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Jumalanpalvelukset 
ja toiminta

1/2011 ALI ITE
24.2.–14.4.2011

HAMINA 2–4, HÄMEENLINNA 5–7, KOTKA 8–9, LAHTI 9–13, LAPPEENRANTA 13–18, TAMPERE 18–21, TURKU 22–24
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Haminan seurakunta, Ortodoksiakeskus Sypressi,  
kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto varuskuntakatu 14, 
45100 Kouvola, avoinna ti–pe 9–15, puh. 0206 100 480,  
fax 0206 100 482,
www.ort.fi, hamina@ort.fi
Kirkkoherra Leo Huurinainen, puh. 0206 100 481,
leo.huurinainen@ort.fi
Kanttori Kari Päivinen, puh. 0206 100 483, 
kari-paivinen@hotmail.com
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen, puh. 0206 100 480,
marita.nieminen@ort.fi
Muu papisto:
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 044 306 4900,
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
Diakoni Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484,
juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484,
juke.jauhiainen@kolumbus.fi
seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, puh. 0206 100 485,
jaana.juka@pp.inet.fi
Kirkkojen isännöitsijät 2008–2011:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko, Jukka Jauhiainen,
puh. 0206 100 484
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

Yhteystiedot:

HAMINAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset vARUsKUNTAKATU 14, 45100 KOUvOLA

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

PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
Haminassa

Pyhäköt:

Muutokset mahdollisia

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

Ma 7.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 10.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
La 12.3. klo 18 vigilia
su 13.3. klo 10 liturgia (sl)
Pe 18.3. klo 18 paastoliturgia
La 26.3. klo 18 vigilia
su 27.3. klo 10 liturgia, ristin kumartamisen   
  sunnuntai
La 2.4. klo 10 liturgia (sl)
To 7.4. klo 18 suuri katumuskanoni
La 9.4. klo 10 akatistos
La 16.4. klo 18 vigilia
su 17.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus   
  Jerusalemiin, palmusunnuntai

KOUvOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO

La 26.2.  klo 18 vigilia
su 27.2. klo 10  liturgia
Ke 2.3. klo 18 ehtoopalvelus
La 5.3. klo 10 liturgia (sl)
su 6.3. klo 15 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ke 9.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
Ke 16.3. klo 18 ehtoopalvelus
La 19.3. klo 10 parastasis
La 19.3. klo 18 vigilia
su 20.3. klo 10 liturgia
Ke 23.3. klo 18 akatistos
Ke 30.3. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 1.4. klo 18 paastoliturgia
Ke 6.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 9.4. klo 18 vigilia
su 10.4. klo 10 liturgia (sl)
Ke 13.4. klo 18 vI hetken palvelus
Pe 15.4. klo 18 paastoliturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

La 5.3. klo 18 vigilia
su 6.3. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai 
Ti 8.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
Pe 11.3. klo 18 paastoliturgia 

To 24.3. klo 18 vigilia
Pe 25.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän   
  Neitseen Marian ilmestys
La 2.4. klo 18 vigilia
su 3.4. klo 10 liturgia
Pe 8.4. klo 18 paastoliturgia
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Liian vähän seurakuntien 
yhteistä toimintaa

Toimintaa ja tapahtumiaHamina

Seurakunnan perheuutiSia 16.11.2010–17.1.2011

s

Vuosittain vietetään maail-
massa kristittyjen ykseyden 
ekumeenista viikkoa. Suo-

men ekumeeninen neuvosto lähet-
tää kaikkiin seurakuntiin ohjevih-
kosen, missä kerrotaan viikon kul-
loisestakin sisällöstä. Tämän vuo-
den ohjevihkosen johdanto-osassa 
monen muun viisaan ajatuksen 
ohella oli yksi oivallus, minkä nyt 
haluan jakaa kanssasi. Se kuuluu 
näin: ”Kolmannen vuosituhannen 
alussa kristittyjen haasteet ovat 
suuret. Monet perinteisissä kirkois-
sa läntisessä maailmassa kärsivät 
jäsenkadosta. Samalla kuitenkin 
uskonnollinen etsintä ilmenee voi-
makkaana. Kristityt eri kirkoissa 
ymmärtävät, ettei kirkkojen ha-
jaannus edistä kristillisen sano-
man, Kristuksen evankeliumin löy-
tymistä. Ajan haasteessa tuntuu 
kuitenkin siltä, että kirkot ja kris-
tilliset yhteisöt tyytyvät vahvista-
maan omia rakenteitaan ja etsi-
mään uusia toimintamuotoja vain 
oman kirkkonsa tai yhteisönsä si-
sällä.”

Viisaita sanoja, mitkä osuvat 

naulan kantaan. Näin on tilanne 
täällä Suomessakin eri seurakun-
tien välillä. Mutta hyvä ystäväni, 
osa näistä ajatuksista osuu oman 
kirkkomme seurakuntien väliseen 
yhteistyöhön! Miten vaikeaa meillä 
on löytää seurakuntien välillä yh-
teistyömuotoja. Yhteistyöstä kyllä 
puhumme suu vaahdossa, mutta 
käytäntö valitettavasti on aivan jo-
takin muuta. Voin kertoa kokemuk-
sistani jo muutaman vuosikymme-
nen ajalta sekä Haminan seurakun-
nassa että myös Suomen suurim-
massa seurakunnassa työtä tehdes-
säni. Jälkimmäisen toimintaa lä-
heltä seuranneena ja sen sisällä 
keskipisteessä työtä tehdessäni ih-
mettelin Helsingissä monia asioita. 

Olemme jo muutamien vuosien 
ajan tarmokkaasti pyrkineet järjes-
tämään eteläisessä Suomessa yhtei-
siä uskovien pitoja ”praasniekkoja” 
ja panostaneet ja tarjonneet yhteis-
työmahdollisuuksia naapuriseura-
kunnille, jopa Helsingin seurakun-
nallekin. Tässä olemme kuitenkin 
surkeasti epäonnistuneet.

Suurin seurakunta pyörii pien-

tä ympyrää omissa kiemuroissaan, 
eikä siellä nähdä, että muuallakin 
seurakunnissa toimitaan. Siellä 
käytetään liian paljon aikaa riite-
lyyn ja riitojen selvittelyyn.

Tunnen monessa kohtaa piston 
sydämessäni. Liian vähän on toi-
mintaa yhdessä eri seurakuntien 
kanssa täällä Kaakon kulmallakin.

Hyvä renki
Muuten olen sitä mieltä, että tieto-
kone on hyvä renki, mutta siitä voi 
tulla nopeasti huono isäntä. Monet 
nuorten vanhemmat ovat hädis-
sään ottaneet minuun yhteyttä ja 
kertoneet, kuinka internet aiheut-
taa perheessä suuria ongelmia. 
Tuntitolkulla nuoret viihtyvät ku-
varuudun ääressä päivittäin. 

Tämä koskee myös ikävä kyllä 
muunkin ikäisiä ihmisiä. Erikoi-
sesti en ymmärrä ”face bookin” 
suosiota, varsinkaan pappien koh-
dalla. Ymmärrän kyllä internetin ja 
uusien ohjelmien hyödyllisyyden ja 
muistan, kuinka kännyköitten käy-
tön lisääntyessä aikoinaan eräässä 
pappien kokoontumisessa vanhem-
pi rovasti kehotti nuorempia kolle-
goitaan heittämään kännykkänsä 
Kallaveteen. 

Kuinka suuri osa kirkkomme 
työntekijöiden työajasta menee-
kään nykyisin kuvaruudun ääressä!

n  Isä Leo Huurinainen

kaStetut
Lang, Stefan Gabriel

terVetuLOa Seurakuntaan
aalto, anamaria
Chitikhina, ekaterina
Chitikhina, erika
Grakonakis, Maria
immonen, Maria
kapanen, raili Mirjam

karhu, anton-Mikael
karhu, konstantin
karkamo, Mervi hannele
kiili, tuuli-anna emilia
Lakka-Lepistö, anita hellin
Loikala, Minna
Marcu, Olimpia
Marcu, robert Vlad
Maximov, Denis
pulkkinen, Valeria

romanova, Olga

ikuinen MuiStO
kallio, Yrjö
petrov, Zheko Valchanov

Seurakunnan jäsenmää-
rä 31.12.2010 oli 1259 
jäsentä, kasvua edellisestä 
vuodesta 17 henkilöä.

VIRKATODISTUKSET
Keskusrekisteri Kuopiossa an-
taa virkatodistukset ja sukusel-
vitykset Haminan ortodoksisen 
seurakunnan kirkonkirjoista ja 
jäsenrekisteristä. Tilausosoite: 
Ortodoksisen kirkon keskusre-
kisteri, Karjalankatu 1, 70110 
Kuopio, puh. 020 610 0203, 
keskusrekisteri@ort.fi. Avoin-
na ma–pe klo 9–15.



4 ANALOGI 1/2011

Toimintaa ja tapahtumiaHamina

s

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen, puh. 020 610 
0483
l Kouvolassa Pyhän ristin kirkon juhla-
salissa keskiviikkoisin klo 18
l Haminassa Pietarin ja Paavalin trape-
sassa klo 18 to 24.2., 10.3. ja 14.4.

HAMINAN DIAKONIA JA   
RAAMATTUPIIRI
Liturgian jälkeen Pietarin ja Paavalin 
trapesassa
l su 13.3. ja 17.4. kahvitarjoilu, Tatiana 
Pitkänen, puh. 050 380 9828.

KOUVOLAN RAAMATTUPIIRI
Pastori ville Kiiveri, puh. 041 441 1174 
ja Tapani Hohti.
l Kokoontuminen ennen vigiliaa klo 
16.30 Pyhän ristin kirkon juhlasalissa la 
26.2., 19.3. ja 9.4.

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434. 
l Ortodoksiakeskus sypressissä ti 15.3. 
ja 12.4. klo 18.

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049.
Leivotaan piirakoita myyjäisiin ja 
juhliin.

LASTEN JA NUORTEN LAULUKERHO
Kari Päivinen, puh. 020 610 0483.
l Pyhän ristin kirkon juhlasalissa  
klo 18 to 3.3., 17.3. ja 31.3.

LASTENKERHO
Marja-Leena Jaakkonen, puh. 040 774 
6690
l Pyhän ristin kirkon juhlasalissa klo 
18-19.30 ma 7.3., 21.3., 4.4. ja 11.4.

KERHOT JA PIIRIT:
l	 Ortodoksiakeskus sypressi, 
varuskuntakatu 14, Kouvola

l	 Pyhän ristin kirkko,
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola

l	 Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski

l	 Pietarin ja Paavalin trapesa, 
Isoympyräkatu 2, Hamina

LASTENKERHO 2,5–6-vuotiaille
Irina Levikari, puh. 040 707 0865.
l Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 
17–18.30 ti 1.3., 15.3., 29.3. ja 12.4.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798.
l Pyhän ristin kirkon juhlasalissa keski-
viikkoisin klo 10–13.

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909.
l Pietarin ja Paavalin trapesassa keski-
viikkoisin klo 18.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA  
Antti Narmala, puh. 050 934 6437.
l Ortodoksiakeskus sypressissä klo 
10–15 la 26.2., 12.3., 9.4. ja 7.5.

KARJALAN LIITON HENGELLISET 
PÄIVÄT
19.–20.3. Kouvolassa
l La 19.3. 18 vigilia Pyhän ristin 
kirkossa ja samaan aikaan hengellinen 
yhteislaulutilaisuus Keskuskirkossa.
l su 20.3. klo 10 jumalanpalvelukset 
molemmissa kirkoissa.

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
l La 16.4. klo 10–12 Pyhän ristin 
kirkolla.

KIRKKOKONSERTTI
l su 17.4. klo 15 Kouvolan Pyhän ristin 
kirkossa.
Outi Pulkkinen: Runolaulua, jouhikon-
soittoa ja improvisaatiota.
Maria Kalaniemi: Runonsoitto-Bellow 
Poetry.

PUOLUSTUSVOIMIEN HENGELLISET 
PÄIVÄT
l 28.–29.4. valamon Luostarissa, ”yh-
dessä eteenpäin”.

IV KAUPUNKIPRAASNIEKKA  
Haminassa 17.–18.6.

TALVIPRAASNIEKKA KOUVOLASSA
sovintosunnuntaina 6.3. klo 12-15 Kouvolan pyhän ristin kirkolla.
Kuvassa Kouvolan kerholaiset kutsuvat osallistumaan talvipraasniekkaan.
Ohjelma:
l virpomavitsakilpailu lasten ja aikuisten sarjat (parhaat palkitaan).
l lapsille ongintaa, hevosajelua, ulkoleikkejä, mäenlaskua.
l tarjoiluna paastohernekeitto, pannukakut, kahvi, tee, mehu.
Päätös klo 15, ehtoopalvelus.

TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET
l 2.3. klo 17 Ortodoksiakeskus sypres-
sissä. ”Elämysmatkalla Lapissa”. Anja 
Loikalan akvarelleja. Näyttely avoinna 
arkisin ti–pe klo 9–15. Näyttely loppuu 
29.4.
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	 	 	Toimittajat: Papisto: Markus Aroma, Gaius sahlberg ja Kari M. Räntilä (isä Hariton), kanttori: Leena Lomu

MATTI ALANGON KATU 11, 13130 HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

s

Kirkkoherranvirasto: hameenlinna@ort.fi
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12,
puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248
 
Kirkkoherra  Markus Aroma,
puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti), maukku@hotmail.com

Kanttori: Leena Lomu,
puh. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi

Muu papisto:
isä Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232,
kai.sahlberg@hotmail.com 

isä Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272

Uskonnonopettaja Maura Ihatsu
puh. 040 509 7423,
maura.ihatsu@hameenlinna.fi

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan kirkko 
pyhän Aleksanteri Nevskin ja 
pyhän Johannes Krysostomoksen
muistolle, Erottajakatu 2
Isännöitsijä: yrjö Usvasalo, puh. 
(03) 671 6240

Ahveniston kirkko 
vanhalla hautausmaalla
(Keskussairaalaa vastapäätä) 
pyhän Johannes Kastajan
mestauksen muistolle
Isännöitsijä: yrjö Usvasalo, 
puh. (03) 671 6240

Forssan toimintakeskus 
pyhittäjä serafim sarovilaisen-
muistolle, Keskuskatu 10
Isännöitsijä Heikki Halme,  puh. 
040 558 0465

Pyhäköt:

MAALIsKUU

sovintosunnuntai
La 5.3.  klo 17  vigilia
su 6.3.  klo 10  liturgia
 klo 18  paastoon laskeutumisen   
  ehtoopalvelus
Ensimmäinen paastoviikko
Ma 7.3.  klo 18  suuri katumuskanoni
Ti 8.3.  klo 18  suuri katumuskanoni
Ke 9.3.  klo 17  paastoliturgia (EPL)
To 10.3.  klo 18  suuri katumuskanoni
Ortodoksisuuden sunnuntai
La 12.3.  klo 17  vigilia
su 13.3.  klo 10  liturgia ja ikonien pyhitys
Ke 16.3.  klo 17  paastoliturgia (EPL)
Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 19.3.  klo 16.30  yleinen vainajien muistopalvelus
 klo 17  vigilia
su 20.3.  klo 10  liturgia
Ke 23.3. klo 17  paastoliturgia (EPL)
Neitsyt Marian ilmestysjuhla
Pe 25.3.  klo 18  suuri ehtoopalvelus ja liturgia
Ristin kumartamisen sunnuntai
La 26.3.  klo 16.30  yleinen vainajien muistopalvelus
 klo 17  vigilia
su 27.3.  klo 10 liturgia
Ke 30.3.  klo 17  paastoliturgia (EPL)

HUHTIKUU

Johannes siinailaisen sunnuntai
La 2.4.  klo 16.30  yleinen vainajien muistopalvelus
 klo 17  vigilia
su 3.4.  klo 10  liturgia
Ke 6.4. klo 17  paastoliturgia (EPL)
Akatistoksen lauantai
La 9.4.  klo 10  akatistos Jumalanäidille
Maria Egyptiläisen sunnuntai
La 9.4.  klo 17  vigilia
su 10.4.  klo 10  liturgia
Ke 13.4.  klo 17  paastoliturgia (EPL)
Palmusunnuntai
La 16.4.  klo 17  vigilia ja virpovitsojen siunaus
su 17.4.  klo 10  liturgia

PALvELUKsET FORssAssA JA sOMEROLLA
Palvelukset toimittaa isä Gaius

FORssA

su 27.2.  klo 10  liturgia, kanttori Joonas Pyöli
Ma 7.3  klo 18  Andreas Kreetalaisen  katumuskanoni  
  I, kanttori nunna Maria
Pe 18.3.  klo 18  EPL, kanttori nunna Maria
su 20.3.  klo 10  liturgia, kanttori nunna Maria

su 10.4.  klo 10  liturgia, kanttori nunna Maria
Pe 15.4.  klo 10  alkaen virpovitsojen siunaus,   
  kanttori Leena Lomu

sOMERO

Pe 15.4.   virpovitsojen siunaus,
  kanttori Leena Lomu
su 22.4.  klo 10 liturgia, panihida venäläisten   
  sotilaiden haudoilla,   
  kanttori nunna Maria

Hämeenlinnan kirkko
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Jokaisessa jumalanpalvelukses-
saan kirkko rukoilee kirkon ra-
kentajien ja kaunistajien eli nii-

den ihmisten puolesta, jotka ovat 
omalla toiminnallaan ja uhrautuvai-
suudellaan olleet edesauttamassa, 
että seurakunta saa kokoontua ju-
malanpalveluksiinsa omassa kirkos-
saan. Tässä rukouksessa ei viitata 
vain joihinkin suuria lahjoituksia 
tehneisiin ihmisiin, vaan siihen si-
sältyy yhtä lailla ja yhtä arvokkaana 
myös ”lesken ropo”, jonka hän on 
täydestä sydämestään temppelin ra-
kentamiseen antanut.

