnteki-
jät ja luottamushenkilöt, jotka
joutuvat jatkuvasti tekemisiin ih-
misten kanssa. Tätä työtä he te-
kevät sekä tehtävissään että nii-
den ulkopuolella. Useimmiten työ
on niin paljon muuhun toimintaan
liittyvää, ettei sitä välttämättä
edes tiedosteta diakoniatyöksi.
Seurakunnan työntekijöitä ja luot-
tamushenkilöitä lähestytään eri-
laisissa asioissa, ja työ voi olla
pelkästään keskustelua ja kuun-
telua mutta myös myötätuntoa,
suoraa auttamista, tukea ja neu-
vojen antamista. Se voi olla osa-
na maahanmuuttajatyötä, ja on
ollut tapauksia, jolloin seurakun-
taan muuttavaa on tuettu ja ohjat-
tu lähes tyhjistä lähtökohdista
asunnon hankintaan ja elämän al-
kuun uudessa kotimaassaan. Seu-
rakunnan työntekijöiden ja luot-

tamushenkilöiden lisäksi diakoni-
aa toteuttavat tiistaiseurat ja Ha-
minan Pyhän Annan seura. Seu-
rakunnassa on myös monia hen-
kilöitä, jotka omatoimisesti ja va-
paaehtoisesti, asiasta suurempaa
ääntä pitämättä, käyvät tapaamas-
sa syrjäytyneitä tai sairaita ja van-
huksia ja auttavat heitä erilaisis-
sa tarpeissa.

Haminan seurakunnassa toi-
mii seurakunnanvaltuuston valit-
sema diakoniatyötoimikunta, jon-
ka tehtävänä on kirkkoherran
apuna koordinoida, suunnitella
sekä omalta osaltaan myös orga-
nisoida ja toteuttaa seurakunnan
jäsenille suunnattavaa diakonia-
työtä. Päättyneellä vaalikaudella
2005–2007 toimikuntaan on kuu-
lunut seitsemän jäsentä, joista
kaksi oli papistoon kuuluvia ja
loput maallikoita.

■   Jukka Jauhiainen,
diakoniatyötoimikunnan
jäsen ja sihteeri 2005–2007

■  Virpomavitsakilpailun tuomarit: Karjalanliiton puheenjohtaja Markku
Laukkanen, teol.tri Tarja von Creutlein ja opettaja Anna Laukkanen ovat
valinneet kolme parasta virpomavitsaa.
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■  Koko perhe otti osaa kilpailuun.
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■  Takkatulen ääressä lämmittelemässä Saara, Heljä, Sonja, Lidia, Milja ja Aleksi. ■  Lasten taidetta.

■  Taiteilijat: Saara, Milja ja Noora.

Kuvia lastenleiriltä
Katso myös takakantta.
KUVAT: JOUNI KORHONEN
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KUVAT: ARI STENBERG

Forssan
rukoushuone
Uusien tilojen
käyttöönottojuhla
20. tammikuuta 2008

■  Forssan luterilaisen seurakunnan tervehdyksen toivat kirkkoherra
Esa Löytömäki ja kirkkoneuvoston jäsen Aura Petteri.

■  Anneli Nuoranne iloitsi kaikkien Forssan ortodoksien puolesta
oman rukoushuoneen saamisesta.

■  Juhlatilaisuus ravintola Sävelessä.

Isä Markus saarnaa
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Pyhän Nikolaoksen kirkon
kellot kutsuivat pimeneväs-
sä illassa 3. helmikuuta

meitä seurakuntalaisia sytyttä-
mään tuohuksia pyhien ikonien
eteen ja osallistumaan sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelukseen.
Siinä isä Veikko Lisitsin ja isä
Aarne Ylä-Jussila palvelivat

Paastoon laskeutuminen
ja blini-ilta
TEKSTI: SINIKKA LEHIKOINEN
KUVAT: VANJA BALCIN

■  Seurakunnan papisto blinipöydän äärellä.

tummissa paaston ajan puvuis-
saan. Kuoro lauloi paastonajan
mollivoittoisia stikiroita. Välillä
polvistuimme paastorukoukseen:
”Minun elämäni Herra ja Valtias,
estä minusta laiskuuden, velttou-
den, vallanhimon ja turhanpuhu-
misen henki…” Kuulimme myös
isä Veikon lämpimät sanat, joka
kehottivat meitä muistamaan
paastokilvoituksessamme ruko-
uksen ja ennen kaikkea katumuk-
sen merkityksen. Sillä ilman ka-
tumusta ei ole myöskään anteek-
siantoa. Keskinäisen rakkauden ja
anteeksiannon ilmapiirin vallites-
sa kuoro lauloi lopuksi pääsiäis-
stikiraa: ”Kristus nousi kuolleis-
ta, kuolemalla kuoleman voitti ja
haudoissa oleville elämän antoi!”

Näin olimme laskeutuneet

suureen paastoon, ja meihin oli
tarttunut jotain sen hengellisestä
mielialasta ja surumielisyydestä.
Olimme valmiita siunauksen saat-
telemina yhdessä muiden kanssa
lähtemään paastokilvoituksen
vaativalle tielle, ensin oman elä-
mämme suuntaa tarkistaen ja
myöhemmin Kristuksen kanssa
kärsimystietä kulkien pääsiäisen
ylösnousemusiloon.

Blini-ilta
Blini-iltaa vietimme perinteiseen

nut erittäin näyttävän blinipöy-
dän.

Ensin isä Veikko Lisitsin siu-
nasi ruoat, sitten kävimme otta-
maan ruusuliinalla koristellulta
pitkältä pöydältä blinejä ja mie-
lemme mukaisia täytteitä niiden
kanssa nautittavaksi. Tarjolla oli
suolaista ja makeaa sekä erilaisia
salaatteja: sieni-, vihannes-, pork-
kana-, kaali/puolukka- ja kurkku-
salaatteja. Oli myös mätiä, silliä,
sipulia, suolakurkkuja, punajuu-
ria ja smetanaa. Makeana vaihto-
ehtona oli blinien ja kuuman teen
kanssa hunajaa, erilaisia hilloja ja
kermavaahtoa.

Ilta sujui mukavasti tuttujen
kanssa kuulumisia vaihtaen ja bli-
neillä herkutellen. Blini-illassa oli
noin sata henkilöä. Illasta kerty-
neet tulot käytetään seurakunnan
diakoniatyön hyväksi.

Sirkka Paasosen tapaan (5 annosta)
Ainekset:
1 l haaleaa maitoa
50 g hiivaa
5 tl suolaa
5 munaa
10-15 rkl smetanaa
tai kermaviiliä
5 dl vehnäjauhoja
5 dl tattarijauhoja
paistamiseen voita

Sekoita hiiva maitotilkkaan, lisää keltu-
aiset, suola ja jauhot. Lisää smetana.
Peitä taikina ja anna kohota tunnin. Vat-
kaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja se-
koita taikinaan. Paista pieniä blinejä kau-
niinruskeiksi molemmin puolen.

BLINIT

tapaan Nikolaossalissa jo seitse-
männen kerran sovintosunnuntain
ehtoopalveluksen jälkeen. Taita-
va seurakuntaemäntä Sirkka
Paasonen oli yhdessä ahkerien
”diakoniasisarten” kanssa katta-

■  Blini-illan
kutsuva
ateria on
katettu.
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Rovasti Veikko Lisitsin opastaa maahanmuuttajia
toimimaan oikein:

 OHJEITA MAAHANMUUTTAJILLE

Suomessa kuulutaan kirk-
koon. Venäjältä ja muual-
ta niin sanotuista ortodok-

sisista maista Suomeen muutta-
neille on varsin luonnollista liit-
tyä Suomen ortodoksisen kirkon
jäseneksi.

Liittyminen tapahtuu seuraa-
vasti. Otat mukaasi passin ja ke-
lakortin ja tulet kirkkoherranvi-
rastoon (Kymenlaaksonkatu 2,
arkisin klo 9-13 ja lisäksi keski-
viikkoisin klo 16-18) ja allekirjoi-
tat liittymisasiakirjan. Mikäli Si-
nulla on ala-ikäisiä lapsia, he voi-
vat liittyä samalla.

Lapsen kastekysymys. Kun
olet saanut seurakunnasta kastee-
seen liittyvän lapsen tietojen il-
moittamislomakkeen, soitat kirk-
koherranvirastoon tai papille tai
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Kotkan seurakunnan ikoni-
kerholaiset ovat kokoon-
tuneet maalausharrastuk-

sensa parissa jo kymmenen vuo-
den ajan. Kuusihenkinen ryhmä
aloitti toimintansa tammikuussa
vuonna 1998 taiteilija ja ikoni-
maalari Mirjam Laineen johdol-
la. Viimeiset puolitoista vuotta
ryhmä on jatkanut harrastusta
omillaan opettajan vetäydyttyä
työstä. Suurin osa ikonikerhon
jäsenistä on harrastanut maalaa-
mista jo kymmenien vuosien ajan,
mutta myös aloittelijat hyväksyt-
tiin mukaan uuteen kerhoon. En-
nen Laineen opetuskautta osa
ryhmästä maalasi muun muassa
ikonimaalari Irene Schyzin joh-
dolla. Ikonikerholaiset ovat kym-
menen vuoden aikana maalanneet
ikoneita rukouksella ja palavalla
innostuksella noin kahden ikonin
vuosivauhdilla. Ryhmä on pitänyt
myös useita näyttelyitä muun

■  Ikonikerholaiset maalaavat parhaillaan kirkkovuoden suurista juhlista kertovia ikoneita
sekä lahjaksi annettavaa suurikokoista pyhän Nikolaoksen ikonia.

Ikonikerholla kymmenvuotisjuhla
TEKSTI JA KUVA:
MARJA LUUMI-LAASONEN
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muassa kotkalaisessa Galleria
Nikolaissa. Tällä hetkellä maala-
reilla on työn alla Kotkan Pyhän

Nikolaoksen kirkkoon tuleva
kirkkovuoden suuret juhlat -iko-
nisarja.

tulet käymään kirkkoherranviras-
tossa. Samalla voidaan sopia kas-
tepäivä. Suomessa ei ole tapana
ilmoittaa lasta maistraattiin, jos
on tarkoituksena kastaa lapsi.

Jumalanpalveluksiin liittyviä
käytännön asioita
Jumalanpalvelukset ovat lauan-
taisin ja juhlapäivien aattoina (vi-
gilia klo 18 ja sunnuntaisin ja juh-
lapäivinä liturgia klo 10). Katu-
muksen sakramentille voi osallis-
tua vigilian jälkeen, mutta siitä
täytyy ilmoittaa papille.

Myös avioliittoon vihkimis-
asiat selvitetään kirkkoherranvi-
rastossa.

Ortodoksiseen uskoon liittyy
kodinpyhitys. Kun olet saanut
kotisi kutakuinkin järjestykseen,

sovi papin kanssa, milloin kodin-
pyhitys toimitetaan

Suomessa jokainen lapsi ja
nuori saa oman uskontonsa mu-
kaista uskonnonopetusta. Myös
ortodoksit saavat peruskoulussa
ja lukiossa oman tunnustuksen
mukaista uskonnonopetusta. Mi-
käli asioissa on epäselvyyttä, ota
yhteys seurakunnan kirkkoher-
raan tai ortodoksista uskontoa
opettavaan seurakunnan työnteki-
jään.

Kotkan ortodoksisen seura-
kunnan papit: isä Veikko Lisitsin,
kirkkoherra, isä Aarne Ylä-Jussi-
la, isä Viktor Maksimovski (asuu
Lahdessa).

■   Isä Veikko Lisitsin
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Suuren paaston ja hiljentymisen keskellä on
Imatralla perehdytty Soja Murto-Hartikaisen
sarafaanikurssilla itäisen ihmisen pukuun ja
juhlapukeutumiseen

Karjalaisen puvun
koreutta

Sarafaanikurssin järjesti Imat-
ran tiistaiseura yhdessä
PSHV:n ja Kristillisen opin-

tokeskuksen kanssa. Opettajana
kurssilla oli artesaani Soja Murto-
Hartikainen, joka omassa työssään
on erityisesti perehtynyt kansallis-
pukuihin, mutta irrottelee luovuut-
taan erityisesti sarafaaneja ja fere-
sejä ommellessaan.

Miten karjalainen tausta ja or-
todoksisuus ovat vaikuttaneet ura-
valintaan ja työhön? Miten elämän
eri osa-alueet sulautuvat kokonai-
suudeksi nuoren käsityöammattilai-
sen arkeen? Pohtiessamme uranva-
linnan kriteerejä Soja myöntää, että
käsityön ammattilaisten lapsena
yrittäjän ja käsityöläisen ammatti ei
ollut itsestään selvä valinta. Tuttua
oli nimittäin se, että yrittäjän arki
on vaihdellen työn puutetta ja ko-
vaa työtä, elanto ei tule itsestäänsel-
vyytenä. Kuitenkin lopulta Soja
haki Lappeenrannan Käsi- ja taide-

■  Kansallispukuompelija Soja Murto-
Hartikainen valmistamassaan sarafaani-
puvussa.

taidonnäyte. Niin myös Sojalle, ja
vaikka hän sanoo nauttivansa vä-
reistä ja kauniista materiaaleista, on
hänelle erityisen tärkeää, että koko-
naisuus on kaunis ja yksityiskohdat
ovat kauniit sekä laskokset suorat ja
laadukkaat.

Koreus saa näkyä
Käyttötarpeesta riippuen on sarafaa-
niin hankittu erilaisia materiaaleja.
Kun on ollut juhlan aika, myös vaat-
teissa on annettu koreuden näkyä.
Soja tunnustaa, että oma karjalainen
tausta varmaan vaikuttaa mielty-
mykseen valita sarafaaneihin näyt-
täviä ja värikylläisiä kankaita ja kiil-
täviä koristeita. Sarafaani sopii niin
nykyiseen arkeen kuin juhlaankin,
samalla tavalla kuin se on Sojan
suojärveläisille esi-äideilläkin sopi-
nut. Erityisesti oman kirkon tilai-
suuksissa tuntuu luontevalta pukeu-
tua juhlavasti. Kirkossa on aina ym-
märretty, että suuri hengellinen juh-
la heijastuu kokonaisvaltaisesti sii-
tä osallisiksi päässeistä.

Vaikka sarafaanit ja feresit ovat
alkujaan olleet erityisesti itäisen nai-
sen pukeutumisperinnettä, on niiden
suosio kasvanut viime vuosikym-
meninä ympäri nyky-Suomea.
Myös äskettäin Karjalan liiton jär-
jestämällä kurssilla Helsingissä, jos-
sa Soja oli opettajana, osallistujat
pohtivat, ketkä voivat sarafaania
käyttää. Sarafaani on puku, jonka
käyttö ja käyttäjät elävät tässä ajas-
sa – käyttötarve muokkautuu nyky-
tarpeisiin.

Uskonto ja kirkko ovat olleet
Sojan elämässä aina. Kouluajat ja
nuoruus olivat omaa aikaansa, ja us-
kontotunneista on jäänyt mieleen lä-
hinnä uskonnonopettajan esikoisen
syntymä: isä Timo toi tunnille laa-
tikon, jossa oppilaat luulivat uuden
vauvan olevan – sisällä olivatkin
vihkikruunut, joista tunnin aikana
oli määrä puhua. Omat lapset ovat
tuoneet kirkon taas konkreettisem-
min lähelle Lasten oma pääsiäispal-
velus ja muu seurakunnan toiminta
tuntuvat luontevilta, vaikka harvem-
minkin pääsisi osallistumaan. Vuo-
sien poissaolon jälkeen myös omat
häät olivat lämmin muistutus siitä,
että usko ei ole kadonnut – tuntui,
kuin olisi palannut kotiin.

■    Liisa Tynkkynen

teolliseen kouluun, josta hän val-
mistui vaatetus- ja tekstiilialan ar-
tesaaniksi vuonna 2000. Omalle yri-
tykselle on varattu työtilat perheen
kodin yhteyteen Imatralla.

Kankaita ja pukuja
Päätoimenaan Soja valmistaa kan-
sallispukukankaita ja kansallispuku-
ja. Äskettäin Etelä-Karjalan kulttuu-
rirahasto myönsi Sojalle apurahan
kansallispukukankaiden tutkimus-
työhön, mikä varmasti edistää alan
tuntemusta valtakunnallisestikin.
Sarafaanit ovat kansallispukujen
tarkkaan säännösteltyihin malleihin
tottuneelle käsityöläiselle se työn
sara, jossa pääsee toteuttamaan
omaa luovuuttaan. Vaikka kansallis-
puvutkin ovat värikylläisiä ja om-
peleiltaan haastavia, on sarafaaneis-
sa perinteisesti päästetty valloilleen
itäisen naisen luovuus, väri-ilottelu
ja koreilunhalu. Perinteisesti erityi-
sesti suorasarafaanin runsaat las-
kokset ovat olleet myös ompelijan

Im
at
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RAIJA MUTANEN
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Im
at

ra Pyhiä kasvoja Imatran
kulttuurikeskuksessa

Liisa Tynkkysen ikoneja

Kun Pyhä laskeutuu lähelle
ihmistä, elämä muuttuu.
Niin kävi vaikkapa Maria

Egyptiläiselle sekä Aleksanteri
Syväriläisille. Kaikilla ihmisiä
pyhyys kosketta jossain elämän
vaiheessa jollakin erityisellä ta-
valla, niin että on pakko muuttaa
suuntaa. Pyhien elämäkerroista
löytyy paljon rohkaisua ja selviy-
tymiskertomuksia elämän kään-
nekohtiin.

Imatran kulttuurikeskuksen
käytävägalleriassa oli helmikuun
aikana esillä pyhien ikoneja, ku-
via selviytyneistä ja kirkastuneis-
ta. Näyttely on runko laajemmal-
le kokonaisuudelle, joka on esil-
lä mahdollisesti Lappeenrannas-
sa myöhemmin tänä vuonna.

Valamon luostarin läheisyyteen ol-
laan suunnittelemassa vanhain-
kotia. Vanhainkodista kaavaillaan

palvelukokonaisuutta, jossa ikääntyneil-
le tai toimintarajoitteisille henkilöille tar-
jotaan asumis-, hoiva- ja hoitopalveluita
lähellä luostarin hiljaisuutta ja kansan-
opiston kulttuuritarjontaa.

Hankkeen eteenpäin viemiseksi on
perustettu Valamon vanhainkotiyhdistys
ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
vanhainkodin syntymistä Valamon luos-
tarin läheisyyteen, tukea vanhainkotia ja
koordinoida sen yhteydessä tapahtuvaa
vapaaehtois- ja muuta toimintaa.

