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Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 24.2. liturgia klo 11–12, Imatra, Pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Su 10.3. liturgia klo 11–12, Jyväskylä, 
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Henkilötietojen
käsittely Analogissa

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 8.1.2013 antanut vastauksen 
kirkon palvelukeskuksen lakimiehen tiedusteluun kastettujen, 

vihittyjen ja kuolleiden henkilöiden henkilötietojen julkaisemisesta 
Analogissa. vastauksessa todetaan, että tällainen tieto on henkilö-
tietolain 11 §:n tarkoittama arkaluonteinen henkilötieto. Tietojen 
luovuttaminen ulkopuolisille edellyttää rekisteröidyn suostumusta. 

Nyt kirkon palvelukeskus on antanut ohjeen, että henkilö-
tietoja ei tulisi julkaista Analogissa tai muissa seurakuntalehdissä 
ilman asianomaisten antamaa suostumusta. Suostumus tulisi saada 
kirjallisena tai muutoin luotettavasti dokumentoituna.

Analogi-seurakunnissa ei ole tähän mennessä pyydetty hen-
kilökohtaista suostumusta seurakunnan perheuutisten sisältämiin 
henkilötietoihin. Koska jatkossakin suostumuksen pyytämisestä 
aiheutuu kohtuutonta hallinnointia, ei lehdessä enää julkaista 
kastettujen, vihittyjen, kuolleiden tai seurakuntaan muuttaneiden 
henkilötietoja, ainoastaan näiden mainittujen ryhmien yhteenlaske-
tut lukumäärät.

Ortodoksiset liturgiat radioidaan sunnuntaisin kerran kuussa.  
Aamuhartaudet lähetetään joka kolmas lauantai klo 6.15 ja 7.50,  
iltahartaudet joka kolmas tiistai klo 18.50 YLE Radio 1:ssä.

klo 18.00–19.00, Kuopio, Pyhän Nikolaok-
sen katedraali
La–su 30.–31.3. pääsiäisen aamupalvelus 
ja liturgia klo 23.55–03.00 (tv, radio) Hel-
sinki, Uspenskin katedraali, mp. Ambrosius
Su 7.4. liturgia klo 11–12, Lahti, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko 
La 13.4. aamuhartaus, metropoliitta 
Ambrosius
Ti 16.4. iltahartaus, TT Pekka Metso
Su 21.4. liturgia klo 11–12, Espoo, Pyhän 
Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa
La 4.5. aamuhartaus, kirkkoherra Timo 
Honkaselkä
Su 5.5. liturgia klo 11–12, Iisalmi, Pyhän 
profeetta Eliaan kirkko
Su 19.5. pyhän Kolminaisuuden päivän 
(helluntain) liturgia klo 11–12, Oulu, 
Pyhän Kolminaisuuden katedraali
Ti 21.5. iltahartaus, kasvatusasiainkoordi-
naattori Sirpa Okulov 
La 25.5. aamuhartaus, pastori Mikko 
Sidoroff
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Isä Hariton
(Kari M. Räntilä)

Kuka tuntee paastomme?

vAKIOPALSTAT

Suuri paastonaika törmäyttää meidät suureen käytännön ongelmaan. Papisto yrittää 
selittää sitä seurakuntalaisille, seurakuntalaiset pähkäilevät keskenään, ja kaikkia 
hieman vaivaa kaikessa vallitseva epävarmuus. Hämmennys nousee siitä, että 
välimeren-maiden ruokakulttuuria sovelletaan pohjoisiin oloihimme. Emme oikein 

tiedä, mistä meidän tulisi paastota, mitä ruokia saisimme syödä ja mitä juomia saisimme 
nauttia. Paastonaikaan konkretisoituu se, että pääsemme välimerelle vain jäätä murtaen.

Toisaalta uutisissa kerrotaan, että nyt paikallisessa marketissa kohtaavat uudenlaiset asi-
akkaat ja tarpeet, kun islaminusko ja juutalaisuus törmäävät marketin lihatiskillä suomalai-
seen possuun. valmiiksi pakattu suomalainen lihakaan ei kelpaa, koska muslimit tai juutalaiset 
eivät voi olla täysin varmoja siitä, etteivät sika ja nauta mene tuotannossa samojen linjojen 
läpi. Muslimien vaatimaa halal-lihaa ja juutalaisten kosher-lihaa ja -ruokaa on Suomessa jo 
saatavilla suurimmissa kaupungeissa etnisistä kaupoista. Lihat haetaan Tampereelta, Turusta 
tai Helsingistä. Pienimmissä sisämaan kaupungeissa ollaan kaupoissa vasta heräämässä us-
kontojen aiheuttamiin haasteisiin. 

Esimerkiksi Hämeenlinnasta ei ole saatavissa oikeaoppisesti teurastettua kanan, naudan 
tai lampaan lihaa. Paikallisen citymarketin kauppias toteaa, että varsinaisesti uskonnon tuot-
tamia rajoituksia ei ole vielä juuri otettu huomioon. Hän aikoo kuitenkin selvittää, voisiko 
halal-lihaa saada muuta kautta ja löytyisikö sille oma osasto pakastealtaasta.

Näitä ostajia halutaan palvella sen vuoksi, että yhteiskunta ympärillä tunnistaa heidän 
paastoperinteensä. Heitä kuullaan työmaaruokaloissa, kun heillä on suuri paasto.

Myös omaan uskonnolliseen identiteettiimme kuuluu olennaisesti paastokulttuuri, mut-
ta suomalaisina ortodokseina paastokulttuuriamme vaivaa epätietoisuus oikeista ruoista. Me 
käymme tätä epätietoisuuden tiedotussotaa keskenämme ja muun asiasta kiinnostuneen 
yleisön tai median kanssa joka vuosi eri yhteyksissä ja eri paastonaikoina. 

Yksi keskeinen ohjain tässä on kirkollinen taskukalenterimme. Se ohjaa paastoamme 
kertomalla, milloin viini, öljy, kala, mäti tai juusto on sallittua, tai siis, milloin ei. Normaali lap-
siperheiden ruokavalio ei tavallisesti edes tunnista ruoka-aineiksi viiniä, mätiä tai öljyäkään 
kalenterin tarkoittamassa mielessä. Ruokamme pohjautuu maitotuotteisiin, ja jos meiltä pi-
tää viini kieltää, se tarkoittaa tosielämässä kotikaljasta luopumista.

Monessa yhteydessä ja virallisessa julkilausumassa on huokailtu kirkollisen identiteet-
timme ohuutta. Arvelen, että yksi syy on siinä, ettei meillä enää ole todellista paastokulttuu-
ria. Paasto ei aidosti tue uskonnollista etsintää eikä vahvista nykyisellään sanottavasti sitou-
tumista ortodoksiseen uskonnäkemykseen. 

Pitäisin viisaana ja rohkeana tekona sitä, että piispainkokous antaisi meille suomalaiseen 
elämänmuotoon ja kirkolliseen kulttuuriimme paremmin sopivat paasto-ohjeet. Kyse on hy-
vin suuresta henkisestä ja uskonnollisesta potentiaalista, joka epäselvän ohjeistuksen vuoksi 
jää nyt vajaalle käytölle. Uudet sovellusohjeet jos mitkään vahvistaisivat kirkollista identiteet-
tiämme Pohjolan ortodokseina. 

Seuraava Analogi  
2/2013 ilmestyy 30.5. 

Siihen tuleva aineisto  
on jätettävä toimitukseen  
viimeistään keskiviikkona  

24. huhtikuuta. 
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Suuri torstai 28.3.2013

Herra antaa opetuslapsilleen  
nöyryyden esikuvan: 

hän, joka taivaan kannen  
pilvihin panee, 

vyöttää itsensä liinavaatteella. 
Hän, jonka kädessä on  

kaikkien elävien hengitys, 
notkistaa polvensa pestäkseen  

palvelijain jalkoja.

Suuri torstai, viides irmossi.



I
sä Timo Lehmuskoski, eläkkeellä 
oleva Helsingin seurakunnan pap-
pi, ei mieti hetkeäkään sanoes-
saan, että ortodoksisessa kirkossa 

pääsiäinen on kaiken A ja O. ”Kaikki 
muu on johdannaista siihen tai siitä läh-
tevää.”, hän toteaa. ”Ortodoksinen kirk-
kohan on pääsiäisen, ylösnousemuksen 
kirkko, ja tämä juhla oikeastaan hapat-
taa koko vuoden. 

Mutta nunna Elisabet, joka työ-
elämässä tunnetaan lääkintöneuvos 
Liisa Toppilana, heittää esiin toisen-
laisen ajatuksen: ”Entä, jos Jumalan-
synnyttäjä olisi sanonut enkeli Gabri-
elille, että ei käy. Silloin meillä ei olisi 
sen enempää Kristuksen syntymäjuh-
laa joulua kuin hänen ylösnousemus-
juhlaansakaan.”

Nunna Elisabet naurahtaa ja jatkaa 
olevansa ehkä jollakin tapaa hetken lap-
si: ”Kun pääsiäiskausi on päättynyt, se 
on mennyt – missä me olisimme silloin, 
ellei pääsiäistä seuraisikaan helluntai? 
Kokemuksellisesti se juhla, mikä juuri 
nyt on läsnä, on minulle aina tärkein.”

”Tietysti jo pääsiäiseen valmistautu-
minen kestää pitkän ajan, ja tavallaan 
pääsiäinen on tärkein juhla, mutta ei se 
toisaalta puhalla pois muita suuria juhlia 
ja niiden merkitystä. Jokaisesta juhlasta 
voi kysyä: Ellei tätä juhlaa olisi – ellei tä-
tä olisi tapahtunut, voisimmeko viettää 
mitään muutakaan juhlaa?”

Mielessäni pohdin, että jokainen 
päivä on se päivä, jonka Herra teki. Tä-
hän nunna Elisabet lisää: ”Tänään, ei 
huomenna, ei eilen, vaan tänään on elä-
mäsi tärkein päivä. Muuta ei ole. Ja siitä 
iloitsemme!”

”Tulkaa, ottakaa valo  
ikuisesta valosta 
ja ylistäkää kuolleista  
ylösnoussutta Kristusta.”

Kirkon juhlista pääsiäistä edeltää pisin 
paastokausi – monen ortodoksin mieles-
tä tärkein paasto, suuri paasto. Joulu-
paasto unohtuu hyvin helposti sekulaa-
rissa maailmassa pikkujoulutunnel-
maan. Herran äidin paastoa, uspenieta 
edeltävää, ehkä muistetaan muutaman 
päivän ajan, kun se alkaa niin sopivasti 
kesän hiipuessa syksyä kohden – mutta 
kuka viettää kesäaikaan apostolien paas-
toa, jonka siviilikalenterin juhannus li-
säksi juuri ennen sen päättymistä täydel-
lisesti rikkoo? Kuka jättää mittumaarin 
juhlimisen väliin?

Suuri paasto sen sijaan on jokaisen 
ortodoksin mielessä. Näin on väistämät-
tä sitä edeltävän lihapyhälaskuviikon ta-
kia, sen viikon, jolloin kilvan järjestetään 
blinikutsuja. Kaupallinen maailmakin 
on täysin sisäistänyt tämän riemullisen 
bliniviikon.

Jopa sovintosunnuntai saa mieleen 
suuren paaston alkamisen – tuttu sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus. Sunnuntaina 
voi mukavasti nukkua niin pitkään kuin 
haluaa – ehtoopalvelukseen ehtii silti.

Suuren paaston aika on myös se ai-
ka, jolloin liioittelematta voisi olettaa jo-
kaisen ortodoksin muistavan käydä syn-
nintunnustuksella. Isä Timo kuitenkin 
tietää, että näin ei valitettavasti ole. 
”Vaikka niin pitäisi olla ja sitä toivoisi”, 
hän sanoo.

”Ylösnousemuksen päivä!  
Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa! 
Nyt on pääsiäinen,  
Herran pääsiäinen.”

Rohkenen miettiä ääneen, mahtaako 
paasto olla ortodoksille jollakin tapaa 
helpompaa kuin itse juhla? Voiko olla 
niin, että pääsiäisyön riemua ei osata pi-
tää yllä kuin tuokio? Onko odotus sitten-
kin enemmän kuin täyttymys? Isä Timo 
Lehmuskosken puoliso, ennen eläkkeel-
le jäämistään uskonnonopettajana työs-
kennellyt maatuska Tarja huomauttaa, 
että niinkin saattaa olla: ”Suuren paas-
ton aika on erityisesti papeille hyvin ras-
kasta. Ihmisiä käy jatkuvasti synnintun-
nustuksella koko suuren paaston ajan, ja 
viimeisellä, suurella viikolla, on myös to-
della paljon palveluksia…”

Maatuska Tarja tietää kyllä, mistä 
puhuu. 

Vaikka isä Timo on jo vuosikaudet 
ollut sairautensa takia eläkkeellä, hän on 
pitkään toimittanut säännöllisesti ruot-
sinkielisiä palveluksia Helsingin seura-
kunnan pappilatalon Kotikirkossa, ja 
pääsiäisyöpalveluksiin hän on siellä 
osallistunut edelleen. Hänellä on myös 
runsaasti rippilapsia, varsin monia oman 
seurakunnan ulkopuoleltakin, ja hän 
hoitaa heidät edelleen tunnollisesti. Tar-
ja muistaa viime vuosilta pääsiäisiä, jol-
loin on ajatellut, mahtaako isä Timo jak-
saa… 

Vuodentakaisesta pääsiäisyöpalve-
luksesta Kotikirkossa hän kertoo: ”Isä 
Timon piti lukea katkelma evankeliu-
mista, ja kun hän ei lukenut, arvasin, et-
tä jotakin oli sattunut…”

Puhtain 
 sydämin
 ylistämme

Isä Timo Lehmuskoski, Tarja 
Lehmuskoski ja Sofian luostarin nunna 
Elisabet keskustelevat pääsiäisestä. Se 
on heille tärkein kirkollinen juhla.

A haastattelee
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Ortodoksinen 
pääsiäinen on 
myös yhteinen 
juhla-ateria 
pääsiäisyön 
palveluksen ja 
liturgian jälkeen. 

”Minä pyörryin”, isä Timo sanoo 
tyynesti. ”Isä Johannes Seppälä aika-
naan muisteli niitä aikoja, kun hän oli 
opiskelemassa Kreikassa. Hän oli nuori 
diakoni kirkossa, jossa vanha pappi tun-
nollisesti toimitti kaikki paastopalveluk-
set. Kun pääsiäisyön palvelus oli ohi, hän 
lyyhistyi kirkon alttarissa nurkkaan ja it-
ki… `Kun hänessä oli vielä sitä hurskau-
den vikaa, että oli paastonnutkin´, isä 
Johannes vain totesi.”

”Mistä itkuvirteni virittäisin 
elämäni kurjia tekoja ajatellessani? 
Mistä nyt valitukseni alkaisin,  
oi Kristus?”
Pääsiäinen ei missään tapauksessa tule 
ilman suurta paastoa – ilman suuren vii-
kon tapahtumia.

Nunna Elisabet pohtii, että suuri 
paasto kokonaisuudessaan lähtee liik-
keelle hyvin dramaattisesti pyhän An-
dreas Kreetalaisen katumuskanonilla. 
Sen jälkeen seuraavat paastonajan sun-
nuntait, joiden tematiikka tuo esille tie-
tyt asiat paastossa.

”Välillä on rauhallisempaa, mutta 
koko ajan tulee kuitenkin hyvin voimak-
kaasti muistutuksia siitä, mitä aikaa 
elämme”, nunna Elisabet sanoo. Toki 
Lasaruksen lauantai suuren paaston 
päättyessä antaa jo esimakua pääsiäises-
tä, kuoleman voittamisesta.

Mutta sitten tullaan suureen viik-
koon. Nunna Elisabet kuvaa sitä yhtenä 
suurena draamana varsinkin niille, jot-
ka pääsevät käymään kaikissa palveluk-
sissa, elämään viikon kuluessa Kristuk-
sen kärsimyshistorian todella intensii-
visesti. 
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Analogi haastattelee...

”Palvelus palvelukselta kaikki etenee 
kuin jatkokertomus, ja jos yksi palvelus 
jää välistä pois, se on kuin jättäisi yhden 
luvun lukematta. Hirveän vaikuttavaa on 
se, miten tuskaisia ja suorastaan raakoja 
asioita käydään läpi.” 

Ehkä järkyttävintä on se, miten ope-
tuslapset hylkäsivät Jeesuksen. 

”Jeesuksen hylkääminen ei ollut 
vain hetken teko”, hän selittää. ”Tilanne 
kesti hyvin pitkään, ja opetuslasten olisi 
ollut mahdollista korjata tilanne, jos he 
olisivat uskaltaneet. Järkyttäväksi tämän 
tekee se, että samalla tavoin mekään em-
me uskalla korjata tilannetta, vaikka voi-
simme. Mikään ei ole muuttunut.”

”Naiset, jotka Marian kanssa olivat, 
ennättivät ennen aamua haudalle 
ja näkivät kiven siitä poisvieritetyn.”
Miehet olivat häipyneet peloissaan tie-
hensä. Nekin kaksi opetuslasta, joihin 
tunnen itse merkillisesti samaistuvani, 
lähtivät kiireesti pois Jerusalemista koh-
ti Emmausta ja kohtasivat matkalla 
muukalaisen. Tarja-maatuska arvelee, 
että olisi ollut itsekin kuin Tuomas…

Emme kumpikaan olisi rohjenneet 
jäädä?

Mutta sitten on pääsiäinen, ihana 
pääsiäinen, on aamu, aamunkajo. Naiset 
lähtevät haudalle ja ensimmäisinä vies-
tinviejinä kertovat: ”Kristus nousi kuol-
leista!”

Tarja huokaa: ”Naiset, niin… joiden 
puhe oli kuitenkin tuohon aikaan täysin 
epäuskottavaa.”

Nunna Elisabet näkee tilanteessa 
naisten ja miesten roolien eron: ”Miehet 
olisivat ottaneet huomattavasti suurem-
man riskin jäämällä kuin naiset. Tuskin 
naiset olivat rohkeampia, mutta roolien 
erilaisuuden takia he uskalsivat ja pys-
tyivät toimimaan toisin.”

”Jeesustahan seurasivat monet nai-
set, ja he olivat enemmän tätä huolto-
joukkoa. He olivat sitä myös Jeesuksen 
kuoleman jälkeen. He olivat koko ajan 
huoltaneet ja hoivanneet, ja nyt he tiesi-
vät kyllä, että Jeesus on haudattu, mutta 
heidän mielestään kaikkea ei ollut tehty 
kuitenkaan oikein, hautausta ei ollut toi-
mitettu rakkaudella. He lähtivät korjaa-
maan asian, he menevät viemään ihmis-
rakkautta – ja siihen tuleekin vastauk-
seksi Jumalan rakkaus. Nämä naiset 

kuulevat ensiksi enkelin sanovan: Miksi 
te iankaikkisessa valkeudessa olevaa et-
sitte kuolleitten joukosta niin kuin ih-
mistä?” 

Isä Timolle juuri tämä on jäänyt 
evankeliumeista kirkkaimpana mieleen: 
”Tämä lausahdus ylösnousemusevanke-
liumeissa: ”Katso, hän ei ole enää täällä”, 
todella ilmaisee, että jotakin aivan mullis-
tavaa on tapahtunut.” Hän lisää, että pää-
siäisstikiirat ovat hänelle pääsiäisen hui-
pentuma, eivät niinkään evankeliumit.

Ja naiset, nuo mirhantuojat, hoiva-
työntekijät, ovat saaneet tietää ensim-
mäisinä maailmanhistorian mullista-
vimmasta tapahtumasta.

”Tee meidätkin  
maan päällä otollisiksi 
sinua puhtain sydämin ylistämään.”
Veli Joosef, maallikkonimeltään Juuso 
Vola, on nuori kilvoittelija Valamon 
luostarissa, jossa hän on viettänyt yhden 
pääsiäisen ja toimi tuolloin lukijana. 
Hän miettii, että luostarissa pääsiäispal-
velus toimitetaan ehkä hiukan täydem-
min kuin seurakunnissa:

”Meillä luetaan kaikki pienet ekteniat 
jokaisen veisun jälkeen, mitä seurakun-
nissa ei ehkä tehdä, samoin suitsutukset 
vievät oman aikansa. Mutta mielenkiin-
toisinta minusta ovat suuren maanan-
tain, tiistain ja keskiviikon hetket. Niiden 
aikana luetaan evankeliumit alusta lop-
puun, ja niissä palveluksissa en ole ollut 

missään muualla kuin luostarissa.”
Veli Joosefin mukaan noissa palve-

luksissa palautetaan Kristuksen koko 
elämä ja kaikki opetukset kuulijoiden 
mieleen, ja vasta sitten alkavat kärsimys-
palvelukset.

”Niinpä sitten suuren perjantain 
kärsimysevankeliumi ei enää tunnu lain-
kaan pitkältä”, hän hymyilee.

”Pääsiäispalveluksen jälkeen koko 
veljestö osallistuu yhdessä luostariin tul-
leiden pyhiinvaeltajien kanssa pääsi-
äisyöaterialle luostarin trapesassa”, hän 
mainitsee. ”Silloin veljestö ei aterioi kes-
kenään, kuten tavallisesti.”

”Syleilkäämme ilosta toinen  
toistamme! Veljet, sanokaamme  
myös vihollisillemmekin: 
Antakaamme kaikki  
ylösnousemuksen tähden anteeksi!”
Ortodoksinen pääsiäinen on siis muuta-
kin kuin pääsiäisyöpalvelus ja sitä edel-
täneet suuren viikon ja suuren paaston 
palvelukset.

Ortodoksinen pääsiäinen on myös 
yhteinen juhla-ateria pääsiäisyön palve-
luksen ja liturgian jälkeen. Joissakin 
seurakunnissa on tapana järjestää kai-
kelle kirkkokansalle seurakuntasalissa 
ainakin yhteiset, tavallista juhlavammat 
kirkkokahvit, kun taas joissakin kirkois-
sa järjestetään nyyttärit, ja luonnollisesti 
monet kutsuvat ystäviä kotiinsa aterioi-
maan.

nMaatuska Tarja on oppinut tuntemaan papin 
tehtävien paljouden suuren paaston ja pääsiäisen 
aikana.Pu
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n  Veli Joosef kertoili Valamon luostarin pääsiäisen 
vieton tavoista.
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Isä Timo ja Tarja muistelevat ensim-
mäistä matkaansa Venäjälle, joka sattui 
siellä vietettävän pääsiäisen aikaan. Tar-
ja muistaa suurella hellyydellä kirkossa 
olleita mummosia, jotka palveluksen jäl-
keen ottivat nyyteistään esille ruokia, ja-
koivat niitä toistensa kanssa ja aterioivat 
yhdessä. Vähän niin kuin Helsingissä 
Kotikirkon pääsiäispalveluksen jälkeen 
yhä tehdään.

Ehkä oikea pääsiäisateria olisikin 
juuri sellainen, että jokainen toisi sen 
mukaan kuin kykenee, ja sitten asetut-
taisiin yhdessä aterialle, Tarja miettii. 
Ehkä pääsiäisen yksi tärkeä sisältö onkin 
jakaminen?

Pääsiäisenä syödään tietysti pashaa. 
Itse kukin valmistaa mielestään maail-
man parhaimman pashan sillä ainoalla 
oikealla pashareseptillä – sama keskus-
telu on käyty ruokapuolella ennen suurta 
paastoa blineistä.

”Oi ihana pääsiäinen! Oi pääsiäinen, 
Herran pääsiäinen! 
Jalo pääsiäisjuhla on meille tullut!”
Harva muistanee isä Hariton Tuukka-
sen, tuon ylittämättömän venäläisen 
ruoan taitajan tylyä toteamusta, että ken 
puhuu alkuperäisestä pashareseptistä tai 
monesta muustakin alkuperäisestä ruo-
kareseptistä, osoittaa vain täyden tietä-
mättömyytensä venäläisestä ruokakult-
tuurista.

Mutta onhan kilpailu mukavaa ja 
mukavaa on sekin, että pitkällä pääsiäis-
kaudella saa maistella mitä erilaisimpia 
pashoja.

Ja ehdottomasti pääsiäiseen kuulu-
vat värjätyt kananmunat. Tai muut eri-
laiset, toinen toistaan taidokkaammin 
koristellut munat – myös ne pienen pie-
net pääsiäismunat, joista onnekkaat nai-
set saattavat koota kaulalleen upean ko-
run.

”Kalliiksi se tulee”, isä Timo huokaa, 
”kun joka pääsiäinen joutuu ostamaan 
suvun naisille pääsiäismunan…” Mutta 
niinpä onkin Tarja-maatuskan kaulako-
ru ihastuttavan ihana! 

Myös nunna Elisabet sanoo: ”Kyllä 
se värjätty muna on saatava joka pääsiäi-
nen. Iso pettymys on, ellei sitä saa.”

Tarja kertoo pääsiäistarinan: ”Hän 
oli minun oppilaani. Eräänä pääsiäis-
kautena kiiruhdin bussiin, olin menossa 
Lauttasaareen koululle. Perässäni huo-

Tohtori Liisa Toppila vihittiin viime kesänä Sofian luostariyhteisön 
ensimmäiseksi nunnaksi ja sai nimekseen Elisabet. Haastattelija Hellevi 
Matihaltin mukaan hän on hauska, tarmokas, huumorintajuinen ja syvällinen 
ihminen. Lisäksi hänellä on reippaasti tervettä järkeä eikä pisaraistakaan 
imelää hurskautta.

Kuin maailma

 väärinpäin
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N
unna Elisabet on työsken-
nellyt lääkärinä useaan 
otteeseen ulkomailla, ei 
suinkaan mukavissa kal-

liissa klinikoissa, vaan varsin vaikeis-
sa olosuhteissa, joissa työpäivän pi-
tuutta ei kyselty ja työnteko muuten-
kin oli erittäin intensiivistä.

Hän muistaa, miten sellaisissa ti-
lanteissa ei juuri ennättänyt syventyä 
surutyön tekemiseen, jos kotimaasta 

sai tiedon jonkun ystävän kuolemasta.
”Koin silloin nämä pääsiäisen ja 

myös suuren viikon tapahtumat mo-
nessa mielessä hyvin merkityksellisik-
si”, hän kertoo. ”Se on tietenkin ensi-
sijaisesti tarina Jeesuksen kärsimys-
historiasta, mutta se on kertomus kär-
simyksestä yleisemminkin. Pystyin 
niissä palveluksissa, turvallisessa ym-
päristössä, kohtaamaan ja käsittele-
mään myös hyvin karmeitakin tapah-

n  Nunna Elisabet 
kotialttarin äärellä.



hotti joku, ja kun olin päässyt bussiin, 
käännyin katsomaan – hänkin oli ehti-
nyt sisään. Hänellä oli kädessään ham-
purilainen, joka oikein pursui kaikkia 
täytteitä, ja silmät loistaen hän huusi 
iloisesti: ̀ Kristus nousi kuolleista!´ Ja se 
ylitsepursuava hampurilainen kädes-
sään hän vieläpä halasi minua. Bussista 

pois jäädessään hän huusi saman toivo-
tuksen. Minä olin ainoa joka vastasin.”

Pienen tovin jälkeen hän lisää: ”Hän 
olikin oikea pääsiäisihminen. Enemmän 
hänen kaltaisiaan pääsiäisihmisiä tämä 
maailma tarvitsee.”

■n Hellevi■Matihalti



Vaikeuksissa 
muistuu Ju-
mala mieleen. 
Silti nunna 
Elisabet tietää 
omasta työs-
täänkin,
miten mahdo-
tonta kaikkea 
on koskaan
selittää.

tumia, mitä ulkomailla työskennellessä-
ni olin nähnyt ja kokenut.”

”Kun oli ollut vuodenkin poissa koti-
maasta ja palasi hetkeksi tänne”, hän jat-
kaa, ”joutui kasvokkain senkin menetyk-
sen kanssa, kun joku ystävä oli kuollut 
enkä ollut päässyt hautajaisiin. Se oli nyt 
minulle tavallaan uusi asia, vaikka olin 
siitä ollut tietoinen. Muut olivat jo pääs-
seet surussaan eteenpäin.”

Noina hetkinä hän kertoo kokeneen-
sa erityisesti Jumalanäidin hautausitkun 
aivan kuin kaikkien poissaolonsa aikana 
edesmenneiden läheisten hautauspalve-
luksena: ”Valittakaa minun kanssani ja 
katkerasti itkekää, sillä katso, minun 
ihanin valoni ja teidän opettajanne hau-
taan kätketään…”

”Tavallaan pääsin sittenkin mukaan 
heidän hautajaisiinsa, ja kun se tapahtui 
tällaisessa tilanteessa, se oli hyvin lohdul-
linen ja turvallinen tapa käydä läpi oma 
murhe. Siihenhän liittyi silloin aivan sel-
keästi tietoisuus siitä, että kuolema ei ole 
lopullinen, koska kuluu vain vähän aikaa 
ja seuraa ylösnousemusjuhla.”

Hän sanoo myös käsittäneensä noi-
na aikoina, että suuren viikon ja pääsiäi-

sen palveluksissa kuulee aivan omasta 
mielentilasta ja sieluntilasta riippuen eri 
asioita.

Pitkänperjantain■lohduttomuus
Nunna Elisabet näkee pitkänperjantain 
lohduttomuuden, koko maailman py-
sähtymisen, ja sen päättymisen pääsi-
äisriemuun rinnasteisena ihmisen elä-
mään.

”Se pessimistinen kuva, mikä usein 
on ihmisistä, ja järkyttävät tapahtumat, 
joihin kysellään vastausta, saavat vasta-
uksen. Aivan riippumatta siitä, mitä 
kauheuksia olemme itse nähneet ja mitä 
nähdään, me saamme huomata, että Ju-
mala on hyvä ja rakastaa ihmisiä. Voim-
me luottaa siihen. Vaikka elämä tiettynä 
hetkenä on millaista tahansa, on kui-
tenkin joku absoluuttinen, joka ei petä.”

Nunna Elisabet nauraa hersyvästi 
ennen kuin jatkaa: ”Eipähän hän aina 
välttämättä tee niin kuin me haluamme 
ja anna sitä, mitä me itse haluamme, 
mutta hän antaa turvallisuuden. Kun 
pääsiäinen on ohi, voi kohdata arjen, 
koska taas kerran on saanut vahvistuk-
sen siitä, mitä todella on.”

Vaatimattomin■on■lopulta■arvokkain
”Sellainenhan kristinusko kaiken kaikki-
aan on”, nunna Elisabet toteaa. ”Se on 
niin kuin maailma väärinpäin. Kaikkein 
vaatimattomin on lopulta kaikkein arvok-
kain”, hän jatkaa ja viittaa Kristuksen 
haudalle ensimmäisinä ennen aamun tu-
loa kiiruhtaneisiin naisiin. ”Mikä meistä 
tuntuu hyvinkin tavoittelemisen arvoisel-
ta, ei loppujen lopuksi ole sitä lainkaan.”

Hän miettii, miten ihminen saattaa 
pitää itseään korvaamattomana, omaa 
tekemistään aivan ainoalaatuisen tär-
keänä.

”Mutta kaatuuko maailma, jos se työ 
jää tekemättä? Ei kaadu”, hän sanoo. 
”Eivät tavalliset pienet ihmiset ole tär-
keitä – paitsi Jumalan kannalta. Hän on 
juuri siinä paikassa, mihin Jumala on 
hänet tarkoittanut. Siksi näin nähtynä 
tämä pieni ihminen on arvaamattoman 
arvokas. Juuri nämä huolto- ja hoivajou-
kot, jotka seurasivat Jeesusta ja tekivät 
työnsä rakkaudesta – ja joiden useimpi-
en nimiä ei Raamatussa edes mainita – 
saavat kuulla: Te olette arvokkaita. Myös 
tämä on jatkunut vuosisadasta toiseen…”

Hän innostuu jatkaessaan: ”Nämä 
naiset, jotka ovat pitäneet kristinuskoa 
omalla hiljaisella tavalla elossa ja siirtä-
neet sitä tulevillekin sukupolville! Ja tä-
mä jatkuu myös siinä, että äidit laulavat 
tuutulaulua lapsilleen – hyvin monet 
laulavat kirkkoveisuja – jolloin ne tule-
vat lapselle tutuiksi ja sillä tavalla sie-
men on kylvetty.”

Lohdullinen■lause
Miten merkillisesti pääsiäinen ja sitä 
edeltävä suuri viikko ikään kuin verkos-
toutuvat tavallisen jokapäiväisen arjen 
tapahtumiin! Nunna Elisabet johtuu 
omasta kokemuksestaan, surutyön teke-
misestä suuren viikon palveluksissa, sii-
hen, miten lähes poikkeuksetta kaikki 
ihmiset kohottavat katseensa suurten 
katastrofien aikaan kirkkoon.

”Vaikeuksissa muistuu Jumala mie-
leen”, hän huomauttaa, ”vaikka hyvin pi-
an aletaan kysyä: Miksi Jumala sallii…” 

Nunna Elisabet sanoo vastaavansa, 
että me emme tiedä.

Me emme tiedä – tämä lohdullinen 
lause. Hän tietää omasta työstäänkin, 
miten mahdotonta kaikkea on koskaan 
selittää.

n   Hellevi Matihalti
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Raja-aidat sisällä kirkoissa

Metropoliitta Johannes aikanaan tokaisi, että ortodoksisuutta 
suomessa enemmän ihaillaan, kuin sen syvintä olemusta 

tunnetaan tai ymmärretään. Tämä saattoi paljolti olla totta vielä 
1970-luvulla, mutta ei enää.

eksoottisuutta, lämpöä sekä pääsiäisen tuoksua säteilevä kirk-
ko on 2000-luvulla oleellinen osa suomalaista maisemaa. se tuo 
heleitä värejä uskontoomme sekä mystistä touchia ja syvyysulottu-
vuutta ihmisten rationaaliseenkin pyrkimykseen ymmärtää elämän 
salaisuutta ja ainutkertaisuutta.

ortodoksisuuden renessanssi on tänä päivänä totta läntisessä 
euroopassa, mutta myös Pohjois-amerikassa. sen teologinen ajat-
telu sekä kirkkotaide, ikonit etunenässä, ovat pääsemässä aitoon 
vuorovaikutukseen läntisen kulttuurin usealla eri osa-alueella. 

samalla ortodoksinen kirkko ja kulttuuri kohtaavat katolisen ja 
protestanttisen hengenelämän paljon voimakkaammin ja moni-
puolisemmin kuin aiemmin. monet lännessä kasvaneet oppineet 
sekä kirkkoon liittyneet yliopistomiehet ja taiteilijat jatkavat luoval-
la tavalla emigranttiteologien perintöä. heistä merkittävimpiä ovat 
Kallistos Ware, Jaroslav Pelikan ja Richard Swinburne. 

ortodoksisen teologisen ajattelun tulevaisuus lännessä ei enää 
riipu teologisista seminaareista Pariisissa, new Yorkissa tai Bostonis-
sa, vaan siitä elävästä vuorovaikutuksesta, jota eri kirkollisiin ja opil-
lisiin perinteisiin kuuluvat tutkijat ja opettajat aktiivisesti harjoitta-
vat yliopistojen kampuksilla. ortodoksisia teologisia keskuksia on 
viime vuosina syntynyt esimerkiksi Cambridgeen englannissa ja 
Fordhamiin usa:han. 

entisiä pappisseminaareja tuskin enää kukaan haikailee. Tässä 
yliopiston ortodoksisen teologian laitos Joensuussa taitaa olla pio-
neeri; siksi onkin valitettavaa, ettei sinne ole muodostunut elävää 
kansainvälistä opetusyksikköä metropoliitta Emilianoksen jälkeen. 

ortodoksisesta ajattelusta löytyy lännessä useita eri kerrostu-
mia. Berdjajev, Bulgakov ja Lossky kohtasivat saksalaisen mystii-
kan ja eksistentialismin. myös Tolstoin ja Dostojevskin esiin-
tuomat teemat olivat tärkeitä.

seuraava sukupolvi, Georges Florovski ja Vladimir lossky rea-
goivat vahvasti ”modernismia” vastaan. he halusivat 1900-luvulla 
vapauttaa ortodoksisen teologian läntisestä ”vankeudesta”. Tilalle 
he toivat uuspatristisen synteesin, joka pyrki elvyttämään vanhan- 
ja keskiajan kirkkoisien ajattelun ratkaisuksi nykyajan tarpeisiin ja 
ongelmiin. heidän opetuksensa hengessä kristus-keskeisyys, valoi-
sa ihmiskuva sekä usko ihmisen hengellisen kasvun mahdollisuuk-
siin alkoivat taas elävöittää kirkkoa.

Tästä on lyhyt matka kirkkomme nykypäivän eukaristiseen uu-
distumiseen, ortodoksisen hiljentymisperinteen sekä Jeesus-rukouk-
sen nousuun. Yhtä keskeistä on ollut kirkkotaiteemme valtava kasvu, 
joka suomessa tänään on merkittävämpää kuin missään muualla län-
tisessä ortodoksisuudessa. Voimakkaalla iankaikkisuuden kokemuk-
sellaan ja sen välittämisellä ulospäin ortodoksisuus on samalla muis-
tuttamassa muitakin kirkkoja niiden perusolemuksesta. 

Uudistuminen■Suomessa
Tästä näkökulmasta saamme suomessa olla kiitollisia, että 1970-lu-
vulta asti monet opiskelijamme ovat lähteneet ortodoksisen teolo-

gian opintoihin ulkomaille. leningradissa marttyyrikirkon sisällä 
useat nuoret pappiskokelaat ammensivat venäläistä hengellistä ko-
kemusmaailmaa, joka yhä on kirkon ytimessä. salonikissa opiskeli-
jat ovat useimmiten kasvaneet jonkin sortin opilliseen tiukkuuteen. 
Pyhän Vladimirin seminaarista meille tuotiin valtava liturginen sy-
väluotaus, jonka välittämä siunaus on yhä keskeistä liturgisessa elä-
mässämme. kirkossamme on ollut tilaa heille kaikille.

Olin■silloin■väärässä
nuorempana ortodoksina 1970- ja 80-luvulla suomessa luulin, että 
kirkossamme esiintyvä tietty itsekorostus sekä vääränlainenkin oi-
keassa olemisen fiilis nousevat vähemmistökirkon ja evakkokauden 
sosiaalipsykologisista tarpeista. luultavimmin olin silloin väärässä. 
kyseessä näyttää olleen enemmänkin yleisortodoksinen sisään-
päinkääntyneisyys, jopa tietty ghettoutuminen. onneksi sillä tänä 
päivänä ei ole käyttöä, ja se on joka puolella karisemassa. näin tie-
tysti pitäisikin tapahtua, kun muistamme, miten kirkko aina par-
haimmillaan on avoin ulospäin ja jakaa oman hengellisen rikkau-
tensa yhteiseksi hyväksi.

Teologisen ajattelun piirissämme suurimpia hahmoja ovat ol-
leet Alexander Schmemann liturgisessa teologiassa, Paul Evdoki-
mov moraaliteologiassa, Paul Tarazi ja John Breck raamatun tut-
kimuksessa. kukin heistä omalla alallaan on tuonut kestävän pa-
noksen nykypäivän tutkimukseen. Tämä työ on tapahtunut länsi-
maisen akateemisen yhteisön keskellä, ja hyvä niin.