Tärkeintä on sydämen ja mielen 

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE
Sinapinsiemenkerho kokoontuu joka 
toinen kerta kirkon alakerrassa sunnun-
taina liturgian yhteydessä (sisäänkäynti 
ulkona kirkon takana alttarin alapuolella). 
Joka toisella kertaa lauantaisin lastenker-
hona seurakuntasalilla (Matti Alangonka-
tu 11 A) tai jossain muussa edeltä ilmoite-
tussa paikassa. Em. kerhoja vetää Klaudia 
Honkamäki, puh. 040 525 108, tai Malla 
Aaltonen, puh. 050 414 2652.
Perhekerho kokoontuu päiväkerho-
toimintana kerran kuussa torstaisin 
vaihtelevalla ohjelmalla. Perhekerhosta ja 
muusta lapsille järjestetystä toiminnasta 
vastaa Leena Lomu. 
vuoden 2011 kevätkauden tapahtuma-
kalenteri: 
l su 27.2. klo 10 sinapinsiemenkerho 
kirkossa (MA)
l To 3.3. klo 12 perhekerho maatilamat-
kailua (LL)
l La 12.3. klo 12 lastenkerho seurakunta-

kaStettu
Salokannas urho elmer, 
Lehikoinen Lauri Jaakko
Johannes, 
toroskainen Miia amalia, 
heporauta elina Maaria

”Rukoilemme kirkon 
rakentajien ja
kaunistajien puolesta...”

asenne, jolla me tuon oman uhrilah-
jamme annamme.

Nykyajan ihminen näyttää käy-
vän kauppaa jatkuvasti jopa Juma-
lansakin kanssa, ja se vääristää koko 
kristillisen uhrilahjan idean. Ihmi-
nen, joka kysyy lahjaa ja lahjoitus-
taan antaessaan, ”mitä minä saan 
vastineeksi siitä?”, ei ole ymmärtä-
nyt elämää kovin syvällisesti. Hän ei 
näe itse elämää Jumalan antamana 
suurimpana lahjana, joka antaa 
meille mahdollisuuden jakaa kaiken 
veljiemme ja sisariemme kanssa.

Kristillisessä perinteessä uhri-
lahjan antaminen ei kasva mistään 

hyödyn tavoittelusta vaan rakkau-
desta, joka on valmis panemaan 
kaikkensa likoon. Rakkaus ei kerta 
kaikkiaan voi olla jakamatta toisten 
kanssa niitä lahjoja, jotka me olem-
me Jumalalta saaneet. Jos meistä 
löytyy tällaista aitoa kristillistä rak-
kautta, niin silloin kaikki on mah-
dollista.

Kirkkorakennus ei sellaisenaan 
ole mikään päämäärä, vaan sen sy-
vimpänä tehtävänä on tuoda meidät 
yhteen Jumalan perheenä ja kansa-
na ja tehdä meidät jo tässä ja nyt Ju-
malan valtakunnan elämästä osalli-
siksi. Siksi kirkon rakentaminen ei 
ole koskaan vain ulkonaista rakenta-
mista, vaan myös meidän sisäistä ra-
kentamistamme ja rakentumistam-
me Kristuksen kirkkona, Kristus-
Viiniköynnöksen elävinä oksina.

Jumalan siunaamaa sielun ke-
vättä!

 n   Isä Markus Aroma

perheuutiSia

terVetuLOa Seura-
kuntaan 
holm nils, 
kaplas Jenna, 
Lohman Lea, 
Mensio Vilho, 
Salminen Susanna, 
toroskainen Marja

salissa, ulkovarusteet ja pulkat mukaan 
(KH)
l La–su 12–13.3. laulupainotteinen 
lasten- ja nuortenleiri seurakuntasalilla 
(LL) *
l su 27.3. klo 10 sinapinsiemenkerho 
kirkossa (KH)
l To 7.4. klo 12 perhekerho askartelee 
srk-sali (LL)
l La 9.4. klo 12 lastenkerho seurakunta-
salissa (KH)
l La 16.4. klo 12 virpovitsatalkoot (alus-
tavasti LL)
* Laulupainotteinen lasten- ja nuor-
tenleiri. Leiri alkaa lauantaina 12.3. klo 
12 seurakuntasalissa. Leirillä lauletaan 
ja leikitään, ulkoillaan ja syödään sekä 
osallistutaan viikonlopun jumalanpal-
veluksiin. yöpyminen tapahtuu srk-salin 
lattiamajoituksella, joten ottakaa mukaan 
omat makuupussit ja retkipatjat. sun-
nuntaina liturgian jälkeen osallistutaan 
kirkkokahveille, ja leiri päättyy noin klo 
13. Ilmoittautumiset Leenalle 10.3. men-

nessä joko puh. 040 707 6715 tai leena.
lomu@ort.fi.

TIISTAISEURA
Pj. sven Wessman, puh. 040 757 5228
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakodil-
la, Matti Alangonkatu 11 A, jollei toisin 
mainita. Kirkkoillat, vigiliat ja liturgiat 
pääkirkossa, Erottajakatu 2. 
l Ti 1.3. klo 17 aiheena Psalmien kirjan 
uusi septuagintan mukainen suomen-
nos, isä Hariton 
l Ti 15.3. klo 17 aiheena vanhus Porfy-
rioksen elämä ja opetukset -kirja ”Rak-
kauden haavoittama”, isä Markus
l Ti 29.3. klo 17 aiheena valamon kurssi-
tarjonta, Janne Piiroinen
l Ti 12.4. klo 17 aiheena Deuterokanoni-
set kirjat, Maura Ihatsu. Tervetuloa!

KUOROTOIMINTAA
Kuoroharjoitukset:
1. Kirkkokuoron harjoitukset keski-
viikkoisin klo 17 srk-salissa. suuren 
paaston aikana torstaisin klo 17 joko 
seurakuntatalolla tai kirkossa.
2. Lapsi- ja nuorisokuoron harjoituk-
set keskiviikkoisin klo 16 seuriksella 
ja paaston aikana kirkon alakerrassa 
ennen EPL-palvelusta.
3. Lauluryhmä Lintusten harjoitukset 
kerran kuukaudessa. Kaikille avoin 
päiväryhmäkerho, jossa harjoitellaan 
jumalanpalveluksissa laulettavia yh-

ikuinen MuiStO
Glumov pelagia, 
tjukanov konstantin

aViOLiittOOn Siunattu
katri Maria ent. Mellavuo ja
Sampsa Juhani heporauta

s
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s

teislauluja. Harjoitukset torstaisin klo 
12 kirkossa: 17.3. ja 14.4.
4. Forssan yhteislauluharjoitukset 
sovittuina maanantai-iltoina klo 17 
Delina-salissa: 28.3. ja 11.4. Nunna 
Marian ollessa kanttorina pidetään 
ylimääräiset naiskuoroharjoitukset klo 
9.15 aina ennen liturgiaa.
Muita tapahtumia:
l 12.–13.3. laulupainotteinen lasten ja 
nuorten viikonloppuleiri 
l 2.–3.4. kirkkokuoron laululeiri 
seurakuntasalissa. Harjoitellaan suuren 
viikon ja pääsiäisen veisuja.
l 25.4. klo 16 kuorojen pääsiäiskon-
sertti Hämeenlinnan ev.lut. kirkossa 
(mukana myös meidän kuoromme).
Kanttori on vuosilomalla 25.2.–2.3.

KYYRÖLÄ-KERHO
Pj. Antonina sosunov-Perälä, (03) 612 
5850, 040 721 8436, antonina@aina.net, 
vpj. vladimir Tschernov, 040 570 2192.
Tilaisuudet Hämeenlinnassa:
l su 27.3 kirkkokahvit, Kyyrölä-kerhon 
kevätkokous klo 13.
l su 17.4. klo 12 keittoruoka ja kahvit.
Juuret Muolaassa -seminaari-illat kerran 
kuukaudessa Kampin palvelukeskuksessa 
Helsingissä, os. salomonkatu 21 B. semi-
naari on suunnattu muolaalaisille, heidän 
jälkeläisilleen sekä muille Muolaasta ja 
Karjalan Kannaksesta kiinnostuneille.  
l To 10.3. klo 18.30. ”Lähtö Karjalasta 
ja siirtoseurakuntien muodostaminen 
1939–1941” TT Jaakko Ripatin tekemän 
tutkimuksen pohjalta.
l Ti 5.4. klo 18.30 ”Ortodoksinen kirkko-
vuosi”, rovasti Aleksander Korelin.
Kotiseutumatka Kyyrölään 18.–20.6. 
Matkan kesto 3 päivää (2 yötä). yöpy-
minen 18.–19.6. viipurissa ja 19.–20.6. 
suontakana valkjärvellä. Ilmoittautumi-
set Antoninalle helmi-maaliskuun aikana 
ainoastaan sähköpostilla ja huhtikuun 
alusta lähtien myös puhelimitse.

Luentosarja keväällä 2011
HILJAISUUDEN RUKOUS

Paikka: Ortodoksinen seurakuntakoti 
(Matti Alangon katu 11 A)

l Ke 16.3. klo 18.30 Hiljaisuuden 
rukous ja Filokalia*

l Ke 30.3. klo 18.30 Pako hiljaisuu-
teen*

l Ke 6.4. klo 18.30 Paluu eheyteen*
l Ke 13.4. klo 18.30 Hengellinen 

taistelu*
l Ke 18.5. klo 18.30 Taabor ja Golgata

* Mahdollisuus osallistua ennen 
luentoa paastoliturgiaan pääkirkossa 
klo 17 ja sen jälkeen kevyelle keitto-

aterialle seurakuntakodissa. 
Luentosarjan vetäjänä toimii 

rovasti Markus Aroma. Tervetuloa 
hengellisen elämän lähteille!

Palvelusten toimittajat: Papisto: isä Alexander Hautamäki  
Kanttori: Katarine Lehtomäki

KyMENLAAKsON-
KATU 2, 48100 KOTKA

KOTKAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

La 26.2.  klo 10  liturgia suomi/venäjä
su 27.2.  klo 10  liturgia
La 5.3.  klo 18  vigilia
su 6.3.  klo 10  liturgia
su 6.3.  klo 17  sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 7.3.  klo 18  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, suomi/venäjä
Ti 8.3.  klo 18  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 9.3.  klo 18  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 10.3.  klo 18  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 11.3.  klo 18  EPL-liturgia, katumuksen sakramentti klo 17.30
La 12.3  klo 18  vigilia
su 13.3.  klo 10  liturgia
Ke 16.3.  klo 18  EPL-liturgia, katumuksen sakramentti klo 17.30
Pe 18.3.  klo 18  EPL-liturgia, Tiistaiseuran ehtoolliskirkko,
  katumuksen sakramentti klo 17.30
La 19.3.  klo 18  vigilia
su 20.3.  klo 10  liturgia
To 24.3.  klo 18  vigilia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
Pe 25.3.  klo 10  liturgia
La 26.3.  klo 18  vigilia
su 27.3.  klo 10  liturgia
Ke 30.3.  klo 18  EPL-liturgia, katumuksen sakramentti klo 17.30
La 2.4.  klo 10  liturgia, vainajien muistelupäivä
La 2.4.  klo 18  vigilia
su 3.4.  klo 10  liturgia
Ke 6.4.  klo 18  EPL-liturgia, katumuksen sakramentti klo 17.30
To 7.4.  klo 18  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 8.4.  klo 18  akatistos
La 9.4.  klo 18  vigilia
su 10.4.  klo 10  liturgia
Ke 13.4.  klo 18  EPL-liturgia
La 16.4.  klo 9  liturgia, Lasaruksen lauantai, suomi/venäjä
La 16.4.  klo 18  vigilia, Herran ratsastus Jerusalemiin, palmusunnuntai
su 17.4.  klo 10  liturgia 

LOvIIsA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN IKONIN KIRKKO

La 5.3.  klo 10  liturgia, suomi/venäjä
Ti 15.3.  klo 13  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 23.3.  klo 18  EPL-liturgia

Tietoa seurakunnasta
Kotkan seurakuntaan kuuluu kuusi 
kuntaa: Kotka, Pyhtää, Loviisa, Myrskylä, 
Lapinjärvi ja Artjärvi. seurakunnassa on 
kaksi vanhaa kirkkoa, Pyhän Nikola-
oksen kirkko Kotkassa ja Jumalansyn-
nyttäjän Kasanilaisen ikonin kirkko 
Loviisassa sekä Kotkan Metsolassa 
hautausmaalla pyhän Jumalansynnyt-
täjän suojeluksen tsasouna ja Loviisan 
hautausmaalla pyhän serafim sarovilai-
sen avokappeli.
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Yhteystiedot:

Seurakunnan perheuutiSia 22.11.2010–29.1.2011

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle, Isopuisto, Kotka
puh. (05) 212 767,
kirkonisännöitsijä Pirjo Kurki, puh. 050 381 0259
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna
Metsolan hautausmaalla, Toukolantie, Kotka,
tsasounanisännöitsijä Pirjo Kurki, puh. 050 381 0259
Loviisan kirkko
Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle,
Itäinen Tullikatu 17, Loviisa,
kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan avokappeli
Pyhän serafim sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla,
Läntinen Harjukatu, Loviisa,
hautausmaan isännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461

Pyhäköt:

Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, 
avoinna ti–to klo 10–13, puh. (05) 212 490, fax (05) 216 449, 
kotka@ort.fi, www.ort.fi / seurakunnat / Kotka
Nikolaos-sali, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka,  
puh. (05) 212 482. Nikolaos-salia vuokrataan erilaisiin  
tilaisuuksiin, puh. (05) 212 490.
Kirkkoherran tehtävien hoitaja: pastori Alexander 
Hautamäki, puh (05) 213 157, 0500 480 269, alexander.
hautamaki@ort.fi
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. 050 359 4823
Seurakuntaemäntä: sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096; 
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon vahtimestari:  
vesa Lehtomäki, puh. (05) 212 490
Muu papisto: rovasti veikko Lisitsin, puh. 050 597 7349, 
veikko.lisitsin@gmail.com

Toimintaa ja tapahtumiaKotka
Ki

rk
ko

he
rr

al
ta

Suuri paasto on taas käsillä. 
Pääsiäinen ja kevät lähesty-
vät taas kovaa vauhtia, vaikka 

sitä ei aina lumikinoksien keskellä 
osaakaan ajatella. Tammikuussa 
seurakunnassa on ollut monia pie-
niä ilon aiheita: seurakuntaan on 
kastettu seitsemän lasta. Määrä on 
iso, kun edellisenä vuonna kastet-

Kohtaa lähimmäisesi

tiin yksitoista lasta. Pappina iloit-
sen myös jumalanpalveluksissa ja 
erityisesti liturgioissa käyvien ih-
misten kasvavasta määrästä. Toi-
minta seurakunnassa on hyvin ak-
tiivista.

Suuren paaston aika antaa 
meille kaikille mahdollisuuden py-
sähtyä, ja samalla saamme aikaa 

myös omalle rukoukselle. Seura-
kunnan tämän vuoden teema ”Koh-
taa lähimmäisesi” antaa meille 
myös hyvän mahdollisuuden koh-
data niin lähellä kuin vähän kau-
empanakin olevia lähimmäisiäm-
me.