Vanhainkoti Heinävedelle

KUVAT: RAIJA MUTANEN

■  Taiteilija Liisa Tynkkynen, isä Timo ja näyttelyvieraita.
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pitafi eli hautakuva (kr.
epitafios – haudan pääl-
lä oleva) on Kristuksen
hautaan laskemista tai
hautapaadella lepäävä

■  Isä Aarne Ylä-Jussila kertoo
Kristuksen hautakuvan historiasta
ja Kotkassa olevista hautakuvista

EPITAFI
Pääsiäisen kirkollista perinnettä

KUVAT: AARNE YLÄ-JUSSILA JA LEENA NORTAMAA

E
Kristusta esittävä suuri suorakai-
teen muotoinen kankaalle tai puu-
pohjalle maalattu ikoni. Kristus
kuvataan siinä yleensä käärin-
liinoihin verhottuna, kädet ristiin
rinnalle asetettuina. Hän on joko
yksin tai hänen ympärillään ovat
lähimmät surijat: Jumalanäiti,
Magdalan Maria, Johannes Teo-
logi, Nikodemos ja Joosef Arima-
tialainen sekä arkkienkelit Mika-
el ja Gabriel. Varhaisimpina ai-
koina vain enkelit kuvattiin sure-
maan hautaan laskettua Kristus-
ta. Vähitellen surevien lukumää-
rää kuitenkin lisättiin, aluksi mu-
kaan liitettiin Neitsyt Maria ja
apostoli Johannes ja lopulta läs-
nä oli koko surevien runsaslukui-
nen joukko. Tosin jatkuvasti säi-
lyi yleisenä myös tapa kuvata
Kristus vain yksinään haudassa
lepäävänä.

Varhaisimmat hautakuvat
valmistettiin kirjomalla. Vähitel-
len 1700-luvun lopulla siirryttiin
huomattavasti nopeampaan tek-
niikkaan, kun niitä alettiin maa-
lata öljyvärein joko pellava- tai
silkkikankaalle. Tapa yleistyi
pian, ja 1800-luvulla varsinkin
Venäjällä hautakuvia pääasialli-
sesti maalattiin. Epitafin kuvaa
ympäröi suuren lauantain tropa-
rin teksti: ”Kunniallinen Joosef,
otettuaan puun päältä sinun puh-
taimman ruumiisi, käärittyään
puhtaaseen liinavaatteeseen ja

peitettyään tuoksuvilla yrteillä,
pani sen uuteen hautaan.” Vaikka
itse kuva on yleensä maalattu, sitä
ympäröivä teksti on kuitenkin
usein toteutettu kirjomalla. Orto-
doksisten kirkkojen tekstiileistä
monesti juuri epitafit ovat kau-
neimpia ja arvokkaimpia kirjon-
tatöitä.

Epitafin käyttö
jumalanpalveluksissa
Epitafi kuuluu suuren viikon ja
pääsiäisajan liturgiseen esineis-
töön. Muulloin sitä säilytetään
sille erityisesti varatussa paikas-
sa, joka monissa ortodoksissa kir-
koissa on lasikannella peitetty
puinen katafalkki. Suurena per-
jantaina hautakuva siirretään alt-
tariin pyhälle pöydälle, josta se
ehtoopalveluksessa – Kristuksen
ristiltä ottamisen muistoksi – kan-
netaan juhlallisessa saatossa kes-
kellä kirkkoa olevan katafalkin tai
analogin päälle. Juuri tuolloin
veisataan troparia, jonka teksti
reunustaa epitafia. Palveluksen
lopussa papisto ja kirkkokansa
osoittavat kunnioitustaan Kris-
tuksen kärsimyksille ja kuolemal-
le kumartamalla hautakuvan
edessä ja suutelemalla sitä. Suu-
ren lauantain aamupalveluksessa,
jota vietetään Kristuksen hautaa-
misen muistoksi, epitafia kanne-
taan kirkon ympäri laulaen hau-
tajaissävelmällä veisua Pyhä Ju-
mala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuole-
maton, armahda meitä. Saaton
päätteeksi epitafi asetetaan jälleen
keskelle kirkkoa, ja ihmiset käy-
vät palveluksen lopussa kunnioit-

tamassa sitä samalla tavoin kuin
ehtoopalveluksessakin.

Ennen pääsiäisyön ristisaat-
toa hautakuva on siirrettävä kes-
keltä kirkkoa alttariin pyhälle
pöydälle. Siitä, milloin hautaku-
va siirretään, on erilaisia liturgi-
sia käytäntöjä. Eräissä kirkoissa
on tapana, että hautakuva kanne-
taan juhlallisesti alttariin pääsiäi-
sen puoliyöpalveluksen päätyttyä.
Vanhan konstantinopolilaisen ta-
van mukaan epitafin siirtäminen
tapahtuu suuren lauantain aamu-
palveluksessa ristisaaton jälkeen.
Toista vanhaa perinnettä noudat-
taen se viedään pyhälle pöydälle
suuren lauantain liturgiassa joko
pienessä tai suuressa saatossa.
Eräiden sääntöjen mukaan se kan-
netaan alttariin liturgian jälkeen
ilman juhlallisuuksia. Pyhällä
pöydällä epitafi on 40 päivän ajan
ja siirretään säilytyspaikkaansa
pääsiäisen päättäjäisjuhlan litur-
gian jälkeen.

Kotkan kirkon epitafit
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kir-
kossa on kuusi hautakuvaa, jois-
ta neljä on valmistettu 1800-lu-
vulla ja kaksi 1900-luvulla. Kir-
kon vanhin hautakuva on 1800-
luvun alusta (kuva 1). Se on vii-
nipunaista samettia, ja siihen on
kuvattu Kristuksen hautaan laske-
minen ja hänen lähimmät surijan-
sa. Kultakirjontainen lehväkoris-
telu reunustaa hautakuvaa, ja sen
kulmiin on kirjottu kuusisiipiset
serafit. Kultahapsu kiertää reu-
naa. Kuvattujen henkilöiden pu-
vut on muotoiltu kultabrokadista
korkokuvioksi ja heidän kasvon-
sa on maalattu öljyvärein pella-
vakankaalle.

Toinen 1800-luvun alkuun
ajoittuva hautakuva (kuva 2) on

1

Kristuksen hautakuva
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Jumalanäidin Kaikkien murheel-
listen ilon ikonin kirkosta, joka
sijaitsi Ruotsinsalmen linnoitus-
kaupungin merisairaalassa. Kirk-
ko suljettiin vuonna 1828 ja sen
esineistö siirrettiin Pyhän Niko-
laoksen kirkkoon. Tämä hautaku-
va on vaaleansininen sävyltään, ja
se on maalattu öljyvärein atlassil-
kille. Kristus on kuvattu hautaan
laskettuna, ja hänen kätensä ovat
ristissä rinnalla. Verhona hänellä

2

3

on kevyt liina lantion ympärillä.
Leveähkö kultahapsu reunustaa
hautakuvaa.

Kahdesta 1900-luvun alussa
valmistetusta hautakuvasta toinen
on saatu seurakuntalaisilta lahjoi-
tuksena vuonna 1912 (kuva 3). Se
on maalattu öljyvärein vadelman-
punaiselle silkille; Kristus on ku-
vattu käärinliinoihin käärittynä.

4

Kristuksen hautaan laskemisesta
kertovan troparin teksti sekä ju-
gendtyylinen kasviaiheinen koris-
teornamentti on painettu hopea-
värillä. Kapea hopeahapsu täy-
dentää kokonaisuutta. Toinen
1900-luvun alkuun ajoittuva hau-
takuva (kuva 4) on viininpunais-
ta silkkiä, johon Kristuksen hau-
taan laskemisen kuva-aihe ja reu-
nustava teksti on valmistettu leh-
tikultauksella. Hautakuva saattaa
olla peräisin Kouvolan sotilaskir-
kosta, joka valmistui 1915 ja oli
toiminnassa Venäjän vallankumo-
ukseen saakka. Osa Kouvolan
sotilaskirkon esineistöstä sijoitet-
tiin Kotkan Pyhän Nikolaoksen
kirkkoon.

Kirkossa on myös pieniko-
koinen epitafi, johon on kuvattu
Kristuksen hautaan laskeminen ja
haudan äärellä surijat (kuva 5).
Hautakuva on maalattu 1800-lu-

5
vulla öljyvärein pellavakankaal-
le. Maalaus edustaa primitiivistä,
kansanomaista maalaustyyliä, ja
se on todennäköisesti tehty pie-
nessä ikoniverstaassa. Tämän epi-
tafin alkuperästä ei ole varmaa
tietoa. Tällaisia hautakuvia on
Ortodoksisen kirkkomuseon ko-
koelmissa useita; ne ovat alun
perin kuuluneet karjalaisiin kylä-
kirkkoihin.

Nykyisin palveluksissa käy-
tettävään hautakuvaan (kuva 6)
Kristus on kuvattu käärinliinoihin
verhottuna ja hautaan laskettuna.
Kuva on maalattu öljyvärein
1800-luvun lopulla ja kiinnitetty
tummanpunaiselle samettialustal-
le, johon on kultalangoin kirjottu
viiniköynnös ja suuren lauantain
troparin teksti. Ortodoksisen pe-
rinteen mukaisesti tämä epitafi
koristellaan kukkasin suurena
perjantaina (kuva 7). Kukat Kris-
tuksen hautakuvan äärellä ovat
rakkautemme, kunnioituksemme
ja kiitollisuutemme osoitus siitä,
että hän on kärsimyksillään, kuo-
lemallaan ja ylösnousemuksel-
laan avannut meille tien iankaik-
kiseen elämään.

■  Isä Aarne Ylä-Jussila

6

7
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Käsityön arvostus
hiipumassa?
Itse tehty ei ole muodikasta
TEKSTI JA KUVAT: SIMO OJANEN

●  Käsityön arvostus on viime
vuosina ollut hiipumassa…
●  Omien kätten aikaansaan-
noksista ei enää ylpeillä…
●  Käsityöperinteen tiedot ja
taidot vaarassa unohtua…

■   Kerholaisten taidonnäytteitä. Askartelunohjaaja Eira Vepsä esittelee kerhossa
valmistettuja analogeja.

Porin kirkon käsityökerhon
monivuotinen vetäjä, askar-
telunohjaaja Eira Vepsä on

todella murheissaan käsityön ar-
vostuksen romahtamisesta.

- Muistan hyvin, kun vielä
1980-luvulla ylpeiltiin omin käsin
tehdystä käsityöstä tai vaatteesta.
On huolestuttavaa, että ”tiimari-
ajattelu” on vallannut ihmisten
mielet: kaupasta tavaran saa niin
vaivattomasti. Myöskään vanhem-
pi väki ei arvosta käsitöitä niin
kuin ennen. Toivon vain, että ky-
seessä olisi ohimenevä muoti-il-
miö. Kerrostalomme alakerrassa
on kangaspuut kaikkien vapaasti
käytettävissä, mutta eipä sieltä juu-
ri työn ääniä ole kuulunut. Mutta
ehkä jo piankin ylpeillään ystävil-
le, että ”minä olen ihan itse val-
mistanut tämän villatakin!”

Martti Talvela koulututtu
Laatokan-Karjalan Hiitolasta läh-
töisin oleva 77-vuotias Eira Vepsä
muistaa vielä hyvin kotimaiseman,
vaikka hän toisen kerran evakkoon
lähtiessään oli vasta alun toisella-
kymmenellä. Koulumatkoilla tuli-
vat tutuksi muun muassa Talvelan
veljekset, joista sitten Martista
kehkeytyi maailmankuulu ooppe-
ralaulaja.

Porin kirkon askartelukerho on
toiminut toista vuotta Pyöröset-ni-
mellä. Varhemmin toimittiin Käs-
paikkakerhon nimikkeellä, ja ker-
hossa on tehty vuosikymmeniä
käsitöiden lisäksi muun muassa
perinneruokia.

Eira on toiminut kerhossa

1980-luvun alusta lähtien, ja hän
on ollut myös Valamon luostarin
kursseilla, joilla perehdyttiin kirk-
kotekstiilien valmistamiseen ja
entistämiseen. Niinpä Eira onkin
kunnostanut myös Porin kirkon
kirkkotekstiilejä.

Salmilaiset ja muut!
- Vuosikymmeniä sitten kerhos-
samme oli monia Salmista kotoi-
sin olevia, muistelee Eira Vepsä. –
Ruoanvalmistusasioissa syntyikin
monesti kaksi eri kuppikuntaa: sal-
milaiset ja muut! Iäkkäimmät sal-
milaiset ovat jo siirtyneet rajan
taakse. Tänä päivänä saatetaan taas
talkoissa sanailla vaikkapa karja-
lanpiirakoista: toiset painavat
piirakankärjen sisälle ja toiset jät-
tävät sojottamaan pystyyn.

Kerhon iäkkäin on edelleen
salmilainen 87-vuotias Saara Rei-
niaho. Myös lapsia on mukana
aika ajoin. He keskittyvät pääsiäi-
sen kynnyksellä eritoten virpovit-
sojen valmistamiseen.

- Askartelukerhomme on mo-
nille välttämätön henkireikä arjen
keskellä, Eira vakuuttaa. – Jutte-
lemme ja otamme aidosti osaa tois-

ten iloihin ja murheisiin. Monille
yksinäisille vanhuksille kerhomme
tarjoaa sekä levähdystä että virkis-
tystä.

Nyt ollaan Pyörösiä…
Kerhotoiminnassa myös pitkään
ollut Porin tiistaiseuran sihteeri

Elli Honkala kiittelee Eira Vepsää,
jonka huolekkaassa valvonnassa
kerholaiset ovat valmistaneet kä-
sitöitä kirkkoon ja koteihin sekä
lahjoiksi että myyjäisiin. Myös
Valamon luostarin kirkkoon on

Porissa valmistettu useita analogi-
liinoja ja rukousmattoja.

Elli Honkala muuten keksi
kerholle uuden nimen Pyöröset.

- Pyörönen on pulla- tai hapan-
leipätaikinasta valmistettu kakkara,
jonka päälle ennen paistamista le-
vitetään esimerkiksi riisi-, ohra- tai
mannapuuroa tai rahkaa, selvittelee
Elli Honkala pyörösen reseptiä. ■

■  Pyörösiä

Po
ri
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Jumalanpalvelukset
Haminan seurakunta VARUSKUNTAKATU 14

45100 KOUVOLA

*Muutokset mahdollisia*

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
Suuri viikko
Ti 18.3. klo 18 paastoliturgia
To 20.3. klo 9 liturgia
Pe 21.3. klo 18 iltapalvelus
Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhla
La 22.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus

ja liturgia
Pe 28.3. klo 10 liturgia
Tuomaan tiistai, muistelupalvelus
Ti 1.4. klo 18 ortodoksinen hautausmaa
La 19.4. klo 18 vigilia
Su 20.4. klo 10 liturgia (slaavi)
La 26.4. klo 18 vigilia
La 3.5. klo 10 liturgia (slaavi)
La 3.5. klo 18 vigilia
Su 4.5. klo 10 liturgia
La 24.5. klo 18 vigilia
La 7.6. klo 18 vigilia
Su 8.6. klo 10 liturgia

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO
Su 16.3. klo 10 liturgia (slaavi)
Suuri viikko
Ke 19.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 20.3. klo 18 12 kärsimysevankeliumia
Pe 21.3. klo 11 ekumeeninen pitkänperjantain ristisaatto,

Kouvolan keskuskirkko, Autuaan Ursulan kirkko,
Pyhän ristin kirkko

Pe 21.3. klo 16 ehtoopalvelus
Su 23.3. klo 16 pääsiäishetket
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
Ti 25.3. klo 10 liturgia
Tuomaan tiistai, muistelupalvelus
Ti 1.4. klo 14 Vanha hautausmaa
Ti 1.4. klo 15 Lepolan hautausmaa
La 5.4. klo 10 liturgia (slaavi)
La 5.4. klo 18 vigilia
Su 6.4. klo 10 liturgia
Ke 9.4. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 16.4. klo 18 ehtoopalvelus

Ke 23.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 27.4. klo 10 kansallisen veteraanipäivän ekumeeninen

jumalanpalvelus Kouvolan jäähallissa
Ke 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
Pyhän Kolminaisuuden päivä (helluntai)
La 10.5. klo 18 vigilia
Su 11.5. klo 10 liturgia, toimintapiirien päättäjäiset
Ke 14.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 18.5. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 21.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 25.5. klo 10 liturgia
Ke 28.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 14.6. klo 18 vigilia
Su 15.6. klo 10 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA
Herran ratsastus Jerusalemiin
La 15.3. klo 18 vigilia
Su 16.3. klo 10 liturgia
Suuri viikko
Ma 17.3. klo 18 paastoliturgia
Ma 24.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
La 29.3. klo 18 vigilia
Su 30.3. klo 10 liturgia
Tuomaan tiistai, muistelupalvelus
Ti 1.4. klo 16.30 Välikankaan hautausmaa
La 12.4. klo 18 vigilia
Su 13.4. klo 10 liturgia
Herran taivaaseen astumisen juhla (helatorstai)
Ke 30.4. klo 18 vigilia
To 1.5. klo 10 liturgia
Pyhän Hengen päivä
Ma 12.5. klo 10 liturgia
La 31.5. klo 18 vigilia
Su 1.6. klo 10 liturgia

TAAVETIN SEURAKUNTAKESKUS
Marttilantie 5
Pe 14.3. klo 18 paastoliturgia, Taavetti

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

Kirkkoherra Leo Huurinainen
puh. (05) 312 0839 tai 040 095 0631,
leo.huurinainen@ort.fi

Kanttori Kari Päivinen,
puh. 040 866 76866
kari.paivinen@luukku.com

Kanslisti-taloudenhoitaja Marita
Nieminen,
puh. (05) 312 0839 tai 040 704 7171
marita.nieminen@ort.fi

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

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 2008–2011:
– 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

PYHÄKÖT:

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

YHTEYSTIEDOT:
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Virvon
varvon

Kirkkoherra Leo Huurinainen

irvon varvon tuoreeks´
terveeks´ ja toivotan kaik-
ki seurakunnan vastuun-
kantajat aloittamaan uut-
ta nelivuotiskauttaan!

tava hallintojärjestelmä. Seurakuntalais-
ten valitsema seurakunnanvaltuusto on
hallintoelin, joka päättää seurakunnan
suurista linjoista. Seurakunnan talousar-
viosta, toimintasuunnitelmasta ja ennen
kaikkea tekee päätöksen siitä, ketkä seu-
rakuntalaiset toimivat seurakuntaelämän
”moottoreina”. Eri toimikuntien ja lau-
takuntien tehtävä on tärkeä siinä mie-
lessä, että siellä tehdään käytännön suun-
nitelmat ja myös toteutetaan ne. Seura-
kunnanneuvosto on avainasemassa kai-
ken kokoajana ja koordinaattorina. Mi-
käli jossakin hallintoportaassa esiintyy
tarkoitushakuista eripuraa, niin tämä
moottori ei toimi lähestulkoonkaan täy-
dellä teholla.