Tästä■eteenpäin
Tästä eteenpäin ekumeeniseen kohtaamiseen olisi paljon tarvetta 
löytää elimellisempiä ja kirkkojen käytännön elämää koskettavia 
muotoja, myös pyhien toimitusten suhteen. Perinteisten opillisten 
neuvottelujen aika alkaa olla takanapäin, ja tulokset niistä ovat me-
netelmällisesti ja sisällöllisesti varsin ohuita eri kirkkoperheiden 
kesken.

samalla meidän kaikkien olisi korkea aika nähdä, etteivät kirk-
koja erottavat raja-aidat enää läheskään samalla tavalla kuin ennen 
kulje kirkkokuntien välillä vaan enenevässä määrin niiden sisällä. 
siksi suomessakin meidän tulisi yhdessä ryhtyä pohtimaan esimer-
kiksi kysymyksiä inhimillisestä seksuaalisuudesta, naisen asemasta 
ja muista isoista periaatteellisista kysymyksistä.

ehkäpä tämä näkökulma auttaisi omassakin kirkossamme vält-
tämään professorien ja kirkonmiesten nokittelua, jota toisinaan nä-
kyy lehtien palstoilla. myös yhteisen todistuksen ja läsnäolon tarve 
haastaa meitä eri kristillisten traditioiden edustajina pohtimaan kir-
kon uskon, ihmiskuvan ja läsnäolon keskeisiä kysymyksiä ja kipupis-
teitä saman pöydän ympärillä.

Tilaa ja tarvetta siihen on. Ymmärtääkseni suomessa on myös 
keskinäistä luottamusta riittävästi!

 n Metropoliitta Ambrosius

MMetropoliitalta



Isä Alexander Hautamäki 
kirjoittaa, että pääsiäisjuhla 

luo yhteyttä ja vahvistaa 
Jumalan  

kansan keskinäistä 
yhteenkuuluvuutta.

O
rtodoksista kirkkoa kutsutaan 
usein ylösnousemuksen kir-
koksi. Onhan kirkon sanoman 
perusydin ylösnousemuksen 

ilosanomassa – evankeliumissa. Pääsiäi-
nen ei kuitenkaan ole vain ylösnousemus-
ta, vaan se on kolmipäiväinen kokonai-
suus: ristiinnaulitseminen, hautaus, tuo-
nelassa käynti ja tyhjän haudan löytämi-
nen muodostavat yhdessä kristillisen 
pääsiäisen. Kokeaksemme kirkon juhlan 
todellisen luonteen meidän olisi hyvä 
osallistua kolmipäiväisen pääsiäisen pal-
veluksiin jokaisena päivänä. Tällöin 
voimme kokea ristiinnaulitsemisen su-
run, Kristuksen hautaamisen jälkeisen 
hiljaisen odotuksen suurena lauantaina ja 
lopuksi ylösnousemusjuhlan pääsiäisyön 
palveluksissa.

”Ylösnousemisen päivä! Ihmiset rie-
muitkaamme! Nyt on pääsiäinen! Her-
ran pääsiäinen! Sillä Kristus, meidän 
Jumalamme, johdatti kuolemasta elä-
mään ja maasta taivaaseen meidät, jot-
ka voittovirttä veisaamme, voittovirttä 
veisaamme!” (Pääsiäiskaanonista.)

Pyhä pääsiäinen, Kristuksen kuol-
leista ylösnousemisen juhla, on kirkko-
vuotemme suurin juhla, jota usein kut-
sutaan juhlien juhlaksi. Kristuksen ylös-
nousemus on lunastuspalveluksen hui-
pentuma. Kuolemallaan Kristus kukisti 
kuoleman vallan ja palautti elämän kuo-
lonuneen nukkuneille. Suurena ylim-
mäisenä pappina hän Golgatalla tapah-
tuneen ristinkuoleman avulla sovitti lan-
genneen ihmisen synnin ja samalla solmi 
uuden rakkauden liiton Jumalan ja ih-
misten välille. Ylösnousseessa Kristuk-
sessa elämä hallitsee. Kuolemalla ei enää 
ole lopullista valtaa ihmiseen. Jokainen 

n Isä Markus Aroma lukee pääsiäisyön ristisaaton rukouksia kirkon suljettujen ovien edessä.

Hengellistä opetusta

Juhlien juhla
uskova on näin osallinen Kristuksen 
ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elä-
mästä. Kristuksen ylösnousemus teki 
mahdolliseksi aikoja kestäneen odotuk-
sen, sillä ylösnousemuksen kautta va-
pautuivat tuonelan vangit kahleistaan.

Itsetutkistelun■mahdollisuus
Suuren paaston aika antaa meille loista-
van mahdollisuuden mennä itseemme – 
oikeasti tehdä tiliä elämästämme – osal-
listua kirkon jumalanpalveluksiin sekä 
myös henkilökohtaisesti osallistua katu-
muksen suureen mysterioon papin toi-
miessa katumuksen välittäjänä.

Kirkkoveisujen mukaan suuressa 
paastossa tapahtuu muutos palmusun-
nuntain aaton, Lasaruksen lauantaina ai-
kana. Varsinainen suuren paaston aika 
loppuu, vaikkakin edelleen ruokapaasto 
jatkuu. Koko suuren paaston ajan olemme 
harjoitelleet katumusta, kunnes tällöin 
siirrymme seuraamaan Kristusta. Lasarus 
herätetään Betaniassa kuolleista, jolloin 
Lasaruksen herättämisen kautta Kristus 
ennustaa oman ylösnousemuksensa. 
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”Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jee-
sus saapui Betaniaan, jossa hän edeltä-
päin oli julistanut ylösnousemistaan he-
rättämällä jo neljä päivää kuolleena ol-
leen Lasaruksen. Silloin häntä vastaan 
olivat tulleet Martta ja Maria, Lasaruk-
sen sisaret, valittaen hänelle: `Herra, jos 
Sinä olisit ollut täällä, niin ei veljemme 
olisi kuollut.´ Mutta hän oli sanonut 
heille: `Enkö ole jo ennen sanonut teille: 
Joka uskoo minuun, hän elää, vaikka 
olisikin kuollut. Osoittakaa minulle, 
minne te olette hänet panneet.´ Sitten 
kaiken Luoja huusi Lasarukselle: `Lasa-
rus, tule ulos!´” (Litanian stikiiroista.)

Palmusunnuntaina Jeesus ratsastaa 
Jerusalemiin kansanjoukkojen hurrates-
sa ja vaatteita ja palmunoksia levittäen 
hänen eteensä. Kuitenkin on vain vähäi-
sen ajan kysymys, milloin hänen ristiin-
naulitsemistaan vaaditaan. Ihmisen 
luonto pääsee jälleen esiin. 

Tapahtumia■suurella■viikolla
Suuren viikon maanantai, tiistai ja kes-
kiviikko ovat Yljän palvelusten päiviä, 
koska jokaisena päivänä troparina laule-
taan: ”Katso, Ylkä tulee puoliyössä, ja 
autuas on se palvelija, jonka hän valveil-
la löytää.” Ennen pyhitettyjen lahjain li-
turgiassa luetaan joka päivä evankeliumi 
suurella viikolla. Suurena maanantaina 
maailmanlopun merkeistä, tiistaina 
kymmenestä neitsyestä, keskiviikkona 
Jeesuksen voitelemisesta ja Juudaksen 
päätöksestä kavaltaa Kristus. 

Tänä vuonna Neitseen Marian il-
mestyspäivä osuu suurelle maanantaille, 
joten aamulla toimitettavassa liturgiassa 
on erityispiirteitä. Suuri torstai on eh-
toollisen asettamisen muisto. Tällöin 
toimitettavassa liturgiassa pyhitetään 
vuoden aikana sairaille jaettavat ehtool-
lislahjat. ”Silloin kun kunnialliset ope-
tuslapset jalkain pesemisen aikana eh-
toollisesta valistuivat, niin kunniaton 
Juudas, rahan himoa sairastaen, vajosi 
pimeyteen ja myi sinut, vanhurskaan 
Tuomarin väärille tuomareille.”

Suurena perjantaina aamupalveluk-
sen eksapostilariossa lauletaan: ”Viisaan 

ryövärin teit sinä mahdolliseksi samana 
päivänä astumaan paratiisiin, oi Herra; 
valista myös minuakin ristilläsi ja pelas-
ta minut.” Suuri perjantai on liturgisesti 
erikoinen päivä. Tällöin ei saa toimittaa 
liturgiaa – ja koko päivä on ankara paas-
topäivä. 

Kun opiskeluaikoinani olin Lintulan 
luostarissa, muistan hyvin vanhojen 
nunnien opetukset erityisesti suuren vii-
kon jumalanpalveluksista ja ruokailuis-
ta. Lintulassa sai kokea todeksi suuren 
viikon kaikkine jumalanpalveluksineen 
ja paikallisine tapoineen. Suurena per-
jantaina Kristuksen hautakuva tuodaan 
kirkkoväen kunnioitettavaksi. 

Pääsiäisjuhlan■palvelukset
Suurena lauantaina on ilmassa hiljaista 
ihmetystä Vapahtajan ollessa haudattu-
na. Kirkoissamme luetaan Kristuksen 
hautakuvan edessä Vanhan testamentin 
lukukappaleita, joista nousee esiin ylös-
nousemuksen teema. Kirkoissamme on 
tapana vaihtaa tummat kirkkotekstiilit 
valkeisiin ennen evankeliumia, joka on 
jo ylösnousemuksen julistus. Toimitetta-
va liturgia koskettavine teksteineen an-
taa voimia iloiseen odottamiseen. 

Suuri lauantai on myös kirkkomme 
kastepäivä. Eri seurakunnissamme liite-
tään suurena lauantaina katekumeeni-
opetusta saaneita seurakuntamme uu-
siksi jäseniksi.

Pääsiäisen palvelus toimitetaan aina 
yöllä. Palvelus alkaa puoliyöpalveluksel-
la puoli tuntia ennen puolta yötä. Kirkko 
pidetään tällöin pimeänä eikä tuohuksia 
vielä sytytetä. Puolilta öin papisto antaa 
alttarista valon ihmisten tuohuksiin, ja 
ristisaatto kirkon ympäri alkaa. Palaam-
me kirkkaasti valaistuun kirkkoon, kuin 
tyhjään hautaan. Aamupalveluksessa 
toistetaan jatkuvasti pääsiäistroparia ja 
julistetaan Kristuksen ylösnousemusta 
toisiamme tervehtien: ”Kristus nousi 
kuolleista! – Totisesti nousi!” Pääsiäis-
yön liturgian jälkeen paasto on päätty-
nyt. Ihmisten tuomat pääsiäisruuat siu-
nataan liturgian päätteeksi.

Pääsiäisen juhla-aika kestää 40 päi-

vää ja päättyy Kristuksen taivaaseen as-
tumisen juhlan aattoon. Ennen taivaa-
seen astumistaan Kristus lupasi opetus-
lapsille, että he saavat puolustajikseen 
voiman korkeudesta eli Pyhän Hengen 
lahjan. Juhlapäivän tropari: ”Oi, Kristus 
meidän Jumalamme, sinä menit kunni-
assa taivaaseen annettuasi Pyhän Hen-
gen lupauksessa ilon opetuslapsillesi, 
joiden uskon oli vahvistanut suloinen sa-
noma, että sinä olet Jumalan Poika, 
maailman Vapahtaja.” 

Toisena sunnuntaina Kristuksen tai-
vaaseenastumisen jälkeen vietämme Py-
hän Kolminaisuuden päivää eli hellun-
taita. Apostolit olivat yhdessä rukoile-
massa ja saivat Pyhän Hengen lahjan. 
Pyhän Hengen kautta Jumala puhuu 
meille kaikille. 

”Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän 
Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamie-
het, kun heidän päälleen Pyhän Hengen 
vuodatit ja heidän kauttaan sait verk-
koon koko maailman. Kunnia olkoon si-
nulle ihmisiä rakastava Jumala.”

Sovinnon■päivä
Kirkko tahtoo tehdä pääsiäisestä myös 
sovinnon päivän ja kiistojen unohtamisen 
juhlan. On hyvä muistaa, että pääsiäisen 
valmistusviikot päättyivät sovintosun-
nuntaihin, joka korostaa anteeksiannon 
välttämättömyyttä paastoon siirryttäessä. 
Nyt itse pääsiäissanoma puhuu samasta 
asiasta, kun se keskellä riemujuhlaa ke-
hottaa julistamaan vihollisillekin anteek-
siantoa ylösnousemuksen tähden. Näin 
pääsiäisjuhla luo yhteyttä myös ihmisten 
kesken ja vahvistaa Jumalan kansan kes-
kinäistä yhteenkuuluvuutta. Kaikessa täs-
sä toteutuu jotakin hyvin keskeistä ja 
oleellista itse pelastushistorian ja Kris-
tuksen pelastustyön tarkoituksesta, jokai-
sessa meissäkin ja meidän kauttamme.

Pääsiäisen riemullisessa ilossa me 
tänäkin ylösnousemusjuhlana voimalli-
sesti julistamme: Kristus nousi kuolleis-
ta, kuolemallaan kuoleman voitti ja hau-
doissa oleville elämän antoi!

■n Isä■Alexander■Hautamäki

Hengellistä opetusta
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n Isä Jarmo Hakkarainen

Ortodoksinen 
 pääsiäinen ja kasteen ilo

K
aste ankkuroituu pääsiäisen 
teologiseen luonteeseen ja si-
sältöön. Ortodoksinen kaste 
on Jumalan valtakunnan pyhä 

salaisuus: Kristus on noussut kuolleista 
ja antaa ihmisille mahdollisuuden elä-
mään hänessä. Ortodoksinen usko ei to-
teudu ilman ihmisen parantumista Kris-
tuksessa. 

Jos luemme pyhän Kyrillos Jerusa-
lemilaisen, pyhän Basileios Suuren tai 
pyhän Johannes Krysostomoksen ope-
tuksia kasteesta, hämmästymme kaste-
lupausten merkitysten runsaudesta. Jo-
kaisen ortodoksikristityn kutsumuksena 
on hengellinen paraneminen. Kirkon jä-
seniä kutsutaan elämään ylösnousseen 
Kristuksen valkeudessa ja voimassa. 

Kaste liittää ihmiset Kristuksen kuo-
lemaan ja ylösnousemukseen. Kasteessa 
saatu uusi elämä julistaa kirkon jäsenen 
voimallista matkaa langenneesta maail-
masta Jumalan valtakuntaan. Ortodok-
sisen kirkon hengellinen elämä julistaa 
kasteen pyhää mysteeriota. 

Pääsiäinen on sekä vanhan elämän 
loppu että uuden elämän alku Kristuk-
sessa. Siinä kiteytyvät ortodoksisen kas-
teteologian terapeuttiset ainekset. Orto-
doksisen teologisen käsityksen mukaan 
kuolema on ennen muuta hengellinen 
katastrofi. Hengellinen kuolema tarkoit-
taa ihmisen eroa Jumalasta, elämän läh-
teestä.

Ensimmäisten vuosisatojen orto-

doksikristityt tiesivät, että pääsiäinen oli 
heidän oman kasteensa muistamista, 
osallistumista ylösnousseen ja kuoleman 
voittaneen Kristuksen elämään. He oli-
vat vakuuttuneita, että kaikki aika oli uu-
distunut, aivan kuten koko maailma oli 
uudistunut heidän omassa elämässään. 
He eivät kutsuneet uskoaan uskonnoksi 
vaan ilosanomaksi. He julistivat elämäl-
lään pääsiäisen ilosanomaa ja elivät to-
deksi kirkon uutena elämänä ja Jumalan 
valtakunnan illattoman päivän odotuk-
sena.

Suuri■viikko■katumuksen■aikaa
Ortodoksisen suuren viikon alkupäivät 
korostavat valvomisen ja rukoilemisen 
tärkeyttä. Näiden päivien aamupalvelus 
alkaa troparin sanoilla: ”Katso, Ylkä tu-
lee puoliyössä, ja autuas on se palvelija, 
jonka hän valveilla löytää.”

Suuren viikon liturgisten tekstien 
sävy on tumma ja surullinen. Kirkkokan-
sa ei kuitenkaan kokoonnu suremaan 
kuollutta ihmistä vaan koko luomakun-
taa koskettavaa tapahtumaa, lihaksi tul-
leen Jumalan Pojan kärsimystä heikko-
jen ja pahantahtoisten ihmisten käsissä. 
Kun elämme mukana ihmiseksi tulleen 
Jumalan kärsimysmysteeriossa, elämme 
ja kadumme viime kädessä omaa synti-
syyttämme. 

Suuri viikko paljastaa meille syntiin-
lankeemuksen tragedian, helvetin pa-
huuden ja Jumalan poissaolon. Katu-

Suuri lauantai oli vanhan kirkon kastepäivä

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusperinne on säilyttänyt suuren viikon, 
ristin pääsiäisen ja ylösnousemuksen pääsiäisen hymnitekstien 
kasteopetusluonteen. Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina kaste elettiin 
Kristuksen ylösnousemusjuhlan pyhänä salaisuutena. Suuri lauantai oli 
vanhan kirkon merkittävä kastepäivä, kirjoittaa isä Jarmo Hakkarainen.

muksesta kasvaa mielenmuutos ja halu 
lähteä kulkemaan Kristuksen tietä. Suu-
ren maanantain, tiistain ja keskiviikon 
palvelukset kutsuvat meitä aivan erityi-
sesti katumukseen. Ne muistuttavat, et-
tei mikään synti ole niin suuri, etteikö 
Jumalan armo olisi vielä suurempi, sillä 
Kristus antaa kaikille voiman voittaa 
synnit ja tulla osallisiksi hänen voitos-
taan. 

Suuren viikon jokaisella päivällä on 
erityisaiheensa, painotuksensa ja kerto-
muksensa. Jokainen suuren viikon ker-
tomus yhdistyy selkeästi keskeiseen ta-
pahtumaan, ristin pääsiäiseen ja Vapah-
tajan ylösnousemukseen.

Suuri viikko tekee meidät tietoisiksi 
ihmisen synnin aiheuttamasta tuhosta ja 
kapinasta Jumalaa vastaan. Synti vai-
kuttaa meissä ja ympärillämme monin 
tavoin. Kun kirkon isät opettavat meille 
katumuksesta, he tarkoittavat askeettis-
ta taistelua pahaa vastaan, joka ärsyttää 
ja kiusaa meitä ja yrittää saastuttaa aja-
tuksemme ja tahtomme. Me saamme 
kuitenkin mahdollisuuden kokea Juma-

PÄÄSIÄISENÄ TAPAHTUU
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lan rakkauden ja pyhyyden uudeksi teke-
vän voiman.

Suuri viikko on annettu meille katu-
muksen erityisajaksi. Kirkko on pelastuk-
sen arkki. Kirkko ei kutsu meitä uskon-
nollisiin spektaakkeleihin tai hetken tun-
ne-elämyksiin. Kirkko kutsuu meitä syn-
nin himojen haavoittamia ihmisiä askeet-
tiseen taisteluun Saatanan hajottavia voi-
mia vastaan. 

Me voimme katua Jumalaa vastaan 
kohdistuvaa kapinaamme ainoastaan kir-
kon opetuksen mukaisessa nöyryydessä 
ja särkyneessä sydämessä. Muutoin em-
me löydä tietä elämää eheyttävään katu-
mukseen ja elämän muutokseen. Kirkon 
askeesia ei ole ilman kärsimyksiä, kipuja 
ja menetyksiä. Hyveen tietä reunustavat 
vaivat ja vastoinkäymiset. 

Kirkkoa ei ole olemassa siksi, että 
Kristus kuoli ristillä, vaan koska hän 
nousi ylös kuolleista. Valmistautumi-
semme Jumalan valtakunnan tuloon al-
kaa jo kasteessa ja mirhavoitelussa ja 
jatkuu ehtoollisessa, joka antaa meille 
voiman tulla Kristuksen seuraajiksi ja 

taivaan valtakunnan kansalaisiksi. 
Kääntyminen kohti Jumalaa alkaa, kun 
ihminen myöntää vieraantumisensa Ju-
malasta ja alkaa etsiä häntä. 

Kirkon■pyhissä■■
kilvoittelijoissa■elää■pääsiäinen
Kristus on voittanut maailman, ja tähän 
voittoon sisältyy myös hänen kirkkonsa. 
Kirkko on Kristuksen työtä maan päällä 
ja hänen siunaavan läsnäolonsa paikka 
maailmassa.

Eukaristinen malja ja leipä muistut-
tavat meitä kaikkia yhdistävistä läheisis-
tä siteistä. Ne vaativat meitä luopumaan 
itsekkyydestämme. Kirkon yksinkertai-
nen elämäntapa on haasteellinen esiku-
va meille nykyajan ihmisille rajoittaa ku-
lutusta ja osoittaa kristillistä rakkautta 
lähimmäisille.

Kuolleista ylösnoussut ja iankaikki-
sesti Isän kunniassa elävä Kristus kuu-
luu kirkon elämän ja historian jokaiseen 
päivään, jokaiseen silmänräpäykseen, 
koska hän elää ja on lupauksensa mukai-
sesti kanssamme nyt ja aina. Ylösnou-
semuksen ilo on pyhä salaisuus, joka 
meidän on opittava kokemaan, mutta 
me voimme kokea sen vain, jos opimme 
ensin ristin murhenäytelmän. 

Noustaksemme ylös kuolleista mei-
dän on kuoltava pyhässä katumuksessa 
itsekkyydelle, peloille ja kaikelle, mikä 
tekee langenneen maailman ahtaaksi, 
kylmäksi, köyhäksi ja julmaksi paikaksi. 
Ilman ristinkuolemaa ei ole ylösnou-
semusta, joka on iloa jälleen löydetystä 
elämästä, iloa Jumalan elämästä, jota 
kukaan tai mikään ei ota pois kirkon us-
kollisilta jäseniltä.

Pyhä Johannes Krysostomos (k. 
407) opettaa: ”Jos Jumala ei olisi aiko-
nut herättää meitä kuolleista, jos hänen 
tahtonsa oli, että kaikkien meidän pitäisi 

hävitä olemassaolosta, niin hän ei olisi 
taistellut niin monissa asioissa puoles-
tamme. Hän ei olisi levittänyt taivaita 
yllemme eikä laskenut maata jalkojem-
me alle. Hän ei olisi tehnyt koko tätä 
maailmankaikkeutta, jos se olisi tarkoi-
tettu vain meidän lyhyen elämämme 
ajaksi. Taivas ja maa ja meret ja joet ovat 
pysyväisempiä kuin me ihmiset. Ja kui-
tenkin Jumala halusi aikojen alussa teh-
dä ihmisen kuolemattomaksi. Mutta voi 
sinua ihminen, sinä et sitä halunnut!”

Kirkon pyhissä kilvoittelijoissa elää 
pääsiäinen, he antavat meille mahdolli-
suuden kantaa suurta viikkoa läpi kirkko-
vuoden. Heissä elää ristin ja ylösnou-
semuksen ykseys. Heissä elää Kristus. He 
kulkevat vuosisadasta toiseen tietäen Kris-
tuksen ennalta kertoneen heille, että tässä 
langenneessa maailmassa heillä on surua, 
mutta Jumalan valtakunta on heidän. 

Kristuksen seuraajille on luonteen-
omaista kirkon terapeuttinen henki, joka 
kantaa maailman syntejä eikä sälytä nii-
tä toisten kannettaviksi. Maailma tarvit-
see kipeästi kirkon parantavaa henkeä 
voittaakseen ihmisten elämää hallitse-
van ahneuden, hyötyajattelun ja ulko-
kultaisuuden.

Kirkon pyhät ihmiset kutsuvat mei-
tä, he yhä todistavat elämällään Kristuk-
sesta. Kristus, pääsiäisen mysteerio elää 
– elämänlanka ei ole katkennut. 

Kristus nousi kuolleista – totisesti 
nousi!

■n Isä■Jarmo■Hakkarainen

Calivas, Alkiviadis C.
1992 Great Week and Pascha in the Greek Or-
thodox Church. Brookline.
Hakkarainen, Pentti
1979 Kirkko – uusi todellisuus. PSHV. Joen-
suu.
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Kristus antaa kaikille 
voiman voittaa synnit 
ja tulla osallisiksi hänen 
voitostaan. 
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Syvyyttä kirkkolauluun

tus-, nukutus- ja kipulääkkeiden käyttöä 
potilailla. Tasainen tempo, legatolinjat, 
pehmeät rytmit, musiikin ennustetta-
vuus, yksinkertaiset jatkuvat melodiat ja 
suppeat äänentaajuuden vaihtelut mu-
siikissa edesauttavat rentoutumista ja 
ahdistuneisuudesta vapautumista. Myös 
hiljainen äänenvoimakkuus ja ei-rytmi-
syys musiikissa rauhoittavat. Yksiääni-
nen musiikki on tutkimusten mukaan 
moniäänistä musiikkia rauhoittavam-
paa.

Hän lisää, että musiikki lisää mieli-
hyvän tuntemuksia.

– Musiikin kuunteleminen, soitta-
minen, johtaminen, luominen ja laula-
minen saa aivoissa erittymään endorfii-
nejä. Näillä mielihyvähormoneilla on 
voimaa jopa muuttaa ihmisen henkistä 
tilaa sekä vahvistaa ihmisen immuni-
teettia tulehduksia vastaan.

Pyhä■laulu
Pian nimi assosioituu meditatiiviseen 
rukouslauluun ja Hildegard von Bin-
genin laulujen tulkintoihin. Hiljaisen 

Pyhä laulu 
Pia Skibdahl sanoo, että 
pyhä laulu hoitaa ja auttaa 
pääsemään Jumalan pyhyyden 
äärelle.

L
aulajatar Pia Skibdahl aloitti or-
todoksisen kirkkomusiikin 
opinnot Joensuun yliopistossa 
viime syksynä. Hän opiskelee 

laulu- ja äänipedagogisen työnsä ohessa, 
musiikin alalla Pia on työskennellyt jo 
kolmisenkymmentä vuotta. Sibelius-
Akatemiasta hän valmistui 1990-luvun 
alussa. Laulupedagogina häntä kiinnos-
taa äänen hoitavat, luovat ja terapeutti-
set ominaisuudet, ja nykyisin hän keskit-
tyy hoitavaan ääniterapiaan sekä laulaji-
en valmentamiseen.

Hoitava■ääni
Pia sanoo, että musiikilla on vetovoimaa, 
ihmiset rakastavat laulamista. 

– Olen työskennellyt monien niin 
sanottujen laulutaidottomien kanssa, 
jotka ovat löytäneet itsestään sisäisen 
laulajan. 

Työkokemuksensa perusteella hän 
tietää, että ongelmien taustalla saattaa 
olla ikäviä kokemuksia laulamisesta esi-
merkiksi kouluajoilta tai muita trau-
maattisia tapahtumia. Pia on kuitenkin 
vakuuttunut, että jokaisella ihmisellä on 
mahdollisuus oppia laulamaan ainakin 
helppoja ja yksinkertaisia sävelmiä.

– Ääniterapialla voidaan hoitaa ja 
jopa parantaa erilaisia sairauksia. Tie-
teellisten tutkimusten mukaan kuoro-
laululla on mielialaa hoitavaa ja kohotta-
vaa vaikutusta masennussairautta hoi-
dettaessa, Pia toteaa. 

– Tutkimusten mukaan äänen hoita-
vuus perustuu äänen värähtelyyn ihmis-
kehossa. Kehoon johdetut äänet aiheut-
tavat vastinresonanssin, joka vaikuttaa 
aineenvaihduntaan ja keskushermoston 
siirtäjäaineisiin. Kun kehon kudokset al-
kavat värähdellä äänen taajuuksien mu-
kaisesti, verenkierto ja aineenvaihdunta 

tehostuvat. Tämä voi edistää kudosten 
elpymistä, palautumista ja toipumista 
häiriötilasta.

Pia kertoo, että eri äänteet ja sävel-
korkeudet värähtelevät ihmiskehon eri 
paikoissa. 

– Ortodoksisessa kirkkomusiikissa 
paljon laulettu a-vokaali värähtelee rin-
takehän ja sydämen alueella ja hoitaa 
samalla tätä alutta. Rukouksellista aa-
men-sanaa laulettaessa ääni värähtelee 
vuoroin rinnan ja päälaen alueilla.

Yhden■äänen■keskittynyt■laulaminen
Ääniterapian keskeinen idea on yhden 
äänen keskittynyt laulaminen, hän sa-
noo. Yhtä säveltä laulettaessa kokemuk-
sen tulisi olla kehollinen, äänen ja kehon 
välisestä suhteesta kiinnostunut pedago-
gi muistuttaa. 

– Musiikkiterapeuttinen tutkimus 
on havainnut, että yksinkertainen ääni 
etenee hermostossa paremmin kuin mo-
nimutkainen ääni. Huilun sinivärähtele-
vä ääni rauhoittaa ja rentouttaa. Matalat 
siniäänet etenevät kehossa esteettömästi 
ja tasaisesti ja läpäisevät myös ihmiske-
hon lihaksiston. Rauhoittavalla musiikil-
la lääkärit ovat voineet vähentää puudu-
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n Pia keskittyy hoitavaan 
ääniterapiaan ja laulajien 
valmentamiseen.
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Syvyyttä kirkkolauluun

rukouslauluperinteen parissa hän on toi-
minut aktiivisesti jo 15 vuotta. Hän on 
levyttänyt rukouslauluja, vetää pyhän 
laulun retriittejä ja opettaa antiikin kris-
tillistä laulutapaa. Ortodoksiseen kirk-
koon Pian johdatti yllättäen kirjallisuus, 
ei varhaiskristillinen tai bysanttilainen 
lauluperinne. 

Antiikin varhaiskristilliseen laulu-
perinteeseen Pia tutustui Iegor Rezni-
koffin johdolla, joka lanseerasi pyhän 
lauluperinteen Suomeen 1980-luvulla. 
Hiljainen rukouslaulu eroaa vallitsevas-
ta länsimaisesta laulamisen käsityksestä 
siinä, että sen lähtökohtana on yhden ää-
nen hiljainen laulaminen, sen kuuntele-
minen ja syvällinen kokeminen. ”Hiljai-
nen rukouslaulu voi johdattaa sydämem-
me hiljaisuuteen, jossa kuulemme kuin 
kirkkaan hetken häivähdyksenä Juma-
lan äänen profeetta Elian tapaan lempe-
ässä tuulessa, ei myrskyssä eikä pauhi-
nassa.” (Hilkka-Liisa Vuori) 

– Pyhän laulun ensimmäinen tehtä-
vä ei ole hoitaa tai parantaa ihmistä vaan 
auttaa häntä pääsemään pyhän äärelle, 
Pia sanoo. Reznikoff puhuu pyhästä tai-
teesta, jolle on ominaista ihmisten koke-
mus suorasta vuorovaikutuksesta kor-
keimpien voimien kanssa.

Pia kertoo, että ensimmäisinä kris-
tillisinä vuosisatoina pyhiä tekstejä lau-
lettiin ja juutalaisen tavan mukaan resi-
toitiin. Ymmärrettiin, että lauletulla 
tekstillä on kaksoisvaikutus. Pyhiä teks-
tejä laulettaessa ihmisen tunne-elämän 
syvät tasot avautuvat. Pyhä laulu voi joh-
dattaa hiljaisuuden ja läsnäolon tilaan, 
joka avaa väylän oman sisimmän tutki-
miselle. Se voi auttaa oivaltamaan syväl-
lisiä havaintoja omasta itsestä. Hiljaisel-
la rukouslaululla voidaan tavoittaa ihmi-
sen normaalitietoisuudesta poikkeava 
ylemmän tietoisuuden taso, muuntunut 
tietoisuus, jolla koetaan hengellisiä ko-
kemuksia, kuten rakkautta, armollisuut-
ta, lempeyttä, rauhaa, kiitollisuutta ja 
luottamusta. Jumalan kohtaamiseen, 
hengelliseen maailmaan astumiseen, si-
sältyy oman sisäisen todellisuuden koh-
taaminen. Metropoliitta Emilianoksen 

mukaan ihminen on Jumalan kuva, ja 
hänelle on annettu oikeus löytää Jumala 
itsestään salatulla ja mystisellä tavalla.

Ihminen■on■onnellisimmillaan
Pian mukaan ihminen on onnellisimmil-
laan, kun hän ylistää Jumalaa laulamalla. 

– Pyhän laulun lähtökohta on kui-
tenkin aina tekstissä. Pyhä teksti puhut-
telee ihmistä, siinä on valtava voima. 
Hiljainen rukouslaulu syventää pyhien 
tekstien ymmärrystä. Laulamisen kehol-
lisuus avaa tekstien merkityksiä eri ta-
valla kuin jos niitä vain ajateltaisiin tai 
puhuttaisiin. Tämä saattaa johtua siitä, 
että musiikki aktivoi molemmat aivo-
puoliskot, jolloin aivot pystyvät muodos-
tamaan tekstistä paremman kokonais-
kuvan. Pyhä teksti konkretisoituu kehon 
kokemuksellisella tasolla ja näin syven-
tää ihmisen ymmärrystä tekstistä.

Kuitenkin Pia pohtii, että rukouslau-
lu eroaa uskonnollisesta taidemusiikista. 
Kun romanttisen ajan uskonnollinen 
musiikki herättää voimakkaita hartaita 
ja sentimentaalisia tunteita, niin pyhä 
laulu hiljentää mielen, lävistää ihmisen 
sydämen ja koko hänen olemuksensa ja 
johdattaa häntä rukoukseen ja Jumalan 
läheisyyteen. 

– Mielikuvat vähenevät, koetaan yh-
teyttä elämää korkeampaan, jumalalli-
seen. Pyhä laulu voi nostaa ihmisen niin 
sanottuun huippukokemukseen. Huip-
pukokemuksen muuntuneessa tajunnan 
tilassa ihminen ymmärtää ja oivaltaa to-
dellisuutta laajemmalla, syvällisemmällä 
ja symbolisemmalla tavalla ja jopa löytää 
uusia ratkaisuja ristiriitoihinsa. Huippu-
kokemuksia kuvataan ihmisen toimintaa 
ja elämänasennetta muuttavina tapahtu-
mina. Ne lisäävät myös ihmisen luovuut-
ta, joka on aina jumalallista alkuperää.

Miten■pyhää■laulua■lauletaan?
Pia painottaa, että uskonnollisen ja py-
hän laulun välillä on tehtävä ero. Bachin 
uskonnolliset passiot saavat ihmisen 
tunteilemaan ja hetkittäin ajattelemaan 
Jumalaa, mikä sinänsä on hyvä asia. Ne 
koskettavat lähinnä ihmisen tunne-elä-

mää, mutta pyhällä laululla on toinen 
funktio.

Pian mukaan pyhää laulua tulisi lau-
laa sisäistyneesti ja rukouksellisesti. On-
gelmana hän pitää äänen kokemista ja 
tekemistä liian pinnallisesti ja teknisesti.

– Ääni ei saisi olla mekaaninen vaan 
laulettaessa tulisi aistia oman äänen re-
sonanssi kehossa. Lisäksi tulisi kehittää 
kykyä kuunnella kehollaan vierustoveri-
aan ja oppia aistimaan hänen resonans-
siaan niin keholla kuin sydämelläkin. 
Näin katoaa subjektiivisuutta korostava 
”minun oma lauluni” -asenne, ja laulajat 
voisivat saavuttaa ”meidän yhteisestä 
suustamme ja sydämestämme nousevan 
laulun” -tason, Pia opastaa. 

Pia näkee tärkeänä, että laulaminen 
ymmärrettäisiin tekniikkaa suuremmaksi 
lahjaksi, jumalalliseksi lahjaksi, joka on 
annettu ihmiselle Jumalan ylistämistä 
varten.

– Jumalanpalvelusmusiikin ohjel-
miston tulisi vastata kuoron musiikillista 
taitavuutta. Se ei saisi olla liian vaikeaa 
vaan mieluummin yksinkertaista, jotta 
se sitten hallittaisiin ja osattaisiin. 

Pia ei spekuloi, tulisiko kirkkomusii-
kin olla yksi- vai moniäänistä. Hänen mie-
lestään molempia laululajeja tarvitaan. 

– Itse pidän bysanttilaisesta musii-
kista. Varhaiskristillinen laulumusiikki 
oli tiettävästi yksiäänistä. Neliääninen 
satsi on valitettavasti vaikea saada soi-
maan hyvin. Ja kirkkokuorolaisista on 
aina pulaa, Pia harmittelee.

Kirkkolaulu on Pian mukaan arvo-
kas ja tärkeä tehtävä. 

– Kun ihmiset seisovat laulamansa 
tekstin takana, avaudutaan pyhyydelle. 
Laulun läpäisee ja ympäröi rukoukselli-
suus. Laulutapa on sisäistynyt. Tällöin 
laulajat eivät vain itse kohoa rukouksen 
tilaan vaan auttavat kaikkia jumalanpal-
veluksissa rukoilevia pyhyyden äärelle. 

Pian mukaan aito kirkkolaulu ei häi-
ritse ihmisen mahdollisuutta syventyä 
rukoukseen, vaan se johdattaa kuulijaa 
kohti Jumalan valtakuntaa.

■n Marita■Sjöberg

– Pyhän laulun ensimmäinen tehtävä ei ole hoitaa tai parantaa 
ihmistä vaan auttaa häntä pääsemään pyhän äärelle, Pia sanoo. 
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Pahan todellisuus

Isä Markus Aroman koosta-
massa suomennoksessa isä 
Paul Evdokimovin ja isä Ale-
xander Schmemannin teksteis-
tä pohditaan suhdettamme 
elämään.

K reikan kielessä sanat symboli ja 
paholainen ovat peräisin samasta 
kantasanasta ja ilmaisevat täten 
voimakkaasti kahta vastakkaista 

todellisuutta. Paholainen on jakaja, joka 
erottaa kaikki yhteydestä ja pyrkii saatta-
maan ihmisen äärimmäiseen yksinäisyy-
teen. Toisaalta symboli yhdistää, rakentaa 
siltoja ja luo jälleen yhteyden. Evanke-
liumin kertomus gerasalaisesta miehestä 
osoittaa selvästi pahan olemuksen, kun 
Kristus esittää paholaiselle pelottavan ky-
symyksen: ”Mikä on sinun nimesi?” Juu-
talaiselle jonkin esineen tai asian nimi il-
maisi tämän kohteen olemuksen ja kohta-
lon. Sen vuoksi Kristuksen kysymys tar-
koitti, kuka sinä olet, mikä on sinun kohta-
losi ja mikä on sinun salattu olemuksesi. 
Ja demoni vastaa: ”Nimeni on Legioona, 
sillä meitä on monta.” (Luuk. 8:30) 

Jyrkkä siirtyminen minusta meihin il-
maisee pahan toiminnan perusolemuksen 
maailmassa. Jumalan luoma, syytön, via-
ton ihminen hajotetaan erillisiksi osiksi, ja 
tämä on helvetti. Sekä kreikan sana haades 
että heprean she’ol tarkoittavat pimeää 
paikkaa, jossa yksinäisyys kaventaa ihmi-
sen olemassaolon äärimmäiseen demoni-
seen itsekkyyteen. Ihminen katselee itse-
ään kuin peilistä, joka moninkertaistaa hä-
nen kasvonsa, eikä hän näe ketään muuta.