Sovintosunnuntain kosketta-
van ehtoopalveluksen sanoman 
mukaisesti, juuri ennen paastoon 
laskeutumista, toivotan teille: ”Siu-
natkaa minua pyhät isät, äidit, vel-
jet ja sisaret ja antakaa minulle 
syntiselle anteeksi.” Toivotan teille 
kaikille valoisaa matkaa kohti Kris-
tuksen ylösnousemuksen juhlaa!

n  Isä Alexander Hautamäki
kirkkoherran tehtävien hoitaja

terVetuLOa Seurakuntaan
natalia anttila
Sofia anttila
helka Galkin
iines heinonen
niklas kokkonen
Milana nikkari

raimo nevasuo
harald Birger Olausen
Venla rautkoski
Maj-Lis tigerstedt
elli Ylinen

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen, puh. 050 343 2966, siht. soja Ranta-
nen, puh. 045 113 4882. Kokoontumiset Nikolaos-salissa
klo 17.
l 1.3. kanttori Katarine Lehtomäki: Lähimmäinen Uudessa 
testamentissa.
l 15.3. seurakunnan papin esitelmä.
l 18.3. perjantai, Tiistaiseuran ehtoolliskirkko, katumuksen 
sakramentti klo 17.30 ja EPL-liturgia klo 18 Pyhän Nikolao-
uksen kirkossa
l 29.3. isä Markus Petsalo: Athosvuoren yhteisö

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti, puh. 040 760 5039.
Loviisan tiistaiseura kokoontuu klo 13 Loviisan kirkon kul-
makammarissa 1.3., 15.3. ja 29.3.

KARHULAN ORTODOKSIT
vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh. 040 831 4321, ja Ritva Lind-
berg, puh. 050 463 9777.
l   Kokoontumiset: 3.3 ja 7.4. klo 15 Karhulan Kodintalossa, 
vesivallintie 21.

PERHEPIIRI
vetäjänä Katarine Lehtomäki.
Erikseen sovittuina sunnuntaina klo 16 Nikolaos-salissa
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KIRKKOHERRAN VAALI
Kirkkoherran vaali toimitetaan so-
vintosunnuntaina 6.3. Kotkan Pyhän 
Nikolaouksen kirkossa klo 11.30–15.00 
ja Loviisan Jumalansynnyttäjän kazani-
laisen ikonin kirkossa klo 16.00–18.00. 

Maanantaina 7.3. on mahdolli-
suus äänestää Nikolaos-salissa, Kymen-
laaksonkatu 2, Kotka, klo 10.00–14.00.

vajaakuntoisille järjestetään 
äänestysmahdollisuus. Tiedustelu 
seurakunnan virastolta sen aukioloai-
koina, puh. (05) 212 490.

Metropoliitta Ambrosius on aset-
tanut hakijat ehdolle seuraavasti:
1. vaalisija
 pastori Alexander Hautamäki, Kotka
2. vaalisija
 pastori ville Kiiveri, Kouvola
3. vaalisija
 TM Mikko Leistola, Turku 

IKONIKERHO
Kokoontuu Nikolaos-salin kerhohuo-
neessa.

MAAHANMUUTTAJAKERHO
vetäjä isä viktor Maksimovski, puh. 050 
461 7381. Kokoontuu erikseen sovit-
tuina maanantaina 18 Nikolaos-salin 
kerhohuoneessa.

KIRKKOKUORO
Pj. Anita Osola, puh. (05) 281 807, 

kuoronjohtaja kanttori Katarine Leh-
tomäki. Kuoro harjoittelee torstaisin 
klo 18–19.30 Nikolaos-salissa. ”Minä 
veisaan Herralle, sillä hän teki minulle 
hyvin.” Tule laulamaan Jumalan kunni-
aa. Tervetuloa!

OPINTOKERHO
vetäjä isä Alexander Hautamäki. 
Kokoontumiset: erikseen sovittuina 
keskiviikkoina klo 17 kirkossa ennen 
EPL-liturgiaa.

TORSTAIKERHO
vetäjät isä Alexander Hautamäki, sirk-
ka Paasonen ja Nikolaoksen ystävät. 
Kokoontuminen 17.3. klo 12 Nikolaos-
salissa.

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä
yhteystiedot kirkkoherranvirastosta, 
puh. (05) 212 490. Tervetuloa!

NÄYTTELY
”vanhoja painokuvaikoneita Kotkan 
Pyhän Nikolaoksen kirkosta ja yksityis-
kodeista”. Näyttely avoinna ti–to klo 
10–13 sekä erikseen sovittuina ajan-
kohtina Nikolaos-salissa. Tervetuloa!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaos-salissa klo 11–12 ke 16.3 ja 
6.4. Hinta yksi euro.

KIITOS
sydämelliset kiitokset Kotkan seu-
rakunnalle, luottamushenkilöille, 

seurakuntalaisille, yhteistyökump-
paneille, sukulaisille ja ystäville, 

jotka monin tavoin muistitte 
minua eläkkeellejäämistilaisuu-
dessani 6.12.2010 Nikolaoksen 
praasniekassa. Kiitokset myös 

seurakunnalle, että sain palvella 
sitä ja pyhää Kolminaisuutta 

Kotkan ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherrana ja paimenena osa-

puilleen 20 vuoden ajan. Kiitokset 
kaikille ystävyydestä ja yhteisistä 

rukouksista!

Isä Veikko Lisitsin
Kyllikki Lisitsin

BLINI-ILTA
su 6.3. klo 17 alkavan sovintosun-
nuntain ehtoopalveluksen jälkeen 
seurakunnan yhteinen blini-ilta. Hinta 
10 euroa. Ennakkoilmoittautuminen 
seurakunnan emännälle.

SEURAKUNNANNEUVOSTO KIITTÄÄ
lämpimästi Loviisan ortodoksiseen 
kirkkoon murto- ja palohälytysjärjes-
telmän lahjoittanutta perhettä. Jumala 
siunatkoon teitä!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
HARJUKATU 5, 15110  LAHTI

LAHDEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

s

LAHTI, Pyhän Kolminaisuuden kirkko

HELMIKUU 
La 26.2.  klo 18  vigilia 
su 27.2.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 

MAALIsKUU 
La 5.3.  klo 18  vigilia 
su 6.3.  klo 10  liturgia 
su 6.3.  klo 18  sovintosunnuntain ehtoopalvelus 
Ma 7.3.  klo 18  katumuskanoni 
Ti 8.3.  klo 18  katumuskanoni, suomi/kirkkoslaavi 
Ke 9.3.  klo 18  katumuskanoni 
La 12.3.  klo 18  vigilia 
su 13.3.  klo 10  liturgia 
Pe 18.3.  klo 18  paastoliturgia 
su 20.3.  klo 10  liturgia 
To 24.3.  klo 18  vigilia 
Pe 25.3.  klo 9  liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys 
La 26.3.  klo 18  vigilia 

su 27.3.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
Ke 30.3.  klo 18  paastoliturgia, kirkkoslaavi/suomi 

HUHTIKUU
La 2.4.  klo 18  vigilia 
su 3.4.  klo 10  liturgia 
Ke 6.4.  klo 18  paastoliturgia 
La 9.4.  klo 18  vigilia 
su 10.4.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
Pe 15.4.  klo 18  paastoliturgia 
La 16.4.  klo 18  vigilia, virpovitsojen siunaaminen 
su 17.4. klo 10  liturgia, palmusunnuntai, kirkkokahvit 

HyvINKÄÄ, Karjalan valistajien kirkko
Keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 18, kuukauden ensimmäi-
senä keskiviikkona Jeesus-rukouspalvelus klo 18.

MAALIsKUU
su 6.3.  klo 10  liturgia 
su 6.3.  klo 15  sovintosunnuntain ehtoopalvelus 
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HARJUKATU 5, 15110 LAHTI

LAHDEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Ma 7.3.  klo 18  katumuskanoni 
Ke 9.3.  klo 18  katumuskanoni 
Ke 16.3.  klo 18  paastoliturgia 
La 19.3.  klo 18  vigilia 
su 20.3.  klo 10  hetkipalvelus 
Ke 30.3.  klo 18  paastoliturgia 

HUHTIKUU
La 2.4.  klo 18  vigilia
su 3.4.  klo 10  liturgia

HEINOLA, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, 
Hämeenkatu 6
Keskiviikkoisin aamurukous klo 9 ja lauantaisin hetkipalve-
lus klo 9.

La 26.2.  klo 18  vigilia 
su 27.2.  klo 10  liturgia 
La 12.3.  klo 9  liturgia 
To 10.3.  klo 18  katumuskanoni 
La 26.3.  klo 18  vigilia 
su 27.3.  klo 10  liturgia 
Ke 6.4.  klo 18  paastoliturgia 
La 16.4.  klo 9  liturgia 

KAUsALA, Neitsyt Marian syntymän tšasouna, Keskikatu 4

To 3.3.  klo 18  ehtoopalvelus 
Ti 8.3.  klo 18  katumuskanoni 
La 19.3.  klo 10  liturgia 
Ke 23.3.  klo 18  paastoliturgia 
To 7.4.  klo 18  ehtoopalvelus 

RIIHIMÄKI, seurakunnan toimitila, valtakatu 3

su 13.3.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
Ti 22.3.  klo 18  ehtoopalvelus 
Ti 12.4.  klo 18  ehtoopalvelus 

MÄNTsÄLÄ, ev.lut. seurakuntakeskus, ”alasali”, Urheilutie 1

su 20.3.  klo 16  ehtoopalvelus 
su 3.4.  klo 16  ehtoopalvelus 

ЛАХТИ, Свято-Троицкая церковь, Harjukatu 5

ФЕВРАЛЬ
Сб 26.2.  в 18  всенощное бдение 
Вс 27.2.  в 10  литургия, церковное чаепитие

МАРТ
Сб 5.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 6.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие,  
Вс 6.3.  в 18  вечерня с чином прощения.   
  Заговенье на Великий пост 
Пн 7.3.  в 18  Великий покаянный канон 
Вт 8.3.  в 18  Великий покаянный канон,   
  фин./ц.-сл. 
Ср 9.3.  в 18  Великий покаянный канон 
Сб 12.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 13.3.  в 10  литургия 

Пт 18.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 
Вс 20.3.  в 10  литургия 
Чт 24.3.  в 18  всенощное бдение 
Пт 25.3.  в 9  литургия, Благовещение   
  Пресвятой Богородицы 
Сб 26.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 27.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие  
Ср 30.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров, ц.-сл./фин.
  
АПРЕЛЬ
Сб 2.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 3.4.  в 10  литургия
Ср 6.4.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 9.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 10.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Пт 15.4.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 16.4.  в 18  всенощное бдение, освящение   
  верб
Вс 17.4.  в 10  литургия, Вербное воскресенье,   
  Вход Господень в Иерусалим,
  церковное чаепитие

ХЮВИНКЯА, храм Карельских святых
По средам вечерня в 18, первую среду месяца служба 
Иисусовой молитвы в 18.

МАРТ 
Вс 6.3.  в 10  литургия
Вс 6.3.  в 15  вечерня. Прощеное воскресенье.   
  Заговенье на Великий пост 
Пн 7.3.  в 18  Великий покаянный канон 
Ср 9.3.  в 18  Великий покаянный канон 
Ср 16.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 
Сб 19.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 20.3.  в 10  Изобразительные 
Ср 30.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 

АПРЕЛЬ
Сб 2.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 3.4.  в 10  литургия
Ср 6.4.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров

ХЕЙНОЛА, храм Вознесения Господня, Hämeenkatu 6
По средам утренняя молитва в 9, по субботам 
изобразительные в 9

Сб 26.2.  в 18  всенощное бдение 
Вс 27.2.  в 10  литургия 
Сб 12.3.  в 9  литургия 
Чт 10.3.  в 18  Великий покаянный канон 
Сб 26.3.  в 18  всенощное бдение
Вс 27.3.  в 10  литургия  
Ср 6.4.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 
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Yhteystiedot:

Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5,
Isännöitsijä Arvo Alava, puh. 0400 494 262
Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,
Hämeenkatu 6, puh. 020 610 0461
Isännöitsijä Mikko Äikäs, puh. 040 520 1696
Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko
Tšasounakuja 1, puh. 020 610 0460
Isännöitsijä Aimo Kuivamäki, puh. 0400 195 915 
Kausala, Neitsyt Marian syntymän tšasouna
Keskikatu 4, puh. 020 610 0462 
Isännöitsijä Kristina Leussu, puh. 040 548 2693 

Pyhäköt:

sEuRAKuNNAN PERHEuuTIsIA 16.11.2010–25.1.2011

Сб 16.4.  в 9  литургия 

КАУСАЛА, часовня Рождества Пресвятой Богородицы, 
Keskikatu 4

Чт 3.3.  в 18  вечерня
Вт 8.3.  в 18  Великий покаянный канон
Сб 19.3.  в 10  литургия
Ср 23.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров
Чт 7.4.  в 18  вечерня

РИИХИМЯКИ, valtakatu 3

Вс 13.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 22.3.  в 18  вечерня
Вт 12.4.  в 18  вечерня

МЯНТСЯЛЯ, ев.-лют. приходской центр ”alasali”,   
Urheilutie 1

Вс 20.3.  в 16  вечерня
Вс 3.4.  в 16  вечерня

Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 0206 100 450, 
avoinna ma–to klo 10–13, fax 0206 100 463, lahti@ort.fi 
Kirkkoherra Aki Leskinen, puh. 0206 100 451,
Kumpulantie 24, 11130 Riihimäki.
Toinen pappi: avoinna
Papiston apuna: 
l  isä Olavi Merras, puh. 040 510 4664,
Isomäenkatu 15, 15500 Lahti.
l  isä Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446,
Kuovinkuja 14, 15610 Lahti.
l  isä Martti Hänninen, puh. 050 365 8754,
Mukkulankatu 8 B 23, 15210 Lahti.
Maahanmuuttajatyö: isä viktor Maksimovski, puh. 0206 100 295, 
Malmin kauppatie 4a E 75, 00700 Helsinki.
Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453, Hatinkatu 3, 15340 Lahti.
Toinen kanttori: Minna Jokinen, puh. 0206 100 454,
Ratamotie 2, 11120 Riihimäki
Seurakuntalehtori: satu Timonen, puh. 040 745 3517,
Harjukatu 5 as 2, 15110 Lahti
Vahtimestari Lahden seurakuntakeskus:
Kimmo Mäenrinne, puh. 0206 100 456

kaStetut
kekäläinen, elias Olavi
Cuza, Sofia Vanesa
kemppainen, elli

terVetuLOa Seurakuntaan
Ciurdariu, andrei-teodor
Ciurdariu, Bogdan-Mihai
Jokiniemi, Laura anita
Jukka, päivi taina hannele
keisala, Svetlana Vladimirovna
koskresenkaya, Sofia anastasia
kravchenko, Olessia
kuparinen, Janina katariina
kuparinen, päivi irmeli
kuparinen, tommi petteri
Laine, niko Mikael
Lappalainen, Oliver antti allari
Lehessaari, Mikael Juhani
Lehtinen, Lea anita
Lindfelt, eija Marjukka
Lintu, heikki Juhani
Miromäki, kari Vilho Juhani

Muikku, annamari
Muikku, Liisa helena
Samushenkov, Maxim
Samushenkova, anna
Schiopu, Bogdan Ciprian
Schiopu, Bogdana
Schiopu, Darius
Sipiläinen, Vieno
tihane, Margarita
törmä, Jonna Carita
Vaahterla, titta Maarit
Yrjölä, ella pauliina
Yrjölä, heli ellen
Yrjölä, iivo Johannes
Yrjölä, Oona Lyydia
kaikki yhteensä 32, joista 11
liittynyt seurakuntaan.

ikuinen MuiStO
katisko, Maria 70 v.
patrikainen, Maila kyllikki 81 v.
tuhkanen, Martta annikki 83 v.
Moisio, kaisa klaudia 92 v.

PYHIINVAELLUS Nellimiin ja Sevettijärvelle
Useamman seurakunnan yhteisprojektina toteutetaan 
pyhiinvaellus kolttasaamelaisten asuinsijoille. Päävastuussa 
järjestelyiden osalta on Lahden seurakunta. Alla matkaan 
liittyviä tietoja:
l Ajankohta: 10.–18.6. 
l Kohderyhmä: 11–18-vuotiaat seurakuntalaiset
l Liikennöitsijä: Lin-Car Oy
Ohjelmassa mm.: tunturivaellus 3 vrk, Nellimin kirkon 
praasniekka, tutustumista kolttasaamelaisten elämään ja 
kulttuuriin, poronhoitoon sekä paikallisiin nuoriin. Matkan 
hinta 170 € / osallistuja. Matkan hintaan kuuluvat bussikul-
jetukset, majoitukset, ruokailut ja ohjelma Ilmoittautumi-
nen ja lisätiedot: Minna Jokiselle sähköisesti 30.4. mennessä 
minna.jokinen@ort.fi tai puhelimitse 020 610 0454. 