Tämän takia hallintokoneisto tarvit-
see jatkuvaa huoltoa, mikä kirkossa on
omasta takaa jo olemassa. Jumalan tah-

V
Kirkkokuntamme seurakunnissa on

mielestäni toimiva ja myös tuloksia tuot-

don etsimistä ja inhimillisten pyyteiden,
pahan olon ja päämäärien unohtamista.
Seurakunta ei ole yhdistys tai poliittinen
pelikenttä vaan se on rukouksen, toinen
toisen kunnioittamisen ja lähimmäisen
rakkauden keidas kylmässä maailmassa.
Jos ilmapiirin täyttää kateus, kyynisyys ja
katkeruus, on yhteistyö vaikeaa. Nöyrim-
pänä toivomuksenani ja rukouksenani on,
että lähimmäisenrakkaus, itsensä rakas-
taminen ja ennen kaikkea Jumalan rakas-
taminen olisivat mielessämme, kun kä-
sittelemme myös vaikeita ja hankalia asi-
oita.

Kristuksen ylösnousemisjuhlana
haluan toivottaa kaikille: ”Kristus nousi
kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja
haudoissa oleville elämän antoi!”

■  Isä Leo Huurinainen

Hamina Toimintaa ja tapahtumia

Haminan seurakunnan
perheuutisia

tammikuussa 2008

KASTETUT
Helander, Seela Iiris Unelma

IKUINEN MUISTO
Tentke, Olga

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Mainonen, Antti Jussi

Haminan seurakunnan luottamushenkilöt 2008–2011

Seurakunnanvaltuusto:
Leo Huurinainen (pj.), Irmeli Lasarenko (vpj.), Jukka Jauhiainen (vpj.), Alek-
sander Kovaljeff, Maarit Koverola, Juhani Kyöttinen, Tamara Lamponen,
Ahti Mäkinen, Yrjö Palviainen ja Immo Turunen.

Seurakunnanneuvosto:
Leo Huurinainen (pj.), Seppo Koverola, Esa Nieminen, Helena Rastas,
Ulla Romanainen, German Vakkari ja pääkirkon isännöitsijä Jukka Jauhiai-
nen.

Vaalilautakunta:
Leo Huurinainen (pj.), Seppo Koverola, Esa Nieminen ja Ulla Romanai-
nen.

Kiinteistölautakunta: Jukka Jauhiainen, Seppo Koverola, Juhani Kyötti-
nen, Kari Muuttoranta, Elisa Mäkelä, Marita Nieminen ja Immo Turunen.

Diakoniatyötoimikunta: Irene Kiviranta, Risto Kiviranta, Irmeli Lasa-
renko, Minna Miinalainen, Natalja Peräsaari, Veska Valtchanova ja Johan-
nes Wuorlinna.

Nuorisotyötoimikunta: Ville Kiiveri, Maarit Koverola, Anu Kärkkäi-
nen, Irmeli Lasarenko, Kari Päivinen, Eduard Semenenko ja Anna Syrjä-
nen-Filppu.

Pitkän tähtäyksen suunnittelutyön toimikunta: Nina Ivanova, Juk-
ka Jauhiainen, Pekka Kärkkäinen, Kari Muuttoranta, Esa Nieminen ja Ulla
Romanainen.

Luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon: Ulla Ro-
manainen.

Kerhot ja piirit:
Ortodoksiakeskus Sypressi,
Varuskuntakatu 14, Kouvola
Pyhän Ristin kirkko,
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola
Myllykosken tsasouna, Koulutie 4,
Myllykoski
Pietarin ja Paavalin trapesa,
Isoympyräkatu 2, Hamina

KIRKKOKUORON
HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen, puh. 040 866 7686
●  ke klo 18 Kouvolassa Pyhän ristin kir-
kon juhlasalissa
●  to klo 18 Haminassa Pietarin ja Paa-
valin trapesassa

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN
KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049
Ortodoksiakeskus Sypressi, pe 14.3. piira-
kantekotalkoot ▼

ANALOGI 2/2008
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HAMINAN PYHÄN ANNAN
SEURA
Vassi Livio, puh. 040 752 7727,
●   Pietarin ja Paavalin trapesassa litur-
gian jälkeen su 9.3.

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434
●  Ortodoksiakeskus Sypressissä to 13.3.,
10.4. ja 15.5. klo 18. Aihe: ”Pyhän ristin
kirkon ikonit”

HAMINAN RAAMATTUPIIRI
Isä Martti Honkaselkä, puh. 040 535 666
●  Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 18
ti 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5.

KOUVOLAN LASTENKERHO
Anna-Kaisa Miinalainen, puh. 050 341
9508
●  Pyhän ristin kirkon juhlasalissa klo 18
ma 31.3., 14.4., 28.4. ja 12.5.  Huom! Toi-
mintapiirien päättäjäiset 25.5.

KOUVOLAN TEATTERIKERHO
NUORILLE
Anna-Kaisa Miinalainen, puh. 050 341
9508
●  Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa. Soi-
telkaa!

LASTEN KOKKIKERHO
Irmeli Lasarenko, puh. 044 257 8428
●  Pyhän ristin kirkon juhlasalin keitti-
össä klo 18 ti 11.3. ja 22.4.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Antti Narmala, puh. 050 934 6437
●  Ortodoksiakeskus Sypressissä 8.3.,
29.3., 5.4., 12.4. ja 19.4. klo 12-17.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
KOUVOLASSA
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798
●  Pyhän ristin kirkon juhlasalissa tiistai-
sin klo 10-13.

▼

Taide-
näyttely
Ortodoksiakeskus
Sypressissä
”Marttyyrit”
Antti Halonen

Avajaiset
tiistaina 11.3.
klo 18.00
Näyttely avoinna
30.4. saakka
ti - pe klo 9-15

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 044 837 5909
●  Pietarin ja Paavalin trapesassa: perus-
opetusryhmä 5 klo 18-21 joka toinen kes-
kiviikko; perusopetusryhmä 3 klo 13-16
joka toinen sunnuntai.

VENÄJÄNKIELINEN KERHO
Isä Viktor Maksimovski, puh. 050 461
7381
●  Haminassa: la 5.4. klo 15 ja la 3.5. li-
turgian jälkeen, Pietarin ja Paavalin tra-
pesassa.
●  Kouvolassa: la 5.4. liturgian jälkeen, la
3.5. klo 15, Pyhän ristin kirkon juhlasali.

■  Talvipraasniekassa kilpailun lomassa tarjottiin blinejä, rokkaa ja muuta hyvää.

Puolustusvoimien
hengelliset päivät
3.-4.4. Valamon luostarissa
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
(05) 312 0839 tai 040 704 7171

KONSERTTI
Ortodoksinen kanttorikuoro

Tiistai 15.4. klo 18
Kouvolan Pyhän ristin kirkko

Kristinoppikoulun
päättäjäiset
sunnuntaina 15.6. klo 10

Valamon luostarissa“Ilmestys”
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Jumalanpalvelukset
Hämeenlinnan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

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

Kirkkoherranvirasto: 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), maukku@hotmail.com
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232, gaius.sahlberg@suomi24.fi ja
kai.sahlberg@hotmail.com
- pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
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

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
pyhittäjä Serafim Sarovilaisen muistolle
Keskuskatu 10
Isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

MAALISKUU

Ti 25.3. klo 10 ilmestysjuhlan liturgia
Pe 28.3. klo 9 koululaisliturgia
Tuomaan tiistai
Ma 31.3. klo 18 yleinen muistopalvelus
Ti 1.4. klo 12 alkaen litaniat haudoilla, alkaen Vuorentaan

matkamiehenristiltä
La 29.3. klo 17 Tuomaan sunnuntain vigilia
Su 30.3. klo 10 liturgia

HUHTIKUU

La 5.4. klo 17 vigilia
Su 6.4. klo 10 liturgia
La 12.4. klo 17 vigilia
Su 13.4. klo 10 liturgia
La 19.4. klo 17 vigilia
Su 20.4. klo 10 liturgia
La 26.4. klo 17 vigilia
Su 27.4. klo 10 liturgia
Helatorstai
Ke 30.4. klo 18 (huom. aika!) juhlavigilia
To 1.5. klo 10 juhlaliturgia

TOUKOKUU

La 3.5. klo 17 vigilia
Su 4.5. klo 10 liturgia (radiointi)
Sielujen lauantai
La 10.5. klo 16.30 yleinen muistopalvelus

klo 17 helluntaijuhlan vigilia
Helluntai
Su 11.5. klo 10 juhlaliturgia ja polvirukoukset
La 17.5. klo 17 vigilia
Su 18.5. klo 10 liturgia
La 24.5. klo 17 vigilia
Su 25.5. klo 10 liturgia
La 31.5. klo 17 vigilia

KESÄKUU

Su 1.6. klo 10 liturgia
La 7.6. klo 17 vigilia

Su 8.6. klo 10 liturgia
La 14.6. klo 17 vigilia
Su 15.6. klo 10 liturgia
La 21.6. ei palveluksia
Su 22.6. klo 10 liturgia

Ti 24.6. klo 10 Johannes Kastajan syntymäjuhlan liturgia
(AHVENISTO)

FORSSA, Serafim Sarovilaisen rukoushuone, Keskuskatu 10
Pappi: isä Gaius Sahlberg, puh 0400 107 232

La 19.4. klo 18 vigilia
Su 20.4. klo 10 liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai
Su 4.5. klo 10 liturgia, pyhien isien sunnuntai
La 7.6. klo 18 vigilia
Su 8.6. klo 10 liturgia
Su 6.7. klo 10 liturgia
Liturgioiden jälkeen kirkkokahvit ravintola Sävelessä.

LOPPI, Apostoli Jaakobin ja Herran äidinäidin Annan kirkko
Läyliäinen

Su 27.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

SOMERO Seurakuntakeskus

Su 18.5. klo 10 liturgia, muistopalvelus venäläisellä
hautausmaalla

Hämeenlinnan seurakunnan perheuutisia

KASTETUT

Bogdanoff Konsta Ilmari
Konttila Miro Kristian Jalmari
Lomu Daria

IKUINEN MUISTO

Hietanen Maria
Sirto Anni
Sotikoff Nikolai

TERVETULOA SEURAKUNTAAN

Aroma Kyllikki
Halovaara Pirjo
Heinonen Pirkko
Leander Jarmo
Moisala Altti
Paavilainen Kaisa
Peiponen Outa-Maria
Piiroinen Maija
Piiroinen Jaana
Piiroinen Janne
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Ihmi-
syys
kadok-
sissa

Kirkkoherra Markus Aroma

ääsiäinen on meille kristityille
todellisen vapauden, uuden elä-
män ja ihmisyyden juhla. Me
nykyajan ihmiset haluamme
elää “täysin vapaina” ja muistaP

riippumattomina (mikä illuusio!) omaa
elämäämme.

Kuitenkin Jumala on luonut ihmisen
elämään yhteydessä ja yhteydestä Juma-
lan, lähimmäisten ja koko luomakunnan
kanssa. Aina kun ihminen vapaaehtoisesti
katkoo näitä yhteyksiä, hän kaventaa
omaa ihmisyyttään ja myös kärsii siitä itse
eniten. Rikkaus, menestys ja nautinto va-
lehtelevat meille “päin naamaa”, kun ne
lupaavat täyttää meidän syvimmät tar-
peemme ja päämäärämme ihmisinä. Mo-
net meistä elävät tyhjää ja merkitykse-
töntä elämää tämän valheen varassa il-
man todellista yhteyttä muiden kanssa,
jota rikkaus, menestys ja nautinto eivät
pysty luomaan.

Pyhä Kolminaisuus – rakkauden ja
yhteyden syvin ilmaus – jonka kuvaksi ja
kaltaisuuteen meidät on luotu, antaa
meille syvimmän esimerkin rakkaudesta
ja ykseydestä erilaisuudessa: meidän on
opittava Kolminaisuuden esimerkin mu-
kaan rakastamaan, jakamaan ja hyväksy-
mään ilman ehtoja... Silloin me löydäm-
me myös alkuperäisen ihmisyytemme
tuosta yhteydestä ja jakamisesta!

■  Isä Markus Aroma

IKONIMAALAUSPIIRI
Opettajana Pasi-Mikael Huovinen, puh.
041 576 6143.
●   Ikonipiiri kokoontuu perjantaisin, I
ryhmä klo 14.30-17.30 ja II ryhmä 17.30-
20.30.  Kokoontumiset: 28.3., 11.4., 18.4.
ja 2.5.

LASTENKERHO
Ohjaajana Samuli Korhonen, puh. 050 306
1781.
●   Lastenkerho kokoontuu seurakuntako-
dilla joka toinen lauantain klo 12-14. Seu-
raavat kokoontumiskerrat: 29.3., 12.5. ja
26.5.

ORTODOKSINEN LUKUPIIRI
Ilkka Marjanen, puh. 040 530 6552.
●  Lukupiiri kokoontuu seurakuntakodil-
la klo 18 seuraavina torstai-iltoina: 27.3.,
24.4. ja 22.5.

TARVITSETKO YSTÄVÄÄ?
Tarvitsetko saattajaa, kävely- tai keskus-
telukumppania tai vain muuten ystävää
HÄMEENLINNAN alueella? Hämeenlinnan
diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijät tu-
levat luoksesi ystävinä ja voivat tarvitta-
essa tehdä kauppamatkan tai terveyskes-
kusreissun kanssasi tai vain yhdessä viet-
tää aikaa kanssasi keskustellen. Ota yh-
teys isä Markukseen viraston aukioloai-
koina (ti, ke, pe klo 9.30-12), puh. 616
5229 tai jättämällä viestin kotivastaa-
jaan, puh. 612 7166.

TIISTAISEURA
Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718 8255
●  Tiistaiseura kokoontuu tiistaisin klo 17
seuraavasti: 11.3., 8.4., 29.4. ja 27.5. Lu-
ennoitsijat ovat isä Markus, isä Gaius ja
isä Mikael Punnala. Kokoontumispaikka-
na on ortodoksinen seurakuntakoti, Matti
Alangon katu 11 A. Kaikki uudet ja enti-
set jäsenet tervetulleita!

NUORTEN LASKETTELURETKI
HIMOKSELLE
ja tutustuminen Jyväskylän seurakun-
taan 29.2-1.3.
Lähdetään reissuun perjantaina koulun
jälkeen, ajellaan Jyväskylään, vieraillaan
Jyväskylän seurakunnassa, tutustutaan
sikäläisiin nuoriin, osallistutaan ehtoo-
palvelukseen ja yövytään. Lauantaiaamu-
na siirrymme reippain silmin, hyvin levä-
tyn yön jälkeen Himoksen rinteisiin ja las-
ketellaan koko päivä. Matkat ja perjantai-
illan ja lauantaiaamun ruoat kuuluvat
retken hintaan. Lauantaina jokainen syö
omalla kustannuksellaan, samoin lasket-
telun jokainen maksaa itse.

KYYRÖLÄKERHO
Pj. Antonina Sosunov-Perälä, puh. 612
5850, 040 721 8436
●   Su 16.3. paastonajan borssikeitto
●   Su 20.4. kirkkokahvit
●  Kyyröläkerhon pihakirpputori osoit-
teessa Tykistötie 17 lauantaina 5.4. klo
10-18, sunnuntaina 6.4. klo 12-18 ja jat-
kuen vielä päivittäin seuraavan viikon 7.-
13.4. klo 12-18. Otamme vastaan erilais-
ta pientä kirpputoritavaraa.

●  Kotiseutumatka Kyyrölään 28.-29.6.
(la-su), hotelli ja bussikuljetus varattu. Il-
moittautumiset hyvissä ajoin Antoninal-
le. Matkasta tarkemmin seuraavassa nu-
merossa. Kaikki matkasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita!
●  Matka Mustanmeren rannalle Ukrai-
naan Jaltalle elo-syyskuun vaihteessa.
Menomatka junalla 1. luokassa, paluu-
matka lentokoneella ja junalla. Matkan
kesto 14 päivää perillä Jaltassa, jossa pal-
jon kiinnostavia retkikohteita. Mikäli olet
kiinnostunut matkasta, kysy tarkempia
tietoja Antoninalta.

LASTEN PÄÄSIÄINEN 24.3.
Liturgia ja ristisaatto klo 10, jonka jälkeen
ruokailu seurakuntakodilla. Tervetuloa
kaikki lapset ja nuoret mukaan! Ja otta-
kaa myös vanhempanne matkaan!

ONL:N VUOSIJUHLAT
Jyväskylässä 4-6.4.
●  Ortodoksisen Nuorten Liiton vuosijuh-
lat on tänä vuonna Jyväskylässä. Vuosi-
juhlille lähdetään porukalla, kunhan vain
saamme riittävänjoukonmukaan. Lisätie-
toja lähempänä tapahtumaa.

LASTEN JA LASTENMIELISTEN
KESÄLEIRI 5.-8.6.
Taas on aika viettää lasten ja lastenmie-
listen kesäleiriä! Viime kesänä meitä oli
25 Rengossa viettämässä leiriä. Tehdään
tämänkin vuoden leiristä yhtä mukava ja
ikimuistoinen tapahtuma! Kaikki koulu-
ikäiset lapset ja nuoret ovat lämpimästi
tervetulleita. Alle kouluikäisten osallistu-

Hämeenlinna Toimintaa ja tapahtumia
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ORTODOKSISUUS
TUTUKSI -kurssi
Forssassa keväällä 2008

Paikka: Forssan rukoushuone,
Keskuskatu 10

●  Ti 25.3. klo 18.30
Raamattu elää kirkossa
●  Ti 15.4. klo 18.30 ortodoksinen
ihmiskäsitys
●  Ti 20.5. klo 18.30 ortodoksisen
kirkon jumalanpalvelukset ja
niiden sanoma

Kurssin vetäjänä toimii
isä Markus, puh. (03) 616 5229
(virasto) tai (03) 612 7166 (koti).