Vaikka vanha kirkko ei koskaan ole 
pyrkinyt systemaattisesti määrittelemään 
pahuuden olemusta, se on kuitenkin aina 
syvästi tiedostanut ja uskonut pahuuden 
olemassaoloon, eli se on aina tuntenut pa-
holaisen. Jotkut ovat yrittäneet selittää ja 

järkeistää pahan kokemista ja olemassa-
oloa puhumalla jonkin poissaolosta ja 
puuttumisesta. Ja tuo puuttuva on hyvä. 

He vertaavat pahuutta pimeyteen, joka 
ei ole mitään muuta kuin valkeuden poissa-
oloa ja joka katoaa, kun valkeus ilmestyy. 
Mutta tämä ei ole Raamatun ja kirkon nä-
kemys asiasta. Kirkon raamatullisessa ko-
kemuksessa paha ei ole pelkästään jonkin 
poissaoloa, vaan nimenomaan jonkin läs-
näoloa. Se on pimeän ylijärjellisen todelli-
suuden selvää kokemista, jonka alkuperää 
me emme aina kykene selvästi ymmärtä-
mään. Mitä enemmän jotkut ihmiset tunsi-
vat Kristusta ja näkivät hänen valkeutensa 
ja hyvyytensä, sitä enemmän he vihasivat 
häntä. Pahan kokeminen voimaksi, joka to-
della yrittää ottaa meidät haltuunsa ja ohja-
ta meidän tekojamme, on aina ollut kirkon 
ja kaikkien niiden kokemus, jotka yrittävät 
vähäisessäkin määrin parantaa itseään. 

Paaston■kilvoitus
Kristillinen kirkko on laskeutumassa suu-
reen paastoon, valmistautumisen ja kilvoi-
tuksen aikaan. Vanhan kirkon traditiossa 
pääsiäisen suuren viikon lauantaina kate-
kumeenit eli kasteoppilaat vastaanottivat 
pyhän kasteen. Nykyaikainen ihminen, jo-
pa ortodoksikin, on hyvin hämmästynyt 
huomatessaan, että kasteliturgia alkaa pu-
heella Paholaiselle, sillä Paholaisella ei to-
dellakaan ole mitään sijaa hänen uskon-
nollisessa katsomuksessaan. Hänestä ko-
ko kysymys kuuluu pikemminkin keskiai-
kaiseen taikauskoisuuteen ja alkukantai-
sen ihmisen mielenlaatuun. Monet jopa 
vaativat näiden eksorkismien eli rukous-
ten pahasta luopumisen puolesta jättämis-
tä pois liturgiasta. Ei-ortodoksit menevät 
usein vieläkin pitemmälle, sillä he halua-
vat vapauttaa Uuden testamentin sen van-
hentuneesta maailmankuvasta, jota heille 
juuri edustaa demonologia eli oppi pahuu-
den olennoista ja voimista.

Niin kuin Kristus itse puhutteli demo-
neja, niin myöskin me puhumme ennen 
kastetta Paholaiselle. Tässä kohdin tulee 

selvästi esille kristillinen sanan ymmärtä-
minen, koska sana ymmärretään ennen 
kaikkea voimaksi. Nykyään sana on kadot-
tanut tuon kristillisen merkityksensä ja sii-
tä on tullut ainoastaan järjen välikappale. 
Mutta Raamatun julistuksessa sana aina 
merkitsee voimaa ja elämää. Jumala loi 
maailman sanallaan, ja sen vuoksi sanalla 
on sekä luomis- että myös tuhovoima. Sa-
nat eivät välitä meille ainoastaan ajatuksia 
ja käsitteitä, vaan ennen kaikkea myönteis-
tä ja kielteistä hengellistä todellisuutta. 
Eksorkismit eivät ole mitään selityksiä ei-
vätkä pelkkää puhetta, jonka tarkoituksena 
on todistaa jostakin, joka alusta lähtien vi-
haa, valehtelee ja tuhoaa, vaan ne ovat py-
hän Johannes Krysostomoksen mukaan 
pelottavia ja ihmeellisiä avunhuutorukouk-
sia, jotka tuhoavat demonisen maailman 
pahuuden. Tästä alkaa ihmisen koko ole-
muksen eheyttäminen ja ennalleen palaut-
taminen.

Kun alkukirkko tajusi olevansa ”Kris-
tuksen sotaväki”, Jumalan kansa, joka on 
asetettu taistelemaan vihollisen hajottavia 
voimia vastaan, se tiesi, että tässä taiste-
lussa on päämääränä joko iankaikkinen 
elämä tai kuolema. Vaikka Kristus on voit-
tanut pahan kuolemallaan ja ylösnou-
semuksellaan, niin paha ei ole vielä antau-

Mitä kirkko opettaa?

n Kristuksen alasastuminen, Kuolema ja Tuonela 
sidotaan.
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tunut. Päinvastoin Raamatun mukaan 
se kuolettavasti haavoittuneenakin käy 
viimeiseen ja voimakkaimpaan taiste-
luunsa. 

Se ei voi tehdä mitään Kristusta vas-
taan, mutta se voi tehdä paljon meitä 
vastaan. Tässä taistelussa kirkko on aina 
muistanut Kristuksen sanat: ”Tämä laji 
ei lähde ulos muulla kuin rukouksella ja 
paastolla.” (Matt.17) Paasto Raamatun 
traditiossa on aina yhteydessä aitoon ja 
syvään rukoukseen. Se on nähty voi-
makkaana aseena siinä taistelussa, joka 
tähtää kristillisen elämänkatsomuksen 
mukaisesti hengen voittoon aineesta, ai-
neen henkistämiseen.

Jo varhainen kirkko näki paastokil-
voituksen päämääränä olevan Jumalan 
armon avulla palauttaa sisäinen maail-
mamme järjestykseen ja rauhaan (Joh. 
14:27). Nämä ihmisyytemme syvim-
pään olemukseen eli jumalakuvaamme 
liittyvät hengellisesti rakentavat ainek-
set saavat syvimmän ilmauksensa eu-
karistiassa, pyhässä ehtoollisessa. 
”Koska leipä on yksi, niin me monet 
olemme yksi ruumis; sillä me olemme 
kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.” 
(1. Kor. 10:17). Eukaristiassa me koh-
taamme ykseyden, jonka esikuvana on 
rakkauden täydellisin ja syvin esikuva, 
Pyhä Kolminaisuus. Siksi on luonnol-
lista, että eukaristialla on kirkon elä-
mässä keskeinen paikka, joka julistaa 
ykseyttä ja joka voidaan elää ja kokea. 
Varhaiskristillinen huudahdus ”Tule, 
Herra Jeesus!” päättää liturgisen ruko-
uksen ja viittaa ylösnousseen Herran 
toiseen tulemiseen.

Juuri tämä nykyistyy jo tässä ja nyt 
kirkon jokaisessa eukaristiassa. Jumala 
tulee ja antaa itsensä meille ravinnoksi, 
sielumme ja ruumiimme parannuksek-
si, ja me tulemme osallisiksi loppumat-
tomasta rakkaudesta.

Paul Evdokimov: The Struggle With God 

Alexander Schmemann: Of Water and the Spirit

Arkkipiispan kolumni

Ortodoksinen maailmamme koki viime vuonna suuria menetyksiä, 
kun patriarkat Antiokiassa, Bulgariassa ja Egyptissä saivat Jumalalta 
kutsun taivaan kirkkauteen. Antiokian patriarkka Ignatios oli kuol-

lessaan 92-vuotias, Bulgarian patriarkka Maksim 98 vuotta ja Egyptin kop-
tikirkon päämies Shenouda 89-vuotias. He kaikki saivat elää pitkään, kuten 
kerran vanhan testamentin patriarkat Abram, Iisak Jaakob.

Modernin länsimaisen työurakäsityksen mukaan Antiokian, Bulgarian ja 
Egyptin patriarkat olivat työssä liian pitkään. Oliko niin, että vanhuuden hau-
rastamat patriarkat eivät olleet ajan hermolla, maailma muuttui ja moni uu-
distus jäi tekemättä?

Ortodoksisessa maailmassa on valittu jo vuosisatojen ajan patriarkoiksi 
lähes poikkeuksetta vanhempia miehiä. Tällä perinteellä on oma historian 
pitkästä kokemuksesta kasvava viisautensa. Se kertoo siitä, miten ortodoksi-
nen kirkko käsittää paikkansa muutoksissa.

Moderni maailma on nopealiikkeinen. Meitä patistetaan tuloksiin ja 
myös kirkkoa vaaditaan taipumaan ajan vaatimuksiin. Edesmenneet patriar-
kat kokivat elämänsä aikana kaiken tämän. vaatimuksia demokratiasta ja ta-
sa-arvosta säestettiin Lähi-idässä, Bulgariassa ja Egyptissä myös paljastuksilla 
patriarkkojen korruptoituneisuudesta tai saamattomuudesta. He eivät syy-
töksissä horjuneet, vaan pysyivät tehtävissään ja vetosivat siihen, että kirkos-
sa muutoksia ei tehdä huutoäänestyksillä. Kirkon uskovien jäsenten ja papis-
ton enemmistö pysyi uskollisena patriarkoille heidän elämänsä loppuun asti. 

Kirkko muuttuu ja uudistuu, mutta omalla tavallaan. vanhojen patriark-
kojen johtamat kirkot Lähi-idässä, Bulgariassa ja Egyptissä eivät ehkä olleet 
muutosten eturintamassa, mutta kirkot antoivat ihmisille muutosten tuulissa 
turvaa, toivoa ja kallion, jossa parempaa huomista lupaavia poliittisia muu-
toksia voitiin katsoa historian perspektiivillä. Kirkko on nähnyt hyviä vallan-
vaihdoksia, mutta myös kaappauksia, joissa edistyksen nimissä ihminen on 
ottanut itselleen Jumalan paikan.

Kirkko■muuttuu■omilla■ehdoillaan
Ortodoksinen kirkko ei muutu yhteiskunnan vaatimuksesta vaan omilla eh-
doillaan ja omalla tempollaan. Apostolisiin isiin kuuluvassa Hermaan Paimen 
-kirjassa kirkon muutosta kuvataan nuortuvan vanhan naisen hahmossa. 
Harmaahiuksinen nainen muuttuu katumuksen kautta uudelleen nuoreksi 
morsiameksi. Tällaiseen muutokseen patriarkat Ignatios, Maksim ja Shenou-
da johtivat elämänsä aikana kirkkojaan.

Kirkko uudistuu ja uudistaa antamalla meille oman elinpiirimme rinnal-
le oman aikakäsityksensä. Siinä keskiajan hymnit, rukoukset, suitsutus ja tuo-
hukset avaavat meille uusia ja tuoreita näkökulmia ajattomaan vanhuuteen ja 
viisauteen.

■n Karjalan■ja■koko■Suomen■arkkipiispa■LEO

Kirkon aika 
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n  Metropoliitta Ambrosius luennoi liturgisen uudistuksen ongelmista kirkossamme.

M
iten yhdistetään liturgian 
perinteet ja nykymaail-
man haasteet? Millainen 
on ortodoksian kuva kir-

kon ulkopuolella? Osaammeko antaa oi-
keita vastauksia ihmisten ongelmiin? 

Näitä pohtimassa Sofian kulttuuri-
keskuksessa olivat paikalla lähes kaikki 
hiippakunnan virassa olevat papit ja hei-
dän lisäkseen monia aktiivisia eläkeläi-
siä. Keskeisesti mukana oli myös 30 
vuotta sitten kuolonuneen nukkuneen 
isä Alexander Schmemannin henki 
ja opetukset.

Helsingin hiippakunnan papiston täydennyskoulutuspäivillä 
tammikuun lopussa pohdittiin kirkon ydinkysymyksiä ja niiden 
merkitystä nykymaailmassa. Teemana oli ”Ortodoksinen läsnä-
olo ja missio monikulttuurisessa yhteiskunnassa”.

Hiippakunta kouluttaa

”Liturgisesta getosta”
arkipäivän liturgiaan

Isä Alexanderin liturginen uudistus 
ja persoona ovat vaikuttaneet voimak-
kaasti Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja 
sen papistoon. Monilla paikalla olijoista 
oli lämpimiä henkilökohtaisia muistoja 
kohtaamisista. Hiippakunnan uusi teolo-
ginen sihteeri, teologian tohtori Michael 
Hjälm, on arvostettu Schmemann-tutki-
ja, joka on perehtynyt erityisesti jumalan-
palveluksen teologiaan. Hänen alustuk-
sensa Schmemannin merkityksestä litur-
gisen elämän itseymmärrykselle ja kehi-
tykselle sai aikaan vilkasta keskustelua ja 
mielipiteiden vaihtoa. 

Liturgia■on■kirkon■ydin

Koulutuspäivien avauspuheenvuorossa 
metropoliitta Ambrosius totesi, että toi-
mittaessaan pyhää liturgiaa papisto on 
vahvasti mukana kirkon ydinkysymyk-
sissä.

– Schmemannin liturginen uudistus 
on ollut valtava uudistus kirkollemme. 
Se avasi historiallisia lukkoja, joita vuo-
sisatojen aikana oli kasautunut liturgian 
toimittamiseen. On hyvä pohtia, mitä tä-
mä uudistus merkitsee meidän ajassam-
me. 

Kirkko on ollut viime aikoina usein 
esillä julkisessa sanassa, ei niinkään mis-
sionsa, vaan kanoniensa vuoksi. Pappien 
poliittinen osallistuminen, avioliittoky-
symykset, luostarin johdon asema tai 
kirkkomuseon resurssit ovat herättäneet 
median uteliaisuutta. 

– Kirkon ydinelämän kannalta ne 
ovat aika marginaalisia kysymyksiä, mut-
ta saavat isommat mittasuhteet, jos em-
me osaa argumentoida niitä mielekkäällä 
tavalla. Elämme moniuskoisessa yhteis-
kunnassa, jossa meidän pitäisi pystyä 
vastaamaan toisuskoisten kysymyksiin. 
Emme ole kyenneet vastaamaan siihen, 
mikä kirkon syvin olemus on. 

Ortodoksisen kirkon suuri eku-
meeninen panos on rikas jumalanpalve-
luselämä. Kirkon kauneus, pyhyys, hen-
gellinen kosketus, kirkkomusiikki ja 
kirkkotaide koskettavat myös ortodoksi-
sen kirkon ulkopuolella eläviä ihmisiä. 

– Kirkkomme on pitänyt voimak-
kaasti esillä myös yhteyttä näkyvän ja 
näkymättömän maailman välillä. Monis-
sa kirkkokunnissa tuntuu olevan aika 
ohut näkemys tuonpuoleisesta. Niissä ei 
puhuta pyhistä ihmisistä eikä enkeleistä, 
hän sanoi.

Ei■vain■jumalainen■näytelmä■
Kirkkomme perinteinen tehtävä toteu-
tuu oman rukouksemme kautta voimak-
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kaimmin yhteisessä jumalanpalveluk-
sessa. Siihen voi Ambrosiuksen mielestä 
liittyä myös riskejä. Vaarana on kirkon 
jääminen yksipuolisesti liturgiseksi yh-
teisöksi, ikään kuin se olisi vain jumalan-
palvelusta varten, folklorea tai historial-
linen näytelmä. 

– Kirkossa on paljon muutakin tär-
keää. Mitä muuta pappi tekee kuin toi-
mittaa jumalanpalveluksia ja muita kir-
kollisia toimituksia? Se kysymys meidän 
on nostettava esiin käytännön tasolla 
seurakunnissa. Olennaista kirkon itse-
ymmärryksessä on, että liturgia nousee 
kirkon yhteisestä elämästä ja yhteisestä 
uskosta. Ennen teoriaa tulee kuitenkin 
praksis eli käytäntö.

On tärkeää nähdä liturgia monesta 
näkökulmasta, historiallisesta, mutta 
myös nykypäivän tarpeista.

– Liturgia on rikas kokonaisuus. Ku-
kaan diakoni, pappi tai piispa ei voi kopi-
oida vanhaa. Liturgia on tuotava uusin 
tavoin tähän hetkeen. Jumalanpalveluk-
sessa papilla pitäisi olla ainakin yksi yh-
tymäkohta nykytilanteeseen.

Miten■muutetaan■puheet■teoiksi
Kirkko ja papisto joutuvat kohtaamaan 
monenlaisia ajankohtaisia haasteita. 
Niitä riittää pukeutumisesta kysymyk-

seen naisen asemasta.
– Millaisen kuvan annamme itses-

tämme kirkon ulkopuolella? Pukeudum-
meko papin viittaan vai siviilivaatteisiin? 
Kysymys naisten osallistumisesta juma-
lanpalveluselämään on meille ortodok-
seille tärkeä. Keskustelu siitä tulee jatku-
maan. Meidän on löydettävä uusia muo-
toja ja tilaisuuksia naisten osallistumi-
selle. En ota kantaa naispappeuteen, 
mutta nykyisin jumalanpalveluselämä 
on "miesten show", Ambrosius totesi. 

Ekologia ja kestävä kehitys ovat ny-
kymaailman keskeisiä haasteita, joita 
patriarkkamme Bartolomeos on tuo-
nut voimakkaasti esiin. 

– Millä tavalla integroimme patriar-
kan opetuksen omaan seurakunnalliseen 
elämäämme ja käytäntöön? Vihreä liike 
on nostanut Suomessa ja muualla Eu-
roopassa esiin niitä kysymyksiä ympä-
ristöstä ja luonnon hyväksikäytöstä, jot-
ka ovat eläneet omassa perinteessämme. 
Askeesi, paasto ja yksinkertaisen elämän 
perinne ovat läsnä puheissamme, mutta 
on aiheellista kysyä, mitä olemme teh-
neet.

Käytännön rauhantyö on kiperä ky-
symys kaikille kirkoille ja suurille uskon-
noille. 

– Suomessa rauhantyön eturinta-

n Tarkkaavaisesti 
kuuntelivat isä Timo 
Tynkkynen (edessä) sekä 
isät Andrei Sotsov, Teo 
Merras ja Jyrki Penttonen.

massa on Martti Ahtisaari ja monet 
muut yhteiskunnan aktiivit, emme me. 
Puhumme oikein, mutta sanat eivät 
muutu teoiksi.

Myös yleiseettiset kysymykset yh-
teiskunnallisesta oikeudenmukaisuu-
desta, jakamisesta, tasa-arvosta voivat 
jäädä sanahelinäksi. 

– Puhumme etiikasta kaikissa kir-
koissa, mutta kuinka paljon nämä kysy-
mykset näkyvät kirkon ajattelussa, toi-
minnassa ja käytännössä opetuksen ul-
kopuolella, hän kysyi.

Myös suhtautuminen rasismiin ja 
sen muotoihin vaatisi rohkeita kannan-
ottoja. Rasismi ei ole vain määrittelyky-
symys. Iholtaan tummat, islaminuskoi-
set, sukupuolisiin vähemmistöihin kuu-
luvat, juutalaiset ja suomenruotsalaiset 
joutuvat arkielämässään ottamaan vas-
taan solvauksia ja uhkailuja. He eivät 
kuulu ”meidän joukkoomme”. Silti he 
kaikki ovat Jumalan kuvia, kukin omalla 
tavallaan. Miten kohtaamme heidät käy-
tännön elämässä? 

Arkipäivän■liturgia
Kirkkoherra Markus Aroma tapasi isä 
Alexander Schmemannin vieraillessaan 
pyhän Vladimirin seminaarissa Yhdys-
valloissa.

Hiippakunta kouluttaa
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– Hänellä oli todellakin aivan erityi-
nen rakkaus Suomen kirkkoa kohtaan. 
Hänen merkityksensä liturgian uudista-
misessa on ollut meille tärkeä. Schme-
mann ei kuitenkaan kiinnittänyt huo-
miota liturgian jälkeiseen elämään. Sosi-
aalinen ulottuvuus jäi vähemmälle.

Juuri siihen, liturgian viemiseen ul-
komaailmaan ja nykyisiin olosuhteisiin, 
pitäisi isä Markun mielestä panostaa 
enemmän.

– Jokaisessa kadunkulmassa on alt-
tari, jossa voimme jatkaa palvelemista. 
Yleinen ortodoksien puute tälläkin het-
kellä on se, että elämme jonkinlaisessa 
liturgisessa getossa, josta ei kasva sosi-
aalista toimintaa.

Liturgian kauneus ja lumovoima voi 
houkutella liikaa.

– Meillä on sama kiusaus kuin ope-
tuslapsilla Taaborin vuorella: jäädään 
tänne eikä mennä kärsivien joukkoon. 
Jos liturgia ei toteudu rakkauden teois-
sa, se jää vain puolinaisesti toteutuneek-
si. 

Isä Markun mielestä olisi pyrittävä 
luomaan kirkon vanhan perinteen poh-
jalta sellaista uutta, joka heijastaa litur-
gian syvintä olemusta nykymaailmaan 
sopivalla tavalla, jonkinlainen arkipäi-
vän liturgia.

Hämmästys■ja■ilo■saa■näkyä
Seminaarin toisena päivänä kyseltiin, 
miten toteutamme parhaiten papin mis-
sionääristä tehtävää nyky-Suomessa? 
Michael Hjälmin alustukseen komment-
tipuheenvuorot olivat valmistaneet isät 
Teemu Toivonen ja Teo Merras.

Isä Teemu kertoo kuunnelleensa Yle 
Uutisten Suora linja -ohjelmaa, jossa ky-
syttiin, miksi ortodoksinen kirkko ei to-
teuta yhteiskuntavastuutaan suurista 
rikkauksistaan huolimatta.

– Kysymys perustuu mielikuvaan 
ortodoksisesta kirkosta, mutta mistä 
mielikuva muodostuu?

Liittykö se siihen, että kirkko on kes-
kittynyt liiaksi jumalanpalvelukseen ja 
unohtanut elämän sen ulkopuolella? isä 
Teemu kysyy ja viittaa metropoliitta 
Anthony Bloomin näkemykseen, jon-
ka mielestä olemme jääneet eukaristisen 
liturgian vangeiksi.

Jumalanpalveluksessa pappi voi 
näyttää oman innostuksensa Jumalan 
läsnäolosta.

... 
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Hiippakunta kouluttaa

– Hämmästys ja ilo saa näkyä, sen 
pitää näkyä. 

Perinteet ja traditio ovat tärkeitä, 
mutta niitä on uskallettava tarkastella 
myös nykyisyyden valossa. Jos vain pön-
kitämme vanhoja rakenteita miettimät-
tä, mitä ne meille merkitsevät, tuemme 
museota, emme elävää kirkkoa.

– Liturgian uudistuksen sijaan pu-
huisin pyrkimyksestä löytää uudelleen 
liturgian alkuperäisiä tapoja. Ymmärtä-
mättä niitä vaivumme ritualismiin. Jotta 
kirkkomme pysyy elävänä nykymaail-
massa, meidän on kyettävä löytämään 
jotain uutta, isä Teo korosti.

Papin missionäärinen tehtävä nyky-
ajassa tarkoittaa erilaisten ihmisten koh-
taamista, omien seurakuntalaisten ja 
toisuskoisten. Joskus vuoropuhelua vai-
keuttavat syvälle juurtuneet fundamen-
talistiset käsitykset. Joskus vastauksia ei 
yksinkertaisesti löydy.

– Olen moneen kysymykseen joutu-
nut vastamaan, että tästä asiasta meillä 

ei ole kirkkoisien tai muiden auktoriteet-
tien selvää näkemystä. On haettava oh-
jeita tai neuvoa yleisistä kristillisistä pe-
riaatteista. Se ei kaikkia tyydytä. Ihmiset 
haluavat vastauksia tässä ja nyt. Silti 
meidän on hyväksyttävä, että emme tie-
dä kaikesta kaikkea. Meidän täytyy us-
koa, hän totesi.

Kieli■ja■kommunikaatio
Michael Hjälm kertoi alustuksessaan, et-
tä Schmemannin liturginen teologia käy 
yksiin saksalaisen filosofin ja sosiologin 
Jürgen Habermasin näkemyksen 
kanssa, jonka mukaan ihmisen määrit-
tää ajattelun sijasta hänen kommuni-
kointinsa ympäröivän maailman kanssa. 
Ei filosofia, vaan kieli luo maailmaa uu-
delleen. 

Kielellä Habermas ja Schmemann 
tarkoittivat lähinnä verbaalista kieltä, 
sanoja, joita voidaan analysoida lingvis-
tiikan ja logiikan avulla. Mutta sanat voi-
vat olla myös voimasanoja, jotka luovat 
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n Seisomassa oikealla uusi teologinen sihteeri Michael Hjälm.

Michael Hjälm:

”Työni on  
rakkauden työtä”
V

uoden alusta Helsingin hiip-
pakunnan teologisena sihtee-
rinä aloittanut tohtori Micha-
el Hjälm toimi aiemmin 

Ruotsissa ortodoksisen Pyhän Ignatiok-
sen instituutin johtajana. Instituutti on 
Ruotsissa toimivien ortodoksisten kirk-
kojen kohtauspaikka ja niille suunnatun 
opetustyön keskus. 

– Olette erittäin onnekkaita asues-
sanne maassa, jossa on vain yksi kirkko. 
Suomi on esimerkki maasta, jossa vä-
hemmistökirkolla on suuri kanoninen 
vastuu toisin kuin muussa läntisessä 
maailmassa. Suomessa voidaan ratkaista 
lännen kanonisia ongelmia ja näyttää 
tietä muille.

– Tehtäväni on tuoda pappien ja 
seurakuntien päätettäväksi uusia aja-
tuksia, esimerkiksi miten muuttaa käyt-

täytymismalleja maahanmuuttajien 
kohtaamisessa. Se että en osaa vielä 
suomea voi olla myös vahvuus – on kes-
kityttävä kommunikaation sisältöön. 
Suurin haaste on tutustua Suomen orto-
doksiseen kirkkoon ja opetella tunte-
maan se. 

Hjälm korostaa, että hänenkin teh-
tävänsä on pohjimmiltaan rakkauden 
työtä.

– Jumala on rakkaus. Kristinuskon 
keskeinen tehtävä on antaa tälle rakkau-
delle konkreettinen sisältö ja muoto. On 
selitettävä, mitä rakkaus on ja kutsua ih-
miset ottamaan se vastaan. Kirkko voi 
kukistaa oman egoisminsa tai ainakin 
taistella sitä vastaan kohtaamalla ihmi-
siä, opettamalla ja keskustelemalla rak-
kauden hengessä.

■n Markku■Sunimento

Hiippakunta kouluttaa

tai tuhoavat. Sana luo, kun se on tosi 
ja tosissaan sanottu. 

Kommunikaatio on muutakin 
kuin sanoja. Kirkossa Jumala puhuu 
myös musiikin, ikonien, tuohusten ja 
suitsukkeiden kautta tavalla, jota on 
mahdotonta analysoida lingvistiikan 
avulla. Ne ovat loogisen ajattelun 
tuolla puolen, osa ikiaikaista mystee-
riä.

Isä Veikko Purmosen mukaan 
ortodoksisessa perinteessä kaikkea ei 
voi ilmaista sanoilla.

– Kaikkein pisimmälle menevä 
rukous on sanaton, lakkamaton sy-
dämen rukous.

■n Teksti■ja■kuvat:■
■Markku■Sunimento

n  Keskustelut käynnissä kulttuurikeskus 
Sofian salissa.
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MuM, TM Jaakko
Olkinuora
on bysanttilaisen
musiikin opettaja.

Kiista suuren viikon 
jumalanpalveluksista

Pääsiäisen alla seurakunnissa käy varsinkin papiston ja kantto-
rien keskuudessa vuosittain kiivas keskustelu siitä, pitäisikö 
suurella viikolla aamupalvelukset toimittaa aamuisin vai iltai-

sin, ja tulisiko vastaavasti ehtoopalvelukset pitää illan vai aamun 
palveluksina. Kreikassa, venäjällä ja pääosin muuallakin ortodoksi-
sessa maailmassa on tullut tavaksi toimittaa nämä kyseiset aamu-
palvelukset iltaisin ja ehtoopalvelukset aamuisin – siis täysin päin 
vastoin, kuin itse palvelusten nimet antaisivat ymmärtää. Esimer-
kiksi Uspenskin katedraalissa illalla toimitettavaa aamupalvelusta 
on alettu nimittää iltapalvelukseksi, mikä entisestään hämmentää 
soppaa: iltapalvelushan on vain nykysuomen mukainen versio eh-
toopalvelus-nimestä.

Tämä keskustelu liittyy laajempaankin pohdintaan erityisesti 
aamupalvelusten toimittamisen “oikeasta” paikasta. Useimmissa 
seurakunnissamme toimitetaan lauantai-iltaisin vigilia (lat. valvomi-
nen), jossa niin ehtoo- kuin aamupalveluskin on yleensä lyhennetty 
torsoksi: stikiiroista, kanoneista ja psalmiluvuista otetaan vain mur-
to-osa; valvominen – kuten palveluksen pituuteen viittaava nimi ker-
toisi – tuntuu toisinaan olevan vigilioistamme kaukana. Joissain seu-
rakunnissa taas on tapana toimittaa sunnuntain aamupalvelus ennen 
liturgiaa sunnuntaiaamuna. Näin toimittiin myös monissa karjalais-
seurakunnissa ennen sotia. Tämä on vallitseva tapa esimerkiksi 
Kreikassa ja muissa Balkanin alueen kirkoissa, kun taas venäjällä on 
vakiintunut yhdistetyn aamu- ja ehtoopalveluksen – vigilian eli koko-
öisen palveluksen – toimittaminen aattoiltana.

Kuitenkaan palvelusten siirtäminen suurella viikolla “oikeille 
paikoilleen” – kuten aamupalvelukset aamuisin toimittavat usein 
omia palvelusten toimitusajankohtiaan nimittävät – ei ole täysin 
ongelmatonta. Nykyisen liturgisen traditiomme taustat ovat Jeru-
salemin kupeessa sijaitsevan Pyhän Sabbaan luostarin typikonissa 
eli jumalanpalvelusjärjestyksessä. Esimerkiksi kaksitoista kärsimy-
sevankeliumia eli suuren perjantain aamupalvelus on monissa seu-
rakunnissa tapana toimittaa suurena torstaina klo 18, kun taas 

monet kirkot suosivat tuolle palvelukselle ajankohdaksi klo 9:ää 
perjantaiaamuna. Typikon kuitenkin ilmoittaa, että kärsimysevan-
keliumien palvelus aloitetaan “yön toisena tuntina”, Palestiinan 
ajassa oman kellomme mukaan siis klo 21 tai 22 aikoihin. Näin ol-
len palvelus on tarkoitettu toimitettavaksi yöaikaan. Täten toimi-
taan nykyään esimerkiksi useimmissa Athosvuoren luostareissa, 
joissa tämä palvelus on tapana aloittaa typikonin määräämänä kel-
lonaikana.

Useimmissa seurakunnissamme suuren lauantain ehtoo-
palvelus, joka yhdistetään Basileios Suuren liturgiaan, on tapana 
toimittaa lauantaiaamuna jo kenties klo 9 tai 10, mutta tässäkin 
suhteessa Sabbaan luostarin typikon poikkeaa omista käytännöis-
tämme merkittävästi: ehtoopalvelus aloitetaan ”päivän kymme-
nentenä tuntina”, siis klo 16–17 aikoihin iltapäivällä. Tämä johtuu 
myös siitä, että luostarin veljestö ei poistunut tämän palveluksen 
ja pääsiäisyöpalveluksen välillä kirkosta lainkaan: palvelus päättyy 
vasta klo 20–21:n aikoihin illalla, jolloin luostarin veljille jaetaan 
virvokkeeksi siunattua leipää, viiniä ja hedelmiä. Tämän jälkeen 
aloitetaan suoraan apostolien tekojen lukeminen, joka jatkuu 
puolestaan puoliyöpalvelukseen ja varsinaiseen pääsiäisyöpalve-
lukseen.

Joskus keskustelu suuren viikon palvelusten ajankohdista 
kiihtyy turhankin kiivaaksi: maltin pitäminen on tässäkin tilantees-
sa hyve. Toimitettiinpa suuren perjantain aamupalvelus torstai-ilta-
na tai perjantaiaamuna, on se typikonin tradition mukaan molem-
min tavoin oikeastaan väärällä paikalla. Seurakunnissa luostarien 
palveluskäytäntöön ei pystytä, eikä sitä ehkä ole syytäkään tavoi-
tella. Palvelusten kellonaikojen suhteen tärkeintä onkin pohtia, 
miten jumalanpalveluksissa läpi käytävät tapahtumat sijoittuisivat 
parhaiten Kristuksen kärsimyshistorian tapahtumien ajankohtaan 
– tämä on selkeästi myös Sabbaan luostarin typikonin tarkoitus.

■n Jaakko■Olkinuora
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Kirkolliskokousvaalit lähestyvät 

Hallinto 
 arvostelee itseään

Kirkon talousarvion tulkinnasta syntyneen kohun yhteydessä 
palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala lausuu 17.1. kirkon verk-
kosivujen haastattelussaan, että ”kirkolliskokousedustajien kritiikki 
kirkon hallintokulttuuria kohtaan on itsekritiikkiä; kirkolliskokous, 
kirkollishallitus ja palvelukeskus ovat yksi kokonaisuus.” Korialan 
ajatukseen sisältyy enemmän kuin ensi lukemalta voisi ymmärtää, 
kirjoittaa Anja Lindström. Se avaa hänen mielestään kirkon 
hallintovastuun kantamisen täyteen laajuuteensa. 

ensimmäisessä täysistunnossa valitsija-
miehet, jotka puolestaan valitsevat vaa-
lilla jäsenet valiokuntiin sekä ehdokkaat 
muun muassa kirkkohallituksen jäsenik-
si tästä asiasta mietinnön tekevälle valio-
kunnalle. Tässä menettelyssä luterilai-
nen kirkolliskokous pitää päätösvallan 
paremmin hallussaan kuin oman kirk-
komme osalta nyt tapahtuu.

 z  Lausuntokäytäntö muuttui lakimuu-
toksen myötä vuonna 2007. Aikaisem-
min asioiden valiokuntiin lähettämisen 
yhteydessä nimettiin ne valiokunnat, jot-
ka antoivat lausunnon asiasta. Nyt mie-
tinnön laativa valiokunta voi harkintan-
sa mukaan pyytää lausuntoja tai olla 
niitä pyytämättä.

Koska kirkolliskokous päättää lähes 
poikkeuksetta asiat mietinnön mukai- 

n Kirkolliskokous avataan rukouksella.

K
irkon hallinnon laatuun vai-
kuttaa kaikkien sen osien toi-
minta ja keskinäinen vuoro-
vaikutus. Kirkolliskokouksen 

ylimmän päätösvallan käyttö riippuu 
myös päättäjien ominaisuuksista, koko-
uksen työmenetelmistä ja ajankäytöstä 
sekä käsiteltävien asioiden valmistelus-
ta.

Kirkon lainsäädäntö uudistui vuon-
na 2007. Se antaa hyvät mahdollisuudet 
demokraattiseen ja joustavaan hallin-
toon. Miten tällä hetkellä käytännön to-
teutus onnistuu? 

Kirkolliskokousedustajien■■
ominaisuudet
Kirkolliskokousedustajien asiaosaami-
nen, kokemus kirkon toiminnasta ja nä-
kemys omasta tehtävästään vaihtelevat. 
Ennakkoon valmistautuminen on erita-
soista. On houkutus keskittyä vain niihin 
asioihin, joita ”omassa valiokunnassa 
käsitellään”. Esitysten kyseenalaistami-
nen on harvinaista, asioiden taustojen 
selvittäminen puutteellista, vallan anta-
minen mukavuudenhalulle ja alttius 
miellyttämiselle ja imartelulle sekä hen-
gellisten auktoriteettien liiallinen kunni-
oittaminen ovat tiedostamattomana vaa-
rana. Tiedon vajavuudet avaavat ovea 
ennakkoluuloille ja manipuloinnille. 

Kokoustoiminnan■heikkoudet
 z  Valiokuntien jäsenten valitseminen 

ei ole pohjimmaltaan kirkolliskokous-
edustajien päätös. Palvelukeskuksen 
toimihenkilö tekee esityksen kirkollis-
kokousedustajien jaosta valiokuntiin 
kirkollishallitukselle, joka päättää sen 
esittämisestä kirkolliskokoukselle. Tämä 
avaa tien valiokuntien rakentamisesta jo 
etukäteen mieleisiksi ja omia tarkoituk-
sia palvelemaan. Kirkolliskokous hyväk-
syy yleensä kirkollishallituksen esityk-
sen muutoksia tekemättä, vaikka voisi 
toimia toisinkin.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkol-
liskokous valitsee vaalilla toimikautensa 
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n Edustajan tehtävänä on tuoda oma näkemyksensä vaikeisiinkin kysymyksiin.

sesti, on valiokunnan osuus päätöksen-
teossa merkittävä. Voi sanoa, että valio-
kunta tosiasiassa päättää mietintönsä 
sisältämästä asiasta. Aikaisemman käy-
tännön hyvä puoli oli, että lausunnon 
antava valiokunta joutui paneutumaan 
tarkasteltavaan asiaan ja lausunnon vas-
taanottanut valiokunta ottamaan huo-
mioon muitakin kuin vain oman jäsenis-
tönsä näkemyksiä. Yksittäisen valiokun-
nan merkitys päätöksenteossa on kasva-
nut kollegiaalisen päätöksenteon ohen-
tuessa.

 z  Lähetekeskustelu on ainoa tilaisuus, 
missä yksittäinen kirkolliskokousedus-
taja voi jollain tavalla yrittää vaikuttaa 
asian käsittelyyn. Siinä käsiteltävät asiat 
lähetetään valiokuntiin – valinta on 
muodollisuus, yleensä se tapahtuu kir-
kollishallituksen esityksen mukaisesti. 
Tätä tilaisuutta kirkolliskokousedustajat 
eivät tehokkaasti käytä hyväkseen. Vain 
harvoja kirjallisesti valmisteltuja pu-
heenvuoroja on esitetty. Kirjallisen pu-
heenvuoron käyttö on merkityksellistä, 
koska se voidaan monistaa ja jakaa kir-
kollisedustajien käyttöön.

 z  Kokousta leimaa kiire, valiokunnilla 
on hoppu saada käsiteltävistä asioista 
mietintö sorvattua, ja niinpä ajatukset 
pyörivät oman valiokunnan asioissa sil-
loinkin, kun täysistunnossa ollaan kuu-

lemassa pöydälle pantavia mietintöjä tai 
tekemässä päätöksiä. Täysistuntojen vä-
lillä ei aina ole riittävästi aikaa paneutua 
pöydälle pantuun mietintöön ennen pää-
töksentekoa. Mielestäni ensimmäisen ja 
toisen käsittelyn välillä pitäisi olla yksi 
yön tienoo, jotta illalla viimeistään ehtisi 
paneutua oman valiokunnan työskente-
lyn päätyttyä päätöksentekoa odottaviin 
muihin mietintöihin ja mahdollisen vas-
taesityksen tekoon, joka on tehtävä kir-
jallisena.

Kiireeseen ovat kirkolliskokous-
edustajat itse suostuneet. Heillä on mah-
dollisuus vaikuttaa asioiden käsittelyai-
katauluun. Kiire vaikuttaa jaksamiseen 
ja asioihin paneutumiseen.

Kirkollishallituksen■toiminta
Kirkollishallitus on avainasemassa kir-
kon hallinnossa kirkolliskokouksen asi-
oiden valmistelijana ja toimeenpanijana 
– tekisipä mieli sanoa, että käytännössä 
myös ylimpänä päätöksentekijänä. Hy-
vin harvoin kirkollishallituksen esitykset 
muuttuvat kirkolliskokouksessa miltään 
osin. Näin ei tarvitsisi olla, mutta näin se 
menee.