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi lähtijän nimi, osoi-
te, ikä, allergiat, huoltajien yhteystiedot ja sähköpostiosoite, 
johon matkakirje lähetetään. Paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä kuitenkin niin, että kullakin seurakun-
nalla on minimikiintiö viisi paikkaa (Lahti 10 paikkaa) 31.3. 
saakka. Kannattaa siis ilmoittautua mahdollisimman pian 
varmistaaksesi paikkasi! Matkakirje lähetetään sähköisesti 
(tarvittaessa postitse) viikolla 20. 

KIITOS IKONIEN LAHJOITTAJILLE!
Karjalan valistajien kirkko Hyvinkäällä on ilokseen saanut 
ottaa vastaan kaksi uutta, käsin maalattua ikonia. Lilja 
Oesch on lahjoittanut maalamansa pyhittäjä Arseni Kone-
vitsalaisen ikonin, Martti Malinen venäjän Tverissä maalaut-
tamansa suurmarttyyrin ja palkatta parantajan Panteleimo-
nin ikonin. ”Muista, Herra, lahjantuojia ja kaunistajia pyhissä 
seurakunnissasi!”

VUOKRATAAN!
Lahden seurakunnalla on vuokrattavana yksiö (22 m2, 
1h,kk, kh) Lahdessa. Lisätietoja kirkkoherra Aki Leskiseltä, 
puh.0206 100 451.
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TUOHUSTULI-lehti
Lahden seurakunta kustantaa haluk-
kaille lapsiperheille (6–15-vuotiaille 
lapsille) TUOHUsTULI-lehden. Jos olet 
halukas saamaan lehden lapsillesi, 
ilmoita yhteystiedot seurakuntamme 
virastoon, puh. 0206 100 450 (ma–to 
klo 10–13), tai sähköpostilla lahti@
ort.fi. 

Huomio! ”Kirkon nuorten ää-
nenkannattaja! TUOHUsTULI-lehti on 
ortodoksinen lasten ja nuorten lehti, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Lehteä tehdään nuorekkaalla innolla 
6–16-vuotiaat lukijat huomioiden
l mielenkiintoista asiaa on myös 
perheen vanhemmille!” 
varhaisnuorten- ja nuorten 

PARITON PERJANTAI
Pariton perjantai, nuorten ilta Lahden 
srk-salilla. Kokoonnumme joka toinen 
perjantai klo 18–22.

KRISTINOPPIKOULU
Lahden seurakunnan kristinoppikou-
luleiri järjestetään yhdessä Haminan 
seurakunnan kanssa saloisten leirikes-
kuksessa Janakkalassa 30.7.–6.8. Leirin 
päätosjumalanpalvelus on Lahden 
ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 
7.8. klo 10. Ilmoittautuminen leirille 
huhtikuun loppuun mennessä: satu-
maarit.timonen@gmail.com tai puh. 
040 745 3517.

Lastenkerho kokoontuu Lahdessa 
kerran kuukaudessa kaksikielisten 
palvelusten (venäjä/suomi) yhtey-
dessä. seuraava kokoontuminen on 
poikkeuksellisesti 17.4. Kerho toimii 
kaksikielisenä. Kerho alkaa klo 9 ja 

kerhon jälkeen lapset osallistuvat 
liturgian loppuosaan.

LAHDEN TIISTAISEURA
Lahden tiistaiseura kokoontuu kuu-
kauden ensimmäisenä ja kolmantena 
torstaina seurakuntasalissa klo 13. 
Kokoontumiset ovat 3.3., 17.3. ja 7.4.

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI
Lahden ortodoksiapiiri pitää taukoa 
suuren paaston aikana. seuraava 
kokoontuminen on 18.5.

DIAKONIAPIIRIN MYYJÄISET
Diakoniapiirin myyjäiset järjestetään 
palmusunnuntaina 17.4. liturgian jäl-
keen noin klo 11.30 Lahden seurakun-
tasalissa, Harjukatu 5.

LAHDEN KIRKKOKUORO
Lahden kirkkokuoron harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18.

HYVINKÄÄN SINAPINSIEMENKERHO
Lapsille tarkoitettu Hyvinkään sinapin-
siemenkerho kokoontuu Hyvinkään 
kirkolla jokaisen kuukauden ensim-
mäisenä sunnuntaina klo 9.45 – noin 
10.30. Kerhon jälkeen lapset osallistu-
vat liturgiaan. 

HYVINKÄÄLLÄ ”KESKIVIIKKOILTA 
KIRKOLLA”
Keskiviikkoiltaisin jumalanpalve-
lus Hyvinkään Karjalan valistajien 
kirkossa klo 18, jonka jälkeen esitelmä, 

keskustelua ym. teekupin ääressä. 
Kuukauden viimeisinä keskiviikkoina 
Jeesus-rukouspalvelus, muina iltoina 
ehtoopalvelus.

suuren paaston aikana ei pidetä 
varsinaisia ortodoksiapiiri-iltoja, sillä 
keskiviikkoisin toimitetaan seura-
kunnan jossakin pyhäkössä ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgia. 
l  2.3.: Uusi Psalmien kirjan septuagin-
ta-suomennos, isä Hariton (päätoimit-
taja Kari M. Räntilä).

HYVINKÄÄN KIRKKOKUORO
Hyvinkään kirkkokuoron harjoitukset 
maanantaisin klo 18–20.

PAASTOMATINEA
Hyvinkään kirkkokuoro järjestää 
palmusunnuntai-iltana 17.4. klo 18 
paastomatinean, jossa kuulemme 
paastonaikaan sopivia pyhien kerto-
muksia ja kirkkoveisuja. vapaaehtoisen 
kahvirahan tuotto lahjoitetaan orto-
doksisen kirkon paastokeräykselle. 

KIRKKOLEIPÄTALKOOT 
Hyvinkään kirkolla keskiviikkona 16.3. 
Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
Minnaan, puh. 0206 100 454!

LUENTOJA
Naisyhteisön salissa Heinolassa, Hä-
meenkatu 6, järjestetään ortodoksisen 
kirkon olemusta käsitteleviä luentoja. 
Isä Olavi Merras puhuu seuraavista 
aiheista: to 17.3. aikamme eettisiä 
kysymyksiä ja to 14.4. suuri viikko ja 
pääsiäinen 

Talven selkä on taittunut ja 
kevät on saapumassa. Se 
merkitsee myös suuren paas-

ton alkamista ja pääsiäisen odotus-
ta. Meidän on jälleen aika katsoa 
kuluneeseen vuoteen, mitä on jää-
nyt tekemättä ja mitä olisin voinut 
tehdä toisin. Siitä alkaa suuren 
paaston matkamme.

Seurakunnissa on laadittu 
vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä. 
Jokainen seurakunta katsoo luotta-
musmiestensä silmillä kuluneen 
vuoden toimintoja. Miten voimme 
muuttua seurakuntana palvellak-
semme seurakuntamme jäseniä en-
tistä paremmin. 

Seurakuntamme toinen pappi, 

isä Mikael Sundkvist, on valittu 
Helsingin seurakunnan Vantaan 
alueen papiksi. Hänelle toivotamme 
uuteen tehtävään menestystä ja 
”monia armorikkaita vuosia”. Isä 
Mikaelin siirtyminen uusiin tehtä-
viin merkitsee seurakunnallemme 
sitä, että ensi sunnuntaina alkavan 
suuren paaston aikana emme pysty 
toimittamaan yhtä paljon jumalan-
palveluksia eri puolilla seurakuntaa 
kuin normaalisti paaston aikana. 

Toivotan kaikille Analogin lu-
kijoille hyvää paaston aikaa ja va-
loisaa pääsiäisen odotusta!

n   Isä Aki Leskinen

s
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LAPPEENRANNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Luentojen jälkeen on varattu 
aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 
Tilaisuudet alkavat klo 18 ja päättyvät 
ehtoopalvelukseen Heinolan ortodok-
sisessa kirkossa. Tervetuloa!

SEURAKUNNAN TOIMITILA   
RIIHIMÄELLÄ
seurakunta on vuokrannut oman 
toimitilan Riihimäeltä. Tila sijaitsee ns 
västäräkin talossa, osoitteessa valta-
katu 3. To 24.2. klo 18 iltarukoukset ja 

kirjallisuuspiiri; to 3.3. klo 18 iltaru-
koukset ja käsityöpiiri; to 10.3. klo 18 
iltarukoukset ja keskustelua Analogin 
sisällöstä; ti 15.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ja ortodoksiapiiri; to 24.3. klo 18 iltaru-
koukset ja kirjallisuuspiiri; to 31.3. klo 
18 iltarukoukset ja käsityöpiiri; ti 12.4. 
klo 18 ehtoopalvelus ja ortodoksiapiiri.

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI
Kausalan ortodoksiapiiri jatkaa kokoon-
tumisiaan kerran kuukaudessa torstai-

sin klo 18. Kerhoillan alussa toimitetaan 
ehtoopalvelus. seuraavat kokoontumi-
set ovat torstaina 3.3. ja 7.4.

MÄNTSÄLÄN ORTODOKSIAPIIRI
Mäntsälän ortodoksiapiiri, (Mäntsälän 
ev.lut. seurakuntakeskus, Urheilutie 1, 
”alasalissa”) ehtoopalvelus su klo 16, 
jonka jälkeen ortodoksiapiiri: 20.3., 
”Pelastus – ihmisen tehtävänä”; 3.4. 
”Kirkkoisien merkitys”; 22.5. ”Kirkko-
vuosi”.

s

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
HELMIKUU
La 26.2. klo 18  vigilia
su 27.2. klo 10 liturgia slaaviksi, tuomiosunnuntai

MAALIsKUU
La 5.3. klo 18 vigilia
su 6.3. klo 10  liturgia, sovintosunnuntai,   
  kansa laulaa
su 6.3. klo 18 ehtoopalvelus, suuren paaston alku
Ma 7.3. klo 18 suuri katumuskanoni
Ke 9.3. klo 18  suuri katumuskanoni
To 10.3. klo 18 suuri katumuskanoni
Pe 11.3. klo 18 paastoliturgia
Pe 18.3. klo 18 paastoliturgia
To 24.3. klo 18 juhlavigilia
Pe 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys
La 26.3. klo 18 vigilia, ristin esiin kantaminen
su 27.3. klo 10 liturgia slaaviksi, ristin kumartamisen   
  sunnuntai
Ke 30.3. klo 18 paastoliturgia

HUHTIKUU
La 2.4. klo 18 vigilia
su 3.4. klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen   
  sunnuntai, kansa laulaa
Pe 8.4. klo 18 aamupalvelus ja akatistos   
  Jumalansynnyttäjälle
La 9.4. klo 10 liturgia. akatistoksen lauantai
Ke 13.4. klo 18 paastoliturgia
La 16.4. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
su 17.4. klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus,   
  palmusunnuntai

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ
ФЕВРАЛЬ
Сб 26.2. в 18 всенощная
Вск 27.2. в 10 литургия на славянском языке,   
  неделя о Страшном Суде

МАРТ
Сб 5.3. в 18 всенощная
Вск 6.3. в 10 литургия, прощен ое воскресенье
Вск 6.3. в 18 вечерня, начало великого поста
Пн 7.3. в 18 великий покаянный канон
Ср 9.3. в 18 великий покаянный канон
Чт 10.3. в 18 великий покаянный канон
Пт 11.3. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Пт 18.3. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Чт 24.3. в 18 праздничная всенощная
Пт 25.3. в 10 литургия, Благовещение   
  Пресвятой Богородицы
Сб 26.3. в 18 всенощная, вынос Креста
Вск 27.3. в 10 литургия на славянском языке,   
  неделя Крестопоклонная
Ср 30.3. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров

АПРЕЛЬ
Сб 2.4. в 18 всенощная
Вск 3.4. в 10 литургия, неделя Иоанна   
  Лествичника, народ поет
Пт 8.4. в 18 утреня и акафист Пресвятой   
  Богородице
Сб 9.4. в 10 литургия, похвала Пресвятой   
  Богородицы
Ср 13.4. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 16.4. в 18 праздничная всенощная и   
  освящение верб
Вск 17.4. в 10 литургия и освящение верб,   
  Вход Господень в Иерусалим

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
HELMIKUU
La 26.2. klo 18 vigilia
su 27.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai,   
  kansa laulaa

s
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Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7,
53900 Lappeenranta, puh. 0206 100 470,
fax 0206 100 471, avoinna ma ja ke klo 10–13
Lappeenrannan seurakuntatalo,
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
Imatran seurakuntatalo, vuoksenniskantie 3, 
55510 Imatra, puh. ja fax 0206 100 472
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös
venäjää, оворит по-русски), puh. 0206 100 473,  
timo.tynkkynen@ort.fi
II pappi Aarne Ylä-Jussila, puh. 0206 100 474, 
aarne.yla-jussila@ort.fi
Kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 100 475,
jarmo.huttu@ort.fi
seurakuntamestari Kauko Pussinen,
puh. 0206 100 476, kauko.pussinen@ort.fi
Imatran vahtimestari ja seurakunnan kirkkoleivän-
paistaja Nadežda Ryyppö (puhuu myös
venäjää, говорит по-русски), puh. 0206 100 477
Kuntien päätoimiset uskonnonopettaja
Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää),
puh. 050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi, ja
sanna salonen (puhuu myös venäjää),
puh. 050 337 9397, sanna.salonen@koulut.imatra.fi

Papiston viikoittaiset vapaapäivät:
l	khra Timo Tynkkynen: to ja pe
l	II pappi Aarne ylä-Jussila: ma ja ti
l	 kanttori Jarmo Huttu: to ja pe
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MAALIsKUU
su 6.3. klo 10  liturgia, sovintosunnuntai
su 6.3. klo 14 ehtoopalvelus, suuren paaston alku
Ma 7.3. klo 18 suuri katumuskanoni
Ke 9.3. klo 18 suuri katumuskanoni
La 12.3. klo 18  vigilia
su 13.3. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai
Ke 16.3. klo 18  paastoliturgia
La 19.3. klo 18 vigilia, toimittaa metropoliitta   
  Ambrosius ja papisto
su 20.3. klo 10 liturgia, toimittaa metropoliitta   
  Ambrosius ja papisto, Gregorios   
  Palamaksen sunnuntai
Ke 23.3. klo 18 paastoliturgia
La 26.3. klo 18 vigilia, ristin esiin kantaminen
su 27.3. klo 10 liturgia, ristin kumartamisen   
  sunnuntai, kansa laulaa

HUHTIKUU
Pe 1.4. klo 18 paastoliturgia
Ke 6.4. klo 18 paastoliturgia
La 9.4. klo 18 vigilia
su 10.4. klo 10 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai,  
  radiointi
Pe 15.4. klo 18 paastoliturgia
La 16.4. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
su 17.4. klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus,   
  palmusunnutai

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ФЕВРАЛЬ
Сб 26.2. в 18 всенощная
Вск 27.2. в 10 литургия, неделя о Страшном Суде,  
  народ поет

МАРТ
Вск 6.3. в 10 литургия, прощеное воскресенье
Вск 6.3. в 14 вечерня, начало великого поста
Пн 7.3. в 18 великий покаянный канон
Ср 9.3. в 18 великий покаянный канон
Сб 12.3. в 18 всенощная
Вск 13.3. в 10 литургия, торжество православия
Ср 16.3. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 19.3. в 18 всенощная, службу совершает   
  митрополит Амвросий с   
  духовенством
Вск 20.3. в 10 литургия, неделя Григория   
  Паламы, службу совершает   
  митрополит Амвросий с   
  духовенством
Ср 23.3. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 26.3. в 18 всенощная, вынос Креста
Вск 27.3. в 10 литургия, неделя   
  Крестопоклонная, народ поет

АПРЕЛЬ
Пт 1.4. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров

Ср 6.4. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 9.4. в 18 всенощная
Вск 10.4. в 10 литургия, неделя Марии   
  Египетской, передача по радио
Пт 15.4. в 18 литургия преждеосвященных   
  даров
Сб 16.4. в 18 праздничная всенощная и  
   освящение верб
Вск 17.4. в 10 литургия и освящение верб, Вход   
  Господень в Иерусалим

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
La 26.2. klo 10 liturgia, sielujen lauantai, vainajien   
  muistelupäivä
Ti 8.3. klo 18 suuri katumuskanoni
La 12.3. klo 10 liturgia
su 10.4. klo 10 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai

JOUTSENON PULPIN KAPPELI
Ti 8.3. klo 18  suuri katumuskanoni
su 3.4. klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen   
  sunnuntai
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suuren paaston aika on erityisesti katumuksen 
sakramenttiin osallistumisen aikaa. Arki-iltoina – 

keskiviikkoisin ja perjantaisin – toimitetaan ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgioita eli niin sanottuja paas-
toliturgioita, joissa voi osallistua ehtoolliseen. Tätä 
edeltävä ehtoollispaasto alkaa puolilta päivin. Papisto 

Kirkon ja
seurakunnan kevät

Seurakunnan toiminnan ke-
vätkausi on alkanut, ja se ra-
kentuu vuoden suurimman 

pyhän, Kristuksen ylösnousemus-
juhlan, ympärille. Suuren paaston 
aika sävyttää kirkon elämää, ja 
luonnossa yhä lisääntyvä valo 
muistuttaa varsin konkreettisesti 
paaston luonteesta ja todellisesta 
tarkoituksesta.