Hämeenlinnassa keväällä 2008

Paikka: ortodoksinen seurakuntako-
ti (Matti Alangon katu 11 A)

●  Ke 26.3. klo 18.30 vapaus ja valta
●  Ke 9.4. klo 18.30 sota ja rauha
●  Ke 14.5. klo 18.30 rakkaus ja sek-
suaalisuus

Kurssin vetäjänä toimii isä Markus,
puh. (03) 616 5229 (virasto) tai (03)
612 7166 (koti). Kurssin oheisluke-
mistona käytämme Jyrki Härkösen
kirjoittamaa Ortodoksinen etiikka ja
dogmatiikka -kirjaa (saatavana sekä
kirkosta että myös piirin vetäjältä).

ORTODOKSISUUS ON
ELÄMÄÄ -kurssi

▼

SEURAKUNNANVALTUUSTO: pj. Riitta Räntilä,
vpj. Jouni Korhonen, jäsenet: Anneli Ahtola, Ivan Dragun,
Heikki Halme, Jussi Männistö, Silja Shepherd, Antonina
Sosunov-Perälä ja Ari Stenberg.
SEURAKUNNANNEUVOSTO: pj. Markku Aroma,
vpj. Yrjö Korhonen, Anneli Nuoranne, Soja Männistö,
Jyrki Usvasalo ja Yrjö Usvasalo.

Hämeenlinnan seurakunnan
luottamushenkilöt 2008-2011

■   Forssan rukoushuone otettiin käyttöön, ks. sivu 25.

essa edellytetään äidin tai isän osallistu-
mista leirille.

NUORTEN VAELLUS
heinäkuun lopussa
●  Heinäkuun viimeisellä viikolla seura-
kunnan nuorilla on mahdollisuus lähteä
Kuusamoon Karhunkierrokselle. Oppaana
ja vaelluksen johtajana toimii Jouni Kor-
honen. Reitti ja päivämatkat on suunni-
teltu niin, että ensikertalainenkin pärjää.
Koko vaelluksella on pituutta 70 km.

NUORISOTYÖTOIMIKUNTA
2008
Jouni Korhonen, puheenjohtaja, muut jä-
senet Riitta Räntilä, Soja Männistö ja Sa-
muli Korhonen. Kyselyt lapsi- ja nuoriso-
työstä sekä ilmoittautumiset tapahtu-
miin sähköpostil la: hml.or todoksi-
nuoret@gmail.com tai puhelimitse: Jou-
ni Korhonen 050 345 3136.

KIRKKOKUORO
●  La 23.2. klo 14-16 kuoroharjoitus
(Mikko)
●  La 1.-2.3. kuoroleiri kirkossa (Markus
ja Mikko)
●  Ke 5.3. klo 17-18 kuoroharjoitus kir-
kossa ennen EPL:aa (Markus)
●  Ti 18.3. klo 17-18 kuoroharjoitus kir-
kossa ennen EPL:aa (Mikko)
●  Ke 19.3. klo 16-17 kuoroharjoitus kir-
kossa ennen yleistä sairaanvoitelua ja
EPL:aa (Markus)

KIRKKOMUSIIKKI-ILTA
Tervetuloa Hämeenlinnan seurakuntako-
dille tiistaina 4.3. klo 18 tuttujen orto-
doksisten kirkkolaulujen ja ortodoksisen
levyraadin merkeissä. Tilaisuus on avoin
kaikille.
Lisätietoja: Mikko Sidoroff, puh. 050 346
1378, msidoroff@gmail.com

DIAKONIASEURA
Pj. Hannele Seppälä, puh. 040 514 0005,
Anneli Ahtola, puh. 612 1369.
Diakoniaseuran kevätohjelma:
●  19.4. kirpputori Etiopian vesihankkeen
hyväksi
●  4.5. vanhusten kirkkopyhä, ateria ja
kahvi

Tulossa...
KIRPPUTORI
Arpajaiset * kahvio * ohjelmaa
●  La 19.4. klo 10 alkaen Hämeenlinnan
seurakuntakodilla Etiopian vesiprojektin
hyväksi Ortaidin kautta.

Kaikenlaista hyvää ja hauskaa tava-
raa vastaanotetaan 14.4. alkaen viraston
aukioloaikoina.

Järjestää Diakoniaseura, tiedustelut:
Riitta Räntilä, 050 588 6832
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Jumalanpalvelukset
Kotkan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

KYMENLAAKSONKATU 2
48100 K0TKA

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussil, kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila

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 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 Johannes Karhu, puh. 040 952 6461

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
MAALISKUU
La 15.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai
La 15.3. klo 18 vigilia, toimittaa KP metropoliitta Ambrosius,

virpovitsojen siunaus
Su 16.3. klo 10 liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin, palmusun-

nuntai, toimittaa KP metropoliitta Ambrosius,
luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen

Suuri viikko
Ke 19.3. klo 18 EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30,

Karhulan ortodoksien ehtoolliskirkko
To 20.3. klo 18 aamupalvelus, kärsimysevankeliumit
Pe 21.3. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 21.3. klo 18 aamupalvelus
La 22.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia,

synnintunnustus klo 8.30
La 22.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen,

Kristuksen ylösnousemus
Su 23.3. klo 17 ehtoopalvelus
Kirkas viikko
Ma 24.3. klo 10 toisen pääsiäispäivän liturgia, lasten pääsiäinen
Ma 24.3. klo 18 vigilia
Ke 26.3. klo 10 neljännen pääsiäispäivän liturgia, koululaiskirkko
To 27.3. klo 10 akatistos
La 29.3. klo 10 liturgia, slaavi/venäjä, toimittaa isä Viktor

Maksimovski
La 29.3. klo 18 vigilia
Su 30.3. klo 10 liturgia
HUHTIKUU
To 3.4. klo 10 akatistos
La 5.4. klo 18 vigilia
Su 6.4. klo 10 liturgia
To 10.4. klo 10 akatistos
La 12.4. klo 18 vigilia
Su 13.4. klo 10 liturgia
To 17.4. klo 10 akatistos
La 19.4. klo 18 vigilia
Su 20.4. klo 10 liturgia, suomi/venäjä, toimittaa isä Viktor

Maksimovski
To 24.4. klo 10 akatistos
Ke 30.4. klo 18 vigilia
TOUKOKUU
To 1.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen astuminen
La 3.5. klo 18 vigilia

Su 4.5. klo 10 liturgia
To 8.5. klo 10 akatistos
La 10.5. klo 18 vigilia
Su 11.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus,

Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
To 15.5. klo 10 akatistos
La 17.5. klo 18 vigilia
Su 18.5. klo 10 liturgia
To 22.5. klo 10 akatistos
La 24.5. klo 18 vigilia
To 29.5. klo 10 akatistos
La 31.5. klo 10 liturgia, slaavi/venäjä, toimittaa isä Viktor

Maksimovski
La 31.5. klo 18 vigilia
KESÄKUU
Su 1.6. klo 10 liturgia
To 5.6. klo 10 akatistos
La 7.6. klo 18 vigilia
Su 8.6. klo 10 liturgia
To 12.6. klo 10 akatistos
La 14.6. klo 18 vigilia
Su 15.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoululeirin päätösliturgia
To 19.6. klo 10 akatistos
La 21.6. klo 18 vigilia
Ma 23.6. klo 18 vigilia
Ti 24.6. klo 10 liturgia, Herran edelläkävijän Johannes

Kastajan syntymä
To 26.6. klo 10 akatistos

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN IKONIN
KIRKKO
MAALISKUU
Suuri viikko
To 20.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, ehtoollisen

asettaminen, synnintunnustus klo 8.30
Kirkas viikko
Ti 25.3. klo 10 kolmannen pääsiäispäivän liturgia,
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
HUHTIKUU
Su 20.4. klo 10 liturgia
TOUKOKUU
Ma 12.5. klo 10 liturgia, toinen helluntaipäivä
KESÄKUU
Su 22.6. klo 10 liturgia
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

P ääsiäisen riemusanoma ”Kris-
tus nousi kuolleista – totisesti
nousi!” kaikuu kirkoissamme
koko pääsiäiskauden aina he-
latorstaihin, Kristuksen taivaa-

Kristus
nousi
kuolleista
– totisesti
nousi!

seen astumiseen saakka. Kirkko liturgi-
sesti ja käytännössä julistaa lisäksi joka
sunnuntaipäivä Kristuksen ylösnouse-
mista. Meille, jotka olemme kirkon aktii-
veja jäseniä, kirkkovuosi avaa enemmän
sanomaansa kuin niille, jotka evät sitä ole.
Yhteisöllinen kokemus avaa pelastuk-
semme ovia pyhien isien opetusten mu-

kaan ihmiselle.
Kuolema on ihmisille kenties pelot-

tavin asia. Kuolemassa sinänsä ei kristi-
tylle ihmisille tule olla mitään pelotta-
vaa. Herramme Jeesus Kristus on nous-
sut ylös kuolleista ja valmistanut meille
saman mahdollisuuden ja Jumalan valta-
kunnan osallisuuden mahdollisuuden.
Kuolema on kirkon opetusten mukaan
syntymä uuteen elämään Kristuksessa.
Tuohon meidän tulee valmistautua joka
päivä.

Ihmisille elämä on sielun elämää
ruumiissa. Ruumiin kautta me voimme
kokea tämän ajallisen elämän. Sielun kaut-
ta kirkastuneessa ruumiissa voimme ko-
kea ylösnousemuksen ja elämän Juma-
lan valtakunnassa. Valmistautuminen ny-
kyisessä ajassa pääsiäisen ilosanoman
vastaanottamiseen ylösnousseessa Kris-
tuksessa on heijastusta omasta ylösnou-
semuksemme. Yhteisöllinen pääsiäisen ja
Herran pyhän ehtoollisen kokeminen
vahvistavat meidän omaa ylösnousemus-
toivoamme.

Pääsiäisen ortodoksiset merkkitava-

rat – pääsiäismuna, pashat, babat, kulit-
sat, pääsiäislammas, kristottamiset, pää-
siäistervehdykset, pääsiäisveisut, kirkon-
kellojen soitto ja monet muut asiat ovat
toki tärkeitä. Mutta ilman Kristuksen
ylösnousemuksen kokemista seurakun-
nan yhteisöllisessä pääsiäisyöpalvelukses-
sa ne jäävät usein vain kirkolliseksi har-
rastukseksi. Usko ilman sisältöä on hy-
vin epävarmaa ihmisen hengellisen ja
henkisen elämän vahvistukseksi. Siksi
pääsiäiskirkon soisi olevan yhä useam-
man kristityn kohde.

Kuten pyhä Johannes Kronstadtilai-
nen sanoo: ”Jumalan armo ja rakkaus on
läsnä tässä ajallisessa elämässä, siinä mei-
dän tulee sitä anoa ja sitä varten kilvoi-
tella – ja käydä kirkossa. Kuoleman jäl-
keen meillä ei siihen ole enää mahdolli-
suutta. Siksi meidän tulee hyväksyä Kris-
tuksen kutsu jumalanpalvelukseen ja eh-
toolliseen tässä ajassa.”

Ylösnoussut Kristus kutsuu meitä
armoon ja rakkauteen. Amen.

■  Isä Veikko Lisitsin

Kotkan seurakunnan luottamushenkilöt

VALTUUSTO: pj. Veikko Lisitsin, varapuheenjohtajat Valdemar Poro-
kara ja Pekka Stepanow, jäsenet: Raimo Kurki, Mirja Leminen, Tuula Mus-
salo, Katja Paasonen, Reijo Paukku, Soja Rantanen ja Leo Varpio.

NEUVOSTO: pj. Veikko Lisitsin, jäsenet: Milka Balcin, Marja-Liisa Jenu,
Anne Jurvanen, Leena Karjalainen, Katarine Lehtomäki (työntekijöiden
edustaja), Ilkka Levonen, Erkki Pantsu ja Maria Ylä-Jussila (kirkonisän-
nöitsijä).

VAALILAUTAKUNTA: pj. Veikko Lisitsin, jäsenet: Leena Nortamaa,
Minna Suntio ja Aarne Ylä-Jussila.

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA: Pirjo Kurki, Ilkka Levonen, Veikko Li-
sitsin ja Leo Varpio.

DIAKONIATOIMIKUNTA: pj. Veikko Lisitsin, jäsenet: Milka Balcin,
Pirkko Erhovaara, Leena Kohvakka, Ritva Lindberg, Ann-Christin Mans-
nerus, Sirkka Paasonen ja Aila Suikki.

NUORISOTYÖTOIMIKUNTA: pj. Katarine Lehtomäki, jäsenet: Al-
bina Autio, Nina Hippala, Anne Jurvanen, Katja Paasonen ja Aarne Ylä-
Jussila.

MAAHANMUUTTAJATOIMIKUNTA: Milka Balcin (koollekutsuja),
Jelena Kark, Elena Kuznetsova-Lehtonen, Lioudmila Kämärä, Tatjana Sund-
gren, Elena Suur-Uski ja Katarine Lehtomäki (tuki- ja yhteyshenkilö).

Kotka Toimintaa ja tapahtumia

Kotkan seurakunnan perheuutisia

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen, puh. 050 343 2966,
siht. Soja Rantanen, puh. 045 113 4882
Kokoontumiset Nikolaossalissa klo 17:
●  Ti 1.4. Milka Balcin:
Serbian luostareista
●  Ti 15.4. isä Martti Honkaselkä:
Juuret Karjalassa
●  Ti 29.4. runo- ja lauluilta
(tiistaiseura 55 v.)
●  Su 25.5. kevätretki ortodoksiseen kult-
tuurikeskukseen Sofiaan

KARHULAN ORTODOKSIT
Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh. 040 831
4321 ja Ritva Lindberg, puh. 050 463 9777
●   Kokoontumiset: 3.4. ja 8.5. klo 15 Kar-
hulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

KASTETUT
Nykänen Noel Vilho Ilmari
Vaherjoki Anastasia

IKUINEN MUISTO
Riiali Elsa Maria 84 v.

SEURAKUNTAAN LIITTYNEET
Seurakuntaan liittyi 1 nainen,
yhteensä 1 henkilö.

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET
Seurakuntaan muutti 4 naista
ja 4 miestä, yhteensä 8
henkilöä.

SEURAKUNNASTA
MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti 2
naista ja 2 miestä, yhteensä 4
henkilöä.

▼

ANALOGI 2/2008
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Kotka Toimintaa ja tapahtumia

PERHEPIIRI
Vetäjänä Katarine Lehtomäki.
●  Seuraava kokoontuminen sunnuntai-
na 20.4. klo 16 Nikolaossalissa. Aihe: pyhä
parantaja Panteleimon

IKONIKERHO
Kokoontuu Nikolaossalin kerhohuonees-
sa.

OPINTOKERHO
Vetäjä isä Veikko Lisitsin.
Kokoontumiset:
●  Ke 12.3. klo 17 ”synnintunnustus”, en-
nen klo 18 alkavaa EPL-liturgiaa pyhän
Nikolaoksen kirkossa
●  Ke 9.4. klo 18 ”kirkollinen sanasto” Ni-
kolaossalissa
●  Ke 14.5. klo 18 ”kirkkovuosi” Nikola-
ossalissa.

TORSTAIKERHO
Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka Paaso-
nen ja Nikolaoksen Ystävät.
●  Kokoontumiset: 16.3. klo 10 liturgia
pyhän Nikolaoksen kirkossa, 17.4. ja 15.5.
klo 12 Nikolaossalissa.

MAAHANMUUTTAJAKERHO
Vetäjä isä Viktor Maksimovski, puh. 050
461 7381
●  Kokoontumiset: 7.4., 5.5. ja 19.5. klo
18 Nikolaossalin kerhohuoneessa.

KOULULAISTEN KEVÄTRETKI
ONL:n vuosijuhlille jyväskylään 4.-6.4.
Mitä maksaa? 50 euroa, jos olet ortodok-
si tai luterilainen, mutta et ole Kotkan

ortodoksisen seurakunnan jäsen, ja 40
euroa, jos olet Kotkan ortodoksisen seu-
rakunnan jäsen. Maksu sisältää: bussi-
matkan edestakaisin Jyväskylään, majoi-
tuksen ja ruoat sekä ohjelman. Jyväsky-
lään tulee sinun ikäisiäsi ortodoksinuo-
ria ympäri Suomea noin 500 eli et ole yk-
sin! Lisätietoja ja ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon, puh. (05) 212 490.

NIKOLAOKSEN TUTKIMUS-
YHTEISÖN
perustava kokous pe 14.3. klo 18 Nikola-
ossalissa

Tutkimusyhteisöön ovat tervetullei-
ta kaikki, jotka jonkinlaista tutkimusta te-
kevät: yliopistossa, ammattikorkeakou-
lussa, erilaisissa kouluissa ja opistoissa,
muistelmateoksen tai sukututkimuksen
tekijät, niin tohtorit, maisterit, kandit,
amk-tutkinnon tekijät, opiskelijat ja elä-
keläiset. Tutkimusyhteisön tarkoitus on
koota tutkimusta tekevät seurakuntalai-
set tai heidän perheenjäsenensä yhteen
kertomaan ja pohtimaan omaa tutkimus-
maailmaansa, mielipiteitä vaihtamaan ja
kenties jotain itse antamaan ja kenties
saamaan. Tutkimusyhteisö on vapaa eikä
mihinkään sidottu. Esiintymisareenana,
jos haluaa, on seurakunta ja erilaiset lu-
ennot. Olette kaikki tervetulleita!

KOULULAISTEN KEVÄTRETKI
ONL:n vuosijuhlille jyväskylään 4.-6.4.
Mitä maksaa? 50 euroa, jos olet ortodok-
si tai luterilainen, mutta et ole Kotkan
ortodoksisen seurakunnan jäsen, ja 40
euroa, jos olet Kotkan ortodoksisen seu-
rakunnan jäsen. Maksu sisältää: bussi-
matkan edestakaisin Jyväskylään, majoi-
tuksen ja ruoat sekä ohjelman. Jyväsky-
lään tulee sinun ikäisiäsi ortodoksinuo-
ria ympäri Suomea noin 500 eli et ole yk-
sin! Lisätietoja ja ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon, puh. (05) 212 490.

KIRKKOKUORO
Pj. Aila Hatzidakis, puh. (05) 218 1599,
kuoronjohtaja kanttori Katarine Lehto-
mäki.
●  Kuoro harjoittelee torstaisin klo 18-
19.30 Nikolaossalissa. ”Minä veisaan Her-
ralle, sillä hän teki minulle hyvin.” Tule
laulamaan Jumalan kunniaa. Tervetuloa!