Kirkollishallituksen toiminnallinen 
heikkous on sen koostumuksessa. Sen 
jäseninä on kolme itseoikeutettua piis-
paa ja kirkolliskokouksen valitsemat 
pappisjäsen sekä kolme maallikoista va-
littua asiantuntijajäsentä, joista yhden 

on oltava lainoppinut. Apulaispiispalla 
on puheoikeus. 

Vaatii luonteenlujuutta asettua eriä-
välle kannalle yleensä hyvin yksimielistä 
piispojen ja papin muodostamaa tahtoa 
vastaan. Tämän seuraukset näkyvät sekä 
valmistelujen että toimeenpanojen kä-
sittelyssä ja työryhmien koostumuksissa.

Millaista sitten on valmistelu, jonka 
käytännön työn tekevät palvelukeskuk-
sen toimihenkilöt?

Valmistelun laatu vaihtelee asiasta 
ja siihen liittyvistä intresseistä riippuen. 
Asioissa, joihin ei sisälly mitään erityisiä 
intohimoja, valmistelu on objektiivista ja 
avaa tarkasteluun useampia vaihtoehto-
ja. Niin sanotuissa ”omissa jutuissa” ti-

Kirkolliskokousvaalit lähestyvät 
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 Asioissa, joihin ei 
sisälly mitään eri-
tyisiä intohimoja, 
valmistelu on  
objektiivista ja 
avaa tarkasteluun 
useampia vaihto-
ehtoja. 

n Edustajan tehtävä vaatii tarkkaa paneutumista asioihin.
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lanne on toinen. Kaikki voimat ja kekse-
liäisyys otetaan käyttöön asian eteenpäin 
ajamiseksi siten, että lopputuloksena on 
mieluinen päätös.

Tarkoitushakuisen asiavalmistelun 
esimerkkinä on usean vuoden kestänyt 
kirkolliskokouksen väsyttäminen, niin 
että se teki vihdoin kirkkomuseon inves-
toinnille myönteisen päätöksen viime 
syksynä.

Asiakokonaisuus voidaan pilkkoa 
osiin ja näin hämärtää kokonaiskäsitystä 
sen suuruudesta ja vaikutuksista. Olen-
naisia asioita ei kerrota, taloudelliset las-
kelmat ovat puutteellisia, pidemmän 
ajan tulevaisuusennusteita ei ole. Lau-
sunnon antaneet työryhmät ovat käytän-
nössä asian lobbaajia, eivät objektiivisia 
arvioijia.

Myös talousraporttien erilaisuus 
vaikeuttaa vertailujen tekemistä talous-
arvion ja tilinpäätöksen yksityiskohtien 
osalta, kuten myös tilinpäätöksen toi-
mittaminen minimimuotoisena. Lisä-
materiaalia saa pyytämällä, mutta kuin-
ka moni sitä edes osaa perätä.

Kirkolliskokousedustajan ja kirkol-
lishallituksen jäsenen pitää voida luottaa 
valmistelun laatuun päätöksiä tehdes-
sään. Kirkollishallituksen päätöksente-
ossa on ollut myös selkeitä puutteita 
oman toimivallan rajojen ylittämisinä. 
Tämän asian korjaaminen eli laillisuus-
valvonta kuuluu tärkeänä osana kirkon 

Kirkolliskokousvaalit lähestyvät 

lakimiehen toimintaan, ja sillä suojataan 
myös päätöksentekijöitä.

Toimeenpanon osalta on ollut on-
gelmina hidastelu, tulkintaerimielisyy-
det ja suoranaiset virheet. Toteutumisen 
seuranta on myös ollut jäsentymätöntä. 

Toivoa■paremmasta
Alussa mainitussa Sirpa Korialan haas-
tattelussa herättää toiveita hänen totea-
muksensa, että ”kirkon keskushallinnon 
muutos palvelukeskukseksi toteutettiin 
1.9.2012, jolloin myös minä aloitin työni. 
Neljässä kuukaudessa on mahdotonta 
uudistaa vuosikymmenien aikana hallin-
tokulttuuriin pesiytyneitä puutteita. Ku-
luneiden kuukausien aikana olen koko 
ajan havainnut konkreettisesti hallinnon 
uudistamisen tarpeen ja kiireellisyyden. 
– – Ongelmat on tiedostettu ja ensi mar-
raskuussa kirkolliskokous saa valmiste-
lumateriaalin selkeämpänä.” Olemme 
siis menossa kohti parempaa hallinto-
käytäntöä.

Kirkolliskokouksen uusi toimikausi 
alkaa kesäkuun alussa ja edustajat tälle 
kaudelle valitaan maaliskuussa. Valin-
nat vaikuttavat kirkon hallintokulttuu-
rin uudistamiseen. 

Ovatko edustajat aktiivisia ja aloit-
teellisia sekä isossa salissa että valiokun-
tatyössä? Haastavatko he totutut toi-
mintatavat? Uskaltavatko he panna it-
sensä likoon silloinkin, kun siitä ei seu-

raa päänsilitystä? Tekeväkö he kotiläk-
synsä eli perehtyvätkö he kokousmateri-
aaliin huolella ja hankkivat tarvittaessa 
lisätietoa? Seuraavatko he aktiivisesti, 
mitä kirkossa ja sen toimintaympäristös-
sä tapahtuu? Haluavatko he ennakko-
luulottomasti toimia yli raja-aitojen, joi-
ta helposti rakennetaan hiippakuntien 
keinotekoisilla jaoilla sekä papiston ja 
maallikkojen vastakkainasetteluilla? 

Valta – myös hallintovalta – on kuin 
elohopea. Jos ote siitä ei pidä, aina löytyy 
taho, joka on valmis sen ottamaan ja sitä 
käyttämään. 

Kirkon ylin päätäntävalta on kirkol-
liskokouksella. Tämä valta riittää teke-
mään päätöksiä paremman hallintokult-
tuurin rakentamiseksi, jos sitä haluam-
me. Haluammeko?

■n Anja■Lindström

n Edustajan tehtävä vaatii tarkkaa paneutumista asioihin. n Käsiteltävät asiat on saatu päätökseen.

Kirkolliskokouksen  
jäsenten vaalit
Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen 
kirkon vuosittain kokoontuva korkein 
toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta päättävä 
elin. Kirkolliskokouksen jäsenten vaalit 
järjestetään joka kolmas vuosi viimeistään  
31. maaliskuuta. Tänä vuonna papiston ja 
kanttoreiden vaalit pidetään tiistaina  
12. maaliskuuta. Maallikoiden vaali  
toimitetaan lauantaina 16. maaliskuuta.
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Tammikuun puolivälissä julkisuuteen 
noussutta kiistaa Ortodoksisen kirkko-
museon rahoituksesta on vaikea ymmär-
tää, ellei tunne lainkaan tapahtumien 
taustoja. Kyse on ennen muuta kirkon 
toimintakulttuuriin kohdistuvista muu-
tospaineista.

L
aki ortodoksisesta kirkosta 
(2007) toi muutoksia kirkon 
hallintoon ja talouteen. Valtion 
määräraha kirkkomuseolle se-

kä eräisiin muihin keskushallinnon koh-
teisiin muuttui tuolloin yleisavustuksek-
si, jonka käytöstä kirkko päättää itse. 
Myös rahoitusjärjestelmän valvonta siir-
tyi kirkolliskokoukselle.

Kirkolliskokous tiivisti työskentely-
ään ja alkoi kokoontua vuosittain, kun 
aiempi kokousväli oli ollut kolme vuotta. 
Talouden lisäksi se sai itse päättää myös 
kirkkojärjestyksestä, jolla korvattiin ai-
empi eduskunnan päätösvallassa ollut 
asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta.

Edellä oleva korostaa kirkolliskoko-
uksen keskeistä asemaa yhteisten re-
surssien hallinnassa. Kyse on runsaan 
kahden miljoonan euron vuotuisen val-
tionavustuksen ja seurakunnilta kerättä-
vien runsaan kahden miljoonan euron 
keskusrahastomaksujen sekä kirkon si-
joitusomaisuuden käytöstä.

Kirkollishallituksen kollegion asetta-
ma kaksijäseninen taloustyöryhmä arvioi 
kesällä 2011, että kirkon hallinto ei ole 
kaikin osin sopeutunut uuteen tilantee-
seen. Yhtäältä kirkolliskokous ei ole roh-
jennut riittävästi priorisoida hallintoa ja 
taloutta, ja toisaalta kirkolliskokouksen 
tekemiä budjettipäätöksiä ei ole koettu 
keskushallinnossa sitoviksi. Juuri tästä 
käytiin kädenvääntöä tammikuussa.

Keskustalon■korjaus■karkasi■käsistä
Kirkon talouden ohjausongelmien ääri-
esimerkiksi on noussut Kuopion keskus-
talon peruskorjaus. 

Rakennus siirtyi valtiolta kirkon 
omistukseen vuonna 2000. Mittavien 
kosteusvaurioiden vuoksi korjauskus-
tannukset ovat kivunneet alkuperäisestä 
noin 500 000 eurosta 2,4 miljoonaan 
euroon.

Peruskorjaus on kustannettu pank-
kilainalla, jonka korot ja lyhennykset 
hoidetaan sijoitusrahastojen tuotolla.

Keskustalossa sijaitseva Ortodoksi-
nen kirkkomuseo sulki ovensa remontin 
vuoksi syksyllä 2009. Vain osa museon 
käyttämistä tiloista on toistaiseksi kor-
jattu, joten perusnäyttelytilojen remont-
ti ja näyttelyn uusiminen ovat vielä edes-
sä. Museon avaaminen siirtyy näillä nä-
kymin syksyyn 2014.

Kirkkomuseon peruskorjaus- ja uu-
distamisinvestoinnista on tehty viime 
vuosina kustannuksiltaan vaihtelevia 
esityksiä, jotka kirkolliskokous on torju-
nut liian kalliina. Ratkaisu löytyi lopulta 
museon hallinnon uudelleenjärjestelyn 
myötä.

Syksyllä 2011 kirkkomuseo säätiöi-
tiin tavoitteena saada ulkopuolista ra-
hoitusta toimintaan ja päästä myöhem-
min valtionosuusjärjestelmän piiriin. 
Ortodoksisen kirkon osuus säätiön 150 
000 euron peruspääomasta on 2/3, lop-

puosa jakautuu Kuopion, Joensuun ja 
Iisalmen kaupunkien sekä mm. Savon 
Sanomia kustantavan Keskisuomalainen 
Oyj:n kesken.

Joulukuussa museosäätiö sai 400 
000 euron avustuksen iisalmelaiselta 
Olvi-säätiöltä perusnäyttelyn uudistami-
seen. Avustus kattaa pääosan näyttelyn 
kokonaiskustannuksista.

Museo■joutuu■■
sopeuttamaan■kulunsa
Vuoden 2012 kirkolliskokoukseen tuo-
tiin lopulta museotilojen peruskorjaus-
hanke, jonka miljoonan euron kustan-
nuksista 45 prosenttia katetaan Euroo-
pan sosiaalirahaston avustuksella. Orto-
doksisen kirkon osuus on 387 000 euroa 
ja säätiön on määrä vastata lopuista.

Hanke oli vähällä kariutua, sillä kir-
kon rahoitusosuus hyväksyttiin kirkol-
liskokouksessa lähinnä maallikoiden ää-
nin 18–14. Samalla museon vuotuinen 
toiminta-avustus puolitettiin 224 000 
euroon, josta museon on maksettava ti-
lojensa vuokra ja osuus kiinteistökustan-
nuksista.

Museosäätiön ja kirkollishallituksen 
kollegion on määrä keskustella museon 
maksuosuudesta helmikuussa. Vuokra-
sopimus sekä kirkon ja säätiön välinen 
yhteistoimintasopimus ovat valmisteilla. 
Säätiö joutuu sopeuttamaan toimintaku-
lunsa uuteen tilanteeseen.

Vuonna 1957 perustettu Ortodoksi-
nen kirkkomuseo korostaa tehtäväänsä 
kirkon kulttuuriperinnön vaalijana ja vä-
littäjänä. Matkailullista rooliaan museo 
vahvistaa parhaillaan erillisen EU-hank-
keen turvin. Ennen sulkeutumista muse-
olla oli noin 11 000 kävijää vuodessa.

■n Mikko■Junes

Kirjoitusta varten on haastateltu muse-
onjohtaja Teresa Leskistä, liiketoimin-
tajohtaja Veikko Halosta, kirjanpito-
päällikkö Anja Lindströmiä sekä talou-
denhoitaja Paavo Kokottia.

Kirkon taloudenhoitoa

Kirkkomuseon rahoituskiista 
 kielii muutospaineista

n Kirkkomuseon maahanmuuttajatyöpajaan osal-
listujat pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muistoar-
kun äärellä museon yläkerran näyttelytiloissa.
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§Seurakuntien verotilitysten 
suuret vaihtelut loppuvuodes-
ta hämmentävät seurakuntien 
taloudesta vastaavia. Ilmiölle 
löytyy kuitenkin luonnollinen 
selitys, kun kirkollisverojärjes-
telmään perehtyy hieman 
tarkemmin.

K
irkollisveroa maksetaan an-
siotuloista, eläkkeistä ja ve-
ronalaisista sosiaalietuuksis-
ta seurakunnan veroprosen-

tin mukaan. Ortodoksisten seurakuntien 
veroprosentit vaihtelevat tänä vuonna 
1,6:sta 2,2 prosenttiin jäsenten verotet-
tavasta tulosta. Pääomatulosta ei makse-
ta kirkollisveroa.

Loppuvuoden verotilitykset jäivät 
monilla seurakunnilla odotettua pienem-
miksi. Tämä johtui lähinnä siitä, että koko 
seurakuntaryhmän (ev.lut.+ort.) yhteistä 
jako-osuutta vuoden 2012 verokertymästä 
supistettiin joulukuussa 2,9 prosenttia. 
Jako-osuus on laskennallinen arvio kulle-

kin veronsaajalle kuuluvasta osuudesta. 
Lisäksi joidenkin seurakuntien jako-osuus 
supistui lokakuussa valmistuneen vero-
vuoden 2011 tietojen perusteella.

Ansio- ja pääomatuloverot kerätään 
Suomessa yhtenä könttänä, joka jaetaan 
kuukausittain valtion, kuntien, seura-
kuntien ja Kelan kesken. Yksittäisen or-
todoksiseurakunnan jako-osuuteen vai-
kuttavat veroprosentin lisäksi seurakun-
nan alueen kuntien asukasmäärä sekä 
seurakunnan verotulojen määrä kahtena 
edellisenä vuotena.

Esimerkiksi vuoden 2012 tammi-lo-
kakuun verotilitykset seurakunnille pe-
rustuivat vuoden 2010 verotuloon. Mar-
raskuusta lukien tilitysten perusteena on 
käytetty vuoden 2011 verotustietoja. 
Seurakunnan veroprosenttia lukuun ot-
tamatta tilitykset perustuvat siis aina 
jossain määrin ”vanhaan” tietoon, jota 
päivitetään vuosittain lokakuussa. 

Marras-■ja■joulukuun■oikaisut
Seurakuntien verotilityksiä oikaistaan 
kahdesti vuodessa. Marraskuun verotili-
tyksistä vähennetään joulukuussa vero-
velvollisille maksettavat veronpalautuk-
set edelliseltä vuodelta. Joulukuussa 

taas oikaistaan kuluneen vuoden aikana 
tilitettyjä veroja.

Marraskuussa seurakunnille ei 
yleensä kerry lainkaan tilitettävää vero-
tuloa tai sitä kertyy hyvin vähän, koska 
ne joutuvat veronpalautusten lisäksi 
usein maksamaan takaisin myös edelli-
sen vuoden aikana liikaa tilitettyjä vero-
ja.

Esimerkiksi marraskuussa 2012 
Analogi-seurakunnat Kotkaa lukuun ot-
tamatta palauttivat verottajalle yhteensä 
73 337 euroa. Suurimmat takaisinmak-
sajat olivat Turku noin 24 tuhatta, Lahti 
21 tuhatta ja Hämeenlinna 13 tuhatta eu-
roa. Edellisvuonna Analogi-seurakun-
tien palauttama yhteissumma oli 13 271 
euroa.

Joulukuussa seurakuntien yhteistä 
jako-osuutta pienennettiin muun muas-
sa siitä syystä, että veropottiin oli vuo-
den aikana kertynyt runsaasti valtiolle 
kuuluvaa pääomaverotuloa, koska pää-
omatuloveroprosenttia korotettiin vuo-
den 2012 alusta 28:sta 30:een. Yksittäis-
ten seurakuntien jako-osuuteen vaikutti 
lisäksi se, kuinka seurakunnan verotulot 
olivat kehittyneet vuodesta 2010 vuo-
teen 2011.

Verotiedot kuntoon

Verotilitysten vaihtelut kiusaavat seurakuntia

Kirkkoon liittynyt – tarkista verotustietosi!
Hiljattain kirkkoon liittyneiden ja mik-
sei muidenkin kannattaa tarkistaa, että 
uuden verokortin oheistiedoissa on 
merkintä ortodoksiseen seurakuntaan 
kuulumisesta. Seurakunnissa on tullut 
esille muutamia tapauksia, joissa tieto 
kirkon jäsenyydestä ei ole jostain syys-
tä välittynyt verottajalle.

Joissakin tapauksissa ev.lut. seu-
rakunnista siirtyneiden uusien jäsen-
ten kirkollisveroja on tilitetty vielä 
vuodenvaihteen jälkeenkin ev.lut. seu-
rakunnille tai väestörekisteristä siirty-
neiden verot ovat jääneet kokonaan ti-
littämättä. Syynä on ollut virheellinen 
merkintä verottajan tiedoissa.

Verotuksen kannalta ratkaiseva 

ajankohta on vuodenvaihde, jolloin 
uudet verokortit postitetaan verovel-
vollisille. Verokortin liitteenä on selvi-
tys ennakonpidätysperusteista. Selvi-
tyksen kohdassa Seurakuntaan kuulu-
minen 1.1.2013 tulisi olla rasti ruudus-
sa ortodoks(inen). Jollei näin ole, on 
syytä ottaa yhteyttä omaan seurakun-
taan sekä verotoimistoon.

Kirkollisverojen tilityskohde ei 
muutu kesken vuotta, vaan se tapah-
tuu vasta vuoden vaihtuessa. Siihen 
saakka ev.lut. seurakunnista tulevien 
liittyjien verot tilitetään ev.lut. seura-
kuntaan, ja vastaavasti väestörekiste-
ristä siirtyviltä aletaan periä kirkollis-
veroa vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Helmikuun alusta voimaan tulleen 
uuden verokortin merkinnät perustu-
vat marras-joulukuun vaihteen tilan-
teeseen. Mikäli kirkkoon liittyminen 
on tapahtunut joulukuussa, tieto ei eh-
di uuteen verokorttiin. Veroa peritään 
kuitenkin vuodenvaihteesta lukien 
edellyttäen, ettei alussa kuvattua tieto-
katkosta ole tapahtunut. 

■n Mikko■Junes

Artikkelikokonaisuutta varten on 
haastateltu ylitarkastaja Jyrki Einiö-
tä ja ylitarkastaja Elina Seppälää ve-
rohallinnosta.
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Tampereen, Lappeenrannan ja Ha-
minan seurakuntien verotilitykset olivat 
joulukuussa hieman suurempia kuin 
syyskaudella keskimäärin. Kotka sai jou-
lukuussa noin puolet enemmän kuin 
syksyllä johtuen vuoden 2011 verotulo-
jen huimasta kasvusta. Hämeenlinna, 
Lahti ja Turku sitä vastoin jäivät selvästi 
jälkeen. Hämeenlinnassa joulukuun tili-
tys oli vain 18 prosenttia elo-, syys- ja 
lokakuun keskiarvosta.

Joulukuun tilityksen raju pudotus 
Hämeenlinnassa johtui kahdesta syystä. 
Ensinnäkin ev.lut. ja ortodoksiseurakun-
tien yhteinen jako-osuus aleni jo maini-
tun 2,9 %, minkä lisäksi Hämeenlinnan 
seurakunnan osuus koko seurakunta-
ryhmän keskinäisestä potista laski vielä 
4,6 prosenttia. 

Jälkimmäinen on seurausta siitä, et-
tä Hämeenlinnan seurakunnan mak-
suunpantu (lähes lopullinen) kirkollisve-
ro vuodelta 2011 supistui 3,1 prosenttia 
edellisvuodesta, kun se muissa ortodok-
sisissa seurakunnissa Lieksaa ja Rauta-
lampea lukuun ottamatta kasvoi. Kot-
kassa verotulojen kasvu oli peräti 9,3 %. 

Aika■tasii■myös■verotulot

Edellä kuvatut verotilitysten vaihtelut 
vaikeuttavat pienehköjen ortodoksiseu-
rakuntien talouden suunnittelua, mutta 
lopulta seurakunnat kuitenkin saavat 
kirkollisveroprosentin mukaisen osuu-
den jäsentensä verotettavasta tulosta, 
kun verotus viimein valmistuu. 

Seurakuntien tilinpäätökset perus-
tuvat tilitetyn veron määrään, mikä on 
eri asia kuin maksuunpantu kirkollisve-
ron määrä, joka selviää vasta lokakuus-
sa. Tämä lokakuun tieto muodostaa kes-
keisen perustan seuraavan vuoden vero-
tuloja arvioitaessa. Lisäksi tulisi osata 
varautua mahdollisiin loppuvuoden ne-
gatiivisiin oikaisuihin.

Ortodoksiseurakuntien yhteenlas-
kettu kirkollisveron tuotto vuonna 2011 
oli noin 14,1 miljoonaa euroa. Alhaisin 
veroprosentti on Helsingissä ja tänä 
vuonna korkein Lapin seurakunnassa. 
Lähes puolessa ortodoksiseurakunnista 
kirkollisveroprosentti on 2 tai enemmän.

Verotusjärjestelmän samankaltai-
suudesta huolimatta ortodoksisten seu-

rakuntien veroprosentteja ei ole syytä 
suuresti verrata ev.lut. seurakuntien vas-
taaviin. Niissä maksajia on enemmän, ja 
lisäksi väestö asuu pienemmällä alueel-
la, mikä vaikuttaa esimerkiksi pyhäkkö-
jen tarpeeseen.

Veronkorotusten on pelätty lisäävän 
kirkosta eroamisia myös ortodokseilla. 
Korotuksella ei kuitenkaan ole ollut sa-
nottavaa vaikutusta esimerkiksi Hä-
meenlinnassa, jossa veroprosenttia nos-
tettiin viime vuonna 0,4 prosenttiyksik-
köä pääkirkon tulevan peruskorjauksen 
rahoittamiseksi.

■n Mikko■Junes

Sydäntalven 
sinisiä het kiä

Valamon
rauhassa.

Koe kanssamme kaukana arjesta:

• Luutyön peruskurssi 11.–14.3.
• Hiljaisuuden retriitti 13.–17.3. 
• Kirjansidonnan peruskurssi 17.–22.3.
• Kohti sisäistä pääsiäistä 21.–24.3. 
• Ponomarit ja kellonsoittajat 5.–7.4.
• Uskonto ja huumori 19.–21.4.
• Elämän mittainen matka 26.–28.4. 
Kaikki kurssit: www.valamo.fi

UUDISTUNUT WEBTUOHUS
Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen 
verkkokauppaamme www.valamo.fi. 
Tilattavissa ikoneja, kirjallisuutta, musiikkia 
ja luostarin omia tuotteita. KIRJAUUTUUS: Isä 
Alexander Schmemannin päiväkirjat, hinta 48 e.

Muista myös Valamon myymälä Tuohus 
Helsingissä, Liisankatu 29.

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. 017 570 111, valamo@valamo.fi
www.valamo.fi

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.
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Trimeeri Oy
www.trimeeri. 
Puh. 09 640 916
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HuK Henna Paasonen pohtii 
ortodoksisen uskon ja tavaroi-
den kierrätyksen suhdetta.

M
uutin toukokuun alussa 
uuteen asuntoon. Jouduin 
tekemään paljon uusia 
hankintoja kotiini. Opis-

kelijana en kuitenkaan suunnannut si-
sustusliikkeeseen, vaan paikalliselle 
kirpputorille. Kiertelin myyntipöytiä 
uteliaana ja innoissani. Pian tunteeni 
vaihtui kuitenkin tympääntymiseksi, 
suorastaan ahdistukseksi. Kuinka paljon 
luonnonvaroja kaiken tämän vanhentu-
neen, pois muodista jääneen roinan 
tuottamiseen on käytetty! Kuka tätä 
kaikkea on tarvinnut? Mihin kaikki nä-
mä tavarat menevät sen jälkeen, kun ku-
kaan ei niitä enää huoli? 

Jokaista ihmistä ympäröi kulttuuri, 
joka muokkaa ja määrää hänen tekemi-
siään ja jonka luomassa maailmanku-
vassa useimmat elävät koko elämänsä. 
Ne kulttuurinormit, -symbolit ja -perin-
teet, jotka vallitsevat yksilön kasvuym-
päristössä, tuntuvat luonnollisilta. Jos 
siis pyytää kulutuskulttuurissa elävää ih-
mistä lopettamaan kuluttamisen, on 
kuin pyytäisi häntä olemaan hengittä-
mättä. Ihmiskunta käytti tavaroihin ja 
palveluihin 30,5 biljoonaa dollaria vuon-
na 2006. Pelkästään vuonna 2008 maa-
ilmassa ostettiin 68 miljoonaa ajoneu-
voa, 85 miljoonaa jääkaappia, 297 mil-
joonaa tietokonetta ja 1,2 miljardia mat-
kapuhelinta. Inhimillisen sivilisaation 
romahtaminen voidaan estää vain muut-
tamalla kulttuurisidonnaisia toimintata-
poja.

Ortodoksisen ekoteologian mukaan 
luomakunnan vahingoittaminen on syn-
ti eli erottaa ihmisen Jumalasta. Tämä 
kuilu on nykyisten ympäristöongelmien 
pääsyy. Ongelman ratkaisu ei ole siis pel-
kästään tapojen muutoksessa vaan hen-
kisessä muutoksessa. Kirkko opettaa, et-
tä ihmiskunnan tehtävä on korjata Ju-
malan ja maailman välinen suhde syn-
tiinlankeemusta edeltäneeseen tilaan. 

Usko käytännössä

Kierrätyksestä

Samalla korjaantuvat nykyiset ympäris-
töongelmat. Ihmisen asema luomakun-
nassa on ymmärretty usein väärin. Hal-
linta tuo mukanaan vastuun. Emme ole 
siis luomakunnan ehdottomia valtiaita 
–tämä olisi mahdollista vain, jos Jumala 
jätettäisiin pois laskuista. Kirkon näkö-
kulmaa ei voi nimittää ihmiskeskeiseksi 
vaan jumalakeskeiseksi. Ihmisen asema 
luomakunnassa on kuitenkin kiistämä-
tön, onhan hänet luotu Jumalan kuvaksi. 
Ihminen osallistuu jumalanpalvelukseen 
tietoisesti. Ihminen on linkki materiaali-
sen ja spirituaalisen maailman välillä. 

Myös luomakunta tarvitsee pelastu-
mista, ja ihminen voi olla tässä välikap-
paleena tekemällä Jumalan läsnäolon 
maailmassa näkyvämmäksi. Elollisella 
on kyky ylistää Jumalaa, mutta ihminen 
voi täydellistää tämän ylistyksen esimer-
kiksi ehtoollisen, ikonien ja vedenpyhi-
tyksen avulla. Ortodoksisessa kirkossa 
uskotaan, että ratkaisu luomakunnan 
nykytilaan on liturgisessa, eukaristisessa 
ja askeettisessa eetoksessa. Liturgisen 
eetoksen mukaan yhteisöllinen jumalan-
palvelus on tärkeä. Kyseessä on jakami-
nen, olemme luomakunnan kanssa yh-
dessä Jumalan edessä. Maailmanlaajuis-
ta yhteisöllisyyttä voi harjoittaa kulutta-

jana. Esimerkkejä tästä ovat reilu kaup-
pa, luomutuotteet sekä omat kulutusva-
linnat. Eukaristisen eetoksen mukaan 
luonnonvaroja tulisi aina käyttää kiitolli-
suudella, tarjoten niitä takaisin Jumalal-
le. Täydellisimmillään tämä esimerkki 
ilmenee ehtoollisessa, jossa pääosaa 
näyttelevät leipä ja viini. Askeettisen ee-
toksen mukaan materiaalisen omaisuu-
den keräämistä ei pidetä suotavana. Tä-
hän kuuluu myös paastoperinne.

Kunnioitus materiaalista luomakun-
taa kohtaan on syvällä ortodoksisessa 
teologiassa. Henkisen ja maallisen välillä 
ei tehdä voimakasta kahtiajakoisuutta. 
On meistä kiinni, heijastaako luonnon 
käyttömme ahneuttamme vai voimmeko 
elää niin, että luonnon kauneus näyttää 
Jumalan jäljen. Se edellyttää luopumista 
selviönä pidetystä konsumerismista eli 
kuluttajuudesta, jossa elämänsisältöä, 
tyydytystä ja hyväksyntää haetaan kulut-
tamalla.

■n Henna■Paasonen

Belopopsky, Alexander & Oikonomou, Dimi-
tri (toim.)1996: Orthodoxy and Ecology 
Maailman tila -raportti 2010: Kulutuskult-
tuurista kestävään elämäntapaan
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Kouluruoka muuttaa
slummiperheiden elämän

Ylösnousemuksen ihme

n Suuren paaston keräyksellä tuetaan Maedotin 
työtä slummikouluissa. Osuuskuntien naiset teke-
vät kouluruokaa joka päivä.

Batun kaupungin slummeissa Etiopiassa 
lapsille annetaan paremmat eväät ja 
mahdollisuus nousta köyhyydestä. 
Slummien lapsille on perustettu valmis-
tavia kouluja, joissa lapset saavat joka 
päivä ruokaa. Tällä tavoin aliravittujen 
lasten kyky oppia paranee. Kun perustai-
dot ovat kohdallaan, lapset voivat jatkaa 
koulunkäyntiä valtion koulussa.

Slummikouluista vastaa Maedot-
järjestö, joka on perustettu parantamaan 
lasten ja naisten hyvinvointia. Alueella 
on suuri määrä lapsia, jotka elävät kodit-
tomina ja nälkäisinä kaduilla ja joiden 
heikko asema johtuu siitä, että köyhyy-
den ja AIDS:in vuoksi vanhemmat tai 
muut huoltajat ovat kyvyttömiä pitä-
mään lapsista huolta. Maedot kouluttaa 
myös lapsista huolehtivia aikuisia. Esi-
merkiksi ruoanlaittokurssin käyneet nai-
set perustavat osuuskuntia, joissa koulu-
ruoka tehdään ja joista Maedot ostaa sen 

koululaisille. Sikäli Maedotin työstä hyö-
tyy parhaimmillaan koko perhe. 

Suurin osan 70 miljoonasta etiopia-
laisesta elää köyhyydessä. Köyhyys vai-
kuttaa suoraan lasten terveyteen. Alira-
vitsemuksesta kärsii 30–48 prosenttia 
lapsista, joista vakavasti aliravittuja on 
yli kahdeksan prosenttia. Lisäksi erilai-
set kasvuhäiriöt ovat lapsilla yleisiä. 
Köyhyys, AIDS, kuivuus, nälänhädät, 
perheväkivalta ja perheiden epävarmuus 
tekevät Maedotin toiminta-alueella tu-
hansista lapsista kodittomia ja orpoja 
vailla minkäänlaista huolenpitoa.

Maedot nimenä tarkoittaa geezin 
kielessä siltaa. Maedot toimii lapsille ja 
heidän äideilleen tai huoltajilleen silta-
na, jonka ylittämisen tavoitteena on saa-
da heidät auttamaan itseään ja pärjää-
mään omin voimin.

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen 
diakonia ja lähetystyö FILANTROPIA ry

M
itä Kristuksen ristiin-
naulitsemisessa ja ylös-
nousemuksessa oikein 
tapahtui? Sitä valotti 

meidän pienelle suomalaisryhmäl-
lemme Siinain luostarissa luostarin 
igumeni arkkipiispa Damianos. 
Kaikki muistamme, miten Uudessa 
testamentissa kuvaillaan Herramme 
maanpäällisen elämän viimeisiä ta-
pahtumia. Ennen kaiken alkamista 
Jeesus rukoili suuressa tuskassa Get-
semanen puutarhassa, niin että hänen 
hikensä oli verensekaista. Tämä ilmiö 
ei sinänsä ole yliluonnollinen, vaan se 
tunnetaan – erittäin suuressa kivussa 
ihmisen hikeen voi erittyä verta. 

Mutta miksi Kristus oli tuskai-
nen? Mitä hän pelkäsi anoessaan: 
”Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja 
minulta pois. Mutta älköön toteutuko 
minun tahtoni vaan sinun.” (Luuk. 

22:42) Ei suinkaan ruumiillista kipua. 
Marttyyrit ovat kautta aikojen kiiruh-
taneet jopa iloiten ristiinnaulitsemis-
takin kauheimpiin kidutuksiin. Olisi-
ko Kristus itse sitten muka pelännyt 
ruumiillisia kärsimyksiä? Ei, sanoi 
piispa Damianos. Sen, mikä vei hänet 
tuskan syvimpään syöveriin, Johan-
nes ilmaisi jo Jordanilla: ”Katsokaa 
Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois 
maailman synnin!” (Joh. 1:29) Ajatus 
siitä, että hänen tulee ottaa päälleen 
koko maailman kaikkien ihmisten 
kaikki pahat ja kauheat teot, alkoi Jee-
suksesta tuntua ylivoimaiselta, ja se 
sai hänet hikoilemaan verta. Mutta 
silti hän suostui uhrikaritsaksi ja oli 
kuuliainen Isän tahdolle. Lopputulok-
sena oli, että hän ennen kuolemaansa 
saattoi päästää voittohuudon: ”Se on 
täytetty!” Tie pelastukseen on avattu. 
Umpikujaa ei enää ole. Jeesus oli suo-

rittanut tehtävänsä. 
Mitä tämä sitten merkitsee mei-

dän kohdallamme? Yksinkertaisesti 
sitä, että kaikki syntimme pikkuilke-
yksistä hirmutekoihin on jo sovitettu. 
Meiltä odotetaan nyt, että me kadum-
me. Kristus on jo maksanut kaiken 
puolestamme. Ylösnousemuksessa 
hän on vienyt omassa itsessään ihmis-
luontomme, josta hän ei koskaan 
eronnut, taivaaseen Isän oikealle puo-
lelle . Kristuksessa olemme jo Juma-
luuden keskuksessa. Mitä tämä mei-
dän henkilökohtaisessa elämässämme 
tarkoittaa, sitä voi jokainen itse miet-
tiä. Olemme kalliisti ostetut, olemme 
suuresti rakastetut… Pääsiäisenä kan-
nattaa iloita!

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA! 

■n Nunna■Kristoduli

Luostaripalsta
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Jumalanpalvelukset

Haminan seurakunta

Lihavat ja  
laihat vuodet

T
ämä raamatullinen viittaus lihaviin ja laihoihin vuosiin 
on koskettanut ankaralla kädellä myös seurakuntaamme. 
Valitettavasti joudun ottamaan tämän asian esille tässä 
tervehdyksessäni. Olen täysin tietoinen siitä, että olette 

joutuneet kuulemaan ja lukemaan Suomea ja koko Eurooppaa 
ravisuttaneesta lamasta. 

Monet kunnat ja seurakunnat kamppailevat tällä hetkellä ta-
loudellisissa vaikeuksissa. Samanlainen tilanne on myös pis-
kuisessa seurakunnassamme. Suurin huolenaiheeni onkin juu-
ri talouteemme liittyvät ongelmat. Tämän takia on erikoisen 
tärkeää, että tuon esille ne tosiasiat, mitkä ovat aiheuttaneet 
nämä ongelmat. Luottamushenkilöt ovat pohtineet näitä kysy-
myksiä jo usean vuoden ajan, ja erilaisia suunnitelmia on ollut 
esillä. Seurakunnan talouden huonoon jamaan ajautuminen 
johtuu pelkästään ja korostan – ainoastaan – Haminassa ole-
van liike- ja asuinvuokratalon ongelmista. Menemättä tarkem-
min tässä yhteydessä yksityiskohtiin niin totean ainoastaan 
sen, että vuokratalo on tuottanut viimeiset neljä vuotta tappio-
ta. Toisin sanoen talon menot ovat olleet suuremmat kuin talon 
tulot. Tämä on aiheuttanut seurakunnalle jo useita taloudelli-
sesti miinusmerkkisiä vuosia.

No, mitä tehdä? Vastauksia on monenlaisia, pitää säästää ja 
etsiä säästökohteita seurakunnan elämässä. Mutta mistä voi-
daan säästää? Seurakunnan menot koostuvat pääasiallisesti 
kahdesta suuresta menoerästä. Ensimmäisenä ovat kiinteistöt, 
joita ovat kirkkorakennukset, neljä kappaletta, ja edellä maini-
tun vuokratalon menot. Toinen menoerä on palkkamenot, mit-
kä ovat myös pakolliset kulut seurakunnassa. Muita suurempia 
menoeriä ovat kirkon keskusrahastolle menevät maksut. Varsi-
naiseen seurakunnalliseen toimintaan emme ole tähänkään 
asti pystyneet osoittamaan kuin pienen osan näistä edellä mai-
nituista menoeristä. 

Minulta kysyttiin hiljattain miten voi laatia seurakunnan ta-
lousarvion, että se on käytännössä toteuttamiskelpoinen. Kysy-
mykseen oli helppo vastata: ”Se ei mitenkään ole mahdollista.” 
Vastakysymyksenä esitettiin heti perusteluja. Perustelut voi 
esittää myös varsin lyhyesti. Seurakunnan omistuksessa on 
vanhoja kiinteistöjä, ja näissä saattaa tulla yllättäviä ja nopeas-
ti aktivoituvia ongelmia. Tämäkään vastaus ei ole totuuden 
kanssa yhtäpitävä. sillä tosiasiallisesti vanhojen rakennusten 
kohdalla esiintyy aina korjaustarpeita.

Seurakuntaamme on siunattu useilla hengelliseen työhön, 
pappeuteen, sitoutuneilla ja vihityillä miehillä. Tämä on todel-
la myönteinen ja iloinen asia yhteisössämme. Suuri joukko va-
paaehtoisia osallistuu seurakunnan elämään eri tavoin, joista 
jokaisesta olen kiitollinen Jumalalle. Muistan myös sen koh-
dan, johon täydellisesti luotan Raamatussa: Jumala on luvan-
nut olla hylkäämättä piskuista laumaansa. Laihojen vuosien 
jälkeen tulevat aina lihavat vuodet. 