Paasto on ihmiselle hengelli-
sen elämän apuväline, joka auttaa 
löytämään itsensä ja eheyttämään 
suhteemme niin Jumalaan kuin lä-
himmäisiimme. Suuren paaston ai-
kana kutsun jokaista seurakunta-
laista osallistumaan kirkon hengel-
liseen elämään jumalanpalveluk-
sissa. Katumuksen sakramentti ja 

pyhä ehtoollinen uudistavat meitä, 
ja ne on annettu meille kristityille 
voimavaraksi elämän erilaisissa 
kohtaloissa.

Osallistuminen paaston ajan 
jumalanpalveluksiin on aina tie 
kohti valoa. Näissä pyhissä hetkissä 
saamamme kokemuksen kautta 
myös pyhän pääsiäisen sanoma ja 
merkitys avautuvat uudessa valos-
sa. 

Kevään aikana tapahtuu myös 
muuta. Metropoliittamme Ambro-
sius saapuu vihkimään Nikolaok-
sen kirkon uudistetun ikonostaa-
sin, ja näin saamme viettää hengel-
listä juhlaa esipaimenemme kanssa 
kaunistuneessa pyhäkössämme.

Myöhemmin keväällä alkavat 

Lappeenrannan seurakuntatalon 
vesikaton korjaustyöt. Rakennuk-
sen omistava Lappeenrannan kau-
punki uusii kustannuksellaan koko 
vesikaton, ja näin pääsemme eroon 
huonokuntoisen katon aiheutta-
mista vesivuodoista. Toimintojam-
me rakennustyö ei häiritse, koska 
sisätiloihin ei ole tarvetta puuttua.

Seurakunnan väestökirjanpito 
on siirtynyt vihdoin Kuopion kes-
kusrekisterin hoidettavaksi. Tämä 
helpottaa omaa virastotyötämme 
merkittävästi ja antaa aikaa muu-
hun työhön. Samalla myös palvelu 
paranee, kun virkatodistuksia saa 
tilattua entistä helpommin eikä 
pelkästään kirkkoherranviraston 
lyhyinä aukioloaikoina.

Näin tähtäämme kohti kevättä, 
ja suunnitelmissamme on myös al-
kukesän seurakuntamatka Laato-
kan Karjalan maisemiin, josta 
enemmän seuraavassa numerossa!

n    Isä Timo Tynkkynen

päivystää kirkoissa ennen arki-illan jumalanpalveluk-
sen alkamista. Toimittava pappi on kirkossa tuntia en-
nen paastoliturgiapalvelusta, ja näin on helppo osallis-
tua synnintunnustuksen sakramenttiin. Luonnollisesti 
myös vigilioiden jälkeen voi osallistua katumuksen 
sakramenttiin ja myös erikseen sovittuina aikoina.

Papit päivystävät kirkoissa suuressa paastossa

sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA  22.11.2010–26.1.2011

kaStetut
pyykkönen, Domna Julia
Juutilainen, heidi kristiina
Yhteensä 2

ikuinen MuiStO
petriläinen, aino
Zelenkova, irina
produn, Vasili
Luukkanen, Grazyna
Yhteensä 4

aViOLiittOOn VihitYt
kähkönen eila ja
ropponen Jorma

Seurakuntaan Muuttaneet
härkönen, Jekaterina
Gongladze, tamara
puuronen, rauno
Markus tapio
pyy, Lauri Markus Juhani
tanskanen, Jaakko Samuli
Lempinen, Sofia
Lempinen, irina
Lempinen, Luukas 
Lempinen, tuomas
aleksanteri
hätinen, tuire Maarit
Jolkkonen, Joni
henri Oskari
Yhteensä 11

SeurakunnaSta
Muuttaneet
kräkin, Mikko ilari
kaijansinkko, Julia
pitkäniitty, Sirpa kristiina
pitkäniitty, kailsa elviira
pitkäniitty, pihla katariina
kunttu, tinja annika
Georgiadis, nicoleta
evagelia
Yhteensä 7

kirkkOOn LiittYneet
kauppi, anna Maria
karoliina
kauppi, natalia

korhonen, Marja-Liisa
Sikiö, petteri kari
tanninen, heikki antero
Bardinov, andrey
Yhteensä 6

kirkOSta erOnneet
Yhteensä 7
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1. Toimintapiirit
seurakunnan toimintapiirit on tarkoi-
tettu kaikille aiheista ja toiminnoista 
kiinnostuneille. Toimintapiirien kautta 
voit helposti tutustua uusiin ihmisiin, 
syventää omaa kirkollista tuntemustasi 
ja kasvaa kirkon jäsenenä. seurakun-
nalla on tarjottavana paljon erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia. 

yksittäisistä tapahtumista ja tilai-
suuksista ilmoitetaan kerran viikossa 
kirkollisissa ilmoituksissa keskiviikkoi-
sin kaupunkilehti vartissa ja sanoma-
lehti Uutisvuoksessa perjantaisin. Kat-
so myös seurakunnan internet-sivuilta 
www.ort.fi/lappeenranta. Tervetuloa 
mukaan!

LAPPEENRANTA

TIISTAISEURA
Lappeenrannan Tiistaiseura kokoon-
tuu tiistaisin kello 14 Linnoituksen 
seurakuntasalilla. Kokoontumisien 
lisäksi järjestämme retkiä ja osallistum-
me erilaisiin kirkollisiin tapahtumiin. 
Tervetuloa tutustumaan tiistaiseura-
työn kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään.
Kokoontumiset kevätkaudella 2011:
l 15.2. liturgiset puvut, symboliikka 
l 22.2. vuosikokous
l 1.3. eukaristia ja siihen liittyvät pyhät 
esineet
l 15.3. Neitsyt Marian ilmestyksen 
ikoniaihe
l 25.3. Tiistaiseuran kirkkopyhä, 
Neitsyt Marian ilmestys – seurakuntati-
laisuus liturgian jälkeen
l 5.4. Kristuksen hautausikonin histo-
ria ja käyttö jumalanpalveluksissa
l 12.4. myyjäisaskartelua

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
yhteisöllistä toimintaa aikuisväestölle. 
Kokoontumiset linnoituksen seura-
kuntatalolla keskiviikkoisin kello 13. 
Ohjelmassa pieni tarjoilu ja muuta oh-
jelmaa. Kutsumme tilaisuuksiin myös 
vierailijoita. seuraa kirkollisia ilmoi-
tuksia. Päiväpiirin organisoi diakonia-
toimikunta. Kevätkauden seuraavat 
kokoontumiset: 16.3. ja 6.4. Tervetuloa 
virkistäytymään!

ORTODOKSIAPIIRI
Ortodoksiapiirin avulla voit oppia 
tuntemaan ortodoksisuuden rikasta 
hengellistä perintöä. Piirin kokoontu-
miset ovat avoimia kaikille ortodok-

Virkatodistukset keskusrekisteristä
Lappeenrannan seurakunnan väestörekisteriasiat on 1.2.2011 alkaen 
hoidettu Kuopiossa sijaitsevassa kirkon keskusrekisterissä. Keskus-
rekisterin tehtävänä on huolehtia kaikkien ortodoksisten seurakun-
tien väestörekisterikirjanpidosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
virkatodistukset saa vain keskusrekisterin kautta eikä niitä laadita enää 
kirkkoherranvirastossa.

Keskusrekisteriin siirtyminen parantaa asiakaspalvelua, koska 
todistukset voi tilata jokaisena arkipäivänä puhelimitse tai myös sähkö-
postilla. Esimerkiksi sukuselvitysten osalta keskusrekisteri kerää tiedot 
muutoista seurakunnasta toiseen, joten tämä myös yksinkertaistaa 
asioiden hoitoa.

Keskusrekisterin yhteystiedot: avoinna ma–pe klo 9–15 (1.6.–31.8. 
välisenä aikana klo 9–14), puh. 0206 100 203, fax 0206 100 202, keskus-
rekisteri@ort.fi, www.ort.fi.

sisuudesta kiinnostuneille. Ne ovat 
sopivia tilaisuuksia muun muassa niille 
ihmisille, jotka harkitsevat ortodoksi-
seen kirkkoon liittymistä. Ortodoksi-
apiiri kokoontuu pääsääntöisesti joka 
toinen sunnuntai klo 15 Lappeenran-
nan seurakuntasalilla. Kokoontumisten 
aiheet ovat:
l 27.2. ortodoksinen kirkkovuosi
l 13.3. ortodoksinen kirkon pyhät 
toimitukset
l 27.3. ortodoksinen elämäntapa
l 10.4. ortodoksinen kirkko maailmassa

VALAMON YSTÄVÄT
Kokoontumiset kerran kuussa, seuraa 
kirkollisia ilmoituksia lehdessä.

KIRKKOKUORO
Harjoitukset tiistai-iltaisin klo 18.30 
Lappeenrannassa, seuraa kirkollisia 
ilmoituksia. Tiedustelut kanttori Jarmo 
Huttu, puh. 0206 100 475. Kirkkomusii-
kista kiinnostuneet, ottakaa rohkeasti 
yhteyttä kanttoriin ja tulkaa mukaan! 
Lappeenrannan kuoroharjoitukset klo 
18.30 seuraavina päivinä: 1.3., 15.3., 
22.3., 5.4. ja 12.4. 

IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin ystävät on seurakunnallinen 
opintopiiri, jonka tehtävänä on 
edistää kirkkotaiteen tuntemusta 
keskuudessamme. Ryhmä kokoon-
tuu tutustumaan kirkollisen taiteen 
eri osa-alueisiin: ikonien tyylikausiin 
ja sisältöön, eri pyhien ikoneihin ja 
pyhien elämäkertoihin, kirkkovuoden 
kiertoon liittyviin juhlaikoneihin sekä 
myös muuhun kirkolliseen esineis-
töön. Opintopiiriin osallistuminen ei 
edellytä ikonimaalaustaitoa, ryhmä on 
tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille, ei siis pelkästään ikonimaa-
lareille.

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA 
LAPPEENRANNASSA
Богослужения на славянском языке 
и русскоязычный хор
В каждое четвертое воскресенье 
месяца в Покровском храме совер-
шается божественная литургия на 
славянском языке с участием рус-
скоязычного хора. См! расписание 
богослужений. Руководитель хора: 
Татьяна Брагина, тел. 040 846 2899.

Церковный хор
Узнать о репетиции хора по теле-
фону: Татьяна Брагина, тел. 040 846 
2899.

Встречи с русскоязычными  
прихожанами
Духовная беседа и учение о пра-
вославии, см. объявления в газете 
vARTTI по средам  под заглавием 
Lappeenrannan ortodoksinen seura-
kunta. 
Беседы по средам в 18.00 (во время 
великого поста по понедельникам): 
23.2., пн 14.3., пн 21.3., пн 4.4.

Детские кружки
Смотрите объявления прихода в  
бесплатной газете vARTTI по средам. 
Кружки собираются по понедельни-
кам в 16.30 (6–10 лет) и по вторни-
кам 16.00 (4–5 лет).
Набор в детский хор детей в возрас-
те от 7 лет и старше. В программе: 1) 
разучивание детских песен духов-
ной и народной музыки 2) основы 
муз. грамоты, Занятия проводятся по 
средам в 17.30. Добро пожаловать!!! 

IMATRA

TIISTAISEURA
Imatran Tiistaiseura kokoontuu 
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tiistaisin kello 14 seurakuntatalol-
la. Kokoonnumme säännöllisesti 
seurakuntasalilla, järjestämme retkiä 
ja osallistumme erilaisiin kirkollisiin 
tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan 
tiistaiseuratyön kautta oman kirkon 
rikkaaseen hengelliseen elämään. 
Imatran Tiistaiseuran kokoontumisajat 
keväällä 2011: 
l 8.3. Tiistaiseura kokoontuu katumus-
kanoniin klo 18
l 22.3. klo 14 ja 5.4. klo 14 
l 19. 4. Tiistaiseura kokoontuu paasto-
liturgiaan klo 18.

IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin ystävät on seurakunnallinen 
opintopiiri, jonka tehtävänä on edistää 
kirkkotaiteen tuntemusta keskuudes-
samme. Ryhmä kokoontuu tutustu-
maan kirkollisen taiteen eri osa-aluei-
siin: ikonien tyylikausiin ja sisältöön, 
eri pyhien ikoneihin ja pyhien elämä-
kertoihin, kirkkovuoden kiertoon liitty-
viin juhlaikoneihin sekä myös muuhun 
kirkolliseen esineistöön. Opintopiiriin 
osallistuminen ei edellytä ikonimaala-
ustaitoa, ryhmä on tarkoitettu kaikille 
aiheesta kiinnostuneille, ei siis pelkäs-
tään ikonimaalareille. Kevätkauden 
kokoontumiset maanantaisin Imatran 
seurakuntasalilla: 
l 7.2. klo 18 työilta
l 14.2. klo 17
l 21.3.
l 11.4. myyjäistalkoot

HENGEN JYVIÄ
Keskustelupiiri ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille
Piirin avulla voit oppia tuntemaan 
ortodoksisuuden rikasta hengellistä 
perintöä. Keskusteluillat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Ne ovat sopivia 
tilaisuuksia muun muassa niille ihmi-
sille, jotka harkitsevat ortodoksiseen 
kirkkoon liittymistä Kokoonnumme 
keskiviikkoiltaisin kello 18.
Kokoontumisten aiheet ovat: 
l 23.2. hautaus ja vainajien muistelu 
ortodoksisessa perinteessä
l 30.3. jumalanpalvelukset ortodoksi-
sen uskon ilmentäjinä
l 13.4. ortodoksisen kirkon jumalan-
palvelusesineistö

KIRKKOKUORO
Kirkkomusiikista kiinnostuneet, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kanttoriin 
ja tulkaa mukaan! Tiedustelut, kanttori 
Jarmo Huttu, puh. 0206 100 475. Har-
joitukset maanantai-iltaisin klo 18.30 
Imatralla, seuraa kirkollisia ilmoituksia. 
Imatran harjoitukset:
l 28.2. klo 18 laulukoulu ja klo 19 kuoro

l 14.3. klo 18 laulukoulu ja klo 19 kuoro
l 21.3. klo 18 laulukoulu ja klo 19 kuoro
l 4.4. klo 18 laulukoulu ja klo 19 kuoro
l 11.4. klo 18 laulukoulu ja klo 19 kuoro

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA 
IMATRALLA

Богослужения на славянском языке 
и духовные беседы
В каждое третье воскресенье меся-
ца в Никольском храме совершается 
божественная литургия на славян-
ском языке с участием русскоязыч-
ного хора. После службы чаепитие 
в приходском зале. Смотрите 
расписание богослужений! Беседы в 
приходском зале: 1.3., 15.3., 5.4.

Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на сла-
вянском языке. Прилашаем новых 
певцев! Руководитель хора: Татьяна 
Брагина, тел. 040 846 2899. Репети-
ции по пн в 18 часов.

Детский кружок
Смотрите объявления в газете Uutis-
vuoksi по пятьницам.
Кружок рисования по вторникам в 
17 часов в приходском доме. Ведет 
художница Светлана Лунина.

Набор в детский хор детей 
в возрасте от 7 лет и старше. В 
программе: 1) разучивание детских 
песен духовной и народной музыки 
2) основы муз. грамоты, Занятия 
проводятся по пн в 17. Добро 
пожаловать!!!