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti, puh.
040 760 5039

Loviisan tiistaiseura kokoontuu Loviisan
kirkon kulmakammarissa. Kokoontumi-
set: 25.3. klo 10 alkavan liturgian jälkeen,
8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5. klo 13.

NÄYTTELY
Kotkan pyhän Nikolaoksen kirkon kuu-
kausi-ikonit. Näyttely avoinna ma-pe 9-
13 ja ke 16-18. Tervetuloa!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Ke 23.4. klo 11-13 Nikolaossalissa.

YLEISÖLUENNOT NIKOLAOS-
SALISSA
● Su 16.3. klo 12 KP metropoliitta Am-
brosius: yleisaihe
●  Su 13.4. klo 12 Maria Ylä-Jussila: Tekla
●  Su 18.5. klo 12 Irma Temmes: päihde-
ongelmat

SEURAKUNTARETKI 25.5.
Helsingin hiippakuntakeskukseen ja kult-
tuurikeskukseen Sofiaan
●  Su 25.5. klo 8 Lähtö Nikolaossalin
edestä, liturgia Uspenskin katedraalissa,
Sofian ja hiippakuntakeskuksen esittely
ja yleisöluento. Paluu Kotkaan n. klo 18.
Järjestäjinä seurakunta, Tiistaiseura ja Ni-
kolaoksen Ystävät. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon 21.5.
klo 13 mennessä, puh. (05) 212 490.

KRISTINOPPIKOULULEIRI
6.-14.6.
Puroniemen leirikeskuksessa
●  Su 15.6. klo 10 Kotkan Pyhän Nikola-
oksen kirkossa on kristinoppikoulun pää-
tösliturgia.

Langinkosken
SANAN JA SÄVELEN ILTA
15.7.
●  Su 17.7. klo 17 vedenpyhitys Langin-
kosken kappelilla.

LASTENLEIRI
heinäkuussa Luovissa
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon, puh. (05) 212 490.

KOTKAN PYHÄN
NIKOLAOKSEN KIRKKO
Avoinna 1.6.-31.8. ti-pe 12-15 ja la-su 12-
18.

▼

Kotkan ortodoksinen seurakunta ja työntekijät
toivottavat seurakuntalaisille ja heidän perheilleen

hyvää pääsiäistä!

Kotkan seurakun-
taan kuuluu
kymmenen kuntaa:
Kotka, Pyhtää,
Elimäki, Ruotsin-
pyhtää, Loviisa,
Pernaja, Liljendahl,
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
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Jumalanpalvelukset
Lappeenrannan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
La 15.3. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
Palmusunnuntai
Su 16.3. klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus
Suuri viikko
Ma 17.3. klo 18 paastoliturgia
Ke 19.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 20.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 20.3. klo 19 kärsimysevankeliumit
Pe 21.3. klo 16 ehtoopalvelus
Pe 21.3. klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto

hautakuvan kanssa
Kristuksen ylösnouseminen, pääsiäinen
La 22.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto,

aamupalvelus ja liturgia
Su 23.3. klo 16 ehtoopalvelus
Ma 24.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ma 24.3. klo 18 juhlavigilia
Jumalansynnyttäjän ilmestys
Ti 25.3. klo 10 liturgia
Pe 28.3. klo 9 liturgia
La 29.3. klo 18 vigilia
Tuomaan sunnuntai
Su 30.3. klo 10 liturgia
Radonitsa, vainajien pääsiäinen
Ti 1.4. klo 18 panihida Pallon vanhalla hautausmaalla
La 5.4. klo 18 vigilia
Mirhantuojien sunnuntai
Su 6.4. klo 10 liturgia
La 12.4. klo 18 vigilia
Halvaantuneen sunnuntai
Su 13.4. klo 10 liturgia
La 26.4. klo 18 vigilia
Ke 30.4. klo 18 juhlavigilia
Herran taivaaseen astuminen
To 1.5. klo 10 liturgia
La 3.5. klo 18 vigilia
Pyhien isien sunnuntai
Su 4.5. klo 10 liturgia
La 10.5. klo 18 juhlavigilia
Helluntai
Su 11.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Su 18.5. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 24.5. klo 18 vigilia
Su 25.5. klo 10 liturgia

JOUTSENON PULPIN EV.L. KAPPELI
Su 20.4. klo 10 liturgia
La 10.5. klo 10 panihida

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
La 15.3. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
Palmusunnuntai
Su 16.3. klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus
Suuri viikko
Ti 18.3. klo 18 paastoliturgia
Ke 19.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 20.3. klo 19 kärsimysevankeliumit
Pe 21.3. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 21.3. klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto

hautakuvan kanssa
La 22.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Kristuksen ylösnouseminen, pääsiäinen
La 22.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto,

aamupalvelus ja liturgia
Ma 24.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ti 25.3. klo 9 liturgia
To 27.3. klo 9 liturgia ja ristisaatto
La 29.3. klo 18 vigilia
Tuomaan sunnuntai
Su 30.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Radonitsa, vainajien pääsiäinen
Ti 1.4. klo 9 liturgia ja panihida
La 19.4. klo 18 vigilia
Samarialaisnaisen sunnuntai
Su 20.4. klo 10 liturgia
La 26.4. klo 18 slaavinkielinen akatistos
Ke 30.4. klo 9 liturgia, pääsiäisajan päätös
La 3.5. klo 18 vigilia
Pyhien isien sunnuntai
Su 4.5. klo 10 liturgia
To 8.5. klo 18 juhlavigilia
Pyhä Nikolaos
Pe 9.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia
La 10.5. klo 18 juhlavigilia
Helluntai
Su 11.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 17.5. klo 18 vigilia
Su 25.5. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 31.5. klo 18 vigilia
Su 1.6. klo 10 liturgia

PARIKKALAN TSASOUNA
Pe 21.3. klo 10 kuninkaalliset hetket
Su 27.4. klo 10 liturgia
Ma 12.5. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä

Huom! Seuraa lehtien kirkollisia ilmoituksia Etelä-Saimaassa,
Uutisvuoksessa ja Parikkalan-Rautjärven Sanomissa.

Lappeenrannan kirkko
Kirkonisännöitsijä: Outi Susiluoto

Imatran kirkko
Kirkonisännöitsijä: Risto Rahikainen

Parikkalan rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä: Olga Kemova

Koitsanlahden rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä: Antero Lappalainen

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA
puh. (05) 451 5511, fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10–13
lappeenranta@ort.fi
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää),
puh. 0400 654 883, timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
II papin sijainen: Makarios Alatalo 31.8.2008 saakka
Imatran kirkon ja seurakuntatalon vahtimestari: Igor Forsberg, puh. 050 383 8694
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

Kirkkoherra
Timo
Tynkkynen
on lomalla
9.-26.4.
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Lappeenranta Toimintaa ja tapahtumia

Luottamuselimet

SEURAKUNNANVALTUUSTO: Belinskij, Pentti, Kuntola, Mika, Lem-
piäinen, Anneli, Liesma, Jorma, Palviainen, Sakari, Parkkila, Janne, Pirilä, Lii-
sa, Sedig, Natalia, Soiniola, Lea, Sotejeff, Pekka, Stefanoff, Johannes, Tiitta-
nen, Raija ja Tynkkynen, Timo.

SEURAKUNNANNEUVOSTO: Kudjoi, Kauko, Mutanen, Hannu, Pe-
rälä, Kari, Salmi, Reija, Soiniola, Kalle, Susiluoto, Outi, kirkonisännöitsijä,
Suuronen-Parkkila, Eine, Törönen, Marjo, Varho, Katriina ja Tynkkynen, Timo.

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA: Jormanainen, Leena, Haapala, Risto, Lem-
piäinen, Anneli, Metso, Pentti, Perälä, Kari ja Varho, Katriina.

USKONNONOPETUSTOIMIKUNTA: Belinskij, Pentti, Hoskonen,
Eija, Siponen, Johanna, Salonen, Sanna ja Rovio, Kirsi.

DIAKONIATOIMIKUNTA: Hodokainen, Olga, Kivensalo, Kaija, Men-
tu, Ritva, Miesperä, Taina ja Ryyppö, Nade_da.

NUORISOTYÖTOIMIKUNTA: Karhapää, Minna, Luhtanen, Erika, Park-
kila, Janne ja Sedig, Natalia.

ANALOGIN PAIKALLINEN TOIMITUSKUNTA: Kivensalo, Kaija,
Parkkila, Janne ja Tynkkynen, Liisa.

Lappeenrannan seurakunnan
perheuutisia 28.12.2007–6.2.2008

IKUINEN MUISTO
Hännikäinen, Elisabet

KIRKKOON LIITTYNEET
Dmitriev, Eerik

Dmitrieva, Daria
Halazubau, Barys

Koskinen, Alla
Koskinen, Veronika
Popoudko, Sergei

KIRKOSTA ERONNUT
1 henkilö

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Parviainen, Jussi Olavi

Hyvönen, Ismo Heikki Mikael
Hyvönen, Larissa

Jeskanen, Arto Einari
Tuomoja, Jari Tapio

Nevalainen, Valentina
Nevalainen, Nikolai Juha Olavi

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Peitsoma, Niklas Miika Kalevi

Ikonen, Janne Tapani
Saavinen, Tero Tapani

Silvonen, Aili Veera Annukka
Valli, Teemu Johannes

Valli, Pietari
Hartikainen, Lilli Maaria

Peiponen, Outa-Maria Aleksandra
Valli, Jenni Helena
Akkila, Heidi Maria

LAPPEENRANNAN
TIISTAISEURA
Kokoontumiset tiistaisin kello 15 Linnoi-
tuksen seurakuntasalissa.
●  4.3. Vladimir Sokratilin luento: ”Tai-
vaallisen Jerusalemin esikartano”.
●   la 15.3. pääsiäismyyjäiset alkaen kel-
lo 10.
●   ti 25.3. klo 10 osallistumme liturgi-
aan, tiistaiseuran kirkkopäivä.
●   15.4. Asiaa reilun kaupan tuotteista.
●   29.4. Kirjasta Isä Mitron sanakirja.
●   6.5. Kallistos Waren kirjasta Sisäinen
valtakunta.
●   13.5. Kevätkauden päättäjäiset Imat-
ralla.

SUKKELAT SORMET
ASKARTELEVAT
Alakoululaisten askartelukerho (7–12 v.)
Lappeenrannan kerho kokoontuu Linnoi-
tuksessa (Kristiinankatu 7) lauantaisin
kello 10–13. Kokoontumiskerrat ovat seu-
raavina päivinä: 8. maaliskuuta, 5. huhti-
kuuta ja 19. huhtikuuta.

Kerhossa on lapsille tarjolla pientä
välipalaa työskentelyn lomassa. Tarkem-
man ohjelman saa Kirsi-opelta. Etukäteen
ilmoittautuminen kerhoon on erittäin
tärkeää, jotta osaan hankkia riittävän
määrän askartelumateriaalia. Otan koko
ajan ilmoittautumisia vastaan. Tervetuloa
mukaan viihtymään! Kaikenikäisten tal-
koolaisten apua otetaan ilolla vastaan.

Kirsi  Rovio, puh: 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi

ORTODOKSIAKERHO
Haluatko oppia tuntemaan paremmin or-
todoksisuutta? Avoimet keskustelutilai-
suudet kaikille ortodoksisuudesta kiin-
nostuneille kello 18 Linnoituksen seura-
kuntatalolla. Kokoontumiskerrat:
●   ti 11.3. synnintunnustus, apu vai tuo-
mio?
●   ma 7.4. osallistuminen jumalanpal-
veluksiin.

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
Kokoonnumme maanantaisin kello 13
Linnoituksen seurakuntasalilla. Ohjel-
massa ateria, hengellinen keskustelu, oh-
jelmaa yms. Kokoonnumme 10.3. ja 21.4.
Tervetuloa viihtymään yhdessä!

VALAMON YSTÄVÄT
Valamon Ystävät järjestää toimintaa seu-
rakuntasalilla, katso kirkollisista ilmoi-
tuksista.

Venäjänkielistä opetusta
aikuisille
ÎÇÍÎÊÎÌËÅÍÈÅ Ñ ÏDÀÂÎÑËÀÂÈÅÌ
ÄËß ÂÇDÎÑËÛÕ
Kokoonnumme slaavinkielisen jumalan-
palveluksen jälkeen seurakuntasalille
teelle ja keskustelemme hengellisistä ai-
heista. Tervetuloa!

Ìû ñîáèdàåìñÿ ïîñëå áîãîñëóæåíèé íà
ñëàâÿíñêîì  ÿçûêå â ïdèõîäñêîì  äîìå
Ïîêdîâñêîé öådêâè. xàé è äóõîâíàÿ áåñåäà,
ñì. dàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé!

Venäjänkielinen kuoro
DÓÑÑÊÎßÇÛxÍÛÉ ÕÎD
Ñìîòdèòå îáúÿâëåíèÿ ïdèõîäà â ìåñòíîé
ãàçåòå Etelä-Saimaa.

Venäjänkielinen lastenkerho
ÄÅÒÑÊÈÉ ÊDÓÆÎÊ ÍÀ
DÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
Kerho kokoontuu Linnoituksen seurakun-
tasalilla maanantaisin kello 16.30-18.
Ohjaajina Olga Hodokainen (puh. 040 718
9073) ja Olga Schevtsov.

Íàø êdóæîê ñîáèdàåòñÿ ï î
ï î íåäåëüíèêàì â 16.30-18. ÷ àñîâ â
ïdèõîäñêîì  äîìå Ï îêdîâñêîé öådêâè â
êdåïîñòè. Äîïîëíèòåëüíûÿ ñâåäåíèÿ: Îëüãà
Õîäîêàéíåí (040 718 9073) èëè Îëüãà
Øåâöîâà.

KIRKKOKUORO
Oletko kiinnostunut kirkkolaulusta ja ha-
luaisit tulla mukaan kuoroon, ota yhteyt-
tä isä Mauriin, puh. 040 595 1688.
●  Harjoitukset tiistaisin klo 18.30 Linnoi-
tuksen seurakuntasalilla 11.3., 8.4., 22.4.
ja 6.5.

SEURAA
kirkollisia ilmoituksia Etelä-

Saimaassa perjantaisin!
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Venäjänkielinen kuoro

Venäjänkielistä opetusta
aikuisille

Мы собираемся после богослуже-
ний на славянском языке в при-
ходском доме Покровской церкви. 
Чай и духовная беседа, см. распи-
сание богослужений!

ОЗНОКОМЛЕНИЕ С ПРАВОСЛАВИ-
ЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОР
Смотрите объявления прихода в 
местной газете Etelä-Saimaa.

Venäjänkielinen lastenkerho
ДЕТСКИЙ КРУЖОК НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

Наш кружок собирается по поне-
дельникам в 16.30-18. часов в при-
ходском доме Покровской церкви 
в крепости. Дополнительныя све-
дения: Ольга Ходокайнен (040 718 
9073) или Ольга Шевцова.
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SUKKELAT SORMET
ASKARTELEVAT
Alakoululaisten askartelukerho (7–12 v.)
Imatran kerho kokoontuu Sienimäellä
(Vuoksenniskantie 3) kello 17–20 maa-
nantaisin 10.3., 7.4. ja 21.4.

Kerhossa on lapsille tarjolla pientä
välipalaa työskentelyn lomassa. Tarkem-
man ohjelman saa Kirsi-opelta. Etukäteen
ilmoittautuminen kerhoon on erittäin
tärkeää, jotta osaan hankkia riittävän
määrän askartelumateriaalia. Otan koko
ajan ilmoittautumisia vastaan. Tervetuloa
mukaan viihtymään!

Kaikenikäisten talkoolaisten apua
otetaan ilolla vastaan. Kirsi Rovio, puh:
050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi

PIKKU-MIIKKULAN
LASTENKERHO
Iloista toimintaa perheen pikkuväelle
tiistai-iltaisin Sienimäen seurakuntasalil-
la kello 18. Kerhoa vetää Katri Haataja,
puh. 040 577 3028. Tervetuloa mukaan
kerhoon! Seuraa Uutisvuoksen kirkollisia
ilmoituksia!

IMATRAN TIISTAISEURA
Kokoontumiset tiistai-iltapäivisin kello
15 seurakuntasalilla Sienimäellä. Kevät-
kauden ohjelma:
●  11.3. virpovitsatalkoot,
●  15.3. pääsiäisherkkujen myyjäiset,
●  1.4. elämän kirkkaita kokemuksia,
●  8.4. luostarielämä Karjalassa,
●  22.4. pyhän Trifonin hengellinen pe-
rintö,
●  6.5. Syvärin luostari ja pyhä Aleksan-
teri,
●  13.5. kevätkauden päätös.

KSENIAPIIRI
Avointen ovien tapahtuma kerran kuu-
kaudessa. Hengellinen teema, ruokailu,
askartelua, toimintaa ja yhdessä olemis-
ta. Tervetuloa lähimmäistyön pariin.
●  Imatran seurakuntasalilla maanantai-
sin alkaen klo 16. Kokoontumiset seuraa-
vina päivinä: 3.3., 31.3. ja 5.5.

Imatran
kuulumisia

Seurakunnalla on tarjota muutamia kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
Jos olet kiinnostunut joko Lappeenrannan tai Imatran kirkkojen opastuksesta,

lähetä kirjallinen hakemuksesi osoitteella: Lappeenrannan ortodoksinen seura-
kunta, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta, 30.4.2008 mennessä.

Kesätyöpaikkoja seurakunnassa
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IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin Ystävien toimintaan kutsutaan
kaikkia kirkkotaiteesta kiinnostuneita.
Toiminta on tarkoitettu myös muille kuin
ikonimaalausta harrastaville.
●  Kevään kokoontumiset maanantaisin
kello 18 seurakuntasalissa seuraavina il-
toina: 10.3. ja 14.4. Tervetuloa!

HENGEN JYVIÄ
Avoin keskustelu- ja opintomahdollisuus
kaikille ortodoksisesta uskosta kiinnostu-
neille.
●  Kokoontumiset kello 18 seurakunta-
salilla. Kevään 2008 aiheet: 1.4. Oma hen-
kilökohtainen rukouselämä.

KIRKKOKUORO
Oletko kiinnostunut kirkkolaulusta ja ha-
luaisit tulla mukaan kuoroon, ota yhteyt-
tä isä Mauriin, puh. 040 595 1688.
●  Harjoitukset tiistaisin klo 18.30 Imat-
ran seurakuntasalilla 1.4., 15.4., 29.4. ja
13.5.