 ■ isä Leo Huurinainen

muutokset mahdollisia

Hamina,  
PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
La 2.3. klo 10  parastasis
Pe 8.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3.  klo 18  vigilia
su 17.3. klo 10 liturgia
Palmusunnuntai
La 23.3. klo 18 vigilia ja  
 virpomisvitsojen  
 siunaaminen
su 24.3. klo 10 liturgia ja  
 virpomisvitsojen  
 siunaaminen
Jumalansynnyttäjän  
neitseen marian ilmestys
su 24.3. klo 18  vigilia
ti 26.3. klo 18 paastoliturgia
to 28.3. klo 10 liturgia
Pe 29.3 klo 18 iltapalvelus
Pe 5.4. klo 10 liturgia,  
  koululaiset
La 6.4. klo 18 vigilia
su 7.4. klo 10 liturgia 
La 27.4. klo 18 vigilia
su 28.4. klo 10 liturgia
La 11.5. klo 18 vigilia
su 12.5. klo 10 liturgia
La 25.5. klo 18 vigilia
su 26.5. klo 10 liturgia

Hamina, Hautausmaan kirkkO
ti 9.4. klo 18 panihida
La 18.5. klo 10 parastasis

kOuVOLa,  
PYHÄN RISTIN KIRKKO
La 2.3. klo 18 vigilia
su 3.3.  klo 10 liturgia,  
 metropoliitta ambrosius 
Pe 15.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3. klo 9 akatistos,  
 tiekirkkotapahtuma,  
 piispa arseni
ma 25.3. klo 10 liturgia
ma 25.3. klo 17 yleinen  
 sairaanvoitelu
to 28.3. klo 18 kaksitoista  
 kärsimysevankeliumia
Pe 29.3. klo 11 ekumeeninen  
 ristisaatto, lähtö:  
 kouvolan keskuskirkko

Pe 29.3. klo 16 ehtoopalvelus
La 30.3. klo 23.30 puoliyö- 
 palvelus, ristisaatto,  
 aamupalvelus ja liturgia
ke 3.4. klo 10 liturgia,  
 koululaiset
La 20.4. klo 18 vigilia
su 21.4. klo 10 liturgia
La 4.5.  klo 18  vigilia 
su 5.5.  klo 10 liturgia
Helluntai
La 18.5. klo 18 vigilia
su 19.5. klo 10 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA
Pe 1.3. klo 18 paastoliturgia
La 9.3. klo 18 vigilia
su 10.3. klo 10 liturgia
Pe 22.3 klo 18 paastoliturgia
ke 27.3. klo 18 paastoliturgia
ma 1.4. klo 10 liturgia,  
 lasten pääsiäinen
La 13.4 klo 18 vigilia
su 14.4. klo 10 liturgia
Herran taivaaseen astuminen
ke 8.5. klo 18 vigilia
to 9.5. klo 10 liturgia

■ seurakunnanneuvoston 
päätöksen mukaisesti kirkolliset 
ilmoitukset keskitetään analogi-
lehteen, seurakunnan kotisivuille 
ja sähköposti-ilmoitteluun. Jos 
haluat, että sinulle tulee viikoittain 
sähköpostia seurakunnaltasi, 
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 
Ortodoksiakeskus sypressiin 
sähköpostiosoitteeseen:  
hamina@ort.fi.

■ isä Leon loma- ja vapaapäivinä 
hänen sijastaan papillisissa 
tehtävissä voi soittaa parillisina 
viikkoina isä artolle, puh. 044 017 
1716, ja parittomina viikkoina 
isä Jukalle, puh. 0206 100 484. 
isä Leo ei voi pitää säännöllisesti 
vapaapäiviä määrättyinä 
viikonpäivinä. Ortodoksiakeskus 
sypressiin soittamalla, puh. 0206 
100 480, asian voi varmistaa.
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Haminan OrtODOksinen seurakunta
Ortodoksiakeskus sypressi, kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Varuskuntakatu 14, 45100 kouvola,  
avoinna ti ja pe klo 9–14 ja ke ja to klo 9–13, 
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
seurakuntasihteeri Liisa Eerola, puh. 0206 100 480
Pietarin ja Paavalin kirkon ja trapesan vahtimestari  
pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
myllykosken tsasounan vahtimestari Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, 
puh. 0206 100 485, jaana.juka@pp.inet.fi

muu PaPistO
rovasti Martti Honkaselkä, puh. 044 306 4900, 
martti.honkaselka@pp.sonera.net
rovasti Arto Leskinen, puh. 044 017 1716, arto.leskinen@edukouvola.fi
Pastori Johannes Wuorlinna, puh. 050 589 9011, jouko.wuorlinna@gmail.com
Pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Ylidiakoni Jyrki Härkönen, puh. 050 350 1495.

Haminan seurakunnan liike- ja vuokratalon (isoympyräkatu 20, Hamina) 
isännöinnistä vastaa: isännöitsijätoimisto reaLia, kaivokatu 3, 49400 Hamina. 
isännöitsijä Jorma Pekkola, puh. 010 228 7840 tai 050 087 5815.

Toimintaa ja tapahtumia

Yhteystiedot: KERHOT JA PIIRIT:  
 ● Ortodoksiakeskus sypressi, Varuskuntakatu 14, kouvola
 ● Pyhän ristin kirkko, kirkonmäenkatu 2, kouvola
 ● myllykosken tsasouna, koulutie 4, myllykoski
 ● Pietarin ja Paavalin trapesa, isoympyräkatu 20, Hamina
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Haminan seurakunta

KIRKKOKUOROJEN  
HARJOITUKSET
kanttori kari Päivinen,  
puh. 020 610 0483.

 ● Haminan kuoron harjoitukset 
Pietarin ja Paavalin trapesassa 
torstaisin klo 18.

 ● kouvolan kuoron harjoitukset 
Ortodoksiakeskus sypressissä 
keskiviikkoisin klo 18.

LASTEN JA  
NUORTEN LAULUKERHO
minna Loikala,  
puh. 046 620 7708.
Ortodoksiakeskus sypressissä 
joka toinen torstai klo 18.

HAMINAN  
DIAKONIAPIIRI
Pietarin ja Paavalin trapesassa 
tatiana Pitkänen,  
puh. 050 380 9828.

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen,  
puh. (05) 371 3434.
apostolien teot  
Ortodoksiakeskus sypressissä: 

 ● ti 19.3., 23.4. ja 21.5. klo 18.

KOUVOLAN  
LASTENKERHO
marja-Leena Jaakkonen,  
puh. 040 774 6690.
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa  
klo 18–19.30

 ● ma 11.3., 18.3., 8.4., 22.4., 6.5. 
ja 20.5.

KIRKKOTEKSTIILI- 
KERHO
irma Leimulahti,  
puh. 040 587 8798.

 ● Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
keskiviikkoisin klo 10–13.

IKONIPIIRI  
HAMINASSA
ritva koverola,  
puh. 040 837 5909.

 ● Pietarin ja Paavalin trapesassa 
joka keskiviikko klo 18.

IKONIPIIRI  
KOUVOLASSA
antti narmala,  
antti_narmala@hotmail.com 
tai puh. 046 846 7976.
kokoontumiset  
Ortodoksiakeskus sypressissä:

 ●  Pe 26.4. klo 16–21 ja la 27.4.  
klo 10–15.

KP METROPOLIITTA  
AMBROSIUS  
kouvolan Pyhän ristin kirkossa

 ● su 3.3. klo 10 liturgia

KS PIISPA ARSENI 
kouvolan Pyhän ristin kirkossa

 ● La 16.3. klo 9 tiekirkkotapah-
tuma

PERINTEISET  
PÄÄSIÄISMYYJÄISET 
kouvolassa Pyhän ristin kirkossa 

 ● La 23.3. klo 10–12.
Haminassa, Pietarin ja Paavalin 
trapesassa 

 ● La 23.3. klo 10–13.

EKUMEENINEN RISTISAATTO
 ● Pitkänäperjantaina 29.3. 

ekumeeninen ristisaatto klo 11: 
kouvolan keskuskirkko, autuaan 
ursulan kirkko ja kouvolan Pyhän 
ristin kirkko.

KRISTUKSEN  
YLÖSNOUSEMUSJUHLA

 ● su 31.3. kristuksen ylösnou-
semusjuhla kouvolan Pyhän ristin 
kirkossa ja tarjoilu juhlasalissa 
nyyttikestiperiaatteella.

LASTEN PÄÄSIÄINEN
 ● ma 1.4. lasten pääsiäinen mylly-

kosken tsasounassa klo 10. 

PUOLUSTUSVOIMIEN  
ORTODOKSISET  
HENGELLISET PÄIVÄT
Puolustusvoimien ortodoksiset 
hengelliset päivät Hämeenlin-
nassa 4.–5.4. ilmoittautuminen ja 
tiedustelut puh. 0206 100 480.

Haminan ikonimaalauspiirin koristelemia pääsiäismunia pääsiäismyyjäi-
siä varten. tekniikka: styroxmuna on päällystetty erilaisilla kankailla 
ja nauhoilla.

Liisa EEro
La
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Minne uusi  
ihmisyys on kadonnut?

K
oko suuren paaston aika opettaa meille itsekkyydestä luo-
pumista, lähimmäisen löytämistä ja palvelemista, kaiken 
jakamista veljiemme ja sisariemme kanssa eli pelkistetysti 
sanottuna: Kristuksen kohtaamista ja palvelemista lähim-

mäisessämme. 
Nöyrä, palveleva rakkaus on suurin ja mahtavin voima maail-

massa, kuten Dostojevski asian ilmaisee. Tuon rakkauden me nä-
emme täydellisenä Kristuksessa – uudessa Aadamissa, joka lihak-
situlemisellaan, kärsimisellään ja ylösnousemisellaan on uudista-
nut ihmisyytemme. 

Mutta missä me sitten voimme nähdä tämän uuden ihmisyyden 
jokapäiväisen elämän keskellä? Millä tavoin tätä uutta ihmisyyttä 
opetetaan uusille sukupolville?

Palasin muutama viikko sitten takaisin Kauko-itään suuntautu-
neelta matkalta, jossa sain asua ystäväperheen parissa useita päi-
viä ja tarkastella, millä tavoin he ovat lapsiaan kasvattaneet.

Olin myönteisesti yllättynyt nähdessäni, että tuossa perheessä 
lapsia oli kasvatettu ottamaan aina ensiksi huomioon toiset ihmi-
set. Ehkä tuo toisten huomioon ottaminen ei aina kasvanut josta-
kin syvästä vakaumuksesta, vaan sen tiedostamisesta, että tuolla 
tavoin ihmissuhteet toimivat paremmalla ja pehmeämmällä ta-
valla ja että tuolloin kaikki osapuolet kokevat kohtaamisen iloa ja 
onnea...

Tällainen toisen ihmisen kohtaaminen ei ollut vain jotakin vie-
raskoreutta, vaan jokapäiväinen suhtautumistapa toiseen ihmi-
seen. Mihin tällainen, todella kristillinen, myönteinen suhtautu-
mis- ja lähestymistapa on kadonnut meidän tehokkuutta, tekniik-
kaa ja menestystä ihannoivasta länsimaisesta kulttuuristamme? 
Kristillisessä uskossa voisimme jättää syyllisyyden kanssa paini-
misen vähemmälle ja keskittyä siihen, missä kristillinen usko voi 
myönteisellä tavalla auttaa meitä kohtaamaan lähimmäisemme – 
ja hänessä palvelemaan ja rakastamaan Kristusta. 

 ■ isä Markus Aroma

HämeenLinnan seurakunta

myllykosken tsasounan vastuuhenkilöt tamara ja kullervo Lamponen 
osallistuvat myös ahkerasti seurakuntamme myyjäisiin.

Haminan ikonimaalauspiirin koristelemia pääsiäismunia pääsiäis-
myyjäisiä varten. tekniikka: aito kananmunan kuori koristeltu oljilla.

Osa Haminan seurakunnan papistoa ja kirkon palvelijoita, vas. kanttori Kari Päivi-
nen, lukija Pertti Juntunen, isä Arto, isä Leo, isä Jukka, isä Jyrki ja Maija Leskinen.

Pyhäköt:

Hämeenlinnan kirkko
pyhän aleksanteri nevskin ja  
pyhän Johannes krysostomoksen muistolle, erottajakatu 2.
isännöitsijä: sven Wessman, puh. 040 757 5228

Ahveniston kirkko vanhalla hautausmaalla (keskussairaalaa vastapäätä) 
pyhän Johannes kastajan mestauksen muistolle 
isännöitsijä: sven Wessman, puh. 040 757 5228

Forssan toimintakeskus pyhittäjä serafim sarovilaisen muistolle, 
keskuskatu 10, isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

Liisa EEro
La

Liisa EEro
La

Liisa EEro
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Yhteystiedot:

Jumalanpalvelukset
HÄMEENLINNA

maaLiskuu

ristin kumartamisen sunnuntai 
La 2.3.  klo 17  vigilia 
su 3.3.  klo 10  liturgia
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL)
Johannes siinailaisen sunnuntai 
La 9.3.  klo 17  vigilia 
su 10.3.  klo 10  liturgia
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL)
akatistoksen lauantai
Pe 15.3.  klo 18  akatistos Jumalansynnyttäjälle
maria egyptiläisen sunnuntai
La 16.3.  klo 17  vigilia 
su 17.3.  klo 10  liturgia
ke 20.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL)
Palmusunnuntai
La 23.3.  klo 17  vigilia ja virpovitsojen siunaus
su 24.3.  klo 10  liturgia
neitsyt marian ilmestyspäivä
ma 25.3.  klo 18  ehtoopalvelus ja liturgia
suuri viikko
ti 26.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL)
ke 27.3.  klo 18  yleinen sairaanvoitelu ja  
  paastoliturgia
to 28.3.  klo 18  suuri ehtoopalvelus ja  
  ehtoollisen asettamisen liturgia, 
  mp. ambrosius
Pe 29.3.  klo 9  12 kärsimysevankeliumijaksoa
 klo 14  suuri ehtoopalvelus (hautaikoni)
 klo 18  Jumalan äidin valitusvirrelmä
Herran pääsiäinen
La 30.3.  klo 15  ensimmäinen ylösnousemus- 
  palvelus: suuri ehtoopalvelus ja  
  Bs:n liturgia
 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 31.3.  klo 00 pyhän tulen antaminen,  
  ristisaatto, aamupalvelus ja  
  liturgia (+ ruokien siunaus)
su 31.3.  klo 15  agape-ehtoopalvelus eri kielillä

HuHtikuu

ma 1.4.  klo 10  liturgia, ristisaatto, ateria  
  (lasten pääsiäinen)
Puolustusvoimien ortodoksiset  
hengelliset päivät ja koululaisliturgia
Pe 5.4.  klo 9  hengellisten päivien ja  
  koululaisliturgia
tuomaan sunnuntai 
La 6.4.  klo 17  vigilia 
su 7.4.  klo 10  liturgia
tuomaantiistain muistopalvelukset
ti 9.4.  klo 12  Vuorentaan hautausmaan  
  matkamiehenristin luona
 klo 12.30 ahveniston hautausmaalla  
  isä Danin haudalla
mirhantuojanaisten sunnuntai
La 13.4.  klo 17  vigilia 
su 14.4.  klo 10  liturgia, vanhusten kirkkopyhä
Halvaantuneen sunnuntai
La 20.4.  klo 17  vigilia
su 21.4.  klo 10  liturgia
slaavi-suomi-liturgia
La 27.4.  klo 10  liturgia, slaavi-suomi
samarialaisen naisen sunnuntai
su 28.4.  klo 10  liturgia vain Forssassa!

tOukOkuu

sokeana syntyneen sunnuntai
La 4.5.  klo 17  vigilia 
su 5.5.  klo 10  liturgia
kristuksen taivaaseen astuminen
ke 8.5.  klo 18  vigilia
to 9.5.  klo 10  liturgia
Pyhien isien sunnuntai
su 12.5.  klo 10  liturgia
sielujen lauantai
La 18.5.  klo 16.30 yleinen muistopalvelus
Helluntai
La 18.5.  klo 17  vigilia
su 19.5.  klo 10  liturgia ja polvirukoukset

slaavi-suomi-liturgia
La 25.5.  klo 10  liturgia, slaavi-suomi
kaikkien pyhien sunnuntai
su 26.5.  klo 10 liturgia

LAMMI

Pe 8.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL)  
  turvan talolla
La 20.4.  klo 10  liturgia soile kauppisella,  
  os. ronnintie 596

LOPPI 

kaunisniemen leirikeskuksen kirkko,  
os. kaunisniementie 18
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia (ePL) ja iltatee
su 21.4.  klo 10  liturgia ja kirkkokahvit

FORSSA

su 17.2.  klo 10 liturgia (ortodoksisuuden sun-
nuntai)
Pe 1.3.  klo 18 paastoliturgia
to 14.3.  klo 18 andreas kreetalaisen katumus- 
  kanoni (kanonin torstai)
su 17.3.  klo 10 liturgia (maria egyptiläisen  
  sunnuntai)
Pe 22.3.   virpovitsojen siunaus kouluilla
Pe 29.3. klo 9 suuren perjantain aamupalvelus
La 30.3.  klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 31.3. klo 00 ristisaatto, Herran pääsiäisen  
  aamupalvelus ja  
  krysostomoksen liturgia 
isä Gaius lomalla 7.4.–12.5.
su 28.4.  klo 10 liturgia (samarialaisen 
  naisen sunnuntai)
su 19.5.  klo 10 helluntain liturgia ja polvi- 
  rukoukset + kirkkoon liittämiset
Pe 24.5.  klo 9 liturgia koululaisille
su 2.6.  klo 10 liturgia somerolla Ft eija komun  
  kodissa, litania sotilashautaus- 
  maalla

HämeenLinnan seurakunta

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
uskonnonopettaja Tiia Haimi, puh. 050 341 4348, tiia.haimi@hameenlinna.fi

34

häMeenLinnan
perheuutiSia

Seurakuntaan muuttaneita 13

ikuinen muisto 2

kastettuja 2

Vihitty kirkollisesti 4
(siviilivihkimisiä 3)
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Hämeenlinnan
toimintaa
TIISTAISEURA
Pj. sven Wessman,  
puh. 040 757 5228,  
sven.wessman@pp1.inet.fi.
tiistaiseura kokoontuu seurakun-
takodilla, matti alangon katu 11 
a, ellei toisin mainita. tiistaiseu-
raillat alkavat kello 17 alkuhartau-
della ja kahvituksella. kirkkoillat, 
vigiliat ja liturgiat pääkirkossa, 
erottajakatu 2.

 ● 10.3. kirkkokahvit, puheenvuo-
ro: kirkkoneuvos risto Cantell

 ● 12.3. isä Heikki Honkamäki: 
Venäjän vanhauskoiset

 ● 26.3. klo 18 kirkkoilta: ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgia

 ● tuomaan-tiistai: litaniat hau-
tausmailla, klo 12 Vuorentaka, 
matkamiehenristi, n. klo 12.30 
ahvenisto, isä Danin hauta.

 ●  23.4. Leena Lomu: Vaeltajan 
lauluja

 ●  7.5. nemanja Balcin: missiotii-
min matkassa tansaniassa.

 ●  14.5. alkaen klo 16 ahveniston 
kirkon ja sen ympäristön siivous-
talkoot.
terVetuLOa mukaan!

Haravat heilumaan… 
PERINTEISET KEVÄTTALKOOT
ahveniston kirkonmäellä tiistaina 
14.5. alkaen klo 16.
Laitetaan taas porukalla kirkko 
ja sen ympäristö arvoiseensa 
kuntoon odottamaan kesän 
palveluksia.
tule iloisella mielellä, ota mukaasi 
harava tai jokin muu tarvittava 
pihatyökalu, jos mahdollista 
(useampi harava kyllä löytyy 
paikaltakin).
tarjolla leppoisaa talkooseuraa, 
mukavaa ja hyödyllistä ulkona-
oloa sekä seurakunnan tarjoamat 
talkooeväät.

tervetuloa!

DIAKONIASEURAN  
TILAISUUDET

 ● 14.4. vanhusten kirkkopyhä, 
liturgian jälkeen ateria seurakun-
takodilla. Pipsa Häkkinen kertoo 
uudesta vanhuspalvelulaista.

 ● 9.5. kirkkokahvit
 ● 6.8. kirkkokahvit

kesällä järjestämme pyhiinvael-
lusmatkan, josta tullaan tiedotta-
maan myöhemmin. Diakoniaseu-
ran asioissa ota yhteyttä puh. 040 
725 9427.

KYYRÖLÄ-KERHO
Pj. antonina sosunov-Perälä, 
puh. (03) 612 5850, 040 721 8436, 
antonina@aina.net, vpj. Vladimir 
tschernov, puh 040 570 2192.

 ● 3.3. ristinkumartamisen sun-
nuntaina kirkkokahvit liturgian 
jälkeen, klo 13 kyyrölä-kerhon 
kevätkokous.

KOTISEUTUMATKA  
KYYRÖLÄÄN 8.–10.6.
muistolitaniat kangaspellolla ja 
kyyrölässä pidetään sunnuntaina 
9.6. muolaassa ev.lut. muistojuhla 
9.6. Yöpyminen Viipurissa hot. 
Gerkon 8.–9.6 ja 9.–10.6. yö teri-
joella hot. Gelios. maanantaina 
10.6. teemme retken kronstadtiin. 
ilmoittauduthan mahdollisimman 
aikaisin, että pystyn vahvistamaan 
hotellihuoneet, bussivarauksen ja 
ruokailut. Yhteystiedot: antonina 
sosunov-Perälä, (03) 612 5850, 
040 721 8436, antonina@aina.net.

IKONIPIIRI
Opettaja: Pasi-mikael Huovinen, 
puh. 041 576 6143. 
Hämeenlinnan ikonipiiri kokoon-
tuu seurakuntakodilla seuraavina 
perjantai- sekä maanantai-iltoina: 

 ● Päiväryhmä klo 14–17 ja ilta-
ryhmä klo 17.30–20.30.

 ● Pe 5.4., pe 12.4., ma 22.4. ja ?.5 
 ● (ma 25.3. merkitty ikonipiiri siir-

retään toukokuulle, tarkka päivä 
ilmoitetaan myöhemmin.) 
Forssan ikonipiiri la-su klo 11–16 
Ystäväkammarilla seuraavasti:

 ● La-su 16.–17.3. sekä 6.–7.4. 

KUOROTOIMINTA
kanttori Leena Lomu,  
puh. 040 707 6715,  
leena.lomu@ort.fi
Kirkkokuoro
kirkon alakerrassa ei voida pitää 
enää kuoroharjoituksia. Harjoi-
tukset pidetään lähes poikkeuk-
sessa srk-kodilla, ellei harjoitella 
kirkkosalissa. keskiviikkoiset kuo-
roharjoitukset pidetään jatkossa 
srk-kodilla klo 16.30–18.30. ennen 
ePL-palveluksia tunnin mittaisina.

 ● La 2.3. klo 12–16 pidetään 
kuorolaululeiri, jossa harjoitellaan 
erityisesti suuren viikon veisuja ja 
pääsiäistä.

 ● kirkkaalla viikolla ma 1.4. klo 10 
lasten pääsiäisen liturgia ja pe 5.4. 
klo 9 koululaisliturgia kaipaa lau-
lajavahvistusta. kirkkaalla viikolla 
muutoin ei ole kuoroharjoituksia. 

 ● ke 10.4. kuoroharjoitukset jat-
kuvat normaalisti klo 16.30–18.30. 
Paitsi ke 8.5., jolloin emme pidä 
harjoituksia, koska klo 18 on 
helatorstain vigilia.

 ● ke 29.5. klo 17–19 pidetään 
kuorokauden päättäjäiset nyyttä-
rityylillä.
Lämmintä kesäkautta odotellessa. 

Laululintuset
kirkkolaulua kaikille halukkaille 
laulutaidosta riippumatta. Laule-
taan jumalanpalveluksissa käytet-
täviä yhteislauluja ja harjoitellaan 
äänenkäyttöä. Laululintuset 
kokoontuvat kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 12 kirkossa. 

 ● kevään viimeiset kokoon-
tumispäivät: 7.3., 4.4. ja 2.5. 
(mahdollisista tulevista poikkeuk-
sista ilmoitetaan netissä ja kirkon 
ilmoitustaululla.)
kaikki laulamisesta kiinnostuneet 
tulkaa tutustumaan. 

Forssa
kuoroharjoitukset Forssan toimin-
takeskuksessa (keskuskatu 10) 
seuraavasti:

 ● Pe 1.3. klo 17 kuoroharjoitus, 
jonka aikana mahdollisuus ripit-
täytyä (isä Gaius), klo 18 ePL

 ● to 14.3. klo 17 kuoroharjoitus, 
ripittäytymismahdollisuus (isä 
Gaius), klo 18 katumuskanoni.

 ● su 27.4. klo 9 kuoroharjoitus, 
jonka jälkeen liturgia klo 10.

Lammi
kuoroharjoitus Lammilla turvan-
talolla (mommilantie 7)

 ● Pe 8.3. klo 17 kuoroharjoitus, 
jonka aikana on myös mahdollista 
ripittäytyä (isä markus), klo 18 ePL.

 ● La 20.4. klo 9 kuoroharjoitus soi-
le kauppisella, os. ronnintie 596, 
jossa sen jälkeen liturgia klo 10.

PERHELEIRI 
mallinkaisten leirikeskuksessa 
Janakkalassa 23.-26.7.2013
Perheleiriä vietetään Hämeenlin-
nan kristinoppileirin yhteydessä 
(kripa 22.–27.7.). Perheleirille 
voi osallistua joko koko perheen 
voimin tai jonkun muun huoltajan 

kanssa (isovanhempi, kummi, 
täti). kouluikäiset/omatoimiset 
lapset voivat tulla leirille myös il-
man vanhempaa. Perheleirille voi 
osallistua myös vain osaksi aikaa. 
Osa ohjelmasta on yhteistä 
kriparin kanssa. Perheleiriläisten 
vanhemmat voivat halutessaan 
osallistua myös kriparin oppitun-
neille, jolloin lapsille järjestetään 
oheisohjelmaa. kristinoppikoulun 
aikana ortodoksisuudesta anne-
taan perustiedot ja sen takia se 
sopii myös hyvin kirkkoon liittyvil-
le perheille. Leirin aikana aikuisilla 
on mahdollisuus keskusteluun 
myös papin kanssa. Leirikeskuk-
sessa on kahdeksanhengen huo-
neita, joten ryhmämajoitukseen 
tulee varautua sen mukaisesti. 

Leirimaksu määräytyy leirivuo-
rokausien mukaan 10 € / vrk / 
aikuinen tai yli 10-vuotiaat, 5 € / 
vrk / 7–10-vuotiaat. alle kouluikäi-
set maksutta. maksimissaan 100 
€ / perhe. sis. ohjelman, ruuat ja 
majoituksen.

Leirille on rajoitettu määrää 
paikkoja ja se täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. ilmoittau-
tumiset leireille 21.6. mennessä: 
leena.lomu@ort.fi (ottakaa huo-
mioon, että leiri voi olla jo täynnä 
viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä).

ilmoittautumisesta tulee käydä 
ilmi leiriläisen nimi, lasten osalta 
ikä, mahdolliset allergiat, yhteys-
tiedot (puhelin ja/tai sähköposti) 
ja osallistuuko mahdollisesti vain 
osaan leiriä. Leirikirje lähetetään 
juhannuksen jälkeen.

Leiriä järjestävät Hämeenlinnan 
ja Lahden seurakunta. Lisätiedot: 
leirinjohtaja Leena Lomu, puh. 
040 707 6715. Perheleirin pappina 
toimii isä Ville kiiveri. kristinoppi-
koulun leiripappeina toimivat isät 
markus aroma ja Gaius sahlberg.

Hämeenlin-
nan vanha 
puukirkko 
Ahvenistolla. 
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HämeenLinnan seurakunta

Toimintaa  
lapsille, nuorille ja perheille:

Sinapinsiemen- eli Pyhäkerho 
kerhoa vetää klaudia Honkamäki, puh. 044 525 2100. sinapinsiemenkerho 
kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina kirkon 
eteisen sivuhuoneessa. 
Pyhäkerhossa luetaan jokin raamatunkertomus, piirrellään tai askarrellaan ja 
opetellaan kirkon tapoja. kerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset, ja pienim-
mät voivat tulla yhdessä aikuisen tai isomman sisaren kanssa. 
kerho alkaa klo 10 ja sieltä tullaan kirkon puolelle noin klo 10.45, jonka 
jälkeen vanhemmat voivat viedä lapsensa ehtoolliselle. 

 ● 3.3., 7.4. ja 5.5. tervetuloa perhekirkkoon!

VIRPOVITSATALKOOT 
la 23.3. klo 10–15 seurakuntakodilla
Jokainen osallistuja voi tuoda mukanaan omat oksat ja sakset – muuta ”till-
behööriä” löytyy talon puolesta. kaikki myös siivoavat omat jälkensä. tarjolla 
on mehua ja keksejä. illan vigiliassa siunataan virpovitsat.

LASTEN PÄÄSIÄINEN 
ma 1.4. klo 10 kirkkoon. tuolloin kirkossa toimitetaan normaali juhlaliturgia 
ristisaattoineen ja sen jälkeen siirrytään srk-kodille nauttimaan yhteistä 
ateriaa. 

LASTENKERHO 
kerhon toiminnasta vastaa Leena Lomu. kerhoon voi tulla joko yhdessä 
lasten/vanhempien/isovanhempien tai vaikka kummin kanssa. kouluikäiset 
lapset pärjäävät ilman huoltajaakin, jos vanhemmat haluavat käydä vaikka 
kerhon aikana kaupassa. 
Lastenkerho kokoontuu seurakuntakodilla kerran kuukaudessa lauantaisin 
klo 10–12 seuraavasti:

 ● 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 10–12. tervetuloa!

LUCIA-KUOROKERHO 
Ohjaajana Leena-kanttori. Lapsille ja nuorille tarkoitettu laulukerho kokoon-
tuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 16–17 kirkossa. kerhossa lauletaan 
yhteislauluja ja opetellaan yhdessä kirkollisia asioita. kerhopäivät: 

 ● su 17.3. klo 16–17 kirkko
 ● su 14.4. klo 16–17 kirkko
 ● su 19.5. klo 16–18 kirkko. kaikki mukaan!

KESÄN LEIRIT 
mallinkaisissa, Janakkalassa (viikolla 30):
Perheleiri 23.–26.7. kristinoppileiri 22.–27.7.
Perheleiristä infoa lisää erillisessä ilmoituksessa, kristinoppileiristä on lähe-
tetty leiri-ikäisille henkilökohtainen kutsukirje.

Pyhä Syke ry on seurakunta-
laisten perustama yhdistys, jo-
ka rekisteröitiin 4.12.2012. Yh-
distyksen toiminnan tarkoituk-
sena on tukea Hämeenlinnan 
seurakunnan pääkirkon kun-
nostushanketta ja ortodoksi-
sen toimintakeskuksen syntyä 
sen yhteyteen. Seurakunnan 
valtuuston puheenjohtaja Riit-
ta Räntilä toimi yhdistyksen 
perustamisen kantavana voi-
mana. Ajatuksena oli perustaa 
yhdistys, joka tarjoaa jokaisel-
le seurakuntalaiselle mahdol-
lisuuden osallistua oman ko-
tikirkkomme kunnostustyö-
hön. Yhdistys tukee tätä seura-
kunnan työtä yhteistyössä sen 
kanssa, mutta juridisista syistä 
seurakunnasta erillään.

Pyhän Sykkeen ajatuksena 
on etsiä mahdollisimman mo-
nelle sopivia erilaisia tapoja 
osallistua yhdistyksen toimin-
taan kunkin varallisuuden mu-
kaan. Joillekin se on kolehtira-
ha tai kahvimaksu kirkkokah-
vien yhteydessä, jollekin se on 
yhdistyksen jäsen- tai kanna-
tusmaksun maksaminen. Pyhä 

Syke keskittyy kirkkoraken-
nuksen sisätilojen kunnostus-
työhön tarvittavien varojen 
hankintaan.

Pyhän Sykkeen nettisivujen 
osoite on www.pyhasyke.fi. Si-
vuilla on tietoa tulevien tapah-
tumien lisäksi siitä, kuinka voit 
liittyä yhdistyksen jäseneksi. 
Vuosimaksu on 20 €. 

Pyhän Sykkeen hallituksen 
yhteystiedot ovat: pj. Marianne 
Kantonen, marianne.kanto-
nen@ort.fi; puh. 050 331 8905, 
vpj. Isto Halinen, isto.hali-
nen@me.com; puh. 040 777 
7980, siht. Jaana Piiroinen, in-
fo@tuntipaku.fi; puh. 044 078 
1367, taloudenhoitaja John (Jo-
ni) Lustre, lustrejohn@gmail.
com; puh. 0400 439 683.

Hallituksen jäsenet toivotta-
vat kaikki lämpimästi mukaan 
Pyhän Sykkeen työhön kunnos-
tamaan hengellistä kotiamme – 
paikkaa, jonne kokoonnumme 
toimittamaan jumalanpalve-
luksia ja rukoilemaan yhdessä.

 ■ Marianne Kantonen

Hämeenlinnan seurakun-
nan laskiaisjuhlaa vietettiin 
10.2. liturgian jälkeen 
Kyyrölä-kerhon tarjoaman 
borssikeiton ja kirkko-
kahvien sekä ohjelman 
merkeissä. Hämeenlinnassa 
toimivan Venäjän kulttuu-
rikeskus Kalinan lapset ja 
aikuiset esittivät runoja, 
kansanlauluja ja muuta 
musiikkiohjelmaa. Sonja 
Niinikoski soitti Howard 
Blaken sävellyksen Walking 
in the Air.
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Pyhää Sykettä  
kirkon kaunistamiseksi

Pyhää Sykettä perustamassa (ed. vas.) Mikko Oesch, Riitta Räntilä, (takana vas.) Isto 
Halinen, Jaana Piiroinen, Marianne Kantonen ja John Lustre.
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Seurakunnan jäsenmäärä laski hiukan
Haminan, Hämeenlinnan ja Lah-
den ortodoksisilla seurakunnilla 
oli viime vuonna (2012) heikoin 
väestökehitys Helsingin hiippa-
kunnan alueella. Haminassa väki-
määrä väheni 21:llä, Hämeenlin-
nassa 13:lla ja Lahdessa lisääntyi 
yhdellä, kun se muissa Analogi-
seurakunnissa kasvoi useilla kym-
menillä.

Koko kirkon jäsenmäärän kasvu 
oli viime vuonna selkeästi Helsin-
gin seurakunnan ja muiden kuin 
edellä mainittujen Analogi-seura-
kuntien varassa. Myös Vaasan seu-
rakunnan väkimäärä kasvoi. Muis-

sa Oulun sekä Karjalan hiippakun-
nan seurakunnissa jäsenmäärä 
vastaavasti väheni Taipaleen seu-
rakuntaa lukuun ottamatta.

Analogi-seurakunnista Turussa 
jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä, 
Tampereella 60:lla, Lappeenran-
nassa 49:llä ja Kotkassa 34:lla. Tu-
russa, Lappeenrannassa ja Kot-
kassa lisäystä selittää lähinnä suu-
ri kirkkoon liittyjien määrä. Tam-
pereella ja Lappeenrannassa myös 
muuttovoiton osuus lisäyksestä oli 
merkittävä.

Kastettujen ja kuolleiden luku-
määrät olivat Analogi-seurakun-

nissa kutakuinkin tasapainossa 
lukuun ottamatta Lahtea, jossa 
kuolleita oli noin kaksi kertaa niin 
paljon kuin kastettuja.

Hämeenlinnan seurakunnan on-
gelmana oli muihin Analogi-seura-
kuntiin verrattuna vähäinen kirk-
koon liittyjien määrä. Hämeenlin-
nan seurakuntaan liittyi viime 
vuonna vain 10 henkeä (edellis-
vuonna 18) ja seurakunnasta erosi 
20 (14). Eroajien määrä oli jäsen-
määrään suhteutettuna Analogi-
seurakunnista suurin. 

Kastettuja ja kuolleita oli Hä-
meenlinnassa viime vuonna mo-

lempia 9 henkeä. Avioliittoja sol-
mittiin 15 ja avioeroja oli 8. Seura-
kuntaan muutti 46 ja seurakunnas-
ta muutti pois 49 henkeä.

Hämeenlinnan ortodoksiseen 
seurakuntaan kuului viime vuoden 
lopussa 1050 henkeä, joista kaksi 
kolmannesta (667) asuu nykyisen 
Hämeenlinnan kaupungin alueel-
la. Hattulassa jäseniä oli 85, Ja-
nakkalassa 82, Forssassa 67, Lo-
pella 52 ja Somerolla 20. Muissa 
kunnissa jäsenmäärä vaihteli 
7–14:n välillä. 

 ■ Mikko Junes

Lucian-päivänä vietettiin jo perinteisesti Ahvenistolla. Ahveniston kirkossa hiljen-
nyttiin ensin maallikon toimittamaan ehtoopalvelukseen ja sen jälkeen kulkue 
kynttiläkruunuisen Lucia-neidon johdolla lähti Kanta-Hämeen keskussairaalaalaan, 
jossa saimme taas vierailla ilahduttamassa niin potilaita kuin henkilökuntaakin. 
Väkeä ehtoopalveluksessa oli kolmattakymmentä.
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Hämeenlinnan seurakunnan puurojuhlaa vietettiin 16.12. liturgian jälkeen seurakun-
takodilla. Väkeä oli tuvan täydeltä ja joulupuuron sekä kahvin ohessa saatiin nauttia 
niin lasten kuin varttuneempienkin esittämästä jouluisesta ohjelmasta.
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ONL järjesti nuorten syyspäi-
vät eli loskatapahtuman 30.11.-
2.12.2012 Tämäjärven leirikes-
kuksessa Hattulassa.

Leirille oli kokoontunut kai-
ken kaikkiaan kymmenkunta 
nuorta ympäri Suomea muun 
muassa Joensuusta, Lappeen-
rannasta, Kuopiosta, Tampe-
reelta,  Porista, Jyväskylästä ja 
tietenkin Hämeenlinnasta.

Leiriä johti Jaso Pässi omalla 

humoristisella tyylillän, ja leiri 
vaan oli niin paras.  Leirin ai-
kana pelattiin, saunottiin, ul-
koiltiin, pidettiin jopa teologis-
filosofinen talkshow sekä vie-
tettiin muuten vaan hauskaa 
unohtamatta jumalanpalveluk-
siakaan. Leiri pättyi liturgiaan 
ja yhteiseen ateriaan Hämeen-
linnassa. 

 ■ Klaudia Honkamäki

Ryhmäkuva Tämiksen saunan edessä.

Daria ristin poikki-
puuna.

Qian, Aksu ja Juuso.
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Kirkko kutsuu

E
lämme suuren paaston aikaa. Kirkko kutsuu osallistu-
maan jumalanpalveluksiin jäseniään yhä uudelleen ja 
uudelleen. Meillä kaikilla on mahdollisuus erityisesti 
nyt paaston aikana muistaa lähimmäisiämme, vierailla 

sairaiden ja vanhuksien luona sekä osallistua yhteiseen mat-
kaamme kohti Herran ylösnousemuksen juhlaa – pääsiäistä.

On myös se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset tilastot edel-
lisen vuoden seurakunnallisista tapahtumista alkavat valmis-
tua. Kotkan ortodoksisen seurakunnan lukuja vuodelta 2012 
seuraavassa. Kirkkoon liittyneitä uusia jäseniä 48 henkilöä. 
Kuolleita 10 seurakuntalaista, lapsia kastettu 12, ortodoksi-
sesta uskosta luopuneita 6. Yhteensä tämä tekee + 34 jäsen-
määrän ollessa vuoden lopulla 975 henkilöä. Myös kirkollisve-
rojen määrän muutos yllätti meidät. Viime vuonna saimme 
toimintaamme 225 000 euroa, tulojen ollessa alimmillaan 
vuonna 2011  192 000 euroa. 