SIMPELEEN-PARIKKALAN   
TIISTAISEURA
Kokoontuminen seuran jäsenten 
kodeissa. Tarkemmat kokoontumispai-
kat ja aiheet ilmoitetaan Parikkalan-
Rautjärven sanomissa. Tiistaiseura 
pidetään torstaisin kello 18. Kokoontu-
miset: 10.3., 7.4., 28.4. ja 12.5. 

2. seurakunnallista 
toimintaa lapsille ja 
nuorille

ORTODOKSISET LASTENKERHOT
Ortodoksiset lastenkerhot toimivat 
sekä Lappeenrannassa että Imatralla. 
Kerhoissa lapset tutustuvat oman or-
todoksisen uskonsa perinteeseen. Ker-
hon ohjelmaan kuuluu pieni opetus-
tuokio, askartelua, kokkausta, leikkejä, 
pelejä, kilpailuja, laulua, nukketeatteria 
ym. Tämän kevään teemana on Orto-
doksinen kirkkovuosi. 

Lappeenrannan lastenkerho
Kerho kokoontuu Lappeenrannan 
seurakuntasalilla (Kristiinankatu 7). 
Kokoontumisajat ja opetustuokioiden 
aiheet:
l su 6.3. klo 15 LAsKIAINEN. Mäenlas-
kua Pusupuistossa ja sen jälkeen klo 16 
blinijuhla lapsille seurakuntasalilla. 
l To 17.3. klo 18 Neitsyt Marian ilmestys.
l To 31.3. klo 18 ristin kumartamisen 
sunnuntai.
l To 14.4. klo 18 palmusunnuntai. 
virpovitsatalkoot.

Pikku-Miikkulan lastenkerho 
Kerho kokoontuu Imatran seurakunta-
salilla (vuoksenniskantie 3). Kokoontu-
misajat ja opetustuokioiden aiheet:
l su 6.3. klo 10 LAsKIAINEN. Ensin li-
turgia kirkossa ja sen jälkeen blinijuhla 
lapsille seurakuntasalilla klo12. 
l Ke 16.3. klo 17.30. Neitsyt Marian 
ilmestys.
l Ke 30.3. klo 17.30 ristin kumartami-
sen sunnuntai.
l Ke 13.4. klo 17.30 palmusunnuntai. 
virpovitsatalkoot.

Yläkoululaisten matka Valamon 
luostariin 31.3.
Lähtö Lappeenrannasta Pokrovan 
kirkolta klo 7.30, Joutsenon linja-auto-
asemalta klo 8.00 ja
Imatralta Pyhän Nikolaoksen kirkolta 
klo 8.30. Ilmoittautuminen opettaja 
sanna saloselle. 

Ortodoksisten nuorten vuosijuhla 
Vaasassa 13.–15.5. 
seurakunta järjestää kuljetuksen vuo-
sijuhlille. Tarkemmat tiedot ilmoittau-
tumisesta ja kuljetuksesta 
seuraavassa numerossa.

Lasten ja nuorten kevätretki  
Helsinkiin 28.5.
vierailemme Korkeasaaren eläin-
tarhassa ja tutustumme Uspenskin 
katedraaliin ja Pyhän Kolminaisuuden 
kirkkoon. Myös lasten vanhemmat 
ovat tervetulleita matkalle. Tarkemmat 
tiedot ilmoittautumisesta sekä lähtö- 
ja paluuajoista tiedot seuraavassa 
numerossa. Matkan hinta on
10 € hengeltä.

Lasten ja nuorten kesäleiri 20.–23.6.
Perinteinen lasten ja nuorten kesä-
leiri pidetään Rautjärven viimolassa. 
Tarkemmat tiedot leiristä seuraavassa 
numerossa.

VENÄJÄNKIELINEN TOIMINTA
Lappeenranta
Lastenkerho 6–10-vuotiaille maa-
nantaisin klo 16.30 Lappeenrannan 
seurakuntasalilla. 
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TAMPEREEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Lastenkerho 4–5-vuotiaille tiistaisin klo 16 
Lappeenrannan seurakuntasalilla.
Lastenkuoro keskiviikkoisin klo 17.30 Lap-
peenrannan seurakuntasalilla.

Imatra
Lastenkuoro maanantaisin klo 17 Imatran 
seurakuntasalilla.
Lasten kuvataidekerho tiistaisin klo 17 Imatran 
seurakuntasalilla. 

3. Tapahtumia   
seurakunnassa
Nikolaoksen kirkon ikonostaasin vihkimi-
nen
Imatran kirkon uusi ikonostaasi vihitään 20.3. 
Hiippakunnan piispa, metropoliitta Ambrosius 
toimittaa jumalanpalvelukset la–su 19.–20.3. 
Nikolaoksen kirkossa Imatralla. sunnuntaina 
liturgian jälkeen juhlahetki seurakuntasalissa.

Pääsiäisherkkujen myyjäiset Imatralla
Perinteisten aitojen pääsiäisherkkujen myy-
jäiset pidetään Lasaruksen lauantaina 16.4. 
kello 10–12 seurakuntasalilla. Tarjolla pashaa, 
kulitsaa, suolaisia ja makeita leivonnaisia, 
virpovitsoja yms. Tervetuloa!

Pääsiäismyyjäiset
Lappeenrannassa
Pääsiäisherkkuja ja muita makeita ja suo-
laisia leivonnaisia, virpovitsoja yms. tarjolla 
seurakuntasalissa Lasaruksen lauantaina 16.4. 
klo 10–14.
Tervetuloa!

Kädentaitoihin tutustumispäiviä
koululaisille
Tervetuloa tutustumaan käden-
taitoihin ja askartelemaan yhdessä 
pätevien taitajien opastuksella!
Tutustumispäivät on tarkoitettu 
alakouluikäisille lapsille.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. 
Tuohityöpäivä Lappeenrannassa 12.3.
Aika: klo 13–17, paikka: seurakuntasali 
(Kristiinankatu 7)
Ohjaaja: Jelena Hulkkonen
Puuaskartelupäivä Imatralla 19.3. 
Aika: klo 13–17, paikka: seurakuntasali 
(Vuoksenniskantie 3)
Ohjaaja: artenomi Henna Hirvonen

TAMPEREEN KIRKKO
HELMIKUU
To 24.2.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
La 26.2.  klo 18  vigilia  MT KH
su 27.2.  klo 10  liturgia  MT KH

MAALIsKUU
To 3.3.  klo 17  praavilo kirkossa  HK 
La 5.3.  klo 18  vigilia  HH Jv
su 6.3.  klo 10  liturgia (slaavi)  HH Jv
Suuri paasto alkaa
su 6.3.  klo 18  sovintosunnuntain ehtoopalvelus  MT HH Jv
Ma 7.3.  klo 16  katumuksen sakramentti  HH
 klo 18  katumuskanoni  HH Jv
Ti 8.3.  klo 16  katumuksen sakramentti  MT
 klo 18  katumuskanoni  MT Jv
Ke 9.3.  klo 16  katumuksen sakramentti  HH
 klo 18  katumuskanoni (suora radiointi) HH Jv 
To 10.3.  klo 16  katumuksen sakramentti  MT
 klo 18  katumuskanoni  MT Jv
La 12.3.  klo 18  vigilia  HH Jv
su 13.3.  klo 10  liturgia  HH Jv
Ke 16.3.  klo 18  paastoliturgia,  mp. Ambrosius, papisto Jv
To 17.3.  klo 18  sairaanvoitelu  HH
Pe 18.3.  klo 18  paastoliturgia  MT Jv 
La 19.3.  klo 18  vigilia  MT Jv
su 20.3.  klo 10  liturgia  MT Jv
Ke 23.3.  klo 18  paastoliturgia  HH nM
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
To 24.3.  klo 18  vigilia  MT nM
Pe 25.3.  klo 10  liturgia  MT nM
La 26.3.  klo 18  vigilia  HH nM
su 27.3.  klo 10  liturgia (kreikka)  IL
Ke 30.3.  klo 18  paastoliturgia  HH nM
To 31.3.  klo 18  sairaanvoitelu  MT

HUHTIKUU
Pe 1.4.  klo 18  paastoliturgia  MT
La 2.4.  klo 18  vigilia  MT
su 3.4.  klo 10  liturgia (su/sl)  MT vM 
Ke 6.4.  klo 18  paastoliturgia  MT JM
Pe 8.4.  klo 18  paastoliturgia  HH
La 9.4.  klo 10  liturgia (romania)  ID DD
La 9.4.  klo 18  vigilia  MT
su 10.4.  klo 10  liturgia  MT
Ke 13.4.  klo 18  paastoliturgia  HH
To 14.4.  klo 18  sairaanvoitelu  HH
La 16.4.  klo 18  vigilia , virpovitsojen siunaus  HH
su 17.4.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai  HH

PORIN KIRKKO
La 26.2.  klo 18  vigilia  JK JM
su 27.2.  klo 10  liturgia  JK JM
Ke 9.3.  klo 16  katumuksen sakramentti  MT
 klo 18  katumuskanoni  MT JM

DD Daniela Durac, ID Ion Durac, KH Kerttu Halonen, HH Heikki Honkamäki, 
HK Harri Kahila , JK Jorma Kudjoi, IL Ioannis Lampropoulos, JL Jarkko Luonila, 
ML Marianna Länne, vM viktor Maksimovski, nM Nunna Maria, JM Jouni 
Mäkelä, DP Darja Potkonen, MT Markku Toivanen, Jv Jooa vuorinen
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su 13.3.  klo 10  liturgia  JK JM
To 24.3.  klo 18  praavilo  JL
La 26.3. klo 18  vigilia  JK JM
su 27.3.  klo 10  liturgia  JK JM
Ke 6.4.  klo 16  katumuksen sakramentti  HH
 klo 18  paastoliturgia  HH ML
su 10.4.  klo 10  liturgia  JK JM
Ti 12.4.  klo 18  sairaanvoitelu, tiistaiseura  MT
Ke 13.4.  klo 18  praavilo  JL
La 16.4.  klo 18  virpovitsojen siunaus  JK

KOLHON KIRKKO
su 6.3.  klo 10  liturgia  MT DP
su 10.4.  klo 10  liturgia  HH KH

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
su 27.3.  klo 10  liturgia  HH nM
su 3.4.  klo 10  liturgia  HH KH

MUUALLA sEURAKUNNAN ALUEELLA
JÄMsÄ
Jämsän ev.lut. srk-sali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto), 
Jämsä
su 27.3.  klo 10  liturgia  MT DP
su 17.4.  klo 10  liturgia  MT DP

AKAA
Akaan ev.lut. srk-talo, sontulantie 1, Toijala
su 3.4.  klo 10  liturgia  Gs nM
To 14.4.  virpovitsojen siunaus kouluilla  Gs

Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 tampere
on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356
kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi ,
puh. 0206 100 357, 050 557 0050
ii pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi ,
puh. 0206 100 359, 050 557 0057
kanttori Marianna Länne, marianna.lanne@ort.fi,
puh. 0206 100 358, 050 557 0051
talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen, marita.inkinen@ort.fi ,
puh. 0206 100 362, 050 557 0055
kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi ,
puh. 0206 100 363, 050 557 0056
emäntä Leena Hänninen, ieena.hanninen@ort.fi,
puh. 0206 100 361, 050 557 0053
nuoristoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi,
puh. 0206 100366
Diakonia-asiat tampereen seudulla diakoni Harri Kahila,
puh. 045 130 6723 ja
porin seudulla pastori Jorma Kudjoi,
puh. 040 571 9137.
tampereen srk:n diakoniatoimikunnan puheenjohtaja
Satu Reunanen,
puh. 046 6841163

kirkkoherran, toisen papin ja kanttorin säännöllisiä vapaapäiviä
ovat maanantai ja tiistai, ellei toisin ole ilmoitettu.

kaStetut
Bäckman Felix alexander
kainulainen Lotta Liina
Lintu Olavi tapani
Martiskainen Minea pauliina
taatila Leon Micael
poikia 3, tyttöjä 2, yhteensä 5

aViOLiittOOn VihitYt
Winberg e kangas karo Samuel
kristian ja eeva katariina

ikuinen MuiStO
Jääskeläinen toini 89 v.
kyheröinen Veera 96 v.
Luttinen tamara 80 v.
tsupari reijo kalervo 62 v.
Miehiä 1, naisia 3, yhteensä 4

sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 15.11.–31.12.2010

terVetuLOa
Seurakuntaan
arola pirkko Sinikka neonilla
Joutsen pekka Matias
kiprianoff hanna-Maaria
koistinen keijo Juhani
Leskinen tanja eila Orvokki
Lokko alina
Mabrouki Sonya khadija
Mikhaylov anton
ruokolainen Joakim aleksi
Serova anna Maria
tikkanen kari Juhani
tikkanen Lahja anneli

Miehiä 5, naisia 7,
yhteensä 12

Toimintaa ja tapahtumiaTampere

NOKIAN TIISTAISEURA 
l 24.2. Leo Kuunila, välimäenkatu 11 B 25, puh. 040 840 
9370, vuosikokous
l 24.3. Tapio Kaste, välimäenkatu 10 A, puh. 040 550 3788 
Kokoontuminen kello 18. Tervetuloa!

TAMPEREEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura ei ole löytänyt työtehtävien jatkajia keskuudes-
taan, joten vuosikokous 25.1. päätti lakkauttaa toiminnan 
toistaiseksi. Haluamme siirtää kantamamme vastuun 
muille toimintapiireille tai seurakunnalle. Emme osallistu 
myyjäisiin emmekä kustanna lasten suklaapääsiäismunia 
tai joulupussosia. virpovitsojen valmistuksen siirrämme 
myös kaikkien toimintapiirien yhteiseksi hankkeeksi. Tilat 
on varattu talkoita varten Nikolainsalista 29.3. Tarvikkeita 
löytyy meiltä. vuosikokous päätti, että lahjoitamme 250 € 
Kalliosalmen kunnostukseen. Pahoittelemme tilannetta! 
Johtokunta

HALUATKO OHJAAKSI ENSI KESÄN KRIPARILLE?
Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan seurakunnat järjestävät 
jälleen ensi kesänä kristinoppileirin ylöjärven Julkujärvellä 
15.–23.7. Leirille haetaan noin kymmentä innokasta ja 
ahkeraa ohjaajaa muun henkilökunnan avuksi. Ohjaajia 
valitaan Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan seurakuntien 
nuorista. Edellytyksenä ohjaajaksi tulemiselle on, että on 
itse suorittanut kristinoppileirin Julkujärvellä tai muual-
la. Ohjaajien osalta leiri alkaa jo torstaina 14.7.! Lähetä 
vapaamuotoinen hakemus nuorisotoimenohjaaja Nemanja 
Balcinille osoitteeseen nemanja.balcin@ort.fi. Hakemusten 
tulee olla perillä maaliskuun 31. päivään mennessä. Ohjaa-
jaksi valitsemisesta tiedotetaan huhtikuussa.

YLEISLUENTO JA ONL:n VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA
sunnuntaina 3.4. liturgian jälkeen Nikolainsalissa lounas, 
yleisluento, päiväkahvi ja ONL:n vuosikokous. samaan 
aikaisesti kerhohuoneessa toimii lastenparkki. Tervetuloa!

JATKOJATKIS
Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan seurakuntien jatkojat-
kis Paattisilla Turun seurakunnan alueella 26.–27.3. Julkujär-
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Kanttorin vaihtuessa

Analogi on hyvätasoinen ja mo-
nipuolinen seurakuntien tie-
dotuslehti. Se ei ole varsinai-

nen uutislehti, joka välittää ajantasai-
set tapahtumatiedot mahdollisimman 
nopeasti lukijakunnalle. Esimerkkiti-
lanteeksi sopii kanttorin vaihtuminen 
Tampereella.

Edellisen Analogin aineistoa 
koottaessa emme vielä tienneet, että 
kanttorin toimi tulee avoimeksi. Kun 
lehti ilmestyi, kanttorin vaihtuminen 
oli tiedossa, mutta siitä emme pysty-
neet kertomaan lehden palstoilla. 
Kun nyt kokoamme tämän lehden ai-
neistoa, tiedämme, että avoinna ole-
vaan kanttorin toimeen on kaksi ha-
kijaa, mutta on vielä epävarmaa, eh-
dimmekö saada päätöksen valtuuston 
valinnasta tähän lehteen. Toivotta-
vasti ainakin lyhyesti. Henkilön esit-
tely jää sitten myöhempään.

Ajankohtaisista asioista välittyy 
parhaiten tieto seurakuntamme inter-
net-sivujen kautta (www.ort.fi/tam-
pere). Tämän vuoden aikana kirkko-
kunnan sivut ovat uudistumassa, ja 
samassa yhteydessä parannamme 
myös seurakunnan uutisten ja tapah-
tumatietojen siirtämistä verkkoon.