Venäjänkieliset lastenkerhot
ja aikuisten kuoro
DÓÑÑÊÎßÇÛxÍÛÅ ÕÎDÛ È
ÊDÓÆÊÈ
Dóññêîÿçû÷ íûé êdóæîê «Dîäñòâåííûå
Äóøè» îdãàíèçóåò äëÿ âçdîñëûõ è äåòåé
dàçíûå ñîáûòèÿ. Ó íàñ åñòü õîd äëÿ
âçdîñëûõ è äåòñêèå ìóçûêàëüíûå ãdóïïû.
Ïîñëå áîãîñëóæåíé íà ñëàâÿíñêîì ÿçûêå
ñîñòîèòñÿ ÷ àé è äóõîâíàÿ áåñåäà â
ïdèõîäñêîì äîìå Ñâÿòî-Íèêîëüñêîé öådêâè.
Ñì. íàøè îáúÿâëåíèÿ â ìåñòíîé ãàçåòå Uu-
tisvuoksi ïî  ïÿòüíèöàì. Äîïîëíèòåëüíûÿ
ñâåäåíèÿ: îòåö Òèìîôåé (0400 654 883) è
Òàòüÿíà Ádàãèíà.

SIMPELE-PARIKKALA
TIISTAISEURA
kokoaa alueen väestöä yhteen. Tulkaa
rohkeasti mukaan toimintaan. Kokoontu-
misistamme ilmoitetaan paikallisessa
lehdessä, Parikkalan-Rautjärven Sano-
missa. Tiistaiseuran puheenjohtaja on
Leea-Putkuri Lappalainen Simpeleeltä.

Ñòèõîòâîdåíèÿ
ÍÀ ÈÌÀÒDÅ
I
Dåâåò è êëîêî÷åò ñòdåìíèíà ñåäàÿ
È õëåùåò î çâîíêèé ãdàíèò,
È âëàãó ìÿòåæíóp, â áåçäíû ñâådãàÿ,
Àëìàçíîp ïûëüp ädîáèò.

Íà áådåã ñêàëèñòûé âëå÷åò ìåíÿ ñíîâà.
È ëpáî, è ñòdàøíî çàdàç:
Äóøà çàìèdàåò, íå âûìîëâèòü ñëîâà,
Íå ñâåñòü î÷àdîâàííûõ ãëàç.

È áëåñê, è øèïåíüå, è ádûçãè, è ãdîõîò,
Èíàÿ êdàñà êàæäûé ìèã,
È áåøåíûé âîïëü, è íåèñòîâûé õîõîò
Â ïîáåäíûé ñëèâàpòñÿ êëèê.

Âåñü óæàñà ïîëíûé, âíèìàÿ, ãëÿæó ÿ, -
È ìàíèò, è òÿíåò ê ñåáå
Ïó÷èíà, ãäå âîäû, ñâèdåïî áóøóÿ,
Êèïÿò â âåêîâå÷íîé áîdüáå.

10 ìàÿ 1890

II
Íàä ïåíèñòîé, áódíîé ïó÷èíîé
Ñòîp íà êdóòîì áådåãó,
Ìÿòåæíîé ëpáópñü ñòdåìíèíîé
È ãëàç îòîdâàòü íå ìîãó.

Íàâèñøèìè ñòèñíóò ñêàëàìè,
Êëîêî÷åò ïîòîê è áódëèò;
Ñøèáàpòñÿ âîëíû ñ âîëíàìè,
Ädîáÿñü î íåäâèæíûé ãdàíèò.

È dâóòñÿ, è ìå÷óòñÿ âîäû
Èç êàìíÿ ãíåòóùèõ îêîâ,
È ìîëèò íåìîë÷íî ñâîáîäû
Èõ âå÷íûé íåèñòîâûé dåâ.

Î, åñëè á çàíÿòü yòîé ñèëû,
È òâådäîñòè çäåñü ïî÷ådïíóòü,
xòîá ñìåëî ñâådøàòü äî ìîãèëû
Íåâåäîìûé æèçíåííûé ïóòü;

xòîá ñ ñîâåñòüp ÷èñòîé è ÿñíîé,
Ñ îòêdûòûì è ñâåòëûì ÷åëîì
Ïdîáèòüñÿ äî öåëè ïdåêdàñíîé
Â áîdåíüè ñ íåïdàâäîé è çëîì.

Èìàòdà
5 àâãóñòà 1907

Áëàæåííû ìû, êîãäà èäåì
Îòâàæíî, òâådäîp ñòîïîp
Ñ íåóíûâàpùåé äóøîp
Òådíèñòûì æèçíåííûì ïóòåì;

Êîãäà ëóêàâûå ñîìíåíüÿ
Íå ïîädûâàpò âådû â íàñ,
Êîãäà ñîáëàçíà ãîdüêèé ÷àñ
È íåèçáåæíûå ïàäåíüÿ

Íàì íå ïdåãdàäà íà ïóòè,
È ìû, âîññòàâ, ïdàõ îòdÿõàÿ,
Ê âdàòàì íåâåäîìîãî êdàÿ
Ãîòîâû áîädî âíîâü èäòè;

Êîãäà íå òîëüêî äåë è ñëîâà,
Íî äàæå ìûñëåé ÷èñòîòó
Ìû âîçâåäåì íà âûñîòó,
Âñå îòdåøàÿñü îò çåìíîãî;

Êîãäà ê Ñîçäàòåëp, êàê äûì
Êàäèëüíûé, âîçíîñÿñü äóøîp,
Íåóòîìèìîp áîdüáîp
Ñåáÿ ñàìèõ ìû ïîáåäèì.

Èìàòdà
1 àâãóñòà 1907

К.Р. Константин Константинович Романов

Стихотворения
НА ИМАТРЕ

I
Ревет и клокочет стремнина седая
И хлещет о звонкий гранит,
И влагу мятежную, в бездны свергая,
Алмазною пылью дробит.

На берег скалистый влечет меня снова.
И любо, и страшно зараз:
Душа замирает, не вымолвить слова,
Не свесть очарованных глаз.

И блеск, и шипенье, и брызги, и грохот,
Иная краса каждый миг,
И бешеный вопль, и неистовый хохот
В победный сливаются клик.

Весь ужаса полный, внимая, гляжу я, -
И манит, и тянет к себе
Пучина, где воды, свирепо бушуя,
Кипят в вековечной борьбе.

10 мая 1890

II
Над пенистой, бурной пучиной
Стою на крутом берегу,
Мятежной любуюсь стремниной
И глаз оторвать не могу.

Нависшими стиснут скалами,
Клокочет поток и бурлит;
Сшибаются волны с волнами,
Дробясь о недвижный гранит.

И рвутся, и мечутся воды
Из камня гнетущих оков,
И молит немолчно свободы
Их вечный неистовый рев.

О, если б занять этой силы,
И твердости здесь почерпнуть,
Чтоб смело свершать до могилы
Неведомый жизненный путь;

Чтоб с совестью чистой и ясной,
С открытым и светлым челом
Пробиться до цели прекрасной
В бореньи с неправдой и злом.

Иматра
5 августа 1907

Блаженны мы, когда идем
Отважно, твердою стопою
С неунывающей душою
Тернистым жизненным путем;

Когда лукавые сомненья
Не подрывают веры в нас,
Когда соблазна горький час
И неизбежные паденья

Нам не преграда на пути,
И мы, восстав, прах отряхая,
К вратам неведомого края
Готовы бодро вновь идти;

Когда не только дел и слова,
Но даже мыслей чистоту
Мы возведем на высоту,
Все отрешаясь от земного;

Когда к Создателю, как дым
Кадильный, возносясь душою,
Неутомимою борьбою
Себя самих мы победим.

Иматра
1 августа 1907

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ХОРЫ 
И КРУЖКИ
Русскоязычный кружок «Родс-
твенные Души» организует для 
взрослых и детей разные события. 
У нас есть хор для взрослых и де-
тские музыкальные группы. После 
богослуженй на славянском языке 
состоится чай и духовная беседа 
в приходском доме Свято-Николь-
ской церкви. См. наши объявле-
ния в местной газете Uutisvuoksi 
по пятьницам. Дополнительныя 
сведения: отец Тимофей (0400 654 
883) и Татьяна Брагина.
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Jumalanpalvelukset
Tamperee seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

SUVANTOKATU 10 A
33100 TAMPERE

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
on avoinna: TI–PE klo 9–13, 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

MAALISKUU
La 15.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus MT JL
Su 16.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai MT JL
Ma 17.3. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto

klo 18 paastoliturgia HH JL
Ti 18.3. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto

klo 18 paastoliturgia MT JL
Ke 19.3. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto

klo 17 aamupalvelus MT HH JL
klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT HH

To 20.3. klo 10 suuren torstain liturgia MT HH JL
klo 18 aamupalvelus – kärsimysevankeliumit MT HH JL

Pe 21.3. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus MT JL
klo 18 suuren lauantain aamupalvelus MT JL

La 22.3. klo 10 suuren lauantain liturgia MT JL
Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhla
La 22.3. klo 23.30 alkaen pääsiäisyöpalvelus MT JL
Ma 24.3. klo 10 liturgia HH JL
Ti 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys MT HH JL
Pe 28.3. klo 9 liturgia MT HH JL
La 29.3. klo 18 vigilia HH JL
Su 30.3. klo 10 liturgia (kreikka) MR JL

HUHTIKUU
Ti 1.4. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 5.4. klo 18 vigilia MT JL
Su 6.4. klo 9.55 liturgia, radiointi Yle 1 klo 11-12 MT JL
Ti 8.4. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 12.4. klo 18 vigilia HH EI
Su 13.4. klo 10 liturgia HH EI
Ti 15.4. klo 17 ehtoopalvelus JL
La 19.4. klo 18 vigilia HH JL
Su 20.4. klo 10 liturgia HH JL
Ti 22.4. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 26.4. klo 10 liturgia (slaavi) VM JL RH
La 26.4. klo 18 vigilia MT JL
Su 27.4. klo 10 liturgia MT JL
Ti 29.4. klo 17 ehtoopalvelus HH JL

TOUKOKUU
Herran taivaaseen astuminen, helatorstai
Ke 30.4. klo 18 vigilia HH JL
To 1.5. klo 10 liturgia MT JL
La 3.5. klo 18 vigilia HH JL
Su 4.5. klo 10 liturgia HH JL
Ti 6.5. klo 17 Jeesus-rukous MT
Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
La 10.5. klo 18 vigilia MT JL
Su 11.5. klo 10 liturgia MT JL
Ti 13.5. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 17.5. klo 18 vigilia MT KH
Su 18.5. klo 10 liturgia MT KH
Ti 20.5. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 24.5. klo 18 vigilia HH JL
Su 25.4. klo 10 liturgia (slaavi) HH JL RH
Ti 27.5. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 31.5. klo 18 vigilia MT JL

KH Kerttu Halonen, RH Rolf Hernberg, HH Heikki Honkamäki, EI Elina Inkinen, JK Jorma Kudjoi, PK Petri Korhonen, JL Jarmo Lehto, ML Marianna Länne,
VM Viktor Maksimovski, JM Jouni Mäkelä, GS Gaius Sahlberg, MS Markus Sidoroff, MT Markku Toivanen

KESÄKUU
Su 1.6. klo 10 liturgia MT JL
La 7.6. klo 18 vigilia MT JL
Su 8.6. klo 10 liturgia MT JL
La 14.6. klo 18 vigilia MT JL
Su 15.6. klo 9 liturgia, arkkipiispa Leo, Karjalaiset kesäjuhlat MT JL
Su 22.6. klo 10 liturgia MT KH
La 28.6. klo 18 vigilia MT KH
Su 29.6. klo 10 liturgia MT KH

PORIN KIRKKO
Pe 21.3. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus HH JK JM
Pe 21.3. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus HH JK JM
La 22.3. klo 23.30 pääsiäisyön palvelus HH JK ML
Su 13.4. klo 10 liturgia JK ML
La 26.4. klo 18 vigilia JK JM
Su 27.4. klo 10 liturgia JK JM
Su 11.5. klo 10 liturgia JK JM
La 24.5. klo 18 vigilia PK ML
Su 25.5. klo 10 liturgia PK ML
Su 8.6. klo 10 liturgia JK JM
La 28.6. klo 18 vigilia PK JM
Su 29.6. klo 10 liturgia PK JM

KOLHON KIRKKO
Su 16.3. klo 10 liturgia HH KH
Su 4.5. klo 10 liturgia MT KH

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
II pääsiäispäivä
Ma 24.3. klo 10 liturgia MT KH
Su 6.4. klo 10 liturgia HH JM
La 10.5. klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä HH JL

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA

TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5. krs
Ke 12.3. klo 8.30 aamupalvelus HH JL
Ke 2.4. klo 8.30 aamupalvelus MT JL
Ke 7.5. klo 8.30 aamupalvelus HH JL

AKAA
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1, Toijala
To 13.3. virpovitsojen siunaus kouluilla GS MS

klo 10.00 Nahkialan koulu, klo 12.15 Arvo Ylpön koulu,
klo 13.20 Toijalan yhteiskoulu

Su 13.4. klo 10 liturgia, ekumeeninen rakkauden ateria
(kristittyjen yhteinen agape-ateria klo 11.30) GS MS

Su 25.5. klo 10 liturgia GS MS

JÄMSÄ
Jämsän ev.lut. seurakuntasali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto), Jämsä
Su 30.3. klo 10 liturgia MT EI
Su 11.5. klo 10 liturgia HH EI

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, Ieena.hanninen@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 5570053
Diakonia-asioissa voi Tampereen seudulla ottaa yhteyttä diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, tai diakoni Rolf Hernbergiin, puh. 040 551 5705, ja
Porin seudulla pastori Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.
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ietämme maaliskuun 21.
päivänä rasismin vastaista
päivää. Päivä on saanut al-
kunsa Etelä-Afrikassa Shar-
pevillessa, jossa 21.3.1960

Suuri
perjantai ja
rasismin
vastainen
päivä

poliisit avasivat tulen ja tappoivat 69 rau-
hanomaisen mielenosoituksen osanotta-
jaa. YK:n yleiskokous julisti vuonna 1966
rasismin vastaisen päivän vietettäväksi
21.3. kaikissa YK:n jäsenmaissa.

Myös Suomessa toimii ns. Rasmus-
verkosto. Rasmus on valtakunnallinen,
laajapohjainen verkosto, joka kokoaa
yhteen eri tahojen, kuten kansalaisjärjes-
töjen, maahanmuuttajayhdistysten, us-
konnollisten yhteisöjen, työmarkkinajär-
jestöjen, viranomaisten edustajien, tut-
kijoiden ja yksittäisten henkilöiden toi-
mijoita.

Alueelliset verkostot ovat olennai-
nen osa Rasmus-verkostoa. Ne seuraa-

vat ja kommentoivat omalla alueellansa
tapahtuvaa syrjintää ja rasismia. Alueelli-
set verkostot keräävät yhteen paikalli-
sia toimijoita, järjestävät erilaisia tapah-
tumia ja keskustelutilaisuuksia sekä pyr-
kivät vaikuttamaan paikallistasolla moni-
kulttuurisuuden puolesta. Rasmus-Tam-
pere on paikallisia toimijoita yhteen ke-
räävä verkosto, joka seuraa ja kommen-
toi Tampereen seudulla tapahtuvaa syr-
jintää ja rasismia.

Tänä vuonna rasismin vastainen päi-
vä sattuu kirkkomme suuren viikon per-
jantaihin. Ehkä siis rasismin vastaiseen
viikkoon, jota vietetään tämän päivän
seutuvilla, tulee aivan erityinen merki-
tys Kristuksen kärsimyksistä. Hän itse oli
syrjittyjen ystävä ja joutui kokemaan eri-
laisuutensa herättämät ennakkoluulot,
syrjinnän ja vihan.

Suurella viikolla eli kärsimysviikolla
seurataan Jeesuksen ja hänen opetuslas-
tensa viimeisiä päiviä ennen ristiinnau-
litsemista, Jeesuksen kärsimyksiä, kuole-
maa ja hautaamista. Kuin tiivistelmänä
tästä viikosta luetaan torstai-iltana kak-
sitoista evankeliumijaksoa Kristuksen
kärsimyksistä. Kirkon ajanlaskun mukaan
kyseessä on aamupalvelus suurena per-
jantaina – eli tänä vuonna suuri perjan-
tai on juuri YK:n julistamana rasismin
vastaisena päivänä.

Kaksitoista evankeliumijaksoa Kris-
tuksen kärsimyksistä on hyvin puhutte-
leva kokonaisuus ja sen vaikuttavuutta
lisäävät resitatiivinen tekstinluenta, kir-
kon tummat värit, kädessä palavat kirk-
kokynttilät ja kuoron suruvoittoinen
kirkkolaulu. Luettavat tekstit tuovat ilmi
ihmisen yksinäisyyden, ahdistuksen, tus-
kan ja kuolemanpelon.

Samalla kun seuraamme Kristuksen
kärsimystietä, tapahtumat pysäyttävät
meidät muistamaan niiden ihmisten kär-
simystä, jotka mielipiteittensä, etnisen
taustansa, sukupuolensa tai erilaisuuten-
sa johdosta elävät pelon ilmapiirissä, kun
ympärillä oleva maailma huutaa: ”Ristiin-
naulitse!” Näin ei tapahdu vain jossain
kaukomailla. Syrjintä ja rasismi ovat to-
dellisuutta myös Suomessa ja kotikau-
pungissamme.

Kirkko on monikulttuurinen yhtei-
sö. Jokainen kirkon jäsen on ortodoksi-
sen kirkon käyntikortti. Vastuullamme on
noudattaa Kristuksen esikuvan mukais-
ta suvaitsevuutta niin, että kukaan ei syr-
jäydy. Kristillinen etiikka kutsuu meidät
jakamaan kaikkien hädänalaisten tuskan
sekä rukoilemaan heille huojennusta ja
voimaa kestää koettelemukset.

■  Isä Markku Toivanen
Lähteet ja lisätiedot: www.rasmus.fi/tampere

VALTUUSTO: Toivanen Markku, pj., jäsenet: Danouzi Anu,
Inkinen Elina, Kaikkonen Eeva-Liisa, Kamaja Pekka, Kaste Ta-
pio, Luonila Jukka, Manni Eeva, Martin Sirkka, Miettinen Kim-
mo, Mykkänen Eino, Niemenmaa Marjatta, Nikander Esko, Salo
Teemu ja Vuorinen Jani.

NEUVOSTO: Toivanen Markku, pj., jäsenet: Ahonen Pertti,
Alhanen Niina, Honkamäki Heikki, Häyhtiö Heikki, Jetsu Petri,
Rauhala Marja, Rikala Katri ja Sarno Alfred.