Seurakunnan pappina olen erityisen iloinen ja myös kiitolli-
nen siitä, että normaalissa sunnuntailiturgiassa kirkossa on 
keskimäärin 60–70 ihmistä, joukossa myös paljon lapsia van-
hempiensa kanssa. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös aktiivi-
sesti jumalanpalveluksissa laulavat kuorolaiset sekä innok-
kaat isommat ja pienemmät alttariapulaiset.

Toivotan kaikille iloista ja riemullista Herramme ylösnou-
semuksen juhlaa. 

Kristus nousi kuolleista – Totisesti nousi! 

 ■ isä Alexander Hautamäki

Jumalanpalvelukset
Palvelusten toimittajat: 
Papisto: alexander Hautamäki
Kanttori: katarine Lehtomäki

kOtka, PYHÄN 
NIKOLAOKSEN KIRKKO

maaLiskuu
La 2.3.  klo 18  vigilia
su 3.3.  klo 10  liturgia
ke 6.3.  klo 18  ePL
Pe 8.3.  klo 18  ePL
La 9.3.  klo 18  vigilia
ke 13.3.  klo 18  ePL
to 14.3.  klo 18  suuri katumus-
kanoni
La 16.3.  klo 18  vigilia
su 17.3.  klo 10  liturgia
Pe 22.3.  klo 18  ePL
La 23.3.  klo 18  vigilia
su 24.3.  klo 10  liturgia,  
 palmusunnuntai
suuri ViikkO
ma 25.3.  klo 10  liturgia,  
 neitseen marian ilmestys
ti 26.3.  klo 17  yleinen  
 sairaanvoitelu
ke 27.3.  klo 18  ePL
to 28.3.  klo 18  kaksitoista  
 kärsimysevankeliumia
Pe 29.3.  klo 14  ehtoopalvelus,  
 hautakuva
Pe 29.3.  klo 18  aamupalvelus
La 30.3.  klo 10  ehtoopalvelus  
 ja liturgia
La 30.3.  klo 23.30 puoliyö- 
 palvelus ja liturgia  
 Herran pääsiäinen
su 31.3.  klo 17  ensimmäisen  
 pääsiäispäivän  
 ehtoopalvelus

HuHtikuu
ma 1.4.  klo 10  liturgia,  
 lasten pääsiäinen
ke 3.4.  klo 10  liturgia,  
 koululaiset kirkossa
La 13.4.  klo 18  vigilia
su 14.4.  klo 10  liturgia
La 20.4.  klo 18  vigilia
su 21.4.  klo 10  liturgia
La 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4.  klo 10  liturgia

tOukOkuu
La 4.5.  klo 18  vigilia
to 9.5.  klo 10  liturgia, Herran  
 taivaaseen astuminen
su 12.5.  klo 10  liturgia, äitien- 
 päiväkahvitus salilla
La 18.5.  klo 18  vigilia
su 19.5.  klo 10  liturgia, Pyhän  
 kolminaisuuden päivä
La 25.5.  klo 18  vigilia
su 26.5.  klo 10  liturgia

LOViisan PYHÄN JUMALAN-
SYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN 
IKONIN KIRKKO
maaLiskuu
su 10.3.  klo 10  liturgia
ke 20.3.  klo 18  ePL
to 28.3.  klo 9  ehtoopalvelus  
 ja liturgia 
HuHtikuu
ti 2.4.  klo 10  liturgia,  
 koululaiset kirkossa
tOukOkuu
su 5.5.  klo 10  liturgia
ma 20.5.  klo 10  liturgia,  
 Pyhän Hengen päivä

Yhteystiedot:

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.
Kirkkoherra: 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

Kotkan kirkko Pyhän nikolaoksen muistolle, isopuisto, kotka 
puh. (05) 212 767,
kirkonisännöitsijä Valery kayava, puh. 044 546 0252.
Metsolan tsasouna Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna 
metsolan hautausmaalla, toukolantie, kotka, tsasounanisän-
nöitsijä Valery kayava, puh. 044 546 0252
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muis-
tolle, 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:
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kOtkan Seurakunnan 
perheuutiSia 

 13.11.2012–30.1.2013

terVetuLOa Seurakuntaan
Yhteensä 11

kaStetut
Yhteensä 6

ikuinen MuiStO
Yhteensä 2

Toimintaa
SEURAKUNNAN  
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
seurakunnan perinteiset pää-
siäismyyjäiset nikolaos-salilla 
lauantaina 23.3. klo 11–13.

PERHEPIIRI
 ● 17.3. klo 12 virpovitsojen tekoa 

nikolaos-salilla. 

KOTKAN TIISTAISEURA
kokoontuu nikolaos salissa klo 17

 ● 5.3. raimo kurki: sukujuuret 
suojärvellä – kyläkirjan kertomaa

 ● 17.3. (sunnuntai) klo 12 virpo-
vitsojen tekoa perhepiiriläisten 
kanssa

 ● 19.3. kanttori katarine Lehto-
mäki: Jumalanäiti

 ● 9.4. isä alexander Hautamäki: 
Ortodoksinen traditio

 ● 23.4. retki Lappeenrantaan
 ● 7.5. runo- ja lauluilta

LOVIISAN TIISTAISEURA
kokoontuu tiistaisin klo 13 Lovii-
san kirkon kerhohuoneessa.

 ● ti 5.3. isä alexander: ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgia

 ● ti 19.3. kanttori kati, alustus: 
neitsyt maria

 ● ti 9.4. alustus: kirkas viikko
 ● ti 7.5. laulamme yhdessä

TORSTAIKERHO
kokoontuu nikolaos-salilla klo 12.

 ● 14.3. isä alexander: suuri katu-
muskanoni

 ● 18.4. pääsiäisen juhlakausi
 ● 23.5. Pyhä kolminaisuus

KARHULAN ORTODOKSIT
kokoontumiset karhulan kodin-
talolla klo 15.

 ● 7.3. isä alexander: ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia

 ● 4.4. alustus: kirkas viikko
 ● 2.5. kanttori kati, alustus: neit-

syt maria

IKONIKERHO
kokoontuu seurakunnan kerho-
huoneessa viikoittain. Lisätietoja 
virastolta.

KIRKKOKUORO
kokoontuu seurakuntasalilla tors-
taisin klo 17 venäjänkielinen ja 
18–19 suomenkielinen. Lisätietoja 
kanttori katilta.

LASTEN MUSIIKKIKERHO
kokoontuu lauantaisin ennen 
vigiliaa klo 16.30 nikolaos-salilla. 
Lisätietoja kanttori katilta.

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä
Yhteystiedot: kirkkoherranviras-
to, puh (05) 212 490. tervetuloa 
laulamaan!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
keskiviikkoisin klo 11–12 
nikolaos-salilla, hinta 1 €: 13.3., 
17.4. ja 22.5.

NÄYTTELY
”kirkollisia tekstiilejä ja esineitä 
kotkan Pyhän nikolaoksen kirkos-
ta .” näyttely avoinna tiistai–torstai 
klo 10–13 sekä erikseen sovittuina 
ajankohtina ryhmille nikolaos-
salissa. tervetuloa!

KOTKAN KRIPARI 28.6.–4.7.
kesän 2013 kristinoppikoululeirin 
järjestämme yhteistyössä Lap-
peenrannan seurakunnan kanssa. 
Leiri ajankohta on 28.6.–4.7. 
Leiripaikkana on Lemin kotalahti. 
Leirin hinta on 80 €/ osallistu-
ja. Yhteinen päätösliturgia on 
sunnuntaina 7.7. klo 10 kotkan 
Pyhän nikolaoksen kirkossa. 
Leirin ennakkotapaaminen on 
sunnuntaina 2.6. klo 12 nikolaos-
salilla kotkassa. ilmoittautuminen 
viimeistään 30.5. mennessä 
seurakunnan virastolle.

KIRKON KESÄOPPAAT 
Pyhän nikolaoksen kirkko on 
avoinna 1.6.–31.8. välisenä aikana. 
Haemme 3–4 kesäopasta. etusija 
lukioikäisillä. Vapaamuotoiset 
hakemukset isä alexanderille 
huhtikuun loppuun mennessä, 
mieluiten sähköpostilla: kotka@
ort.fi.

Seurakunnan-
valtuutettu 
Reijo Paukku 
taidenäyttelynsä 
avajaisissa Gal-
leria Nikolaissa 
3.12.2012. 
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Lasten musiik-
kikerholaisia 
esiintymässä 
seurakunnan 
kuusijuhlassa 
kanttori Katin 
johdolla.
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Rovasti Martti Honkaselkä ja isä Alexander Hautamäki toimittamassa teofanian vedenpy-
hitystä.
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Seurakunnan 
diakonian 
vapaaehtoisia 
työntekijöitä 
tekemässä herk-
kuja joulumyy-
jäisiin.
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Jumalanpalvelukset

LaHDen seurakunta

Kevät on  
pääsiäisen aikaa

T
akanamme on talven pimeyden aika ja kevään koittaessa 
olemme saavuttaneet suuren paaston ajan. Suuri paasto on 
meidän matkamme kohti kirkkomme suurinta juhlaa, pää-
siäistä. Paaston kautta valmistaudumme vastaanottamaan 

ylösnousemuksen ilosanoman, joka on pelastuksemme lähtökoh-
ta. 

Paastosta puhuttaessa keskustelu kääntyy usein ruokapaaston 
noudattamiseen. Kuitenkin paastossa on kysymys ihmisen koko-
naisvaltaisesta hengellisestä kasvusta ja oman sielunsa hoitami-
sesta. Tähän sielunhoitoon kuuluu keskeisesti katumuksen sakra-
menttiin osallistuminen. 

Nyt kun paaston aika on saavuttamassa puolivälin, on vielä hy-
vää aikaa käydä synnintunnustuksella. Papit ottavat synnintun-
nustukselle jumalanpalvelusten yhteydessä, ja papin kanssa voi 
sopia myös erillisen ajan katumukseen osallistumisesta. Siis roh-
keasti vain ottamaan yhteyttä omaan rippi-isään! Jos sinulla ei ole 
vakituista rippi-isää, voit ottaa yhteyden johonkin seurakunnan 
papeista ja sopia ajan synnintunnustuksella käymiseen. Pappien 
yhteystiedot löytyvät seurakunnan sivuilta tästäkin lehdestä.

Seurakunnassamme pääsiäisen juhlakauteen kuuluvat Lahden 
ja Heinolan kirkkojen temppelijuhlat, praasniekat. Heinolan kir-
kon praasniekkaa vietetään helatorstaina ja Lahden kirkon juhla-
päivä on helluntaina. Jumalanpalvelukset kyseisinä juhlapäivinä 
pidetään ainoastaan temppelijuhlaa viettävässä kirkossa ja toi-
vomme ihmisten saapuvan ympäri seurakuntaa yhteiseen juh-
laan. Tämä korostaa seurakunnan yhteisöllisyyttä. – Juhlan ai-
hetta tähän kevääseen tuo myös tieto uuden venäjänkielisen papin 
saamisen mahdollisuudesta hiippakunnan alueelle kevään aika-
na. 

Toivotan kaikille Analogin lukijoille aurinkoista kevättä ja hy-
vää pääsiäisen juhla-aikaa. 

Kristus nousi kuolleista – Totisesti nousi!

 ■ isä Aki Leskinen

LaHti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko
maaLiskuu
La 2.3.  klo 18  vigilia
su 3.3.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia
La 9.3.  klo 18  vigilia
su 10.3.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia
La 16.3.  klo 18  vigilia, slaavi/suomi
su 17.3. klo 10  liturgia, kirkkokahvit, slaavi/suomi
ke 20.3.  klo 18  paastoliturgia
La 23.3.  klo 18  vigilia, virpovitsojen siunaaminen
su 24.3.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai
ma 25.3.  klo 18  suuren maanantain iltapalvelus
ti 26.3.  klo 18  suuren tiistain iltapalvelus
ke27.3.  klo 18  suuren keskiviikon iltapalvelus
to 28.3.  klo 9  suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettamisen  
  muisto
to 28.3.  klo 18  kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 29.3.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus, hautaikonin  
  esiinkantaminen, Herran kuoleman muisto
Pe 29.3.  klo 18  suuren perjantain iltapalvelus, Herran hautaamisen  
  muisto
La 30.3.  klo 9  suuren lauantain liturgia
La 30.3.  klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

HuHtikuu
ma 1.4.  klo 10  toisen pääsiäispäivän aamupalvelus ja liturgia,  
  lasten pääsiäistapahtuma
ke 3.4.  klo 10  liturgia, koululaisjumalanpalvelus
La 6.4.  klo 18  vigilia
su 7.4.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit, radiointi Lahdesta
ma 8.4.  klo 18  parastasis, vainajien pääsiäinen
La 13.4.  klo 18  vigilia
su 14.4.  klo 10  liturgia
ke 17.4.  klo 17.30 ehtoopalvelus
La 20.4.  klo 18  vigilia, slaavi/suomi
su 21.4.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit, slaavi/suomi
La 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4. klo 10  liturgia

Yhteystiedot:

kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 020 
610 0450, avoinna ma–to klo 10–13, fax 0206 100 463, 
lahti@ort.fi 

kirkkoherra: pastori Aki Leskinen, puh. 0206 100 451
toinen pappi: pastori Ville Kiiveri, puh. 0206 100 452
Papiston apuna: 
rovasti Olavi Merras, puh. 040 510 4664
pastori Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446
pastori Martti Hänninen, puh. 050 365 8754
diakoni Taisto Rikkonen (diakoni), puh. 050 371 6475
diakoni Aki Korpela (diakoni) puh. (019) 422 101
diakoni Keijo Ikävalko
maahanmuuttajatyö: avoinna
kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453

 ● Lahti, Pyhän kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
 ● Hyvinkää, karjalan valistajien kirkko, tšasounakuja 1,  

 puh. 020 610 0460
 ● Heinola, kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6,  

 puh. 020 610 0461
 ● kausala, neitsyt marian syntymän tšasouna, keskikatu 4,  

 puh. 020 610 0462

Pyhäköt:

toinen kanttori: Olga Soldatova, puh. 0206 100 454
seurakuntalehtori: Ilmari Kaven, puh. 040 738 11 37
Lahden seurakuntakeskuksen vahtimestari Kimmo Mäenrinne, 
puh. 0206 100 456
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tOukOkuu
La 4.5.  klo 18  vigilia
su 5.5.  klo 10  liturgia
La 11.5.  klo 18  vigilia
su 12.5.  klo 10  liturgia
ke 15.5.  klo 17.30 ehtoopalvelus
La 18.5.  klo 18  vigilia
su 19.5.  klo 9.30  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka,  
  kirkkokahvit
su 19.5.  klo 12.45  (kirkkokahvien jälkeen) helluntain ehtoopalvelus
La 25.5.  klo 18  vigilia, venäjä/suomi
su 26.5.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit, venäjä/suomi

HYVinkää, Karjalan valistajien kirkko
maaLiskuu
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia
La 16.3.  klo 17  vigilia
su 17.3. klo 10  liturgia 
La 23.3.  klo 17  vigilia, virpovitsojen siunaaminen
su 24.3.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai 
ma 25.3.  klo 18  suuren maanantain iltapalvelus
ti 26.3.  klo 15  yleinen sairaanvoitelun sakramentti 
ke 27.3.  klo 18  suuren keskiviikon iltapalvelus
to 28.3.  klo 9  suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettamisen  
  muisto
to 28.3.  klo 18  kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 29.3.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus, hautaikonin  
  esiinkantaminen, Herran kuoleman muisto
Pe 29.3.  klo 18  suuren perjantain iltapalvelus, Herran hautaamisen  
  muisto
La 30.3.  klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

HuHtikuu
ti 2.4.  klo 10  liturgia, koululaisjumalanpalvelus
ma 8.4.  klo 18  parastasis, vainajien pääsiäinen
ke 10.4.  klo 18  ehtoopalvelus
La 20.4.  klo 17  vigilia
su 21.4.  klo 10  liturgia
ke 24.4.  klo 18  Jeesus-rukouspalvelus

tOukOkuu
La 4.5.  klo 17  vigilia
su 5.5.  klo 10  liturgia
ke 8.5.  klo 18  ehtoopalvelus
La 25.5.  klo 17  vigilia
su 26.5.  klo 10  liturgia
ke 29.5.  klo 18  Jeesus-rukouspalvelus

HeinOLa, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6
ma Jeesus-rukouspalvelus klo 20, ti akatistos klo 20, keskiviikkoisin 
aamurukoukset klo 9, to ehtoopalvelus klo 20 ja la aamurukoukset/hetki-
palvelus klo 9.
La 9.3.  klo 9  liturgia
Pe 15.3.  klo 18  paastoliturgia
su 24.3.  klo 18  vigilia
ma 25.3.  klo 9  liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Pe 29.3.  klo10  suuren perjantain kärsimyshetket
ma 1.4.  klo 10  toisen pääsiäispäivän aamupalvelus ja liturgia
La 13.4.  klo 9  liturgia
La 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4. klo 10  liturgia
ke 8.5.  klo 18  vigilia, helatorstai, Herran taivaaseen astuminen

to 9.5.  klo 9.30  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka,  
 kirkkokahvit
La 25.5.  klo 18  vigilia
su 26.5. klo 10  liturgia

kausaLa, Neitsyt Marian syntymän tšasouna, keskikatu 4
La 9.3. klo 9  liturgia, kirkkokahvit 
Pe 22.3.  klo 18  paastoliturgia
La 6.4.   klo 9  liturgia, kirkkokahvit
to 25.4.  klo 18  ehtoopalvelus
La 11.5.  klo 9  liturgia, kirkkokahvit
to 23.5.  klo 18  ehtoopalvelus

riiHimäki, seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
su 10.3.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia
ti 26.3.  klo 18  suuren tiistain iltapalvelus
su 14.4.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ti 23.4.  klo 18  ehtoopalvelus
su 12.5.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ti 21.5.  klo 18  ehtoopalvelus

ЛАХТИ, Свято-Троицкая церковь, Harjukatu 5
МАРТ 
Сб 2.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 3.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие 
Ср 6.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров 
Сб 9.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 10.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие  
Ср 13.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров  
Сб 16.3.  в 18  всенощное бдение, (ц.-слав./фин.) 
Вс 17.3. в 10  литургия, церковное чаепитие (ц.-слав./фин.)  
Ср 20.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров  
Сб 23.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 24.3.  в 10  литургия, Вербное Воскресенье, церковное  
  чаепитие 
Пн 25.3.  в 18  служба Великого понедельника 
Вт 26.3.  в 18  служба Великого вторника 
Ср 27.3.  в 18  служба Великой среды
Чт 28.3.  в 9  литургия, Великий четверг. Воспоминание Тайной  
  Вечери
Чт 28.3.  в 18  Утреня с чтением Двенадцати Евангелий Страстей,  
  Великая Пятница. Последование Святых  
  спасительных Страстей Господа нашего Иисуса  
  Христа
Пт 29.3.  в 14  Вечерня. Воспоминание снятия с Креста  
  пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребения.  
  Вынос Плащаницы
Пт 29.3.  в 18  утреня с чином отпевания Спасителя, Великая  
  Суббота
Сб 30.3.  в 9  литургия
Сб 30.3.  в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня, литургия,  
  Светлое Христово Воскресение. Пасха

АПРЕЛЬ
Пн 1.4.  в 10  утреня и литургия
Ср 3.4.  в 10  литургия
Сб 6.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 7.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие 
Пн 8.4.  в 18  Парастас (Великая панихида по усопшим),  
  Радоница
Сб 13.4.  в 18  всенощное бдение

s
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Вс 14.4.  в 10  литургия 
Ср 17.4.  в 17.30  вечерня
Сб 20.4.  в 18  всенощное бдение, (ц.-слав./фин.)
Вс 21.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие, (ц.-слав./фин.) 
Сб 27.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 28.4.  в 10  литургия

МАЙ
Сб 4.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 5.5.  в 10  литургия, 
Сб 11.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 12.5.  в 10  литургия
Ср 15.5.  в 17.30  вечерня
Сб 18.5.  в 18  всенощное бдение. День Святой Троицы
Вс 19.5.  в 9.30  освящение воды и литургия, церковное чаепитие
Вс 19.5.  в 12.45  (после чаепития) вечерня Пятидесяницы
Сб 25.5.  в 18  всенощное бдение, (ц.-слав./фин.)
Вс 26.5.  в 10  литургия, церковное чаепитие (ц.-слав./фин.)

ХЮВИНКЯЯ, Церковь Всех Карельских святых, tšasounakuja 1
МАРТ 
Ср 6.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3.  в 170  всенощное бдение 
Вс 17.3. в 10  литургия 
Сб 23.3.  в 17  всенощное бдение 
Вс 24.3.  в 10  литургия, Вербное Воскресенье 
Пн 25.3.  в 18  служба Великого понедельника 
Вт 26.3.  в 18  Таинство Елеосвящения (Соборование),  
  Общее Соборование 
Ср 27.3.  в 18  служба Великой среды
Чт 28.3.  в 9  литургия, Великий четверг. Воспоминание Тайной  
  Вечери
Чт 28.3.  в 18  Утреня с чтением Двенадцати Евангелий Страстей,  
  Великая Пятница. Последование Святых  
  спасительных Страстей Господа нашего Иисуса  
  Христа
Пт 29.3.  в 14  Вечерня. Воспоминание снятия с Креста  
  пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребения.  
  Вынос Плащаницы
Пт 29.3.  в 18  утреня с чином отпевания Спасителя, Великая  
  Суббота
Сб 30.3.  в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня, литургия,  
  Светлое Христово Воскресение. Пасха

АПРЕЛЬ
Вт 2.4.  в 10  литургия
Пн 8.4.  в 18  Парастас (Великая панихида по усопшим),  
  Радоница
Ср 10.4.  в 18  вечерня
Сб 20.4.  в 17  всенощное бдение
Вс 21.4.  в 10  литургия 
Ср 24.4.  в 18  служба Иисусовой молитвы
 
МАЙ
Сб 4.5.  в 17  всенощное бдение
Вс 5.5.  в 10  литургия, 
Ср 8.5.  в 18  вечерня
Сб 25.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 26.5.  в 10  литургия
Ср 29.5.  в 18  служба Иисусовой молитвы

ХЕИНОЛА, Церковь Вознесения Господня, Hämeenkatu 6 
По в 20 служба Иисусовой молитвы, Вт в 20 акафист, Cр в 9 утренняя, 
Чт в 20 вечерня, Cб в 9 утреня/изобразительные.
Сб 9.3.  в 9  литургия 
Пт 15.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров 
Сб 17.3.  в 18  всенощное бдение 
Вс 18.3.  в 10  литургия 
Вс 24.3.  в 18  всенощное бдение 
Пн 25.3.  в 9  литургия,  Благовещение Пресвятой Богородицы
Пт 29.3.  в 10  Последование Святых спасительных Страстей  
  Господа нашего Иисуса Христа
Пн 1.4.  в 10  утреня и литургия
Сб 13.4.  в 9  литургия
Сб 27.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 28.4.  в 10  литургия
Ср 8.5.  в 18  всенощное бдение, Вознесение Господне
Чт 9.5.  в 9.30  освящение воды и литургия, церковное чаепитие
Сб 25.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 26.5.  в 10  литургия

КАУСАЛА, Часовня Рождества Пресвятой Богородицы, keskikatu 4
Сб 6.3.  в 9  литургия 
Пт 22.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров 
Сб 9.4.  в 9  литургия  
Чт 25.4.  в 18  вечерня
Сб 11.5.  в 9  литургия 
Чт 23.5.  в 18  вечерня

rИИХИmЯkИ, помещение прихода Минеа, Valtakatu 3
Вс 10.3.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Ср 13.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров
Вт 26.3.  в 18  служба Великого вторника 
Вс 14.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 23.4.  в 18  вечерня
Вс 12.5.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 21.5.  в 18  вечерня

seurakunnan  
Perheuutisia  

11.11.2012–28.1.2013

kaStettuJa 4

Seurakuntaan Muuttaneita 23

SeurakunnaSta Muuttaneita 12

kirkkOOn LiittYneitä 6

kirkOSta erOnneita 11

kuOLOnuneen nukkuneita 6

Toimintaa
DIAKONIATOIMIKUNTA
Diakoniatoimikunta kutsuu 
seurakunnan eri alueiden dia-
koniaryhmien jäsenet ja kaikki 
diakoniatoiminnasta kiinnostu-
neet keskustelemaan diakonia-
työstä Lahden seurakuntasaliin 
sunnuntaina 10.3. liturgian ja 
kirkkokahvien jälkeen, noin kello 
12.30. Lisätietoja riitta-raakel 
alatalo, puh. 0400 786 748. 

DIAKONIATYÖN MYYJÄISET
Diakoniatyön myyjäiset pide-
tään Lahdessa seurakuntasalilla 
palmusunnuntaina 24.3. liturgian 
jälkeen noin klo 11.30. tarjolla on 
paljon myytävää ja kirkkokahvit. 
tervetuloa!

PARITON PERJANTAI
Yläasteikäisille ja sitä vanhemmil-
le tarkoitetut nuortenillat jatku-
vat. Pariton Perjantai -nuortenilta 
kokoontuu parittomien viikkojen 
perjantaisin klo 18–22 Lahden 
srk-salilla, osoitteessa Harjukatu 
5. nuortenilloissa on luvassa 
yhdessäoloa, seurustelua, pelejä 
ja ruuanlaittoa. Pariton Perjantai 
löytyy myös Facebookista! 
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LASTENKERHO LAHDESSA
Lastenkerho Lahdessa kokoontuu 
kerran kuukaudessa kaksikielis-
ten jumalanpalvelusten (slaavi/
suomi) yhteydessä. kerho toimii 
kaksikielisenä. kerho alkaa klo 
9.40, ja kerhon jälkeen lapset 
osallistuvat liturgian loppuosaan. 
Lisätietoja anastasia Lappalainen, 
puh. 040 867 5887, tai anastasia.
lappalainen@gmail.com. 

LAHDEN KIRKKOKUORO
Lahden kirkkokuoron harjoitukset 
pidetään keskiviikkoisin klo 18 
Lahden seurakuntasalissa. uudet 
laulajat, ottakaa yhteyttä kantto-
riin. Lisätietoja Petri Huttu, puh. 
0206 100 453, petri.huttu@ort.fi.

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI
Lahden ortodoksiapiiri kokoontuu 
Lahdessa kerhohuoneella 20.3. 
paastoliturgian jälkeen sekä 17.4. 
ja 15.5. klo 18. (klo 17.30 alkavan 
ehtoopalveluksen jälkeen). uudet 
ja vanhat kerholaiset ovat terve-
tulleita mukaan! 

LAHDEN  
IKONIMAALAUSPIIRI
kevään aikana jatketaan syyskau-
della aloitettua ”kristus kaikkival-
tias” -ikonia teofanes kreetalaisen 
mallin mukaan. kokoontumiset 
ovat 7.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5. 
Päiväryhmä kokoontuu klo 14–17 
ja iltaryhmä klo 17–20 Lisätie-
toja opettajalta: antti narmala, 
antti_narmala@hotmail.com tai 
046 846 7976. 

HYVINKÄÄN  
KIRKKOKUORO
Hyvinkään kirkkokuoron harjoi-
tukset pidetään maanantaisin klo 
18 Hyvinkään kirkolla (tsasouna-
kuja 1). Lisätietoja Olga soldatova, 
puh. 0206 100 454, olga.soldato-
va@ort.fi.

HYVINKÄÄN KIRKOLLA  
AVOIMET OVET
Hyvinkään kirkolla on avoimet 
ovet keskiviikkoisin klo 17–19. 
tervetuloa keskustelemaan papin 
kanssa ja tutustumaan ortodoksi-
sen kirkon elämään!

HYVINKÄÄN TIISTAISEURA
Hyvinkään tiistaiseura kokoon-
tuu Hyvinkään seurakuntasalilla 
kuukauden toisena tiistaina klo 
17. kevään kokoontumiset ovat 
12.3., 9.4. ja 14.5. 

HYVINKÄÄN  
IKONIMAALAUSKERHO
Hyvinkään ikonimaalauskerho 

kokoontuu Hyvinkään ortodok-
sisella kirkolla lauantaisin klo 
10–14. seuraavat kokoontumiset 
ovat 2.3., 23.3. ja 6.4. tiedustelut 
Liisa Holst, puh. 040 566 8481, 
liisa.holst@kolumbus.fi, www.
liisaholst.fi.

KULTAUSKURSSI  
HYVINKÄÄN KIRKOLLA
kultauskurssi Hyvinkään kirkolla 
17.–19.5. pe–la 9–17, su 10–16 
Bolus-kultauksen perusteet, 
akaattikynillä kiillottaminen/
ornamentit sekä mahdollisuus 
epäonnistuneen kultauksen 
uudistamiseen. ilmoittautuminen 
Liisa Holstille 12.4. mennessä, 
liisa.holst@kolumbus.fi, puh. 040 
566 848 tai www.liisaholst.fi. 

RIIHIMÄEN TOIMITILA MINEA
 ● ma 25.3. klo 18 kansanmuu-

sikko tytti metsä esittää vienalai-
sen ”marian virren” jouhikolla 
säestäen ja kertoo kyseisen laulun 
muinaisesta esikristillisestä ja 
kristillisestä taustasta.

 ● ti 23.4. ehtoopalveluksen 
jälkeen alustus aiheesta ”Pyhyys 
ja arki”. 

 ● ti 21.5. ehtoopalveluksen 
jälkeen alustus aiheesta ”nainen 
ortodoksisessa kirkossa”. 
muiden toimintojen osalta seuraa 
ilmoittelua aamupostissa ja 
seurakunnan nettisvuilla www.
ort.fi/lahti. Lisätietoja meri-Helga 
mantere, puh. 040 552 9378. 

ORIMATTILAN TIISTAISEURA 
Orimattilan tiistaiseura kokoon-
tuu maire kuisminin kotona 
tiistaina 19.3. ja 23.4. klo 14 (os. 
erkontie 30). Lisätietoja maire 
kuismin, puh. 050 567 9443. 

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI
kausalan ortodoksiapiiri kokoon-
tuu kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 18. kerhoillan alussa toimi-
tetaan ehtoopalvelus. seuraavat 
kokoontumiset ovat to 25.3. ja 
23.5. Ortodoksiapiiri kokoontuu 
tsasounalla (keskikatu 4, kausala). 

VALAMON YSTÄVÄT RY
Lahden paikallisosasto järjestää 
kirkkokahvituksen 10.3. ja 7.4. 
uuden Valamon luostarin hyväksi. 
tarjoilun hinta 5 € sisältäen kah-
vin sekä suolaisen että makean 
tarjoilun menee luostarin tukemi-
seksi. sydämellisesti tervetuloa! 

 ● su 10.3. kirkkokahvien jälkeen 
pidetään perinteiset ruusutalkoot 
kerhohuoneella. 

 ● su 7.4. ruokailun ja kirkkokahvi-
en jälkeen Joensuun piispa arseni 
luennoi aiheesta ”Valamolaisen 
Jumalanäidin ikoni”. tilaisuuden 

tarjoilusta peritään poikkeuksel-
lisesti 7 €. 

 ● Lahden Valamon ystävät järjes-
tää su 28.4. retken Porvooseen. 
matkan tarkemmasta sisällöstä ja 
aikatauluista saa lisätietoa Pirjo 
Jussilalta. 

 ● Lahden paikallisosasto tekee 
yhdessä Helsingin Valamon 
Ystävien kanssa palmusunnun-
tain-retken uuteen Valamoon 
22.–24.3. sitovat ilmoittautumiset 
helmikuun loppuun mennessä, 
tarkat aikataulu- ja hintatiedot: 
Pirjo Jussila, puh. 050 336 0990 tai 
pirjo.jussila@phnet.fi.

JULIANA-YHTEISÖ HEINOLASSA 
 ● Parittomien viikkojen ti, klo 

18.15 alkaen Ft, dosentti merja 
merras vetää raamattu- ja kes-
kustelupiiriä, teetä tarjolla. ilta 
päättyy kirkossa klo 20 alkavaan 
akatistokseen. 

 ● Pääsiäismyyjäiset palmusun-
nuntaina 24.3. klo 11–14. tarjolla 
mm. pashaa, kaali- ja rahkapiira-
koita, virpovitsoja ja koristemunia. 
kahvila. tervetuloa! 
tiedustelut: toiminnanjohtaja 
maarit kukkavaara, puh. 044 715 
3879, naisyhteiso@gmail.com. 
Juliana-yhteisö: Hämeenkatu 6, 
18100 Heinola. tervetuloa tutus-
tumaan yhteisöön.

LUENTO
tarina, Perinteet, Historia ja 
kulttuuri ry järjestää Lahden seu-
rakuntasalissa su 21.4. kirkkokah-
vien jälkeen noin klo 12 luennon 
aiheesta ”Pohjois-Venäjän ja 
karjalan luostarit ja tunnetui-
mat luostareiden kilvoittelijat”. 
Luennoitsijana toimii tietokirjailija 
unto martikainen

IKONINÄYTTELY MINEASSA
Hyvinkään syksyllä 2011 alkaneen 
ikonimaalauspiirin maalarei-
den sekä ikonimaalausopettaja 
Liisa Holstin ikoneita 23.3.–18.4. 
mineassa, Valtakatu 3, riihimäki. 
näyttelyn avaa ja siunaa isä Ville 
23.3. klo 15. avoinna palveluksien 
jälkeen sekä muulloin sopimuk-
sen mukaan (tuula korhonen, 
puh. 040 515 7685). 

KRISTINOPPIKOULU
Lahden seurakunnan kristinop-
pikoululeiri järjestetään kesällä 
2013 saloisten leirikeskuksessa 
Janakkalassa. Leirin ajankohta 
on 1.–10.8. Leirin päätösliturgi-
at pidetään sunnuntaina 10.8. 
seurakunnittain. Leiri järjestetään 
yhteistyössä Haminan seurakun-
nan kanssa. Leirillä syvennetään 
ortodoksisen ajattelun ja elämän 
tuntemista ja vietetään runsaasti 
aikaa yhdessä. Leirin hinta on 

Lahden seurakunnan jäsenille 
160 € ja suomen ortodoksiseen 
kirkkoon kuulumattomille 320 €. 
Leirikirje ja tarkemmat ohjeet toi-
mitetaan ilmoittautuneille kevään 
aikana. ilmoittautumiset 31.3. 
mennessä isä Ville kiiverille, puh. 
0206 100 452 tai ville.kiiveri@ort.
fi. muista kertoa osallistujan nimi, 
ikä, yhteystiedot (mielellään myös 
sähköpostiosoite) sekä mahdolli-
set ruoka-aineallergiat.

HAETAAN OHJAAJIA  
KRISTINOPPIKOULULEIRILLE
kristinoppikoululeiri järjestetään 
saloisten leirikeskuksessa Janak-
kalassa 1.–10.8. ja leirinohjaajien 
haku on käynnistynyt. Vapaa-
muotoisesta hakemuksesta tulee 
käydä ilmi hakijan nimi, henkilö-
tiedot, yhteystiedot sekä ohjaaja-
kokemus- ja koulutus. Hakemuk-
set lähetetään 30.4. mennessä 
sähköisesti: ville.kiiveri@ort.fi. 

LASTENLEIRI /  
PERHELEIRI 23.–26.7.
Lahden seurakunnan lastenleiri / 
perheleiri järjestetään yhteistyös-
sä Hämeenlinnan seurakunnan 
kanssa mallinkaisten leirikeskuk-
sessa Janakkalassa 23.–26.7. 
Perheleirille voi osallistua joko 
koko perheen voimin tai jonkun 
muun huoltajan kanssa (isovan-
hempi, kummi, täti). kouluikäiset/
omatoimiset lapset voivat tulla 
leirille myös ilman vanhempaa. 
Perheleirille voi osallistua myös 
vain osaksi aikaa. Leirikeskuksessa 
on 8 hengen huoneita, joten ryh-
mämajoitukseen tulee varautua 
sen mukaisesti. 
Leirimaksu määräytyy leirivuo-
rokausien mukaan 10 € / vrk / 
aikuinen tai yli 10-vuotiaat, 5 € / 
vrk / 7–10-vuotiaat. alle kouluikäi-
set maksutta. maksimissaan 100 
€ / perhe. sis. ohjelman, ruuat ja 
majoituksen.
Leirille on rajoitettu määrä paik-
koja ja ne täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. ilmoittautumi-
set leireille 21.6. mennessä leena.
lomu@ort.fi. ilmoittautumisesta 
tulee käydä ilmi leiriläisen nimi, 
lasten osalta ikä, mahdolliset 
allergiat, yhteystiedot (puhelin 
ja/tai sähköposti) ja osallistuuko 
mahdollisesti vain osaan leiriä. 
Leirikirje lähetetään juhannuksen 
jälkeen. Lisätiedot: leirinjohtaja 
Leena Lomu, puh. 040 707 6715. 
Leirin pappina toimii isä Ville 
kiiveri.

VUOKRATTAVANA
seurakunnalla on vuokrattavana 
Lahdessa 2 h, avokeittiö, kh 50 
m2. Lisätietoja kirkkoherra aki 
Leskiseltä, puh 0206 100 451. 
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LaHDen seurakunta

Hyvinkään Vanhassa kirkossa pidettiin 27.1. ekumeenisen rukousviikon tapahtu-
ma, jonka teemana oli "Tätä Jumala sinulta odottaa". Yhteiskuva ekumeenisesta 
tilaisuudesta, (vas.) isä Ville Kiiveri, Johanna Rantalankila (ev.lut.), Markku Tulander 
(Pelastusarmeija), Jani Rossi (helluntaiseurakunta) ja Pekka Hartikainen (Vapaakirk-
ko). 

Hyvinkään kirkkokuoro esiintyi ekumeenisessa tapahtumassa kanttori Olga Soldato-
van johdolla.

Lahden seurakuntasalilla järjestettiin venäjänkielinen lasten joulujuhla 5.1. Juhla 
kokosi seurakuntasaliin yli 70 lasta vanhempineen. Kuvassa lapset odottavat nukke-
teatterin alkamista. 

Moskovalainen kamarikuoro ”Mart-Akkord” esiintyi laulaen sekä ortodoksista 
kirkkomusiikkia että venäläisiä kansanlauluja 6.1. Lahden kirkossa.

Taiteilija Armas Hurstin töihin 
voi tutustua Riihimäellä toimitila 
Mineassa maaliskuun ajan. Ku-
vassa Armas Hursti ja Meri-Helga 
Mantere.

Tarina, Perinteet, Historia ja 
Kulttuuri ry järjesti Lahden 
seurakuntasalissa valokuvanäyt-
telyn Solovetskin luostarista. 
Näyttelyyn voi tutustua seura-
kuntasalissa vielä maaliskuun 
puoleenväliin saakka. Kuvassa 
Viktoria Kilpeläinen, joka on 
koonnut valokuvanäyttelyn.