Kaksi vuotta kanttorina Tampe-
reella palvelleelle TM Marianna 
Lännelle lausumme sydämelliset 
kiitokset ammatillisesti korkeatasoi-

sesta työskentelystä, iloisesta otteesta 
ja hyvästä yhteistyöstä kaikkien toi-
mihenkilöiden ja vapaaehtoistyössä 
olevien kanssa. Olemme pahoillam-
me, että menetämme sinut, mutta on-
nittelemme porilaisia, jotka saavat si-
nut silloin tällöin keikalle Poriin. On-
nittelemme myös Ainoa ja Johan-
nesta sekä puolisoasi Markusta, 
jotka saavat iloita siitä, että olet taas 
lähempänä heitä. Siunausta ja armo-
rikkaita vuosia elämäänne!

Avoinna olleeseen kanttorin toi-
meen haki kaksi pätevää hakijaa, jois-
ta metropoliitta Ambrosius asetti en-
simmäiselle vaalisijalle TM kanttori 
Jenni Hakkaraisen Vaasasta ja toi-
selle vaalisijalle TM Heikki Hattu-
sen Joensuusta. Valtuusto päättää 
kanttorin valinnasta.

Kanttorin tehtäväkuva  
haastava
Kanttorin tehtävä seurakunnassam-
me on sekä monipuolinen että haas-
teellinen. Työtä on paljon ja on pystyt-
tävä asettamaan pitkän aikavälin ta-
voitteita, jotka johtavat kirkkolaulun 
laadulliseen ja määrälliseen kohotta-
miseen. 

Kanttoriksi valittu asettaa omien 
vahvuuksiensa pohjalta etenemisjär-
jestyksen, mutta keskeisinä tehtävä-

alueina ovat varmasti samat, kuin 
useimmilla kirkkokuoroillamme: 
kuoron vahvistaminen ja harjoitte-
luun sitouttaminen, musiikillinen ke-
hittäminen ja uusien laulajien löytä-
minen.

Aivan erityisenä tehtäväkenttänä 
Tampereella pidän lapsi- ja nuoriso-
kuorotyön kehittämistä. Suomessa on 
luterilaisten seurakuntien musiikki-
työn osana useita lapsi- ja nuoriso-
kuoroja, jotka ovat saavuttaneet mai-
netta ja kunniaa myös valtakunnan 
rajojen ulkopuolella. Ortodoksisia 
lapsi- ja nuorisokuoroja ei oikein tah-
do syntyä. Miksi näin on? Syitä en 
lähde tässä arvailemaan, vaan poh-
dinta jääköön toiseen kertaan.

Kanttori Marianna käynnisti las-
ten musiikkityön, joten siitä on hyvä 
jatkaa. Tehtävä ei ole helppo, sillä em-
me ole ainoita, jotka ovat kiinnostu-
neita lasten ja nuorten ajankäytöstä. 
Meillä on kuitenkin ainakin periaat-
teessa potentiaalia eli meillä on lapsia 
ja nuoria. Alkuvuoden tilaston mu-
kaan meillä on noin 700 jäsentä ikä-
ryhmässä 0–19 vuotta. Joukossa on 
varmasti suuri määrä musiikillisesti 
suuntautuneita, ja hehän voivat tuoda 
vielä kaverinsakin mukaan.

Vaikka tilastot kertovat mahdol-
lisuuksista, kyse on kuitenkin pitkän 
aikavälin kehitystyöstä. Se ei kuulu 
vain kanttorille, vaan kaikkien mui-
denkin työntekijöiden ja eri työmuo-
tojen on tuettava lasten ja nuorten ak-
tivoimista musiikin kautta kirkon toi-
mintaan. Yhteistyöllä saamme aikaan 
tuloksia.

n   Isä Markku Toivanen

ven kristinoppileirin käyneet leiriläiset 
ja ohjaajat, tervetuloa! Tamperelaiset 
ja hämeenlinnalaiset, ilmoittautukaa 
Nemanjalle, nemanja.balcin@ort.fi, 
turkulaiset ilmoittautuvat Turun seura-
kunnan kansliaan, turku@ort.fi.

LAPSILLE JA NUORILLE TOIMINTAA

Lastenkerho / perhekerho
Lapsille ja heidän vanhemmilleen, 
kerhohuoneessa parittomina maanan-

taina klo 17.30–18.30. Ohjaajina Nina 
suominen, puh. 050 091 5807, ja Janna 
Ahponen, puh. 050 462 0122. seuraa-
vat kokoontumiset: 28. helmikuuta, 
14. maaliskuuta, 28. maaliskuuta ja 11. 
huhtikuuta.
Varhaisnuorten kerho
Pojille ja tytöille 8–12 vuotta, kerho-
huoneessa parillisina keskiviikkoina 
klo 17.30–19.00. vetäjänä nuorisotoi-
menohjaaja Nemanja Balcin. seuraavat 
kokoontumiset: 9. maaliskuuta (katu-
muskanoni), 23. maaliskuuta (paastoli-

turgia), 6. huhtikuuta (paastoliturgia).
Akaan lastenkerho
Hirvialhon koulun kotitalousluokassa, 
os. Hirviahonkatu 24, parittomina kes-
kiviikkoina klo 17.30–19.00. Ohjaavat 
Maria Kasdaglis, puh. 040 590 3258, ja 
nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin. 
seuraavat kokoontumiset: 2. maalis-
kuuta (paaston alku), 16. maaliskuuta 
(Neitsyt Marian ilmestys), 30. maa-
liskuuta, 13. huhtikuuta (pääsiäinen, 
virpovitsojen askartelu).
Porin nuortenkerho

s
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Porin ortodoksisten nuorten kerho 
(8–16-vuotiaat) on aloittanut toimin-
tansa torstaina 3. helmikuuta. Kerho 
kokoontuu Porin ortodoksisessa kir-
kossa aina kuukauden ensimmäisenä 
torstaina kello 17.30. vetäjänä toimii 
seurakunnan nuorisotoimenohjaaja 
Nemanja Balcin. seuraavat kevätkau-
den kokoontumiset: 3. helmikuuta, 
3. maaliskuuta, 7. huhtikuuta ja 5. 
toukokuuta. 

LITURGIAKERHO
Kerhohuoneessa kerran kuukaudessa 
parittomina sunnuntaina klo 10.00–
11.45. Ohjaajat tuovat lapset kirkkoon 
vanhempien luo uskontunnustuksen 
aikana, noin klo 10.45. Ehtoollisen 
jälkeen lapset palaavat seurakunta-
tiloihin. Kerhoon ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua. seuraavat liturgiaker-
hon päivät ovat: 20. maaliskuuta ja 
3. huhtikuuta (ONL:n vuosikokous 
Tampereella).

VALAMON YSTÄVÄT RY/ TAMPERE
yleisöilta Nikolainsalissa, Tuomiokirkon-
katu 27, klo 18, osallistumismaksu 5 € /
opiskelijat 2,5 € sisältää teetarjoilun:
l Ti 5.4. taideteosten konservointi ja 
arviointi. Osallistujilla on mahdollisuus 
tuoda omia taulujaan ja ikoneitaan 
arvioitaviksi. Asiantuntijana valamon 
konservointilaitoksen johtava konser-
vaattori Riikka Köngäs.

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Pääsiäismyyjäiset la 16.4. Nikolainsa-
lissa. Osastomme uusi emäntä Maarit 
salmela ottaa mielihyvin tuotteita 
myyjäispöydälle (leivonnaisiin ainesse-
lostus) klo 10–11. Tarvittaessa voit tie-
dustella Maaritilta, puh. 050 573 9518 
tai salmaarit@gmail.com. Parhain 
tervetulotoivotuksin! Johtokunta

KUVAKUDOSTEN KAUNEUTTA 
PAASTON KYNNYKSELLÄ
sunnuntai-iltana 6.3. siirrymme eh-
toopalveluksen myötä suuren paaston 
aikaan. Ennen sitä, liturgian jälkeen 
kirkkokahvien yhteydessä noin klo 12 
alkaen, on mahdollisuus tutustua ku-
vakudosten kauneuteen Nikolainsalis-
sa Tampereella. Heinävedeltä kotoisin 
oleva ortodoksinen kuvakudostaiteilija 
Risto Martikainen esittelee työsken-
telyään ja kertoo elämästään. Hänen 
viimeaikaisissa töissään kankaan 
kudokseen ovat siirtyneet keveinä 
hahmoina Kristus ja enkeli sekä myös 
komea ulkonäkymä valamon luostarin 
kirkosta. Tervetuloa kirkkokahville ja 
tapaamaan taiteilijaa!

KIRJALLISUUSPIIRI
Tervetuloa kaikki lukuintoiset 
keskustelemaan kirjallisuudesta ja 
kirjoista. Keskustelun johdattelijana 
toimii Arja Kangaspunta, puh. 050 325 
1880. Kokoonnumme Nikolaintalon 
kerhohuoneessa sunnuntaisin litur-
gian ja kirkkokahvin jälkeen noin klo 
12.30–14.00. Loppukevään kokoontu-
misajat ja aiheet:
l su 20.3. metropoliitta Johannes: 
Bysantin luottomies 
l su 15.5. Gabriel Garcia Márguez: 
sadan vuoden yksinäisyys

Maaliskuun kokoontumisessa on 
mukana myös isä Heikki. Tervetuloa 
keskustelemaan!

SAARISTORETKI
Tampereen seurakunnan diakoniatyö 
järjestää päivän retken Turun seudun 
saaristoon. Tutustumiskohteena ovat 
Rymättylä, Nauvo ja Parainen. Retken 
ajankohta on lauantai 11. kesäkuuta, ja 
sen hinta on 60 euroa. Hintaan sisältyy 
koko päivän ohjelma, joka käsittää 
ammattioppaan palvelut Rymättyläs-
tä Paraisille, lounaan, kahdet kahvit, 

lossimatkat ym. Lisätietoja antaa ja 
varauksia ottaa vastaan Harri Kahila 
(045 130 6723). Tervetuloa mukaan!

PONOMARIKERHO
Pojille 9-vuotiaasta lähtien, kokoon-
tuu sunnuntaisin liturgiaan klo 
9.45. Alttariavustajia tarvitaan myös 
lauantai-iltaisin vigiliaan. Ilmoittautu-
minen nuorisotoimenohjaaja Nemanja 
Balcinille.

PÄIVÄPIIRI
Tampereen seurakunnan Päiväpiiri 
kokoontuu joka toinen keskiviikko 
Nikolainsalissa (Tuomiokirkonkatu 27). 
Tilaisuus alkaa yhteisellä lounaalla (5 
€ / hlö) klo 12. Lounaan jälkeen noin 
klo13 on luento jostakin mielenkiin-
toisesta aiheesta. Päiväpiiriin ovat ter-
vetulleita kaikki aikuisikään ehtineet: 
eläkeläiset, opiskelijat, työttömät jne. 
seuraavat kokoontumiset ovat 9.3. ja 
23.3. Ohjelmia, ruokalistoja ja lisätieto-
ja saa diakoni Harri Kahilalta, puh. 045 
130 6723. Tervetuloa Päiväpiiriin kaikki 
entiset ja uudet jäsenet!

seurakunnassamme on viime vuosi-
en ajan toimitettu yleinen sairaan-

voitelun mysteerio eli sairaanvoitelun 
sakramentti ennen joulua ja ennen 
pääsiäistä sekä Tampereella että Poris-
sa. seurakuntalaiset ovat osallistuneet 
palveluksiin hyvin aktiivisesti. se on 
mahdollista jatkossakin.

Olemme toimittaneet sairaanvoi-
telun ns. pitkän kaavan mukaan eli 
olemme voidelleet seitsemän kertaa. 
Tällöin palveluskin muodostuu melko 
pitkäksi ja joillekin osallistujille liian 
raskaaksi. Tämän johdosta muutamme 
hieman käytäntöä, vaikka itse sakra-
mentti pysyy yhtä täydellisenä ja päte-
vänä kuin aikaisemminkin.

Viimeaikaisten tutkimusten mu-
kaan (Paul Meyendorff, 2009) sairaan-
voitelun sakramentti on muinoin to-
teutettu viikon aikana niin, että 
jokaisena päivänä on luettu yksi evan-
keliumiteksti ja toteutettu yksi voitelu. 
Viikon ajalta voiteluja on kertynyt seit-
semän. Tästä on sitten aikojen kuluessa 
muotoutunut käytäntö, että koko vii-
kon voitelut suoritetaan yhdessä pal-
veluksessa. sakramentin pätevyys ja 

Sairaanvoitelun käytännöstä

pyhyys eivät sitä kuitenkaan edellytä.
Hiippakuntamme piispan, metro-

poliitta Ambrosiuksen ohjeiden mukai-
sesti siirrymme toteuttamaan yleisen 
sairaanvoitelun sakramentin lyhyem-
män käytännön mukaisesti. Vastaavasti 
lisäämme palveluksia niin, että pääsään-
töisesti kerran kuukaudessa (syys-tou-
kokuussa) on mahdollisuus osallistua 
yleiseen sairaanvoitelun sakramenttiin. 

Yksittäiselle ihmiselle sairaanvoi-
telun sakramenttia toteutettaessa voi-
daan edelleenkin käyttää pitempää 
muotoa sen mukaan, mitä papin kanssa 
asiasta sovitaan. 

sairaanvoiteluun osallistuvan tu-
lee olla kirkon jäsen. Kirkolla ei ole sai-
rauslistoja tai luokitusta siitä, kuinka 
sairas pitää olla, jotta palvelukseen voi 
osallistua. Kaikki olemme Parantajaa 
vailla ja parantumisen tarpeessa, sillä 
meidän perussairautemme on se, että 
niin helposti etäännymme Jumalasta. 
sairaanvoitelun sakramentti palauttaa 
meidät kirkon yhteyteen ja vahvistaa 
sielumme ja ruumiimme.

 n  Isä Markku Toivanen
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YLIOPIsTONKATu 19 B 3, 20100 TuRKu

TURUN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

s

Yhteystiedot:
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 Haapala-Lindholm
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
seurakuntalehtori Paula Rannikko
puh. 050 596 0514, paula.rannikko@ort.fi
Matkakanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA RY
Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571 
9137, vpj. ja emäntä Anita Luonila, 
puh. 050 569 3671, siht. Pia vähämäki, 
puh. 040 508 1234. Tiistaiseurassa on 
ennätysmäärä jäseniä eli 71 henkeä.

Tiistaiseura kokoontuu pääsään-
töisesti joka toinen tiistai klo 18. Aluksi 
on rukoushetki. Jokaisessa illassa on 
tarjolla maittava kahvipöytä sekä 
piristykseksi miniarpajaiset.
l Ti 1.3. klo 18 tiistaiseurailta. Isä Jor-

ma Kudjoi kertoo proskomidista.
l Ti 15.3. klo 18 tiistaiseurailta. Isä 
Heikki Honkamäki
l Ti 29.3. klo 18 tiistaiseurailta. Kant-
tori Marianne Länne kertoo kirkkomu-
siikista.
l Ti 12.4. klo 18 tiistaiseurailta. Isä 
Markku Toivanen.
l su 10.4. klo 12–14 pääsiäismyyjäiset. 
Myynnissä monenmoisia leivonnaisia, 
karjalanpiirakoita, pääsiäisaskarteluja 
ja -koristeita. Tarjolla runsas kahvipöy-
tä. Lisäksi arpajaiset.
Liturgioitten jälkeen kirkkokahvit 
Teologisalin puolella.

Lukupiirin tapahtumat 
Lukupiirin vetäjänä toimii Leena Ranta.

l su 6.3. klo 16 Pirjo Tuominen: Linnat
l su 3.4. klo 16 Hannu-Pekka Björk-
man: valkoista valoa
Lukupiirin päätteeksi luemme yhdessä 
kirjasta: Kuka on kukin Raamatussa

Askartelukerho Pyöröset
Pyöröset kokoontuu joka toinen 
maanantai. Kerhon ”pyörittäjänä” 
toimii Eira vepsä. Kerhossa valmis-
tetaan sekä yhteisiä että omia töitä. 
vaalitaan perinteitä ja opetellaan uusia 
tuulia. Toiminta on monipuolista. siellä 
syntyy tuotteita kirkon käyttöön ja 
myytävää myyjäisiin. silloin voi myös 
harjoitella karjalan kielen ymmärtä-
mistä. Pyöröset ahertavat klo 15–17 
maanantaisin:  7.3., 21.3. ja 4.4.