PTS-TOIMIKUNTA: Ahonen Pentti, Honkmäki Heikki, In-
kinen Elina, Jouhki-Inkinen Marita,
Manni Eeva, Rauhala Marja ja Toivanen Markku.

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA: Kyyrönen Keijo pj., Rauha-
la Marja, Savinainen Veikko, Toroska Raimo, Häyhtiö Heikki, Jouh-
ki-Inkinen Marita ja Toivanen Markku.

NUORISOTYÖTOIMIKUNTA: Perälä Lea, pj., Honkamä-
ki Heikki, Häyhtiö Heikki, Inkinen Elina ja Joki Riikka.

DIAKONIATOIMIKUNTA: Lehmuskoski Elina, pj., Hern-
berg Rolf, Honkamäki Heikki, Hyvönen Tuula, Kahila Harri,
Nikkilä Pertti, Reunanen Satu ja Salo Ritva.

RAHOITUSTYÖRYHMÄ: Jouhki-Inkinen Marita, pj., Aho-
nen Pertti, Lappalainen Esko ja af Ursin Klaus.

LUOTTAMUSELIMET

HIIPPAKUNTANEUVOSTO: Manni Eeva.

ANALOGIN JULKAISUNEUVOSTO: Jouhki-Inkinen
Marita, Manni Eeva ja Toivanen Markku.

ANALOGIN TOIMITUSKUNTA: Nikander Esko.

VAALILAUTAKUNTA: Toivanen Markku, pj., Laaksonen
Jukka, Tiainen Terni ja Vähätalo Raine.

ISÄNNÖITSIJÄT: Häyhtiö Heikki / Tampereen kirkko, Kudjoi
Jorma / Porin kirkko, Lavian Elorannan tila, Nikoskinen Toivo /
Kolhon kirkko, Kerisalo Yrjö / Valkeakosken rukoushuone ja
Schutskoff-Ahokainen Vera / Kalliosalmi.

TILINTARKASTAJAT: Alander Ilse ja Hartikainen Heikki;
varalla Karttunen Jouko ja Korpi Arto.

NIKOLAINTALON HALLITUS: Kyyrönen Keijo, Rauhala
Marja, Vähätalo Raine ja Alhanen Niina (varajäsen).

NIKOLAINTALON YHTIÖKOKOUS: Toivanen Markku
ja Hernberg Rolf (varajäsen).

NIKOLAINTALON ISÄNNÖITSIJÄ: Parviainen Timo.

ANALOGI 2/2008
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Tampere Toimintaa ja tapahtumia

OOL:n Tampereen alaosasto
Ortodoksisen opiskelijaliiton Tampereen
alaosasto jatkaa toimintaansa kevätkau-
della 2008. Kaikille avoin toiminta on
suunnattu opiskelijoille ja muille nuoril-
le aikuisille. Lisätietoa tapahtumista ja
ohjelmasta saa osoitteesta http://
www.helsinki.fi/jarj/ool/tampere.html
tai puhelimitse 040 767 7717. Uudet jä-
senet ovat lämpimästi tervetulleita toi-
mintaan!

NOKIAN TIISTAISEURA
●   27.3. Leila Jaakkonen, Ketolanmäenk.
6 B
●  24.4. Inkeri Vuorinen, Jyränmaank. 2
●  22.5. Vappu Ella, Ruutanank. 15

ETSINTÄKUULUTUS
Etsimme emännän avuksi vapaaehtois-
työntekijöitä seurakuntamme keittiö- ja
saliapulaisten renkaaseen.

Jos pidät leipomisesta, ruuanlaitos-
ta, pöytien kattamisesta, kukka-asetelmi-
en tekemisestä, kahvin kaatamisesta, tis-
kaamisesta tai olet muuten vain vailla
mielekästä tekemistä, tule mukaan! Myös
miehet ovat tervetulleita mukaan. Soita,
laita sähköpostia tai ilmoittaudu mukaan
kirkon tanhuvilla tavatessamme!

Leena Hänninen, seurakunnan
emäntä, puh. 020 610 0361, 050 557
0053, leena.hanninen@ort.fi

TOIMINTAPIIRIEN YHTEISET
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Lasaruksen lauantaina 15.3. klo 12-14
Nikolainsalissa, Tuomiokirkonkatu 27.
Myynnissä leivonnaisia, pisankkoja, vir-
povitsoja ym. Puffetissa kasvishernekeit-
toa, kahvia/teetä ja pullaa.
TERVETULOA!

TAMPEREEN TIISTAISEURA
Terhi Tiainen, 041 441 0790, Sirkka Mar-
tin, 040 575 7034
Tiistaiseuran tapaamiset keväällä 2008:
●  1.4. isä Heikki: Pääsiäisen ajankohta ,
uusi ja vanha ajanlasku
●  22.4. avoin
●  6.5. isä Rolf: Isä Kliment, Optinan luos-
tarin suomalainen pappismunkki

Tervetuloa kuuntelemaan, kysele-
mään ja keskustelemaan!

PERINTEINEN “HYVÄN
MIELEN MATKA”
16.-18.5. kulttuurikeskus Sofiaan
●  Lähtö perjantaina, paluu sunnuntai-
na. Hinta 85 euroa kahdenhengen huo-
neessa täysihoidolla; perjantaina iltapa-
la, lauantaina aamupala ja yksi ateria,

sunnuntaina lounas liturgian jälkeen.
Hintaan eivät kuulu matkakustannukset,
jotka varmistuvat myöhemmin osanotta-
jamäärän mukaan. Sitovat ilmoittautumi-
set 8.4. mennessä: Terhi Tiainen, 041 441
0790, tai Sirkka Martin, 040 575 7034.

VALAMON YSTÄVÄT
Tampereen osasto
Yleisöillat järjestetään Nikolainsalissa al-
kaen klo 18. Iltoihin peritään 5 € / 2,5
€ (opiskelijat) osallistumismaksu. Illois-
sa on pienimuotoinen tarjoilu. Tulot käy-
tetään Uuden Valamon luostarin pääkir-
kon tukemiseen. Esitelmöitsijät ja aiheet:
●   Ti 8.4. Outi Vasko kertoo ortodoksises-
ta ulkomaanavusta OrtAidista: Etiopia –
lupaava esimerkki toimivasta kansainvä-
lisestä vastuusta.
●   Ti 13.5. FT Tenho Pimiä: Ortodoksista
sotasaalista tutkijavoimin Itä-Karjalasta
1941-1944.
●  Lähde kanssamme luostarimatkalle
Venäjälle Vanhaan Laatokkaan ja Tihvi-
nään 31.7.–3.8. Mahdollisista vapautu-
vista paikoista tiedustelut: Arja Friman,
Joensuu Congress and Travel Service, 050
552 1902, arja.friman@saunalahti.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Tampereen seurakunnan
perheuutisia

25.12.2007 – 05.02.2008
KASTETUT

Deligeorgakis Gabriel Konstantinos
Ehn Kristian Olavi

Koskela Silvia Pelagia
Larikka Amanda Taimi Ester
Ojanperä Julia Aleksandra

Ojanperä Katri Elisabet
Riikonen Miko Aleksi

Poikia 3, tyttöjä 4, yhteensä 7

IKUINEN MUISTO
Pietikäinen Saimi 89 v.

Raitio Lahja 74 v.

Miehiä 0, naisia 2, yhteensä 2

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Hakala Timo Valtteri

Hokkanen Mirja Elli Kaarina
Hoskonen Merja Anneli
Kananen Hannu Tapio

Kelka Nadezda
Kärki Timo Erkki Olavi

Linnalouhi Ritva Anneli
Parviainen Saara Sofia
Rajapolvi Mikko Matias

Rautiainen Jarno Veli Anttoni
Severov Sergei

Toivonen Henri Petteri
Uimonen Kirsi Maarit Hannele

Valli Jenni Helena
Valli Pietari

Valli Teemu Johannes

Miehiä 9, naisia 7, yhteensä 16

Kiitos kaikille seurakuntalaisille yhteisestä suuren paaston ajasta ja suuresta
viikosta! Kiitos kaikille jumalanpalveluksissa avustaneille, seurakuntamme

luottamustehtävissä toimiville ja vapaaehtoistyöntekijöille!

Siunattua ylösnousemusjuhlaa kanssanne viettäen
Tampereen ortodoksisen seurakunnan papisto, toimihenkilöt, pyhäkköjen

isännöitsijät ja apulaisisännöitsijät

Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi!

PÄÄSIÄISTERVEHDYS

EKUMEENINEN SEMINAARI TAMPEREELLA
Naisten ääniä ruumiillisuudesta – ”Kaikki sinussa on kaunista.” Eri sukupolvia edustavat
naiset puhuvat rakkaasta ja raskaasta ruumiistaan.

Seminaari Nikolainsalissa su 27.4. klo 13-16.30.
Tule viettämään sunnuntai-iltapäivää ja jakamaan ajatuksia ja elämyksiä ruumiista keho-
na ja Pyhän Hengen temppelinä. Mitä naiset kertovat ruumiinsa elämänkaaresta ja miten
kuuntelemme ruumiin pyhyyttä?
OHJELMA
●  Klo 10 liturgia ja kirkkokahvit Nikolainsalissa (lounasmahdollisuus lähiravintoloissa)
●  Klo 13 tervetulosanat seminaariin, Leena Mäkitalo ja Iris Rajamaa

- tanssia, ”River of Life”, Xaris
- ”Kiitos Jumalalle, joka loi minut naiseksi”, Kaija Maria Junkkari
- puheenvuoroja eri kirkkojen naisilta ja keskustelua

●  Klo 14.30 kahvi
●  Klo 15.15 musiikkia, Taizé-laulu

-”Ruumiini rukous”, Riina Nguyen
- porinaa ja keskustelua

●  Klo 16.20 tanssia, ”Agnus Dei”, Xaris
- Yhteinen loppurukous kirkkojen perinteiden mukaan

Osallistumismaksu 7/3 euroa (alennettu hinta opiskelijoille, yksinhuoltajille, työttömille,
eläkeläisille). Vapaaehtoinen kahvimaksu. Ennakkoilmoittautumiset tarjoilua varten 15.4.
mennessä ja l isätietoja: Riina Nguyen, puh. 050 371 2762, ri ina.nguyen@or t.fi ,
www.ekumenia.fi. Mukaan mahtuu ilman ilmoittautumistakin!

Järj. Suomen ekumeenisen neuvoston naisjaosto

ANALOGI 2/2008
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Kiota kuntoon

T
ampereen ortodoksisessa
kirkossa on kaunis, barok-
kityylinen Jumalanäidin

Valtuusto järjestäytyi

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA
Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137,
vpj. Anita Luonila, puh. 050 569 3671
Tiistaiseura kokoontuu pääsääntöises-
ti joka toinen tiistai klo 18.
●   Ti 11.3. klo 18 tiistaiseurailta, KP Ni-
kean metropoliitta Johannes kertoo orto-
doksisesta kirkosta kolttien parissa
●   La 15.3. klo 9 piirakkatalkoot
●   Su 16.3. klo 12-14 myyjäiset
●   Ti 25.3. klo 18 tiistaiseurailta
●   Ti 8.4. klo 18 tiistaiseurailta
●   Su 20.4. klo 7 matka Espooseen ja
Forssaan
●   Ti 22.4. klo 18 tiistaiseurailta
●   Ti 6.5. klo 18 tiistaiseurailta

PORIN
kuulumisia

●   La 10.5. klo 11 lasten leivontapiiri
●   Ke 14.5. klo 12 touon siunaus Ahlai-
sissa
●   Su 25.5. klo 10 vanhusten kirkkopyhä

Liturgioitten jälkeen kirkkokahvit
seurakuntasalin puolella

Askartelukerho Pyöröset
Kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.
Kerhon ”pyörittäjänä” toimii Eira Vepsä.
Kerhossa valmistetaan sekä yhteisiä että
omia töitä, vaalitaan perinteitä ja opetel-
laan uusia tuulia. Toiminta monipuolista;
siellä syntyy tuotteita kirkon käyttöön,
myytävää myyjäisiin, lahjoiksi ”sankareil-
le” sekä herkkuja suussa sulamaan. Pyö-
röset ahertavat klo 15 joka toinen torstai
3.4. ja 17.4.

Kirjallisuuskerhon tapahtumat
Kerhon vetäjänä toimii Leena Ranta
●   Su 6.4. klo 16 Tuula Saarto, MARIA
EGYPTILÄINEN
●   Su 4.5. klo 16 Mika Waltari, SINUHE
EGYPTILÄINEN

johtajana jatkaa isä Markku Toivanen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin valtuutet-
tujen nuorimpiin kuuluva Elina Inkinen
(25). Ratkaisua perusteltiin sillä, että toi-
mikaudellaan valtuusto kiinnittää huo-

Tampereen seurakunnan valtuus-
to kokoontui järjestäytymiskoko-
ukseen tiistaina 22. tammikuuta.

Kokouksen asialistalla oli useita keskei-
siä henkilövalintoja. Valtuuston puheen-

ikonin säilytyskaappi eli kiota.
Valitettavasti se on pahoin kärsi-
nyt kirkkoa kohdanneissa myller-
ryksissä, eikä seurakunnalla ole
tällä hetkellä varoja kunnostaa

sitä. Jospa me seurakuntalaiset
perustaisimme kiotakaapin kun-
nostusrahaston. Keräisimme vä-
hän kerrassaan rahaa kiotan kun-
nostamiseen vaikkapa näin:

Täytän 75 vuotta toukokuun
viimeisenä päivänä, jos Luoja
suo. En aikonut juhlia mitenkään.
Mitä juhlimista siinä on, että van-
henee ja rapistuu kuin kiotakaap-
pi! Sitten muutin mieleni. Kutsun
kaikki ystävät ja tuttavat Niko-
lainsaliin su 1. kesäkuuta liturgi-
an jälkeen kirkkokahville.

Pyydän, ei kukkia, ei lahjoja,
vaan kaikki muistamiset kiota-
kaapin korjausrahastoon – Sam-
po 800016 – 70091777. Pankki-
siirtoon merkintä ”KIOTA”. Sil-
loin rahat menevät oikeaan osoit-
teeseen. Isä Markku on luvannut,
ettei niitä käytetä mihinkään muu-
hun.

Tämä idea on kaikkien ”juh-
lijoiden” vapaasti käytettävissä.
Voi tilille lahjoittaa rahaa muuten-
kin ja ihan vain rakkaudesta omaa
kirkkoa kohtaan.

Siis, tervetuloa kirkkokahvil-
le kesäkuun ensimmäisenä päivä-
nä!

  ■  Eeva-Liisa Kaikkonen

ANALOGI 2/2008

mionsa erityisesti alle neljäkymmentä-
vuotiaisiin seurakuntalaisiin. Kyseinen
ikäryhmä muodostaa Tampereen seura-
kunnan jäsenistöstä huomattavan osan.
Uudessa valtuustossa on Elinan lisäksi
muitakin tähän ikäluokkaan kuuluvia.

Valtuusto vahvisti nuorisotyön asi-
antuntemusta myös neuvostossa. Neu-
voston jäseneksi valittiin Jämsän kaupun-
gin nuorisotoimenjohtaja Petri Jetsu.
Myös maahanmuuttajataustaiset seura-
kuntalaisemme saivat ensimmäistä ker-
taa edustuksen neuvostoon, kun sen jä-
seneksi valittiin Alfred Sarno. Muut
neuvostoon valitut jäsenet ovat Pertti
Ahonen, Niina Alhanen, Marja Rau-
hala ja Katri Rikala.

Hiippakuntaneuvoston edustajan
valinnassa valtuusto korosti vankkaa ko-
kemusta. Tehtävään valittiin neuvoston
pitkäaikainen varapuheenjohtaja Eeva
Manni. Hänet valittiin myös PTS-toimi-
kuntaan. Tämä on merkityksellistä siksi,
että seurakuntatyön valmisteluvaihees-
sa voidaan myös luottamushenkilön
kautta ottaa huomioon hiippakunnallinen
yhteys.