Lasten joulujuhlassa vieraili myös erinomainen ”pakkasukko” .
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Jumalanpalvelukset

LaPPeenrannan seurakunta

Kevään juhla- 
kautta kohden

K
eskitalven juhlakauden päätyttyä alkoi välittömästi val-
mistautuminen suuren paaston matkaan kohti ylösnou-
semuksen päivää, pyhää pääsiäistä. Muutos oli nopea 
johtuen hyvin aikaisesta pääsiäisen ajankohdasta tänä 

vuonna. Nyt olemme jo kulkeneet aimo askeleen tätä suuren 
paaston eheyttävää kilvoituksen tietä.

Taakse jäänyt vuosi oli monessa suhteessa kiitoksen vuosi 
seurakunnallemme. Seurakuntaelämä oli vilkasta, ja saimme 
iloita monista tapahtumista, joita yhdessä vapaaehtoisten tal-
koolaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa toteutimme. 
Seurakunnan väkiluku kasvoi myös 49 hengellä ja vuoden 2013 
alussa meitä oli jo 1935 henkeä. 

Erityisen ilahduttavaa oli kastettujen lasten suuri määrä. Tä-
mä ei suoraan näy tilastossa, koska iso osa kastetuista lapsista 
on rekisteröity seurakunnan jäseneksi kirkkoon liittymisen 
kautta. Tämä merkitsee myös seurakunnan väestörakenteen 
normalisoitumista. Mielenkiintoista on huomata eräs yksityis-
kohta: ortodoksisen väestön osuus Suomessa on noin 1 % väes-
töstämme, mutta esimerkiksi Imatran kaupungin kohdalla vä-
estöstä ortodokseja on lähes 2 %.

Seurakunnan erityisenä tavoitteena ei ole väestön määrä tai 
tilastolliset lukemat. Ne ovat mittareita, jotka kertovat tämän-
hetkisestä tilanteestamme. Tehtävänämme on hengellinen kas-
vu, vastuu omasta hengellisestä elämästämme ja vastuu lähim-
mäisistämme. Yksi seurakunnan tärkeistä perustehtävistä on 
diakonia, jonka kautta voimme osallistua vastuun kantamiseen 
niin omassa seurakunnassamme kuin myös laajemmin maail-
massa.

Seurakunnan toimintojen kautta on mahdollisuus oppia ja 
kasvaa kantamaan vastuuta vapaaehtoisuuden kautta. Kirkon 
hengellinen opetus julistaa tätä, mutta käytännön toimien 
kautta jokainen seurakunnan jäsen voi tulla osaksi tätä lähim-
mäisyyden verkostoa. Tämä kutsu on aina voimassa kaikille 
seurakuntalaisillemme.

Vielä on jäljellä suuren paaston matkaa kohti pääsiäistä. Vie-
lä on mahdollisuus osallistua katumuksen sakramentin puh-
distavaan ja sisäistä eheyttä tuovaan armovoimaan. Runsaat 
jumalanpalvelukset ovat pyhiä keitaita arjen hyörinän keskellä 
ja antavat mahdollisuuden kokea tässä ajassa ikuisuuden valoa! 

Kirkon kynnys ei ole korkea, se on tehty mahdollisimman 
matalaksi jokaisen tulla. Tästä avoimuudesta kertoo osaltaan 
seurakuntamme väestötilastokin. Ole rohkeasti elävä seura-
kuntalainen ja osallistu kevään pyhistä juhlista.

Siunattua tulevaa Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa!

 ■ isä Timo Tynkkynen

LaPPeenrannan POKROVAN KIRKKO
maaLiskuu
La 2.3. klo 18  vigilia ja ristin esiinkanto
su 3.3. klo 10  liturgia, ristinkumartamisen sunnuntai
ke 6.3. klo 18  paastoliturgia
La 9.3. klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos kalliille ristille
ke 13.3. klo 18  paastoliturgia
La 16.3. klo 18  vigilia
su 17.3. klo 10  slaavinkielinen liturgia, 
  Maria Egyptiläisen sunnuntai
ke 20.3. klo 18  paastoliturgia
La 23.3. klo 18  juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
su 24.3. klo 10  liturgia ja virpovitsojen siunaus,  
  palmusunnuntai
su 24.3. klo 18  juhlavigilia
ma 25.3. klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän 
  Neitsyt Marian ilmestys
ke 27.3. klo 18  sairaanvoitelun sakramentti
to 28.3. klo 9 (!)  ehtoopalvelus ja liturgia
to 28.3. klo 18  kärsimysevankeliumit
Pe 29.3. klo 14  ehtoopalvelus ja hautakuvan esiinkanto
Pe 29.3. klo 18  aamupalvelus ja ristisaatto, Kristuksen 
  hautaamisen muisto
La 30.3. klo 23.30  puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja  
  liturgia, Kristuksen ylösnouseminen, 
  pääsiäisyö 

HuHtikuu
ma 1.4. klo 10  liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
ti 2.4. klo 9  liturgia ja ristisaatto
La 6.4. klo 18  vigilia
su 7.4. klo 10  liturgia, Tuomaan sunnuntai
ti 9.4. klo 18  panihida Pallon vanhalla hautausmaalla,  
  radonitsa, vainajien pääsiäinen
La 13.4. klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos kuolleista 
  ylösnousseelle Kristukselle
La 20.4. klo 18  vigilia
su 21.4. klo 10  liturgia, halvaantuneen sunnuntai
La 27.4. klo 18  vigilia
su 28.4. klo 10  slaavinkielinen liturgia, samarilaisen 
  naisen sunnuntai

tOukOkuu
La 4.5. klo 18  vigilia
su 5.5. klo 10  liturgia, sokeana syntyneen sunnuntai
ke 8.5. klo 18  juhlavigilia
to 9.5. klo 10  liturgia, Kristuksen taivaaseen astuminen
La 11.5. klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos Pyhälle Hengelle
su 12.5. klo 10  liturgia ja äitienpäivän rukoushetki,  
  pyhien isien sunnuntai
La 18.5. klo 15  panihida hautausmaalla, vainajien 
  yleinen muisto
La 18.5. klo 18  juhlavigilia
su 19.5. klo 10  liturgia ja ehtoopalvelus, helluntai, 
  Pyhä Kolminaisuus
La 25.5. klo 18  vigilia
su 26.5. klo 10  slaavinkielinen liturgia, kaikkien pyhien 
  sunnuntai

s
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БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЭНРАНТА
МАРТ
Сб 2.3. в 18  всенощная и вынос Креста
Вск 3.3. в 10  литургия, неделя крестопоклонная
Ср 6.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 9.3. в 18  вечерня и акафист Кресту
Ср 13.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3. в 18  всенощная 
Вск 17.3. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя Марии Египетской
Ср 20.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 23.3. в 18  праздничная всенощная и освящение верб
Вск 24.3. в 10  литургия и освящение верб, Вход Господень
  в Иерусалим
Вск 24.3. в 18  праздничная всенощная
Пн 25.3. в 10  литургия, Благовещение Пресвятой 
  Богородицы
Ср 27.3. в 18  общее соборование 
Чт 28.3. в 9  вечерня и литургия
Чт 28.3. в 18  утреня, чтение 12-ти евангелий страстей 
Спасителя
Пт 29.3. в 14  вечерня и вынос Плащаицы
Пт 29.3. в 18  утреня и крестный ход, погребение Христа
Сб 30.3. в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня и  
  литургия, Светлое Воскресение Христова, 
  Пасха
АПРЕЛЬ
Пн 1.4. в 10  литургия и крестный ход, детская Пасха
Вт 2.4. в 9  литургия и крестный ход
Сб 6.4. в 18  всенощная
Вск 7.4. в 10  литургия, неделя апостола Фомы
Вт 9.4. в 18  панихида на старом кладбище в Пальдо,  
  Радоница
Сб 13.4. в 18  вечерня и акафист  воскресению Христову
Сб 20.4. в 18  всенощная
Вск 21.4. в 10  литургия, неделя о Расслабленном
Сб 27.4. в 18  всенощная
Вск 28.4. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя о Самарянке

МАЙ
Сб 4.5. в 18  всенощная
Вск 5.5. в 10  литургия, неделя о Слепом
Ср 8.5. в 18  праздничная всенощная
Чт 9.5. в 10  литургия, Вознесение Господне
Сб 11.5. в 18  вечерня и акафист Святому Духу
Вск 12.5. в 10  литургия и молебен, неделя святых отцов
Cб 18.5. в 15  панихида на кладбище, родительская суббота
Сб 18.5. в 18  праздничная всенощная
Вск 19.5. в 10  литургия и вечерня, Троица
Сб 25.5. в 18  всенощная
Вск 26.5. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя всех святых

imatran PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
maaLiskuu
La 2.3. klo 18  vigilia ja ristin esiinkanto
su 3.3. klo 10  slaavinkielinen liturgia, ristinkumartamisen 
  sunnuntai
ke 6.3. klo 18  paastoliturgia
La 9.3. klo 18  vigilia
su 10.3. klo 10  liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai
ke 13.3. klo 18  paastoliturgia
La 16.3. klo 18  vigilia
su 17.3. klo 10  liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai
ke 20.3. klo 18  paastoliturgia
La 23.3. klo 18  juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
su 24.3. klo 10  liturgia ja virpovitsojen siunaus, palmusunnuntai
ti 26.3. klo 18  paastoliturgia
ke 27.3. klo 18  sairaanvoitelun sakramentti
to 28.3. klo 18  kärsimysevankeliumit
Pe 29.3. klo 14  ehtoopalvelus ja hautakuvan esiinkanto
Pe 29.3. klo 18  aamupalvelus ja ristisaatto, Kristuksen 
  hautaamisen muisto
La 30.3. klo 9 (!)  ehtoopalvelus ja liturgia
La 30.3. klo 23.30  puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja  
  liturgia, Kristuksen ylösnouseminen, pääsiäisyö

HuHtikuu
ma 1.4. klo 10  liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
ke 3.4. klo 9  liturgia ja ristisaatto
La 6.4. klo 18  vigilia
su 7.4. klo 10  slaavinkielinen liturgia, Tuomaan sunnuntai
ti 9.4. klo 10  liturgia ja panihida, radonitsa, vainajien pääsiäinen
La 20.4. klo 18  vigilia
su 21.4. klo 10  liturgia, halvaantuneen sunnuntai
La 27.4. klo 18  vigilia
su 28.4. klo 10  liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai

tOukOkuu
La 4.5. klo 18  vigilia
su 5.5. klo 10  slaavinkielinen liturgia, sokeana syntyneen 
  sunnuntai
ke 8.5. klo 18  juhlavigilia
to 9.5. klo 10  liturgia ja vedenpyhitys, Kristuksen taivaaseen 
  astuminen, helatorstai, Kevät-Miikkula
su 12.5. klo 14  äitienpäivän rukoushetki
La 18.5. klo 18  juhlavigilia
su 19.5. klo 10  liturgia ja ehtoopalvelus, helluntai, 
  Pyhä Kolminaisuus
La 25.5. klo 18  vigilia
su 26.5. klo 10  liturgia, kaikkien pyhien sunnuntai

LaPPeenrannan seurakunta

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 порусски), 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
apukanttori Tatiana Mäkelä, (puhuu myös venäjää, говорить по русски) puh. 0206 100 478, 
tatiana-suomi@mail.ru 
seurakuntamestari Kauko Pussinen, puh. 0206 100 476,  kauko.pussinen@ort.fi
imatran vahtimestari ja seurakunnan kirkkoleivänpaistaja Nadežda Ryyppö (puhuu myös 
venäjää, говорить по русски), puh. 0206 100 477
kuntien päätoimiset uskonnonopettaja: Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää,
говорить по русски), puh. 050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi, ja
Sanna Salonen (puhuu myös venäjää, говорить по русски), puh. 050 337 9397,
sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Papiston apuna
rovasti markus Petsalo, puh. 0400 253 370
rovasti mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 717 6491, diakoni  Veikko tiittanen

Yhteystiedot:
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА
МАРТ
Сб 2.3. в 18  всенощная и вынос Креста
Вск 3.3. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя Крестопоклонная
Ср 6.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 9.3. в 18  всенощная
Вск 10.3. в 10  литургия, неделя Иоанна Лествичника
Ср 13.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3. в 18  всенощная
Вск 17.3. в 10  литургия, неделя Марии Египетской
Ср 20.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 23.3. в 18  праздничная всенощная и освящение верб
Вск 24.3. в 10  литургия и освящение верб, Вход Господень  
  в Иерусалим
Вт 26.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Чт 27.3. в 18  общее соборование
Чт 28.3. в 18  утреня, чтение 12-ти евангелий страстей 
  Спасителя
Пт 29.3. в 14  вечерня и вынос Плащаицы
Пт 29.3. в 18  утреня и крестный ход, погребение Христа
Сб 30.3. в 9  вечерня и литургия, великая суббота
Сб 30.3. в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня и  
  литургия, Светлое Воскресение Христова, 
  Пасха
АПРЕЛЬ
Пн 1.4. в 10  литургия и крестный ход, детская Пасха
Ср 3.4. в 9  литургия и крестный ход
Сб 6.4. в 18  всенощная
Вск 7.4. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя апостола Фомы
Вт 9.4. в 10  литургия и панихида, Радоница, 
  общее поминовение усопших
Сб 20.4. в 18  всенощная
Вск 21.4. в 10  литургия, неделя о Расслабленном
Сб 27.4. в 18  всенощная
Вск 28.4. в 10  литургия, неделя о Самарянке

МАЙ
Сб 4.5. в 18  всенощная
Вск 5.5. в 10  литургия на церковно-славянском языке, 
  неделя о Слепом
Ср 8.5. в 18  праздничная всенощная
Чт. 9.5. в 10  литургия и освящение воды, Вознесение 
  Господне и весенняя Никола
Вск 12.5. в 14  молебен, День Матери
Сб 18.5. в 18  праздничная всенощная
Вск 19.5. в 10  литургия и вечерня, Троица
Сб 25.5. в 18  всенощная
Вск 26.5. в 10  литургия, неделя всех святых

ParikkaLan JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
Pe 29.3. klo 10  kuninkaalliset hetket, suuri perjantai
su 14.4. klo 10  liturgia, mirhantuojien sunnuntai
ma 20.5. klo 10  liturgia, Pyhän Hengen päivä

JOutsenOn PuLPin kaPPeLi
su 10.3. klo 10  liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai
su 31.3. klo 15  pääsiäisen ehtoopalvelus
La 18.5. klo 15  panihida hautausmaalla

seurakunnan PerHeuutisia 15.11.2012–23.1.2013

kaStetut
Yhteensä  5 

ikuinen MuiStO
Yhteensä  1

Seurakuntaan Muuttaneet
Yhteensä  7

SeurakunnaSta Muuttaneet
Yhteensä  4

kirkOOn LiittYneet
Yhteensä  11

kirkOSta erOnneet
Yhteensä  5

Toimintaa
1. TOIMINTAPIIRIT
seurakunnan toimintapiirit on 
tarkoitettu kaikille aiheista ja 
toiminnoista kiinnostuneille. toi-
mintapiirien kautta voit helposti 
tutustua uusiin ihmisiin, syventää 
omaa kirkollista tuntemustasi ja 
kasvaa kirkon jäsenenä. seura-
kunnalla on tarjottavana paljon 
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. 
Yksittäisistä tapahtumista ja 
tilaisuuksista ilmoitetaan kerran 
viikossa kirkollisissa ilmoituksissa 
keskiviikkoisin kaupunkilehti 
Vartissa ja sanomalehti uutis-
vuoksessa perjantaisin. katso 
myös seurakunnan internet-
sivuilta www.ort.fi/lappeenranta. 
tervetuloa mukaan! muutokset 
mahdollisia!

LAPPEENRANTA

TIISTAISEURA
Lappeenrannan tiistaiseura 
kokoontuu tiistaisin kello 14 Lin-
noituksen seurakuntasalilla. ko-
koontumisien lisäksi järjestämme 
retkiä ja osallistumme erilaisiin 
kirkollisiin tapahtumiin. tervetu-
loa tutustumaan tiistaiseuratyön 
kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään.
tiistaiseuran kokoontumisien 
ohjelma:

 ● 12.3. klo 14 maria ikoneissa: 
neitsyt marian seitsemän kärsi-
mystä ja iloa

 ● 19.3. klo 14 maria egyptiläinen, 
luopuminen

 ● 9.4. klo 14 Vaeltajan laulut
 ● 23.4. klo 14 raamatun mariat
 ● 7.5. klo 14 kristuksen jäähyväis-

puhe
 ● 21.5. klo 14 kevätkauden 

päättäjäiset
 ● 28.5. klo 14 kevätretki

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
Yhteisöllistä toimintaa aikuisväes-
tölle. kokoontumiset linnoituksen 
seurakuntatalolla maanantaisin 
kello 13. tilaisuudessa pieni tarjoi-
lu ja muuta ohjelmaa. kutsumme 

tilaisuuksiin myös vierailijoita. 
seuraa kirkollisia ilmoituksia. 
Päiväpiirin organisoi diakoniatoi-
mikunta. tervetuloa virkistäyty-
mään! 

 ● Päiväpiiri kokoontuu: maanan-
taina 11.3. sekä 29.4.

ORTODOKSINEN  
KIRJALLISUUSPIIRI
Keskustelupiiri ortodoksisuudes-
ta kiinnostuneille
kirjallisuuspiirissä tutustumme 
sanoin ja kuvin ortodoksisuu-
den rikkaaseen hengelliseen 
perintöön. keskusteluillat ovat 
avoimia kaikille kiinnostuneille. 
kevätkauden aikana tutustumme 
serafim seppälän kirjaan Elämän 
äiti. kokoontumiset ovat maanan-
taisin kello 18 Lappeenrannan 
seurakuntatalolla.

 ● 18.3. klo 18 Varhaiskirkon 
neitsyt maria 

 ● 8.4. klo 18 idän kirkkoisien 
neitsyt maria

 ● 22.4. klo 18 Lännen kirkkoisien 
neitsyt maria

 ● 6.5. klo 18 neitsyt marian kun-
nioitus idän ja lännen kirkoissa 
nykyaikana

VALAMON YSTÄVÄT
kokoontumiset kerran kuukau-
dessa. seuraa ilmoituksia Vartissa 
ja uutisvuoksessa. 

 ● su 3.3. vuosikokous klo 14 
ja klo 15 yleisöluento aiheesta 
”Jumalanäidin puutarha”. 

 ● La 23.3. klo 10–14 pääsiäismyy-
jäiset. 

 ● La–su 6.–7.4. pyhiinvaellusmat-
ka Valamon luostariin. 

 ● La 27.4. klo 16 yleisöluento 
aiheesta ”Jumalanäiti liturgiassa”. 

 ● La 11.5. klo 15 ”kukkia ja me-
hiläisiä Linnoituksessa” (vieraana 
Jouko kolhonen).

KIRKKOKUORO
Harjoitukset tiistai-iltaisin klo 
18.30 Lappeenrannassa. seuraa 
kirkollisia ilmoituksia. tiedustelut: 
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 

s
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100 475. kirkkomusiikista kiinnos-
tuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä 
kanttoriin ja tulkaa mukaan! Har-
joitukset klo 18.30 tiistaina 12.3., 
19.3., 16.4., 23.4. ja 7.5. 

IKONIN YSTÄVÄT
ikonimaalareiden uusien ikonien 
siunaus sunnuntaina 28.4. kello 
14 Lappeenrannan kirkossa.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В ЛАППЕЭНРАНТА 
Богослужения на церковно-
славянском языке и  духов-
ные беседы 
В каждое четвертое воскресе-
нье месяца в Покровском храме 
совершается божественная 
литургия на церковно-славян-
ском языке с участием русско-
язычного хора. После службы 
духовная беседа в приходском 
зале. Смотрите расписание 
богослужений! Читайте больше 
в объявлениях прихода по 
средам в газете Vartti и на сайте 
www.ort.fi/lappeenranta.
Церковный хор
Узнать о репетиции хора по 
телефону: Татьяна Мякеля, 
тел. 0206 100 478. Репетитции 
в приходском доме по поне-
дельникам в 18.15. Приглашаем 
новых певцев!

IMATRA

TIISTAISEURA
imatran tiistaiseura kokoontuu 
tiistaisin kello 14 seurakuntatalol-
la. kokoonnumme säännöllisesti 
seurakuntasalilla, järjestämme 
retkiä ja osallistumme erilaisiin 
kirkollisiin tapahtumiin. tervetu-
loa tutustumaan tiistaiseuratyön 
kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään. 

 ● 12.3. klo 14 tiistaiseura
 ● 23.3. klo 11-14 myyjäiset
 ● 9.4. klo 14 tiistaiseura
 ● 23.4. klo 14 tiistaiseura
 ● 7.5. klo 14 tiistaiseura
 ● 21.5. klo 15 kevätkauden 

päättäjäiset

ORTODOKSINEN  
KIRJALLISUUSPIIRI
Keskustelupiiri ortodoksisuudes-
ta kiinnostuneille
kirjallisuuspiirissä tutustumme 
sanoin ja kuvin ortodoksisuu-
den rikkaaseen hengelliseen 
perintöön. keskusteluillat ovat 
avoimia kaikille kiinnostuneille. 
kevätkauden aikana tutustumme 
serafim seppälän kirjaan Elämän 
äiti. kokoontumiset ovat imatran 

seurakuntatalolla:
 ● ti 19.3. klo 18 Varhaiskirkon 

neitsyt maria 
 ● ke 10.4. klo 18 idän kirkkoisien 

neitsyt maria
 ● ke 24.4. klo 18 Lännen kirkkoi-

sien neitsyt maria
 ● ke 22.5. klo 18 neitsyt marian 

kunnioitus idän ja lännen kirkois-
sa nykyaikana 

KIRKKOKUORO
kirkkomusiikista kiinnostuneet, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kantto-
riin ja tulkaa mukaan! tiedustelut, 
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 
100 475. Harjoitukset maanantai-
iltaisin klo 18.30 imatralla, seuraa 
myös kirkollisia ilmoituksia: 11.3., 
18.3., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5. ja 13.5. 

IKONIN YSTÄVÄT
maanantaina 11.3. klo 17 tilaisuus 
imatran seurakuntasalilla. kysy 
papilta eettisiä kysymyksiä elä-
mästä ja ikonimaalauksesta.
ikonimaalareiden uusien ikonien 
siunaus maanantaina 29.4. kello 
18 imatran kirkossa.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В ИМАТРА 
Богослужения на церковно-
славянском языке и духов-
ные беседы 
В каждое первое воскресенье ме-
сяца в Свято-Никольском храме 
совершается божественная 
литургия на церковно-славян-
ском языке с участием русско-
язычного хора. После службы 
чаепитие и беседа в приходс-
ком зале. Смотрите расписание 
богослужений! Читайте больше 
в объявлениях прихода по пт 
в газете uutisvuoksi и на сайте 
www.ort.fi/lappeenranta.
Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на 
церковно-славянском языке. 
Приглашаем новых певцев! 
Руководитель хора: Татьяна 
Мякеля, тел. 0206 100 478. Репе-
титции в приходском доме по 
вторникам в 18.15.

SIMPELEEN-PARIKKALAN  
TIISTAISEURA
kokoonnumme seuran jäsen-
ten kodeissa. aiheet ja paikat 
ilmoitetaan Parikkalan-rautjärven 
sanomissa kokoontumista edeltä-
vänä torstaina. 

 ● kevään kokoontumispäivät: to 
21.3. klo 18, ke 3.4. klo 18, ke 17.4. 
klo 18, ke 1.5. klo 18 ja ke 15.5. 
klo 18.

2. SEURAKUNNALLISTA 
TOIMINTAA LAPSILLE  
JA NUORILLE

ORTODOKSISET  
LASTENKERHOT
kerhot kokoontuvat säännöllisesti 
kerran viikossa lapsille tarkoite-
tun seurakuntakoulun tapaan 
iloisissa merkeissä. Voit osallistua 
samalla kertaa niin lasten kuoron 
toimintaan kuin myös askarteluun 
ja muuhun puuhaan. kerhoissa 
on pieni välipala. kerhot ovat 
tarkoitettu kaikille lapsille ja 
niihin voi osallistua riippumatta 
äidinkielestä.
Lappeenrannan lasten kerhoil-
ta maanantaisin: (ei 4.3., 25.3., 
1.4.)
klo 17.00–17.45 lastenkuoro 
klo 17.45–18.15 papin opetusta 
kirkollisista aiheista
klo 18.15–19.00 lasten askartelua 
yms. muuta mukavaa toimintaa
Imatran lasten kerhoilta tiistai-
sin: (ei 5.3., 26.3., 2.4.)
klo 17.00–17.45 lastenkuoro
klo 17.45–18.15 papin opetusta 
kirkollisista aiheista
klo 18.15–19.00 lasten kuva-
taidekerho ja muuta mukavaa 
toimintaa

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ – ДЕТСКАЯ 
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
В Лаппеенранта по поне-
дельникам в приходском 
доме:(нет 4.3., 25.3., 1.4.)

 ● в 17.00 –17.45 детский хор
 ● в 17.45–18.15 урок батюшки о 

церковных темах
 ● в 18.15–19.00 рукоделие и 

другие веселые занятия
В Иматра по вторникам в 
приходском доме:(нет 5.3., 
26.3., 2.4.)

 ● в 17.00–17.45 детский хор
 ● в 17.45–18.15 урок батюшки о 

церковных темах
 ● в 18.15–19.00 кружок 

рисования и другие веселые 
занятия

MUU TOIMINTA  
LAPSILLE JA NUORILLE
Lasten pääsiäisjuhla ma 1.4. klo 
10. Liturgia ja ristisaatto Lappeen-
rannan ja imatran kirkossa, minkä 
jälkeen on pääsiäisherkkujen 
tarjoilua ja iloista ohjelmaa seura-
kuntasalilla. kaikilla on mahdolli-
suus käydä soittamassa kelloja.

Lasten ja nuorten kesäleiri 
17.–20.6. rautjärven Viimolassa. il-
moittautuminen isä aarnelle 31.5. 
mennessä (0206 100 474, aarne.
yla-jussila@ort.fi). 

Kristinoppikoululeiri 28.6.–4.7. 
Lemin kotalahdessa. kristinoppi-
koulun päättäjäisjuhla imatralla 
su 7.7.

3. TAPAHTUMIA  
SEURAKUNNASSA
Myyjäiset
Pääsiäisherkkujen perinteiset 
myyjäiset järjestetään Lasaruksen 
lauantaina 23.3. myyjäisissä on 
saatavilla aitoja pääsiäisherkkuja, 
kuten pashaa ja kulitsaa yms. 
makeita ja suolaisia leivonnaisia. 
myytävänä myös virpovitsoja, 
arpoja yms.

 ● Lappeenrannan myyjäistapah-
tuma la 23.3. klo 10–14 linnoituk-
sen srk-talolla

 ● imatran myyjäistapahtuma la 
23.3. klo 11–13 sienimäen srk-
talolla

Pääsiäisyön juhla-ateriat
Pääsiäisyön juhla-ateria tarjotaan 
molemmissa seurakuntasaleis-
samme pääsiäisyöjumalanpalve-
luksen jälkeen. aterian omakus-
tannushinta on 10 € aikuiselta ja  
5 € lapselta. 

Vainajien pääsiäisen eli rado-
nitsan tilaisuudet 9.4.
Vainajien muistaminen alkaa 
pääsiäisen jälkeen tiistaina 9.4. 
aamulla kello 10 toimitetaan 
imatran Pyhän nikolaoksen kir-
kossa liturgia ja panihida, johon 
voi tuoda siunattavaksi muisto-
ruokia. illalla kello 18 toimitetaan 
panihida seurakunnan vanhim-
malla hautausmaalla Lappeenran-
nan Pallossa.

Hautausmaajuhla
sielujen lauantaina 18.5. järjes-
tetään Lappeenrannan hauta-
usmaalla hautausmaajuhla, joka 
alkaa kello 15 toimitettavalla ylei-
sellä panihidalla. tämän jälkeen 
kahvitarjoilu ja litanioita pyydet-
täessä yksittäisillä haudoilla.

Retki Kronstadtiin
Loppukeväästä järjestetään päi-
vän mittainen retki kronstadtin 
saarelle, jossa tutustutaan vasta 
uudelleen vihittyyn merikatedraa-
liin, pyhän Johannes kronstadti-
laisen kotimuseoon ja muihin 
nähtävyyksiin. seuraa tarkemmin 
kirkollisista ilmoituksista!

Однодневная паломническая 
поездка в Кронштадт
Поездка организуется весной. 
Ознакомление с морским 
собором, с квартирой правед-
ного Иоанна Кронштадтского и 
с другими достопримечатель-
ностями. Читай подробнее в 
объявлениях прихода.

LaPPeenrannan seurakunta



49ANALOGI 1/2013

KEsÄTÖiTÄ NUoriLLE
Seurakuntamme kirkoissa Imatralla ja Lappeenrannassa on 
tarjolla nuorille seurakuntalaisillemme kesätyöpaikkoja. tarvit-
semme kirkkoihin aktiivisia ja reippaita nuoria opastustehtäviin 
kirkkojen aukioloaikoina kesäkaudella. 

Voit hakea työpaikkaa lähettämällä sähköpostilla vapaamuo-
toisen hakemuksen maaliskuun loppuun mennessä osoitteella 
lappeenranta@ort.fi Oppaille järjestetään toukokuun aikana yh-
teinen kurssipäivä, jossa tarkemmin perehdytään kirkko-oppaan 
tehtäviin. Odotamme hakemustasi!

Lappeenrannan kirkkokuorossa 
on vuosien saatossa ollut nousu-
ja ja laskuja, mutta vuosituhan-
tiseen ortodoksiseen kirkkolau-
luun suhteutettuna oman kuo-
romme aika on vähäinen. Meillä 
tämän hetken laulajille kuoro on 
ainutkertainen ja merkittävä 
osa elämäämme. Kuorolaisten 
määrä on vaihdellut. On ollut 
pitkäaikaisia laulajia ja lyhyen 
hetken piipahtajia, joku on in-
nostunut ja innostus vain kas-
vaa laulamisen myötä. Ortodok-
sinen musiikki koetaan mielek-
kääksi.

Lappeenrannan ortodoksinen 
kirkkokuoro laulaa seurakun-
nan kahdessa kirkossa, kahdek-
si kuoroksi jakautuneena. Pal-
velukset ovat yleensä yhtaikaa 
molemmissa kirkoissa. Ihanne 
on, että löytyisi kvartetin verran 
laulajia, mutta niin ei aina käy. 
Joskus saamme nauttia kantto-
rin yksinlaulusta palveluksissa. 

Muutoksia
Kuoron pitkäaikainen kanttori 
jäi eläkkeelle vuonna 2009, ja 
osa kuorolaisista koki tuolloin, 
että nyt on tilaisuus jättää kuo-
rolaulu. Tällä hetkellä jo “si-
sään ajetun” kanttorin ohjauk-
sessa toteuttaa kirkkolaulua 
pieni, mutta sitäkin sitoutu-
neempi joukko laulajia. 

Uudet ihmiset seurakunnas-
sa toimivat työssään omalla 
laillaan, muutokset ovat väistä-
mättömiä. Jälkikäteen arvioi-
den muutosvastarinta on ollut 
kuorossamme varsin voima-
kasta. Tiedostimme tämän ja 
olemme opetelleet myönteistä 

ajattelua ja motivaatiota kuoro-
laisten keskuudessa ryhmänä. 
Yritämme vaihtaa asennetta 
“samalla tavalla” ajatukseen 
“uudella tavalla voi olla haasta-
vaa, jopa jännittävää”. 

Muutos on väistämätön uusi-
en työntekijöiden myötä, mutta 
myös yhteisön muuttuessa ja 
kehittyessä omaan suuntaansa. 
Muutostilanteissa ja toisaalta 
kuoron kehityksen kannalta 
olemme pohtineet monenlaisia 
ehdotuksia keinoksi viimeisten 
kolmen vuoden aikana. Taus-
talla on tärkeänä oma vahva 
halu kehittyä paremmaksi lau-
lajaksi kuorossa. Pohdimme 
toisaalta ryhmän kiinteyteen 
vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta 
musiikillisen lisäopetuksen 
mahdollisuutta. Tehtäväksem-
me koimme myös toimia ikään 
kuin kuoron hupiklubina; ke-
väällä on kevätjuhlien aika ja 
joulun aikaan vietämme joulu-
juhlaa. Silloin tällöin käymme 
syömässä, ja harjoitukset ovat 
hauskoja ja iloisia kohtaamisia.

Koulutuksen suunnittelu ja 
tarpeemme on ollut hankalam-
paa selvittää. Kanttori pitää ää-
nenavauksen harjoitusten alus-
sa. Äänenavauksessa tulee aina 
esiin seikkoja, joista oppii eteen-
päin. Aika on kuitenkin rajalli-
nen. Keskusteluissa heräsi aja-
tus viikonlopun kestävästä lau-
luleiristä. Tällöin etsisimme sa-
maa äänensointia ja saisimme 
laulutekniikan opetusta.

Opettaja keksitään
Ongelmaksi nousi sopivan 
opettajan löytyminen. Mistä 

Kirkkokuoron opinpolku
Osa kirkkokuorolaisista Lappeenrannan kirkossa kuoroleirin harjoituksissa.
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Suuri joukko seurakuntalaisia kokoontui 6.1. perinteiseen pappilan loppiaiskahviti-
laisuuteen Imatran Sienimäessä.
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Vuoden aikana seurakunnan hautausmailla muistetaan vainajia yhteisillä muisto-
palveluksilla. Perinteisenä on jouluaaton panihida Lappeenrannan hautausmaalla, 
ja seuraavat vainajien muistelutilaisuudet ovat 9.4. vainajien pääsiäisenä, jolloin 
Imatran kirkossa on liturgia ja seurakunnan vanhimmalla hautausmaalla Lappeen-
rannan Pallossa toimitetaan panihida.
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saisimme sellaisen kouluttajan, 
joka ymmärtäisi meidän tarpei-
tamme? Tämä asia ratkesi mut-
kattomasti seurakunnan tar-
kastuksen yhteydessä. Tilaisuu-
teen osallistui Joensuun semi-
naarin opettaja Anneli Pieta-
rinen, joka suhtautui pyyn-
töömme myönteisesti. 

Kuunneltuaan ongelmiamme 
Anneli ehdotti kahden, päivän 
kestävän laululeirin pitoa, toinen 
Imatralla ja toinen Lappeenran-
nassa. Keskittyisimme yhteisen 
soinnin etsimiseen tuttujen lau-
lujen avulla. Ensimmäisellä ker-
ralla Imatralla 22.9. mietimme 
lisäksi omaa historiaamme kuo-
rolaisina ja oppimispolkuamme 
musiikissa. Anneli alkoi opettaa 
meille uusia tekniikkoja erilais-
ten mielikuvien kautta. Tämä oli 
oppimatkan alku.

Lappeenrannan laulupäivän 
alussa 24. marraskuuta Anneli 
yllätti meidät. Oman kouluttau-
tumispolkunsa myötä hän tar-
josi meille kahden vuoden oppi-
misjaksoa. Projektiin tulee kuu-
lumaan kahdeksan koulutusvii-
konloppua, ja näissä kuorolaiset 
saavat pitkäjänteistä harjoitte-
lua. Uutta oppia sovelletaan 
kunkin harjoitusviikonlopun 
jumalanpalveluksiin. Projektiin 
kuuluu myös kaksi konserttia 
yhteistyössä kuoron, kanttorin 
ja kouluttajan kanssa.

Kouluttautumisen päätteeksi 
kuorolaiset osallistuvat yksilöl-

liseen kehittämissuunnitelman 
tekemiseen kanttorin ja koulut-
tajan kanssa. Tämä tarkoittaa, 
että sitoudumme jatkuvaan lau-
lunopetuksen ohjelmaan. Ope-
tus on siis säännöllistä ja siitä 
tulee oleellinen osa kuoron toi-
mintaa. 

Miten on alkanut toteutua?
Lappeenrannan kuoroviikonlo-
pussa 12.–13.1. alkoi jo uusi lau-
lutekniikka kuulua. Saimme pa-
lautetta, että kuoro laulaa ruko-
usta kauniisti. Viikonloppu oli 
toteutettu niin, että saimme yk-
silöopetusta ja yhteisöpetusta, 
jota sitten toteutimme kanttori 
Jarmo Hutun johdolla lauantai-
illan ehtoopalveluksessa ja aka-
tistoksessa sekä sunnuntain li-
turgiassa. Kokosimme asioita 
palauteistunnossa, jossa kaikki 
kuorolaiset innokkaana esitti-
vät tuntojaan. Oli aistittavissa 
selvää paneutumista asiaan. 
Seuraava viikonloppu on 9.–
10.3. Imatralla. 

Lappeenrannan ortodoksinen 
kirkkokuoro on matkalla johon-
kin, joka ilmenee kauniina lau-
luna palveluksissa. Uskomme ja 
luotamme, että tuloksena on 
palkinto työstämme, parempi 
laulutaito, ja sitä myötä tuotam-
me rukouksellista laulua kir-
koissamme.

 ■ Ritva Mentu 
pj., kuorolainen

LaPPeenrannan seurakunta

Seurakunnan 
diakoniatyö etsii 
uusia toiminta-
muotoja. Kevään 
aikana pidetään 
lähimmäispal-
velukurssi, ja 
uutuutena oli 
myös suuren 
suosion saavut-
tanut kirpputori 
linnoituksen jou-
lumarkkinoiden 
yhteydessä.

Seurakunta kutsuu vuosittain merkkipäiväsankareita yhteiseen juhlatilaisuuteen. 
Kuvassa Imatran alueen syntymäpäiväsankareita kukitettuina kirkon praasniekan 
yhteydessä 6.12.
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Kirkkokuorolai-
set ja Lappeen-
rannan Tiistai-
seura järjestivät 
joulujuhlassa 
yllätysohjelmana 
musiikillisen 
kuvaelman.

Seurakunnan 
lastenkerhojen 
yhteydessä 
toimii myös 
lapsikuoro. 
Tässä kuorolai-
set esiintymässä 
ohjaajansa 
Tatjana Mäkelän 
johdolla Imatran 
kirkon praasnie-
kassa.

Teofanian eli 
loppiaisen juh-
lan jumalanpal-
velukset koko-
sivat kirkkoihin 
runsaasti väkeä. 
Suuri vedenpy-
hitys toimitettiin 
Lappeenran-
nassa kirkossa 
ja Imatralla 
avoimena vir-
taavan Vuoksen 
rannalla.
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Jumalanpalvelukset

Entä, jos kaikki?

T
ampereen ortodoksisessa seurakunnassa on noin 3000 
jäsentä. Heistä asuu Tampereen kaupungin rajojen sisällä 
hieman yli 1500. Heille siis seurakuntamme pääkirkko on 
”kotikirkko”. Olen joskus leikkinyt sellaisella ajatuksella, 

että jospa jonain sunnuntaipäivänä esimerkiksi joka kolmas 
tamperelainen jäsenemme päättäisi lähteä kotikirkkoon. Mitä 
siitä seuraisi?

Kirkko tulisi niin täyteen, että viimeisten olisi jäätävä ulko-
portaille. Siinä räntäsateessa voisi kuunnella kirkonkelloja ja 
arvailla, missä vaiheessa voisi tunkea sisälle ja pyrkiä ehtoollis-
jonoon. Kyllä vahtimestari Mika tai isännöitsijä Heikki var-
maan pitäisivät huolen siitä, että ketään ei unohdettaisi jonoon!