Toimintaa...Tampere

Porin
kuulumisia

TURUN KIRKKO
HELMIKUU
Ke 23.2.  klo 17  iltarukous
La 26.2.  klo 18  vigilia
su 27.2.  klo 10  liturgia

MAALIsKUU
Ke 2.3.  klo 17  iltarukous
La 5.3.  klo 18  vigilia
su 6.3.  klo 10  liturgia, slaaviksi
su 6.3.  klo 18  ehtoopalvelus (sovintosunnuntai)
Ma 7.3.  klo 18  katumuskanoni
Ti 8.3.  klo 18  katumuskanoni
Ke 9.3.  klo 10  paastoliturgia
Ke 9.3.  klo 18  katumuskanoni
To 10.3.  klo 18  katumuskanoni
La 12.3.  klo 18  vigilia
su 13.3.  klo 10  liturgia
Ke 16.3.  klo 18  paastoliturgia
La 19.3.  klo 18  vigilia
su 20.3.  klo 10  liturgia
Ke 23.3.  klo 18  paastoliturgia
To 24.3.  klo 18  vigilia
Pe 25.3.  klo 10  liturgia
La 26.3.  klo 10  liturgia, romaniaksi
La 26.3.  klo 18  vigilia
su 27.3.  klo 10  liturgia
Ke 30.3.  klo 18  paastoliturgia

HUHTIKUU
La 2.4.  klo 18  vigilia
su 3.4.  klo 10  liturgia, slaaviksi
Ke 6.4.  klo 18  paastoliturgia 
La 9.4.  klo 18  vigilia
su 10.4.  klo 10  liturgia
Ke 13.4.  klo 18  sairaanvoitelu
La 16.4.  klo 18  vigilia
su 17.4.  klo 10  liturgia, Herran ratsastus   
  Jerusalemiin

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
Ti 8.3.  klo 18  katumuskanoni
La 19.3.  klo 18  vigilia
su 20.3.  klo 10  liturgia
Ke 6.4.  klo 18  paastoliturgia
La 16.4.  klo 18  vigilia
su 17.4.  klo 10  liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
La 5.3.  klo 18  vigilia
su 6.3.  klo 10  liturgia
To 10.3.  klo 18  katumuskanoni
Ke 23.3.  klo 18  paastoliturgia
La 2.4.  klo 18  vigilia
su 3.4.  klo 10  liturgia

EURA, ev.lut. seurakuntatalo
Ke 30.3.  klo 18  paastoliturgia

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
Ke 16.3.  klo 18  paastoliturgia

UUsIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
Pe 8.4.  klo 18  paastoliturgia

HARJAvALTA, ev.lut. seurakuntatalo
Ke 13.4.  klo 18  paastoliturgia

MARIANHAMINA
su 13.3.  klo 10  liturgia
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Joka vuosi puhumme paastos-
ta ja yritämme antaa toisil-
lemme sopivia neuvoja, jotta 

paaston aika sujuisi hyvin. Viime 
vuosina on muun muassa ilmesty-
nyt paaston ajalle tarkoitettuja kok-
kauskirjoja. Miksi näin? En keksi-
nyt tähän muuta vastausta, kuin et-
tä nämä kirjat on tehty sen vuoksi, 
että unohtaisimme paaston ajan. 
Meillä kuuluu olla herkullista ruo-
kaa, tietysti ilman lihaa, mutta niin 
hyvää, ettemme tuntisi paastoa-
vamme.

Paasto ei tarkoita pidättäyty-
mistä vain ruuasta. Paasto tarkoit-
taa pidättäytymistä yleisesti, ja sa-
maan aikaan me myös valmistau-
dumme tulevaa juhlaa varten. 
Unohdamme helposti, että paasto 

Suuren paaston 
haasteet

ei ole vain ruumiillinen vaan myös 
hengellinen. Olen tottunut sano-
maan seurakuntalaisilleni, että jos 
ruokapaastoa ei ole yhdistetty hen-
gelliseen paastoon, se menettää 
merkityksensä, ellei se ole jopa ar-
voton. 

Teoillamme, eli myös paastol-
la, pitää olla tukena pyhä Raamattu 
ja pyhien isien kirjoitukset. Pyhä 
Raamattu on meidän aikanamme 
helposti kaikkien saatavilla. Siksi 
haluaisin tuoda esille, mitä yksi 
suurimmista kirkkomme pyhistä, 
pyhä Basileios Suuri sanoo paastos-
ta. Yhdessä kirjoituksistaan hän 
sanoo seuraavasti: ”Paasto ei opeta 
pelkästään maltillisuutta ruokaa 
kohtaan, vaan myös vieraantumis-
ta rahanhimosta, yltäkylläisyydes-

tä ja kaikesta pahuudesta.” Eli 
paaston molempien ulottuvuuksien 
tulee olla yhdessä.

Koska pyhä Basileios oli suuri 
teologi, hänellä on myös syvällisiä 
opetuksia liittyen pelastukseen, 
prosessiin, josta paasto ei voi puut-
tua. Tiedämme, että synti on sielun 
sairaus. Taistelu syntiä vastaan tar-
koittaa pyrkimystä kohti Jumalaa 
eli pyrimme elämämme päämäärää 
kohti, joka on sielun pelastus.

Kun sairastumme ruumiilli-
sesti, menemme lääkäriin parantu-
aksemme. Kun sielumme sairastuu, 
juoksemme Jumalan luo saadak-
semme häneltä apua. Yksi monista 
lääkkeistä syntiä vastaan on paas-
to. Yhtä lailla pyhä Basileios Suuri 
antaa meille reseptin sielun paran-
tamista varten: ”Sairastuimme 
synnin kautta, mutta parannumme 
katumuksella. Katumus ilman 
paastoa on voimaton.”

Toivotan kaikille parantavaa 
suuren paaston aikaa!

 n  Isä Ion Durac

terVetuLOa Seurakuntaan
Forslund, anna aleksandra
Grigorkoff, ulf henrik
iitola, teemu Johannes
Jaghlassian, Sizar
kawani, Sofia anastasia
kostilainen, Veijo Johannes
Laitsaari, Jessica Sofia
Laitsaari, Victoria Michaela
Lindholm, Lars Olof
Mutanen, Meea Matilda
Mutanen, Minni Marleena
Mutanen, tiiu tuulia
Mäkelä, Sirpa Sinikka
naghel, Gabriela
nita, Bogdan Marian
nita, Georgeta
papandreu, Vasileios
pesonen, tero Juhani
peussa, anatoli
peussa, tamara
rosqvist, paula irmeli
Suvanto, Jonna Marika
Suvanto, tuomas

tamminen, heikki Juhani
tentke, Milja kaarina
tovmasyan, Sirarpi
Miehiä 11, naisia 15
kaikki yhteensä 26,
joista 12 liittynyt seurakuntaan

kaStetut
kawani, Sofia anastasia
Vehkaperä, Okko andrei
Vladoi, Sofia aleksandra
Vuorela, Oskari Juhani
poikia 2, tyttöjä 2
kaikki yhteensä 4

ikuinen MuiStO
kudjoi, Siiri 91 v.
kutja, ananias 82 v.
kärki, Vieno 83 v.
Lahti, Lea 76 v.
röppänen, raimo kalevi 58 v.
Znamenski, Mihail 35v.
Miehiä 3, naisia 3
kaikki yhteensä 6

SALON TIISTAISEURA

Pj. Olli Forssén, puh. 0400 320 632, olli.forssen@seutuposti.
fi, siht. Maria Lipponen, supinkatu 8 as 2, 24100 salo, puh. 
(02) 733 5082, 044 264 5565.
vuoden 2011 kevätkauden kokoukset pidämme salon 
Pyhän ristin tsasounassa. Kokouspäivät ovat 22.3. ja 5.4., 3.5. 
ja 17.5. Alkamisaika on klo 18.

ORTODOKSIAPIIRI
Paikka: seurakuntasali/kerhohuone, yliopistonkatu 19 B
Ortodoksiapiirissä opiskellaan ortodoksiseen kirkkoon ja 
sen elämään liittyviä asioita. Kevään kokoontumiset ovat 
keskiviikon iltarukouksen jälkeen noin kello 17.30 seuraa-
vasti: 2.3. ja 13.4. Kaikki ovat tervetulleita ortodoksiapiirin 
opetukseen!

PUUHAA LAPSILLE JA PERHEILLE
Paastoon laskeutumiseen kuuluvat tietysti laskiaispullat! 
Leivotaan yhdessä seurakuntatalolla keskiviikkona 2.3. klo 
17.30 alkaen. Pukeuduthan tahroja sietäviin vaatteisiin ja 
nappaa vaikkapa esiliina mukaan. Leivontatarvikkeet sekä 
pullien täytteet varaamme valmiiksi. Leipomisen päätteeksi 
herkutellaan pullilla ja siinä samalla mietimme paaston 
merkitystä. Ilmoittautumiset Hannelelle, puh. 040 570 1326 
tai hannele.kontsas-vahasilta@pp.inet.fi viimeistään 26.2.

Perinteistä lasten pääsiäisjuhlaa vietetään seura-
kuntatalolla toisena pääsiäispäivänä 25.4.2011. Juhla alkaa 
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liturgialla klo 10. Palveluksen päätteek-
si teemme ristisaaton kirkon ympäri, 
lapset voivat ottaa mukaan oman 
ikoninsa ristisaattoon. Juhlat jatkuvat 
seurakuntasalissa ruokailun ja iloisen 
yhdessä olon merkeissä. Juhlistetaan 
yhdessä pääsiäistä sankalla joukol-
la. Jos lapsilla on erikoisruokavalio, 
jonka toivotte meidän huomioivan 
ruokailussa, ilmoitathan siitä, muuten 
juhlaan ei tarvitse ilmoittautua. 

Toukokuussa teemme yhteisen 
retken lähiseudulle. Lisätietoja seuraa-
vassa Analogissa.

seuraathan myös ilmoittelua 
seurakunnan ilmoitustaululla ja verk-
kosivuilla.

Mukavaa kevättalvea toivovat lap-
sityöryhmäläiset Hannele ja Tanja

VALAMON YSTÄVÄT / TURUN  
PAIKALLISOSASTO 
Pj. kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 
6741, vpj. Anne Hokkinen, puh. 044 
517 8764, siht. Maritta Koskinen, puh. 
040 550 6348, maritta.koskinen@
turku.fi
valamon ystävien Turun paikallisosas-
ton tilaisuudet Turun seurakuntasalissa 
(yliopistonkatu 19 B) jatkuvat kevät-
kaudella 2011:
l Ti 15.3. klo 17.30 isä Petri Korhonen: 
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko 
ja Tapiolan yhteisö 
l su 3.4. liturgian jälkeen n. klo 12.30 
isä Roland Tõnisson: viron ortodoksi-
nen kirkko 
l La 16.4. klo 10–13 pääsiäismyyjäiset 
Osallistumismaksu 5 € / henkilö ja 
opiskelijat 2,5 € sisältää pienimuo-
toisen tarjoilun. Päivitetyt tiedot 
ajankohdista ja aiheista löytyvät Turun 
seurakunnan nettisivuilta www.ort.
fi/turku sekä seurakunnan ilmoitus-
taululta. 
l Pyhiinvaellusmatka Heinävedelle 
valamon luostariin 8.–10.4. Ilmoittau-
tumiset sihteerille.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Terve-
tuloa mukaan!

VENÄJÄNKIELINEN KULTTUURI- JA 
KESKUSTELUPIIRI
Kevään kokoontumiset (yliopistonkatu 
19 B, seurakuntasali, Turku) ovat:
l La 5.3. klo 16 aiheena pyhä traditio
l La 2.4. klo 16 aiheena ortodoksisen 
kirkon historiaa
l La 7.5. klo 16 aihe vielä avoinna
Tervetuloa!

Беседы со священником.
Встречи и беседы со священником 
для русскоязычных прихожан 
церкви Святой мученицы царицы 

Александры в 2011 году будут 
проводится на темы: 
l  5.3. в 16 ч. - Святое Писание и 
Святое Предание; 
l  2.4. в 16 ч. - История 
Православной церкви; 
l  7.5. в 16 ч. - тема не определена 
(можно вносить предложения и 
пожелания) 
Добро пожаловать!

NUORTEN NAISTEN  
ALEKSANDRA-KERHO
seurakunnassamme on jo jonkin 
aikaa toiminut nuorten naisten kerho. 
Kokoonnumme sunnuntai-iltaisin 
vapaamuotoisesti noin kerran kuussa 
seurakuntasalissa, yliopistokatu 19 B. 
seuraavaksi tapaamme sunnuntaina 
20.3., 10.4. ja 15.5. klo 18. Kaikki nuoret 
naiset tervetuloa mukaan! Tiedustelui-
hin ja kysymyksiin vastailee Karoliina, 
p. 040 582 4854.

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

SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN
vi fortsätter att träffas den första mån-
dagen i månaden, de följande träffar-
na är: 7 mars, 4 april och den 2 maj. vi 
träffas som vanligt i församlingshem-
met kl 17.30. Träffarna aviseras i ÅU 
veckan innan på Dagboks sidan. väl 
mött! Kontakt person: Barbro Doepel, 
tfnr (02) 235 0121, 0400 507 783.

LAPSIKUORO
Kuoro on tarkoitettu kouluikäisille, 
mutta reipas eskarilainenkin mahtuu 
joukkoon! Kuoro harjoittelee kerran 
viikossa torstaisin klo 17.30–18.30. 
Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota 
yhteyttä kanttori Pasi Torhamoon, puh. 
040 835 8360.

TURUN TIISTAISEURA
Kevään ohjelmaa:
l Ke 2.3. klo 17.30 isä Ion luennoi 
proskomidista. 
l Ti 15.3. klo 17.30 isä Petri Korhonen 
luennoi aiheesta Pyhittäjä Herman 
Alaskalaisen kirkko ja Tapiolan yhteisö. 
Järjestetään yhdessä valamon ystävien 
kanssa. 
l Ti 29.3. klo 17.30 Inkeri Herranen 
luennoi isä Philotheos Zervakoksesta. 
l  Ti 12.4. tavallinen tiistaiseurailta (ti 
26.4. EI tiistaiseuraa, kirkas viikko)
Ilmoitustauluilta ja seurakuntamme 
nettisivuilta löytää aina päivitetyn 

tapahtumakalenterin. Tiistaiseura 
kokoontuu Pyhän marttyyrikeisarinna 
Aleksandran kirkon Aleksandra-salissa, 
yliopistonkatu 19 B klo 17.30. Tervetu-
loa kaikki mukaan! 

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET JA 
LIITTYNEET!
Tervetuloa kaikki vuonna 2010 seu-
rakuntaan liittyneet ja muuttaneet 
viettämään yhteistä iltaa seurakunta-
tiloihimme, joka sijaitsee osoitteessa 
yliopistonkatu 19 B. Aloitamme 
tilaisuuden keskiviikkona 13.4. kello 
16 seurakunnan kerhohuoneessa 
yhdessä ortodoksiapiirin kanssa, jossa 
tutustumme muihin uusiin seurakun-
talaisiin ja nautimme yhdessä pientä 
purtavaa. Tilaisuuden jälkeen on 
mahdollisuus siirtyä kirkossamme klo 
18. alkavaan palvelukseen. Lähetäm-
me kaikille vuonna 2010 seurakuntaan 
liittyneille ja muuttaneille kutsun 
tilaisuuteen lähempänä ajankohtaa.

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu ti 22.3. klo 
18:15 seurakuntasalilla. Käsiteltävänä 
teos ”Rakkauden haavoittama. vanhus 
Porfyrios Kausokalivialaisen elämä ja 
opetukset.” Tervetuloa keskustelemaan 
kirjasta!

KATUMUKSEN SAKRAMENTTI
Isä Ion ottaa vastaan katumuksen 
sakramenttiin kaikki halukkaat keski-
viikkona 16.3. kello 16–18 ja lauantaina 
16.4. kello 16–18.

Helmikuun alusta isä Roland 
Tõnisson aloitti työnsä 

seurakuntamme alueella mat-
kapappina. Hän on kotoisin 

virosta ja on asunut kolme ja 
puoli vuotta suomessa. Isä 
Roland on 42-vuotias. Hän 
puhuu sekä suomea että 
venäjää. seurakuntatyön 

ohella hän panostaa maahan-
muuttotyöhön seurakunnas-

samme.
Monet kiitokset teille 

isät viktor Maksimovski ja isä 
Alexandre Björklund viime 

vuosien toiminnastanne 
seurakunnassamme!

Isä Roland aloitti
matkapappina