■   Esko Nikander

MIKA KANGASAHO
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Jumalanpalvelukset
Turun seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

TURUN KIRKKO

MAALISKUU
Ke 5.3. klo 18 paastoliturgia PK PT
La 8.3. klo 18 vigilia PK PT
Su 9.3. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
Ke 12.3. klo 18 sairaanvoitelu ID PT
La 15.3. klo 18 vigilia PK PT
Su 16.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai PK PT
Ma 17.3. klo 18 aamupalvelus PK JM
Ti 18.3. klo 18 aamupalvelus ID PT
Ke 19.3. klo 10 paastoliturgia ID PT
Ke 19.3. klo 18 aamupalvelus PK PT
To 20.3. klo 10 liturgia ID PT
To 20.3. klo 18 aamupalvelus, 12 evankeliumia ID PT
Pe 21.3. klo 10 kuninkaalliset hetket ID PT
Pe 21.3. klo 14 ehtoopalvelus ID PT
Pe 21.3. klo 18 aamupalvelus ID PT
La 22.3. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
La 22.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia ID PT
Su 23.3. klo 16 ehtoopalvelus ID PT
Ma 24.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen,

suomeksi ja slaaviksi ID PT
Ti 25.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys PK PT
Ke 26.3. klo 10 liturgia, koululaiskirkko ID PT
La 29.3. klo 18 vigilia ID PT
Su 30.3. klo 10 liturgia ID PT

HUHTIKUU
Ke 2.4. klo 18 iltarukous
La 5.4. klo 18 vigilia PK PT
Su 6.4. klo 10 liturgia PK PT
Ke 9.4. klo 18 iltarukous
La 12.4. klo 18 vigilia ID PT
Su 13.4. klo 10 liturgia PK PT
Ke 16.4. klo 18 iltarukous
La 19.4. klo 18 juhlavigilia, kirkon praasniekka ID PT
Su 20.4. klo 10 juhlaliturgia, kirkon praasniekka ID PT
Ke 23.4. klo 10 liturgia, pyhä Aleksandra ID PT
La 26.4. klo 18 vigilia PK PT
Su 27.4. klo 10 liturgia PK PT

TOUKOKUU
To 1.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen astumisen juhla,

helatorstai ID PT
La 3.5. klo 18 vigilia ID PT
Su 4.5. klo 10 liturgia ID PT
Ke 7.5. klo 18 iltarukous
La 10.5. klo 18 vigilia PK PT
Su 11.5. klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden päivä,

helluntai ID PT
Ma 12.5. klo 10 liturgia, suomeksi ja slaaviksi ID PT
Ke 14.5. klo 18 iltarukous
La 17.5. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD

SC Sergius Coliander, DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JH Jopi Harri,  JH Juhani Härkin, PK Petri Korhonen, ML Marianna Länne, JM Jouni Mäkelä,
AN Antti Narmala, JP Joonas Pyöli, PT Pasi Torhamo

La 17.5. klo 18 vigilia PK JM
Su 18.5. klo 10 liturgia PK JM
Ke 21.5. klo 18 iltarukous
La 24.5. klo 18 vigilia ID PT
Su 25.5. klo 10 liturgia ID PT
Ke 28.5. klo 18 iltarukous
La 31.5. klo 18 vigilia PK PT

KESÄKUU
Su 1.6. klo 10 liturgia PK PT
La 7.6. klo 18 vigilia PK PT
Su 8.6. klo 10 liturgia PK PT
La 14.6. klo 18 vigilia ID PT
Su 15.6. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
Su 22.6. klo 10 liturgia ID JM
Ti 24.6. klo 10 liturgia PK PT
La 28.6. klo 18 vigilia ID PT
Su 29.6. klo 10 liturgia ID PT

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia ID PT
La 15.3. klo 18 vigilia ID JM
Su 16.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai ID JM
Ti 18.3. klo 18 aamupalvelus PK JM
La 22.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia PK JM
La 19.4. klo 18 vigilia PK AN
Su 20.4. klo 10 liturgia PK AN
La 17.5. klo 18 vigilia ID PT
Su 18.5. klo 10 liturgia ID PT
La 14.6. klo 18 vigilia PK JM
Su 15.6. klo 10 liturgia PK JM

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
Pe 14.3. klo 18 paastoliturgia PK JM
Ke 19.3. klo 18 aamupalvelus ID JM
Ma 24.3. klo 10 liturgia PK JM
La 5.4. klo 18 vigilia ID JP
Su 6.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen ID JP
La 3.5. klo 18 vigilia PK JM
Su 4.5. klo 10 liturgia PK JM
La 31.5. klo 18 vigilia ID JP
Su 1.6. klo 10 liturgia ID JP

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko
La 26.4. klo 10 liturgia PK JM

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
La 3.5. klo 10 liturgia ID JM

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo
La 10.5. klo 10 liturgia PK JM

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 24.5. klo 10 liturgia ID PT

PYHÄKÖT:

YLIOPISTONKATU 19 B 3
20100 TURKU

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, turku@ort.fi,
avoinna ma, ti, to klo 10–13, ke klo 14-18, perjantaisin suljettu
Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741, ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Rannikko, puh. 050 596 0514
matkapappi Petri Korhonen, puh. 044 525 7037
Matkakanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

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 Jari Ananin, puh. 044 094 0922
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Kirkkoherra Ion Durac

K

Paaston
ja ylösnou-
semuksen
ilo

un puhumme Herran ylös-
nousemisesta, emme voi
unohtaa paastonaikaa, joka
valmistaa meitä kristittyjen
suurimpaan juhlaan, pääsiäi-

seen. Kirkossa käytetään tummia värejä,
jotka muistuttavat meitä siitä, että mei-
dän tulee olla vakavamielisiä, meidän pi-
tää unohtaa aineelliset ja jokapäiväiset
huolet, ja näin voimme paremmin ajatel-
la sielujamme. Kristityille paaston ajan
tulisi olla erityinen aika, jossa raivaam-
me tilaa sille, joka muutoin jokapäiväi-
sessä elämässä helposti unohtuu.

Mutta olemmekohan miettineet sitä,

että voimme nähdä koko paaston sielun
ylösnousemuksena, sielun ilon aikana ja
nousemisena kohti Jumalaa?

Kun sanomme: ”Kristus nousi kuol-
leista!”, meidän ei pidä sanoa sitä ajatte-
lemalla, että paasto on vihdoin ohi vaan
toivomalla, että sielummekin ylösnousi-
si uuteen elämään Kristuksessa. Vain sil-
loin paasto on ollut hyvä, kun meillä on
näitä tuntemuksia. Paastopäivänä ei liha
eikä mikään muukaan ruoka ole tärkeintä
vaan hengellinen pöytä, jolla näemme
ruoan sielun nälkää varten. Silloin tie-
dämme, että olemme todellakin paaston-
neet.

Näiden sanojen tueksi esitän kol-
me helmeä kirkon pyhien isiemme aja-
tuksista. Pyhä Basileios Suuri sanoo po-
sitiivisesti paastosta: ”Paasto avaa meille
paratiisin portit, jotka ensimmäisten ih-
misten pidättäytymättömyys sulki meil-
tä. Kielletty hedelmä, jonka söi ensim-
mäinen vanhempi, oli myrkkyä, joka tap-
poi kaikki hänen jälkeläisensä. Paaston
kautta uusi Aadam, Jeesus Kristus, kut-
suu meidät elämään.”

Pyhä Cassianus Roomalainen puhuu
meille ruoasta ja epäsuorasti paastosta

näin: ” Se joka syö jotain ruokaa, etään-
tyköön hän siitä, kun hänellä on vielä ruo-
kahalua, ja älköön hän odottako kylläi-
syyttä.” Pyhä Johannes Krysostomos,
joka ihastuttaa meidät joka vuosi pääsi-
äissaarnalla, sanoo paastosta seuraavaa:
”Paastotkaa! Paastotkaa, koska teitte
syntiä! Paastotkaa, ettette tekisi synte-
jä! Paastotkaa saadaksenne Pyhän Hen-
gen lahjat ja säilyttääksenne sen, mitä
teille annettiin.”

Lisäksi pyhässä Raamatussa meillä
on Vapahtajan kehotukset paastosta. Va-
pahtaja ja myöhemmin pyhät isät näke-
vät paastossa hengellisen työn ja ilon ajan,
eivätkä surua tai epätoivoa.

Meidän pitää olla iloisia joka hetki
ja jopa paaston aikana ajatella, että Kris-
tus nousi ylös meidän puolestamme ja
astui taivaaseen, jotta myös me syntiset
nousisimme Jumalaa kohti. Kun sanom-
me: ”Kristus nousi kuolleista!”, se tar-
koittaa, että olemme olleet hyviä palve-
lijoita, jotka ansaitsevat palkkion.

Valoisaa ja riemuisaa Vapahtajan
ylösnousemuksen juhlaa!

■  Isä Ion Durac

LUOTTAMUSELIMET

VALTUUSTO: pj. kirkkoherra Ion Durac (vuodeksi 2008), vpj. Risto Terho
(vuodeksi 2008).

NEUVOSTON jäsenet: Ion Durac (kirkkoherra), Olli Forssén, Mari Hakkala,
Hannele Kontsas-Vähäsilta, Valtteri Korvonen, Harri Lahtinen (pääkirkon isän-
nöitsijä), Anna-Leena Maunila, Mikael Miikkola, Svetlana Ruotsi ja Liisa Räsänen

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA: Tapio Keiramo, Valtteri Korvonen ja Jorma
Oksman.

VAALILAUTAKUNTA: Pentti Eresmaa, Mari Hakkala ja Juhana Sirén.

TILINTARKASTAJAT: Antti Ala-Jokimäki ja Monica Ananin; varatilintarkas-
tajat: Pekka Haavisto ja Yrjö Kuupakko.

ISÄNNÖITSIJÄT: Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko Harri Lah-
tinen, Rauman rukoushuone Miila Liinanotko, Salon Tsasouna Jari Ananin.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN EDUSTAJA hiippakuntaneuvostoon: Olli
Forssén.

Turun seurakunnan perheuutisia joulukuussa 2007

TERVETULOA SEURAKUNTAAN:
Boitsova, Lioubov
Brotkin, Susanna Nea Maarit
Denissoff, Alexander
Filipoff, Pasi Antero Johannes
Holm, Mikael
Honkala, Nina Maria
Honkala, Toni Sameli
Hottinen, Jouni Jaakko Tapani
Hämäläinen, Elvira
Hämäläinen, Mervi Tellervo
Härmä, Jukka Petteri
Kaimila, Osmo
Kantomäki, Katja Maarit

Karjomaa, Anttoni
Karjomaa, Joel
Karjomaa, Lea
Keyriläinen, Emilia Anna Maria
Keyriläinen, Jani Petteri
Kiiski, Harri Kalevi
Kontulainen, Tytti Tellervo
Kykkänen, Jani Marko Juhani
Laaksonen, Jani Petteri
Lehto, Anna Kaarina
Lybeck, Joakim
Lymberis, Maria Daniela
Lymberis, Melissa Rafaela
Metso, Anton Viktor

Metso-Witick, Annele Elisabet
Modinos, Agis Gennadios
Niemi, Eliza
Nivamo, Jussi Aleksi
Nyyssönen, Raili
Pakanen, Tyyne
Pasanen, Aana Klaudia
Pollari, Nina Marina
Rainio, Anni Emilia
Riipinen, Mari Ludmila
Rissanen, Iiris Pauliina
Salmi, Niklas
Salminen, Mari Eeva Elina
Savia, Kristiina

Savolainen, Lahja
Shemeikka, Aila Maria
Toiviainen, Lauri Samuel
Tuupanen, Satu Sinikka
Uschanov, Marek Miikka Eugen
Uurto, Ulla-Riikka
Vornanen, Sami Petri Vilhelm
White, Grant Scott
White, Leo Alexander

Miehiä yht. 23
Naisia yht. 27
Kaikki yht. 50
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Turku Toimintaa ja tapahtumia

LASTEN JA PERHEIDEN
PÄÄSIÄISJUHLA
●   Maanantaina, toisena pääsiäispäivä-
nä 24.3.

Pääsiäistä, vuoden tärkeintä juhlaa,
vietetään tuota pikaa. Perinteisesti Turus-
sa vietetään lasten ja perheiden pääsiäis-
juhlaa toisena pääsiäispäivänä, joka tänä
vuonna on maanantaina 24.3. Koko per-
heelle on luvassa yhteistä leikkimielistä
tekemistä seurakuntatalolla. Tulethan
mukaan! Kaikki lapset, niin isot kuin pie-
netkin ovat lämpimästi tervetulleita, ja
jos vanhemmat eivät pääse mukaan, niin
mummi, kummi, sisko, serkku, veli tai vaa-
ri on vallan mainio seuralainen pääsiäis-
tapahtumaan! Osallistutaan ensin liturgi-
aan, joka alkaa klo 10. Liturgian jälkeen
kokoonnumme seurakuntasalille syö-
mään ja puuhailemaan. ▼

ANALOGI 2/2008
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Turku Toimintaa ja tapahtumia
luat osallistua, ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan)
●    suurella viikolla ei ole tiistaiseuraa,
vaan valmistaudutaan pääsiäisyön palve-
lukseen
Tapahtumista ilmoitetaan myös kaupun-
kilehti Uuden Rauman yhdistyspalstalla.

SVENSKA DISKUSSIONS-
GRUPPEN
Våra träffar fortsätter under våren som
vanligt, den första måndagen i månaden
kl. 17.30 i församlingshemmet. Följande
träffar är den 3 mars, 7 april och 5 maj.
Träffarna aviseras som vanligt i Åu på
dagbokssidan under rubriken “ just nu “
tisdag och fredag veckan innan. Kontakt-
person: Barbro Doepel, tel.nr (02) 235
0121 el 0400 507 783.

PÄÄSIÄISYÖN ATERIA
Pääsiäisyön ateria 23.3. seurakuntasalis-
sa jumalanpalveluksen jälkeen noin kel-
lo 3. Lippuja kansliasta hintaan 15 €.,
lapset 7 €. Liput lunastettava viimeis-
tään tiistaina 18.3. kello 13:een mennes-
sä. Lippuja myös ovelta. Kaikki ovat ter-
vetulleita!

SALOSSA TAPAHTUU
Lasaruksen lauantaina 15.3 klo 12 alka-
en yhteinen virpovitsojen askartelutilai-
suus Salon tsasounalla. Tilaisuuden lo-
puksi virpovitsat siunaa isä Ion Durac. Ter-
vetuloa mukaan niin lapset kuin aikuiset-
kin. Lisätietoja: Veera Rantanen 040 553
9467 tai veera.rantanen@gmail.com

SALOSSA
Lapsiperheiden pääsiäisjumalanpalvelus
Salon tsasounalla 6.4. klo10. Kaikki lap-
siperheet lämpimästi tervetuloa mukaan!

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

Seuraavat kokoontumiset (huomioi
uudelleen sovitut kokoontumisten ajan-
kohdat):
●   25.3. klo 13 Klaudia ja Helge Louhivuo-
rella
●   8.4. klo 13 Terttu ja Helge Uusitorpalla
●  13.5. klo 13 Aino Patrikaisella
Ota yhteys puheenjohtajaan kuljetuksis-
ta pääsiäispalveluksiin.

TURUN TIISTAISEURA
Kirkkoherra Ion Durac (pj.), 040 516 6741,
Aila Lahtinen (vpj.), 040 773 6749, Birgit-
ta Söderman (siht.), 040 701 0270.
Kevään ohjelmaa:
●   11.3. ja 6.5. talkooillat
●   25.3. Leena Petriotis kertoo kreikka-
laisesta ruoasta
●  8.4. ja 22.4. aihe avoin
●   Ke 12.3. virpovitsatalkoot (kellonaika
ilmoitetaan myöhemmin)
●   La 15.3. osallistutaan myyjäisiin
●  Kesäretki la 14.6. Kemiöön mm. Amos
Andersonin kartanoon. Tarkemmat tiedot
kevään ohjelmasta ja kesäretkestä löytyy
seurakunnan ilmoitustaululta.

Tiistaiseura kokoontuu Turun seura-
kuntasalissa, Yliopistonkatu 19. Muutok-
set mahdollisia. Tervetuloa!

▼

Turun Pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran kirkon PRAASNIEKKAA
vietetään sunnuntaina 20. päivänä huh-
tikuuta.
●    La 19.4. klo 18 juhlavigilia
●    Su 20.4. klo 10 juhlaliturgia
Juhlaliturgian jälkeen ruokailu seurakun-
tasalissa.   Sydämellisesti tervetuloa!

Haettavaksi julistetaan

Hakijan tulee tullakseen toimeen valituksi täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojär-
jestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Kanttorin tehtävien hoitamisen li-
säksi toimeen sisältyy toimistotehtäviä seurakunnan kansliassa.

Kanttorin toimeen sovelletaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus-
ta. Tehtävä sijoittuu ortodoksisen kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryh-
mään 7, jonka tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) on 1.894 euroa kuu-
kaudessa. Lisäksi kanttorille maksetaan tehtävässä suoriutumiseen perustuvaa
henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus on enintään 50 % tehtäväkohtaises-
ta palkasta. Tehtävään valittavalle maksetaan siis 60 % tässä edellä kuvatun mu-
kaisesti muodostuvasta palkasta (peruspalkka + henkilökohtainen palkanosa).

Hakemukset tulee toimittaa 15.4.2008 mennessä osoitettuna Oulun hiippa-
kunnan piispalle, metropoliitta Panteleimonille, os. Ortodoksinen hiippakunta,
Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu.

Lisätietoja: kirkkoherra Jyrki Penttonen, puh. 0400 178 744.

Lapin seurakunnan KANTTORIN
osa-aikainen (60 %) toimi
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Jotta osaisimme varautua runsaaseen
osallistumiseen, toivoisimme ilmoittau-
tumista etukäteen, viimeistään to 20.3.
Ilmoittautua voit joko sähköpostitse:
maria.hokkinen@abo.fi tai puh. 050 462
8586. Tilaisuus on maksuton.

Pääsiäisvalmisteluihin kuuluvat
olennaisena osana myös virpovitsat.
Muistathan, että itse askartelemasi vitsat
voit tuoda Lasaruksen lauantaina 15.3.
vigiliaan pyhitettäviksi, ja palmusunnun-
taina on sitten mukava käydä läheisiä vir-
pomassa.

Virvon, varvon vitsasella, tällä pal-
mun oksasella, Jeesuksen Kristuksen Je-
rusalemiin ratsastamisen kunniaksi. Pal-
jon siunausta Sinulle! Juhlistetaan pää-
siäistä yhdessä 24.3. klo 10 alkaen!

T. Lapsityöryhmä

TURUN SEURAKUNTA
JÄRJESTÄÄ
●   Ke 9.4. klo 17 Turun seurakuntasalissa
keskustelutilaisuus diakoniatoiminnan
aloittamisesta. Kaikki diakoniatyöstä
kiinnostuneet tervetuloa!
●   Ke 16.4. klo 17 Turun seurakuntasali.
Tervetuloa kaikki miehet (myös nuoret ja
lapset), jotka olette kiinnostuneista
toimimisesta ponomarina kirkossamme.
Järjestämme kevään aikana ponomari-
kurssin.
●   Ke 23.4. klo 17 Salon tsasouna.
Kirkkoherran iltatee! Vapaata keskustelua
kirkkoherran kanssa.
●   Ke 7.5. klo 17 Turun seurakuntasali.
Tervetuloa kaikki venäjänkieliset keskuste-
lemaan, mitä kaikkea voimme tehdä
yhdessä seurakunnassamme.
●   Ke 14.5. klo 17 Rauman rukoushuone.
Tervetuloa kaikki venäjänkieliset keskuste-
lemaan, mitä kaikkea voimme tehdä
yhdessä seurakunnassamme.
●  Ke 21.5. klo 17 Turun seurakuntasali.
Kirkkoherran iltatee! Vapaata keskustelua
kirkkoherran kanssa.
Huom! Syksyllä järjestetään myös
Rauman rukoushuoneella kirkkoherran
iltatee. Lisäksi Salon tsasounassa on
syksyllä tarkoitus järjestää venäjänkielis-
ten keskustelutilaisuus.

RAUMAN TIISTAISEURA
Pj. Ulla Raula, ulla.raula@student.samk.fi,
puh. 050 358 1761, siht. Maija Nuto,
maija.nuto@luukku.com, puh. 050 572
5280.
●  Kokoontumiset noin joka toinen tiis-
tai klo 18 Pyhän Nikolaoksen rukoushuo-
neella, Länsikatu 10, Rauma. Tiistaiseura-
illat jatkuvat vuosikokouksen jälkeen seu-
raavasti: 19.2. (mahdollisesti saamme Ni-
kean metropoliitta Johanneksen vieraak-
si), 4.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.
●    15.3. klo 10 pääsiäismyyjäiset (jos ha-
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Lumilinnan riemua...
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Hämeenlinnan lastenleiriläisiä Hattulan Wanamajalla helmikuun
lumisina alkupäivinä. Lumilinnan rakennuspuuhissa Aleksi, Sonja,
Heljä, Johanna, Saara, Noora ja Lidia.

Lumilinnan riemua...