Osa seurakuntalaisista olisi iloissaan: ”Meitä on näin paljon 
ja puolet joukosta lapsia!” Se, joka kerrankin päätti lähteä kirk-
koon ja vähän myöhässä vielä, tuskailisi: ”Tällainen tungos – 
toistamiseen en ihan heti kirkkoon yritä!”

Mikä olisi todennäköisyys sille, että näin tapahtuisi? Sillä 
onhan ihan mahdollista, että yhtenä kauniina sunnuntaina jo-
ka kolmas tamperelainen ortodoksi lähtee kirkkoon. Entä, jos 
joka toinen lähtee? Kuinka silloin selviämme!

Jotta sunnuntaina ei tarvitsisi ottaa sitä riskiä, että joutuu 
tungoksessa portailta kuuntelemaan jumalanpalvelusta, kan-
nattaa nyt suuren paaston aikana tulla myös arkipäivänä kirk-
koon. Joka keskiviikko- ja perjantai-iltana on mahdollisuus 
osallistua Herran pyhästä ehtoollisesta niin sanotussa paasto-
liturgiassa. Se on ehtoopalvelus, jossa edellisenä sunnuntaina 
pyhitetyt ehtoollislahjat jaetaan kirkkokansalle. 

Jos ensimmäisellä paastoviikolla ei ehtinyt kuulla kuin osan 
Andreas Kreetalaisen katumuskanonia, voi katumuskanoniin 
kokonaisuudessaan osallistua torstaina 14.3. Myös sairaanvoi-
telu on tarjolla paaston loppupuolella. Suurella viikolla pelas-
tushistoria tiivistyy, ja joka päivä voi osallistua palveluksiin, 
joissa seurataan Jeesuksen viimeisiä elinpäiviä maan päällä. 

Pääsiäisyönä todennäköisyyslaskelmat pettävät. Kaikki or-
todoksit lähtevät liikkeelle ja tuovat ystävänsäkin kirkkoon!

Siunattua paaston aikaa ja pyhän pääsiäisen odotusta!

 ■ isä Markku Toivanen

TAMPEREEN KIRKKO

maaLiskuu
Pe 1.3.  klo 18  paastoliturgia
Pe 1.3.  klo 19.30  nikolainsalissa maailman  
  rukouspäivän rukousilta
La 2.3.  klo 18  vigilia
su 3.3.  klo 10  liturgia
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia
Pe 8.3.  klo 18  paastoliturgia
La 9.3.  klo 18  vigilia
su 10.3.  klo 10  liturgia
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia
to 14.3.  klo 18  suuri katumuskanoni
Pe 15.3.  klo 18  paastoliturgia
La 16.3.  klo 18  vigilia
su 17.3.  klo 10  liturgia (slaavi)
ke 20.3.  klo 18  sairaanvoitelu (pitkä)
Pe 22.3.  klo 18  paastoliturgia
La 23.3.  klo 18  vigilia, virpovitsojen siunaus
su 24.3.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai
neitsyt marian ilmestyspäivä
su 24.3.  klo 18  vigilia
ma 25.3.  klo 10  liturgia
ma 25.3.  klo 16–18 katumuksen sakramentti mt HH
 klo 18  aamupalvelus
ti 26.3.  klo 16–18 katumuksen sakramentti mt
 klo 18 aamupalvelus
ke 27.3.  klo 16–18  katumuksen sakramentti mt HH
 klo 18  aamupalvelus

28.–31.3.  papit palvelevat: isä markku Porissa,  
 isä Heikki tampereella

to 28.3.  klo 10  suuren torstain liturgia, ehtoollisen  
  asettaminen
to 28.3.  klo 18  aamupalvelus ja kaksitoista  
  evankeliumijaksoa
Pe 29.3.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus
 klo 18  aamupalvelus, kristuksen hautaus
La 30.3.  klo 10  liturgia
 klo 23.30  puoliyöpalvelus
su 31.3.  klo 0.00  aamupalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen

HuHtikuu
ma 1.4.  klo 10  liturgia
ke 3.4.  klo 9  liturgia
to 4.4.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 6.4.  klo 10  liturgia (romania)
La 6.4.  klo 18  vigilia
su 7.4.  klo 10  liturgia
ke 10.4.  klo 8  liturgia
to 11.4.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 13.4.  klo 18  vigilia
su 14.4.  klo 10  liturgia
ke 17.4.  klo 8  liturgia
to 18.4.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 20.4.  klo 18  vigilia

tamPereen seurakuntatamPereen seurakunta
s

tamPereen seurakunnan PerHeuutisia 18.10.–31.12.2012

KASTETTUJA  1

SEURAKUNTAAN MUUTTANEITA  15

SEURAKUNNASTA MUUTTANEITA  18

KIRKKOON LIITTYNEITÄ  19

KIRKOSTA ERONNEITA  12

KUOLONUNEEN NUKKUNEITA  6
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su 21.4.  klo 10  liturgia
ke 24.4.  klo 8  liturgia
to 25.4.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4.  klo 10  liturgia

tOukOkuu
to 2.5.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 4.5.  klo 18  vigilia
su 5.5.  klo 10  liturgia (slaavi)
su 5.5.  klo 16  ehtoopalvelus (romania)
Herran taivaaseen astuminen, helatorstai
ke 8.5.  klo 18  vigilia
to 9.5.  klo 10  liturgia
La 11.5.  klo 18  vigilia
su 12.5.  klo 10  liturgia (kreikka)
ke 15.5.  klo 8  liturgia
to 16.5.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
Pyhän kolminaisuuden päivä, helluntai
La 18.5.  klo 18  vigilia
su 19.5.  klo 10  liturgia
ma 20.5.  klo 10  liturgia, Pyhän Hengen päivä
ke 22.5.  klo 8  liturgia
to 23.5.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)
La 25.5.  klo 18  vigilia
su 26.5.  klo 10  liturgia
ke 29.5.  klo 8  liturgia
to 30.5.  klo 17  sairaanvoitelu 

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 tampere, on avoinna ti–pe klo 9–13, 
puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356. kirkkoherranvirasto on suljettu 27.–28.12.2012
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
Papiston apuna pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137.
Mikael Punnala, mikael.punnala@gmail.com , puh. 050 524 2641.
Kanttori Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, puh. 0206 100 358, 050 557 0051. 
kirkkoherran, toisen papin ja kanttorin säännöllisiä vapaapäiviä ovat maanantai ja tiistai,
ellei toisin ole ilmoitettu. 
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 Anni Roihuvuo, anni.roihuvuo@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 557 0053.
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi,
puh. 0206 100 366, 040 178 1633. 
Vahtimestari Mika Kangasaho, mika.kangasaho@ort.fi, puh. 0206 100 360, 050 557 0054.
Diakoniatyön yhteyshenkilöt tampereella: Diakoniatoimikunnan vpj. Kaisa Hakkola,
puh. 050 517 9883, Diakoni Harri Kahila, puh. 045 130 6723
Diakoniatyön yhteyshenkilö Porissa: pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137

Pyhäköt ja toimitilat:
Tampereen kirkko, puh. 0206 100 365
tampereen kirkko on kesäkaudella avoinna jumalanpalvelusten lisäksi:

 ● toukokuussa 2.5. alkaen: ma–pe klo 10–16
 ● kesä-elokuussa: ma–la klo 10–16 ja su klo 12–16
 ● juhannusaattona ja juhannuspäivänä kirkko on suljettu.

isännöitsijä Heikki Häyhtiö, vahtimestari mika kangasaho,
mika.kangasaho@ort.fi, puh. 0206 100 360,
Kolho, isännöitsijä toivo nikoskinen, puh. 050 431 6431
Pori, isännöitsijä pastori Jorma kudjoi, puh. 040 571 9137
Valkeakoski, isännöitsijä Yrjö kerisalo, puh. 0400 924 124
Kalliosalmen kesähuvila, isännöitsijä Vera schutskoff-ahokainen, puh. 040 750 9310

PORIN KIRKKO
maaLiskuu
La 2.3.  klo 10  liturgia (romania)
su 10.3.  klo 10  liturgia
to 14.3.  klo 18  praavilo (iltarukous)
to 21.3.  klo 18  Jeesus-rukous
La 23.3.  klo 18  vigilia, virpovitsojen siunaus
su 24.3.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai
ti 26.3.  klo 18  aamupalvelus
to 28.3.  klo 10  suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettaminen
to 28.3.  klo 18  aamupalvelus ja kaksitoista evankeliumijaksoa
Pe 29.3.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus
 klo 18  aamupalvelus, kristuksen hautaus
La 30.3.  klo 10  liturgia
 klo 23.30  puoliyöpalvelus
su 31.3.  klo 0.00  aamupalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen
HuHtikuu
ke 3.4.  klo 10  liturgia
to 4.4.  klo 18  praavilo
to 11.4.  klo 18  Jeesus-rukous
su 14.4.  klo 10  liturgia
to 25.4.  klo 18  Jeesus-rukous
La 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4.  klo 10  liturgia
tOukOkuu
su 12.5.  klo 10  liturgia
to 16.5.  klo 18  Jeesus-rukous
to 23.5.  klo 18  praavilo
La 25.5.  klo 18  vigilia
su 26.5.  klo 10  liturgia

KOLHON KIRKKO
su 10.3.  klo 10  liturgia
su 21.4.  klo 10  liturgia
su 12.5.  klo 10  liturgia
VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
su 3.3.  klo 10  liturgia
ma 1.4.  klo 10  liturgia
su 5.5.  klo 10  liturgia

muuaLLa seurakunnan aLueeLLa
AKAA
akaan ev.lut. srk-talo, sontulantie 1, toijala
su 7.4.  klo 10  liturgia, ekumeeninen agape-ateria
HÄMEENKYRÖ
kyröskosken seurakuntatalo, kirkkokatu 3, kyröskoski
su 19.5.  klo 10  liturgia
JÄMSÄ
Jämsän seurakuntakeskus, koskentie 30, Jämsä
su 17.3.  klo 10  liturgia
su 14.4.  klo 10  liturgia
su 26.5.  klo 10  liturgia
KALLIOSALMI
salmenkalliontie 86, tampere
La 18.5.  klo 11  vedenpyhitys, kesäkauden avajaiset
SASTAMALA
Vammalan seurakuntatalo, asemakatu 6, Vammala
La 9.3.  klo 10  liturgia, vainajien muistelupäivä
VILJAKKALA
Johannes Venäläisen tsasouna, os. marina ja marko mironoff,  
nopanperäntie 586, Viljakkala
La 25.5.  klo 9.30  liturgia

tamPereen seurakunta
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Toimintaa
TAMPEREEN KIRKKOKUORO
kuoro harjoittelee torstaisin klo 
18–20 Heikki Hattusen johdol-
la sekä palvelee seurakuntaa 
laulamalla jumalanpalveluksia. 
kuorolaisten lapsille on tarjolla 
lastenhoitoa harjoitusten ajan. 
Harjoitusleiri 9.–10.3. Laulamises-
ta kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä kanttoriin, koelaulu luvassa. 
tervetuloa mukaan, paasto ja 
pääsiäinen ovat laulajalle parasta 
aikaa!

KOLHON KIRKON LAULAJAT
kolhoon otetaan mukaan uusia 
laulajia. kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä kanttori Jenni 
Hakkaraiseen.

AVOINTA KIRKKOMUSIIKIN 
KUUNTELUA
kanttori-Heikin kirkkomusiikki-
iltapäivä nikolainsalissa su 14.4. 
klo 16–18.

KONSERTTI
tampereen ortodoksisen kirkon 
kuoro nikolainsalissa helatorstai-
na 9.5. klo 19. Luvassa rakkaita ja 
hienoja kirkkolauluja räiskyvällä 
ilolla. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Toimintaa  
lapsille ja nuorille

LASTENKERHO / PERHEKERHO
Lapsille ja heidän vanhemmilleen, 
nikolaintalon kerhohuoneessa 
parillisina maanantaina klo 17.30–
18.30. Lastenkerhon seuraavat 
kokoontumiset ovat: 4.3., 18.3., 
1.4. lastenpääsiäinen (liturgiaan 
klo 10 alkaen), 15.4., 29.4., 13.5. 
kerho päättyy lapsiperheiden 
kevätretkeen Poriin la 18.5. kerho-
nohjaajana toimii nemanja Balcin, 
nemanja.balcin@ort.fi, puh. 040 
178 1633.

KESKIVIIKON PERHEKAHVILA
keskiviikkoisin nikolainsalissa toi-
mii perhekahvila klo 9.30–12.00. 
(Halukkaat voivat voimiensa mu-
kaan osallistua keskiviikkoisin klo 
8 alkavaan liturgiaan.) kahvilan 
yhteyshenkilö on maria Hattunen, 
mhattunen@gmail.com, puh. 050 
381 2820.
Perhekahvilaan toimintaan on 
syksyllä osallistunut 9 lapsiper-
heitä. Lapsiperheiden kevätretki 
Poriin on la 18.5.

PORIN NUORTENKERHO
kerho kokoontuu Porin kirkon 
teologisalissa, os. maantiekatu 46, 
kerran kuukaudessa keskiviikkoi-
sin klo 17.30–19.00: ke 13.2., ke 
6.3., ke 17.4., ke 8.5. Lisäksi virpo-
vitsojen siunaus on Lasaruksen 
lauantaina 23.3., ja koululaislitur-
gia on ke 3.4. tampereen  lapsi-
perheiden retki Poriin on 18.5. 
Porilaisten nuorten teatteriretki 
jossain vaiheessa kevättä.

POIKAKUORO
Poikakuoro harjoittelee niko-
lainsalissa torstaisin 17–17.45 
Heikki Hattusen johdolla. noin 
5–10-vuotiaille. Lauletaan lasten-
lauluja ja kirkkolauluja suomeksi 
ja slaaviksi. tervetuloa!

NOKIAN TIISTAISEURA
 ● 21.2. inkeri Vuorinen, Jyrän-

maankatu 2, puh. 050 521 2407, 
vuosikokous klo 18.

 ● 21.3. Pirkko Holappa, rinne-
katu 31 d 27, puh. 040 550 3788, 
kodinsiunaus klo 13.

 ● 25.4. Heikki Häyhtiö, mukanii-
tynkatu 18 a, puh. 040 732 0654, 
klo 18.

 ● 23.5. inkeri Vuorinen, Jyrän-
maankatu 2, klo 18. 
tervetuloa!

KIRPPUTORI
Löytyykö kotoasi tavaroita, joita et 
enää tarvitse tai kaipaisitko kotiisi 
jotakin? Pistä hyvä kiertämään 
ja tule tekemään löytöjä sekä 
tutustumaan!
kirpputori järjestetään nikolainsa-
lissa lauantaina 13.4. klo 10–17. 
tamperelaiset ortodoksinuoret 
keräävät rahaa Pietarin jatkokripa-
rille (25.–28.4.) pitämällä kirppu-
torin yhteydessä kahvilaa.
Pöytävaraus 5 €, jolla tuetaan 
nuorten matkaa Pietariin. Lisä-
tietoa ja sitovat pöytävaraukset 
nuorisotoimenohjaaja nemanja 
Balcinille, puh. 020 610 0366, 
nemanja.balcin@ort.fi.
Lämpimästi tervetuloa!

VALAMON YSTÄVIEN  
TAMPEREEN OSASTO
Yleisöillat kevätkaudella 2013 
ovat pääsääntöisesti kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 18 
nikolainsalissa, tuomiokirkonkatu 
27. Pääsymaksu 6 €, opiskelijat 3 €, 
sisältää teetarjoilun. tulot uuden 
Valamon luostarin tukemiseksi. 
sydämellisesti tervetuloa!

 ● 5.3. elämän yksinkertaistami-
nen. – kuukauden vieras profes-
sori (emeritus) markku Ojanen 
alustaa.

 ● 9.4. mitä nykyihminen löytää 
psalmeista? – kuukauden vieras 
piispa arseni alustaa.

 ● 7.5. Pyhiinvaeltajien perehdy-
tys. – Laatokan Valamon kävijät 
kertovat kesän pyhiinvaelluskoh-
teestamme.

Pyhiinvaellusmatka Laatokan 
Valamoon 26.–29.7. matka alkaa 
ja päättyy tampereelle. Perillä 
Valamossa ollaan 3 yötä. majoitus 
on luostarihotellissa (igumens-
kaja). kuljettajana toimii Lehdon 
Liikenne turengista. matkalle 
mahtuu mukaan 35 pyhiinva-
eltajaa. matkan kokonaishinta 
viisumin kanssa on 495 euroa.
ilmoittaudu 8.3. mennessä joko 
pj. tara koivistolle (puh. 040 709 
2727 tai tara.koivisto@kolumbus.
fi) tai Luostarimatkojen toimis-
toon (puh. 050 349 4065 tai arja.
friman@monasterytours.com). 
ilmoittautumiseen tarvitaan 
nimi, osoite, puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite. 
ilmoittautuneille lähetetään kirje, 
jossa matkan kuvaus ja ohjeet.

Valamon Ystävien 40-vuotisjuh-
lat uudessa Valamossa 19.–20.10. 
tampereen osasto on varannut 
majoituksen 30 hengelle. matkan 
tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Tampereen seurakunnan  
emäntä ilmoittaa: 
KANSAINVÄLISET  
RUOANLAITTOILLAT
käydään läpi eri ortodoksisten 
maiden ruokakulttuureja. suun-
nittelukokous helmi-maaliskuus-
sa, illat alkavat pääsiäisen jälkeen. 
Jos haluat osallistua iltojen 
suunnitteluun ja järjestämiseen, 
ota yhteyttä emäntään. Päivämää-
rät ja tarkempi info julkaistaan 
internetissä sekä nikolainsalin 
ilmoitustaululla.

Löytötavarat
Jos epäilet, että olet jättänyt 
jotain nikolainsaliin, ota yhteyttä 
emäntään ennen maaliskuun 
loppua. Löytötavarat viedään 
kierrätykseen kirkkaalla viikolla!
emäntä anni roihuvuo, puh. 0206 
100 361, anni.roihuvuo@ort.fi.

PÄIVÄPIIRI
tampereen seurakunnan päiväpii-
ri kokoontuu parillisten viikkojen 
keskiviikkoina klo 12 nikolainsa-
liin kuuntelemaan toinen toistaan 
mielenkiintoisempia alustuksia 
ja sen jälkeen syömään emäntä-
annin valmistamaa ruokaa. 
Lounaan hinta on € 5, muuten 
kokoontumiset ovat maksutto-

mia. Loppukevään ohjelma on 
seuraavanlainen:

 ● 6.3. tampereen kirkon vahti-
mestari mika kangasaho kertoo 
monipuolisesta työstään.

 ● 20.3. seurakunnan uusi ii 
kanttori Jenni Hakkarainen kertoo 
työstään.

 ● 3.4. keijo koivula: andrej 
rublev – Pyhän kolminaisuuden 
tulkki.

 ● 17.4. seurakunnan nuoriso-
työntekijä nemanja Balčin: serbi-
an ortodoksinen kirkko.

 ● 8.5. diakoni Harrin luento
 ● 22.5. kevätretki Hämeenlinnaan 

(€ 50), ilmoittautuminen Harrille 
8.5. mennessä. 
Lisätietoja päiväpiiristä ja sen 
ohjelmasta sekä aterioista saa dia-
koni Harrilta, puh 045 130 6723. 
tervetuloa mukaan päiväpiirin 
toimintaan kaikki aikuisikään 
ehtineet!

KIRJALLISUUSPIIRI
kirjallisuuspiiri jatkaa kokouksiaan 
nikolaintalon kerhohuoneessa 
kerran kuussa sunnuntaisin 
kirkkokahvin jälkeen n. klo 12.30. 
kirjallisuuspiiri on tarkoitettu 
kaikille niille, jotka pitävät lukemi-
sesta ja hyvästä seurasta kirjojen 
äärellä. Loppukevään ohjelma on 
seuraava:

 ● 10.3: Liisa karvinen: riisiä tiskin 
alta. 

 ● 14.4: ivan turgenjev: aatelisko-
ti. sen lisäksi päätetään syyskau-
den 2013 ohjelmasta.
Lisää tietoa kirjallisuuspiirin 
toiminnasta antaa arja kangas-
punta, puh 050 325 1880.

SEURAKUNNAN KIRJASTO
muistithan, että seurakuntamme 
kirjasto on avoinna ti–pe klo 9–13 
ja se sijaitsee kirkkoherranviras-
ton yhteydessä. sieltä voi lainata 
kirjoja, äänikirjoja, CD-levyjä ja 
kasetteja. kirjaston uusimpia 
hankintoja ovat mm: Jaakko 
Hämeen-anttila: Jeesus, islamin 
profeetta, montefiore sebag: Je-
rusalem – kaupungin elämäkerta, 
anna kontula: mistä ei voi puhua, 
Vanhan testamentin apokryfikir-
jat, marjatta Jaanu-schröder: ruu-
suja neitsyt marialle. Lainausaika 
on 1 kk ja kerrallaan voi lainata 
enintään 10 teosta. tervetuloa 
tutustumaan kirjastoon!

MYYJÄISET JÄLLEEN TULOSSA
seurakuntamme toimintapiiri-
en yhteismyyjäiset ovat jälleen 
tulossa maaliskuun lopussa. Jos 
sinulla on käyttökelpoista tavaraa 
(esimerkiksi koriste-esineitä, 

s
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astioita, leluja), joita et enää 
tarvitse, voit tuoda ne Päiväpiirin 
kirpputoria varten nikolaintalol-
le. ei Vaatteita! Jos sinulla on 
kirjoja, jotka olet jo lukenut ja 
joista haluat päästä eroon, voit 
tuoda ne seurakunnan kirjaston 
myyjäispöytää varten. kirjoista 
saaduilla varoilla kartutamme 
seurakunnan kirjaston kirjava-
likoimaa. Ota kuitenkin ensin 
yhteyttä diakoni Harriin (puh 
045 130 6723), niin sovitaan 
ajankohdasta. kiitos!

PÄIVÄPIIRIN RETKI  
HÄMEENLINNAAN
Päiväpiiri järjestää kevätretken 
Hämeenlinnaan. retken aikana 
tutustumme Hämeenlinnan or-
todoksiseen kirkkoon, syömme 
hyvin ja moneen kertaan (aa-
miainen nikolainsalilla, runsas 
lounas noutopöydästä Hämeen-
linnassa, kahvit aulangolla), 
tutustumme ammattioppaan 
avulla Hämeenlinnaan jne. ret-
ken hinta on kaikkinensa € 50 ja 
se toteutetaan, jos lähtijöitä on 
30 henkilöä tai enemmän. terve-
tuloa mukaan! ilmoittautumisia 
ottaa vastaan 8.5 mennessä ja 
lisätietoja antaa diakoni Harri 
(puh. 045 130 6723).

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.

Tiistaiseura kokoontuu pääsään-
töisesti joka toinen tiistai klo 18. 
aluksi on rukoushetki. Jokaisessa 
illassa on tarjolla myös maittava 
kahvipöytä sekä piristykseksi mi-
niarpajaiset. tiistaiseura kokoon-
tuu seuraavasti:

 ● ti 12.3. tiistaiseurailta, isä mark-
ku toivasen esitelmä. 

 ● ti 9.4. tiistaiseurailta, kanttori 
Jenni Hakkaraisen esitelmä.

 ● ti 23.4. tiistaiseurailta, luetaan 
PsHV:n opetusmateriaalia.

 ● ti 7.5. tiistaiseurailta, isä Heikki 
Honkamäen esitelmä.
Liturgiajumalanpalvelusten jäl-
keen on kirkkokahvit teologisalin 
puolella.

tiistaiseuran pääsiäismyyjäiset 
ovat su 17.3. klo 11.30–14. myy-
jäistalkoita pidetään kirkolla koko 
edeltävä viikko ja kaikki apu on 
tarpeen. Jos haluat mukaan, ota 
yhteyttä anitaan, anita.luonila@

dnainternet.net tai puh. 050 569 
3671. 

Karjalanpiirakkatalkoot ovat la 
16.3. alkaen klo 9. 
koko perheen virpovitsatalkoot 
pidetään la 23.3. klo 16. Virpovit-
sojen siunauspalvelus alkaa klo 
18. Lasten askartelupäivä järjes-
tetään lauantaina 11.5. alkaen klo 
11. askartelemme yhdessä lasten 
kanssa kivoja juttuja, ja lapset 
voivat tutustua toisiinsa sekä 
kirkkoomme.
Ikäihmisten kirkkopyhä ja ruo-
kailu järjestetään su 26.5.

LUKUPIIRIN TAPAHTUMAT 
Lukupiirin vetäjänä toimii Leena 
ranta.

 ● su 3.3. klo 16 rosa Liksom 
HYtti nrO 6

 ● su 7.4. klo 16 Henryk sienkie-
wicz QuO VaDis

 ● su 5.5. klo 16 Helvi Juvosen 
runOt
Lukupiirin päätteeksi luemme 
kirkkOVuODen PYHät -kirjaa.

ASKARTELUKERHO  
PYÖRÖSET
Pyöröset kokoontuu joka toinen 
maanantai. kerhon ”pyörittäjinä” 
toimivat anita Luonila ja sirkka 

Grönlund. kerhossa valmistetaan 
sekä yhteisiä että omia töitä. 
Vaalitaan perinteitä ja opetellaan 
uusia tuulia. toiminta on moni-
puolista. siellä syntyy tuotteita 
kirkon käyttöön ja myytävää myy-
jäisiin. silloin voi myös harjoitella 
karjalan kielen ymmärtämistä. 
Pyöröset ahertaa joka toinen 
maanantai klo 15–17. kokoontu-
miset ovat 4.3., 18.3., 15.4., 29.4. 
ja 13.5.

RAAMATTU- JA 
KESKUSTELUPIIRI 
raamattu- ja keskustelupiiri 
kokoontuu joka toinen tiistai 
teologisalissa klo 18.30–20. 
Luemme edellisen sunnuntain 
raamatuntekstejä sekä päivän 
tekstit. tutustumme jonkun 
pyhän elämään synaksarionista 
ja keskustelemme. Piiriä vetää 
tm karoliina schauman, puh 040 
582 4854. Piiri kokoontuu ti 5.3., 
ti 19.3., ti 16.4., ti 14.5. ja ti 28.5. 
Lämpimästi tervetuloa! 

VALAMON-MATKA 19.–21.4.
tiistaiseuramme pyhiinvaellus-
matka Heinäveden Valamoon on 
19.–21.4. ilmoittautumiset: elli 
Honkalalle, puh. 0440 539 009.

tamPereen seurakunta
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Pyhitettyä 
vettä sai kotiin 
vietäväksi Elli 
Honkala Leena 
Leinon avustuk-
sella.

Pyhitettyä vettä kotiin. Liturgia ja suuri vedenpyhitys juhlistivat loppiaista Porin 
kirkossa. Isä Jorma Kudjoi toimitti palveluksen ja kanttorina oli Jouni Mäkelä.

Tampereen seurakunnan raamattukurssilla luetaan Vanhaa testamenttia isä Heikin 
ohjauksessa.
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Maailman rukouspäivää vietetään Tampereella
Maailman rukouspäivää eli 
naisten kansainvälistä rukous-
päivää vietetään vuosittain 
maaliskuun ensimmäisenä per-
jantaina.

Maailman rukouspäivän 
taustalla on naisten rukousliike, 
joka sai alkunsa Amerikassa 
1800-luvun lopulla, kun presby-
teerinaiset kutsuivat muiden 

kirkkokuntien naisia rukouk-
seen yhteisten asioiden puolesta 
sisällissodan seurausten, musti-
en vapautumisen ja maahan-
muuttajien monenlaisten ongel-
mien pakottamana. Maailman 
rukouspäivää vietetään nyky-
ään 170 eri maassa. Suomeen 
rukouspäivä rantautui jo ennen 
sotia, mutta sen vietto vakiintui 

vasta 1960-luvulla. Suomessa 
maailman rukouspäivän viettoa 
koordinoi NNKY.

Tampereella rukouspäivän ti-
laisuus on järjestetty vuorotel-
len eri seurakunnissa. Tänä 
vuonna järjestämispaikkana on 
Tampereen ortodoksisen seura-
kunnan Nikolainsali. Rukousta-
pahtuma alkaa perjantaina 1.3. 

klo 19.30. Sitä ennen kirkossa 
on paastoliturgia klo 18. 

Rukouspäivän teemana on tä-
nä vuonna ”Minä olin koditon ja 
te otitte minut luoksenne”. Ru-
kousillassa kerättävän kolehdin 
tuotto osoitetaan vuonna 2013 
Suomen ortodoksisen kirkon 
valitsemaan keräyskohteeseen. 

Tervetuloa!

Tampereen seurakunnan 
toisena kanttorina aloitti 
helmikuun alussa teologi-
an maisteri Jenni Hak-
karainen. Hänen aiempi 
toimipaikkansa oli Vaasan 
seurakunta. Monet ovat tu-
tustuneet Jenniin jo palve-
lusten yhteydessä ja kirkko-
kahveilla. 

Tammikuun lopulla, muutto-
kiireiden keskellä, esitin hänel-
le muutamia kysymyksiä ja ute-
lin hänen mietteitään, odotuksi-
aan ja toiveitaan uuden toimen 
alkaessa. Pieni itseironia ja huu-
mori höystävät vastauksia, jois-
ta voi päätellä, että seurakunta- 
ja kuorotyön eri puolet ovat tul-
leet tutuiksi. Kirkkolaulun mer-
kitys ja arvostus välittyvät kui-
tenkin selkeästi kanttorin toi-
menkuvan ytimenä.

Sinulla on noin kymmenen 
vuoden kanttorikokemus 
eri seurakunnista. Millai-
sin odotuksin aloitat nyt 
Tampereella?
– Koska seurakunta ja sen työ-
yhteisö ovat minulle uusi asia, 
mielellään sisäänajan itseni sin-
ne ennen kuin ehdotan mitään 
suuria asioita. Kirkon työtä odo-
tan iloineen, suruineen ja arki-
töineen. Kollega Heikin kanssa 
olemme puhuneet mahdollisis-
ta uusista kuoroista. Kirkkomu-
siikkiasioissa aion toimia tiiviis-
sä yhteistyössä kollegan kanssa. 
Uskon, että laulajia löytyy pa-
remmin suuressa seurakunnas-

sa. Odotan myös kaikkia ihania 
hankaluuksia ja monimutkai-
suuksia, joita aina kohtaa ihmis-
ten kanssa työskennellessä.

Olet valmistunut teologi-
an maisteriksi Joensuun 
yliopistosta, jossa kirkko-
musiikin professorina sil-
loin toimi Hilkka Seppälä. 
Miten hän vaikutti sinuun 
kirkkomuusikkona?
– Hilkka Seppälä perehdytti mi-
nut kirkkomusiikin historiaan ja 
teologiaan. Lisäksi hän oli kan-
nustava professori, ja mieleen 
hänestä on jäänyt suuri innos-
tus neumeihin. Pienen kriisin 
jälkeen, mitä avartunut tietämys 
voi aiheuttaa, kiinnostuinkin 
vanhimmasta kirkkolauluperin-
teestä. Tästä ei kuitenkaan saa 
tehdä johtopäätöstä, etten pitäi-
si moniäänisestä kirkkolaulus-
ta. Olen maltillinen henkilö suh-
teessa kirkkolauluun. Seurakun-
tarauha on minulle tärkeää.

Jokaisella kirkkomuusikol-
la on varmasti omat vah-
vuutensa. Mitkä ovat sinun 
vahvuuksiasi? 
– Kokemus kanttorin työstä ja 
kirkkolaulun hengellisen tehtä-
vän ymmärrys, sen näkeminen 
osana isompaa kokonaisuut-
ta. Eräänlainen rohkeus kulkee 
mukana tekemisessäni. Lau-
luääni, joka ei yleensä häiritse 
ihmisiä...

Mitä uutta haluat oppia toi-
messasi Tampereella?
– Kaikki oppiminen on tervetul-
lutta. Kehittymislistan kärjes-
sä ovat äänenhuolto ja laulutek-

niikka, kuoronjohtotaidot sekä 
kelpoisuus muskaritoimintaan.

Seurakunnassamme on 
paljon lapsia ja nuoria. Mil-
laisia toimintamuotoja ha-
luaisit olla kehittämässä 
lapsi- ja nuorisotyöhön?
– Lapsi- ja nuorisotyössä halu-
an ottaa huomioon seurakunnan 
lapsi- ja nuorisotyön strategian ja 
tehdä yhteistyötä lapsi- ja nuori-
sotyöntekijöiden kanssa. Vetäes-
säni perhekerhoa Vaasassa innos-
tuin muskaritoiminnasta. Ihanne 
olisi, jos muskarien kautta voi-
si kasvattaa vauvasta kuusivuoti-
aaksi uutta laulajapolvea. Tähän 
tarvitsen kuitenkin lisää koulu-
tusta. Aloittaminen voisi tapah-
tua perhekerhon laulutuokioilla. 
Vastuualueenani on myös leiri-
työ. Siellä tulen etsimään lauluin-
toisia ja -taitoisia nuoria. Tästä on 
kokemusta kertynyt.

Seurakuntamme jäsenet 
edustavat eri ikäryhmiä ja 
myös eri kulttuureja. Miten 
seurakunnan kanttorina 
voit huomioida eri ryhmien 
tarpeet tai toiveet?
– Ainakin kuuntelen ja punnit-
sen toiveita sitä mukaa kun niitä 
tulee. Toteuttaminen on tapaus-
kohtaista. Myös Vaasassa seura-
kunta on erittäin kansainväli-
nen. Ensimmäiseksi tulee mie-
leen kunkin ryhmän huomioi-
minen omalla kielellään palve-
luksissa. Alustavassa työnjaos-
sa kollegan kanssa sovimme, 
että minä keskittyisin slaavin-
kielisiin palveluksiin. Näin ol-
len mielessä käy slaavinkielisen 
kuoron mahdollisuus.

Mitä muuta haluat sanoa 
seurakuntalaisillemme?
– Haluan palvella kanttori-
na kirkon hengessä. Kanttori-
na toimiessani toivoisin seura-
kuntalaisilta ymmärrystä pie-
nelle liikkumiselle ja pikku ve-
nytyksille laulamisen ja lukemi-
sen ohessa. Meteliä se ei aiheu-
ta. Tämä sen takia, että työväli-
ne ääni on suuressa rasituksessa 
palveluksen aikana ja kehon jän-
nitteet vaikuttavat siihen. Kuo-
ron johtaminen myös kangistaa 
hartioita. Tällaiseen olen kan-
nustanut myös kuorolaisia; pie-
niin liikkeisiin jotka eivät häirit-
se, mutta auttavat paljon.

Tervetuloa, Jenni, työyhtei-
sömme jäseneksi ja kanttorin 
toimeen Tampereelle!

 ■ isä Markku Toivanen

Jenni Hakkarainen

Jenni aloitti Tampereen kanttorina
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tamPereen seurakunta

Timur, Nemanja ja Arkadij. Isä Heikki Honkamäki aamurukouksia toimittamassa.

Ulkoleikit. 
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Leiriläiset kirkossa.

Iloisia hetkiä  
Tampereen seurakunnan 
lasten talvileirillä
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JumalanpalveluksetJuhlat jalokiviä 
kirkkovuoden 
taivaalla

o
n kulunut vain vähän aikaa Herran syntymäjuhlasta ja 
Herran kastejuhlasta, kun jo aloitimme valmistautu-
misen suureen paastoon ja sen myötä Herran ylösnou-
semusjuhlaan. Juhlat ovat kuin jalokiviä kirkkovuoden 

taivaalla. Herran ylösnousemusjuhla oli yksi askeleista kirkon 
perustamisvaiheissa. Tiedämme, että viisikymmentä päivää 
Herran ylösnousemuksen jälkeen perustettiin kirkko maan 
päälle.

Kun puhumme kirkosta, puhumme myös ihmisistä, seura-
kuntalaisista. Vapahtaja sanoi: ”Missä kaksi tai kolme on kool-
la minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 
18:20) Tänä päivänä voimme hyvin sanoa, että Vapahtaja olisi 
voinut sanoa myös vähintään kaksi tai kolme.

Vuosi 2012 oli Turun seurakunnalle tärkeä vuosi. Ensim-
mäistä kertaa seurakunnan jäsenmäärä ylitti 2800, ja hyvin 
tärkeänä pidän sitä, että jäsenmäärän prosentuaalinen kasvu 
seurakunnassamme oli suurin koko kirkossa. Kulunut vuosi on 
ollut tärkeä vuosi senkin takia, että seurakunnan toiminnassa, 
palveluksissa, kerhoissa ja muissa tapahtumissa on ollut entis-
tä enemmän seurakuntalaisia, nuoria, vanhoja, naisia, miehiä 
ja lapsia.

Kun tämä Analogin numero ilmestyy, olemme jo suuren 
paaston ajassa. Vaikka seurakunnan jäsenmäärä on niin hyvin 
kasvanut, kirkkoherrana haluaisin nähdä tämän kasvun ilme-
nevän myös kirkossa, jumalanpalveluksissa. Vapahtaja kehot-
taa: ”Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen 
huone.” (Mark. 11:17) Jäsenmäärältään Turun seurakunta on 
suuri, mutta seurakunnan jäsenmäärä mitataan ennen kaikkea 
kirkoissa, Herran huoneissa.

Haluan muistuttaa kaikkia siitä, että suuren paaston aikana 
toimitetaan jumalanpalveluksia – esimerkiksi ennen pyhitetty-
jen lahjain liturgiat (EPL) keskiviikkoiltaisin – jotka kuuluvat 
vain tähän kirkkovuoden jaksoon. Jumalanpalvelusten tekstit 
ja veisut ovat hyvin vaikuttavia ja osallistuminen palveluksiin 
antaa rauhaa ja hengellistä voimaa, jolloin Herran ylösnou-
semusjuhla tuntuu kruunulta muiden kirkkovuoden juhlien 
joukossa. 

Ilman Vapahtajan tuloa maanpäälle ei meille olisi pelastusta. 
Rukous on tärkeä asia kristityn elämässä, rukoiltiinpa sitten 
kotona tai kirkossa. Mutta kuten fyysinen työ on helpompaa, 
jos työhön osallistuu enemmän ihmisiä, niin myös yhteinen ru-
kous on vahvempaa. Vaikka jumalanpalvelus on samanlainen, 
olipa mukana vain muutama ihminen tai kymmeniä osallistu-
jia, voin pappina sanoa, että jumalanpalvelus tuntuu rikkaam-
malta, kun osallistuja on paljon.

Toivotan kaikille teille seurakuntalaisille ja Analogin luki-
joille hyvää paaston aikaa ja rukoilen, että Herran ylösnou-
semusjuhla olisi meille kaikille kuin hengellinen aurinko, joka 
valaissee sielujamme pelastuksen tiellä.

 ■ isä Ion Durac

TURUN KIRKKO

HeLmikuu
ke 27.2.  klo 18  paastoliturgia

maaLiskuu
La 2.3.  klo 18  vigilia
su 3.3.  klo 10  liturgia
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia
La 9.3.  klo 18  vigilia
su 10.3.  klo 10  liturgia slaaviksi
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia
La 16.3.  klo 17.30  yleinen panihida
La 16.3.  klo 18  vigilia
su 17.3.  klo 10  liturgia
ke 20.3.  klo 18  sairaanvoitelu
La 23.3.  klo 10  liturgia romaniaksi
La 23.3.  klo 18  vigilia
su 24.3.  klo 10  liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
ma 25.3.  klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
ma 25.3.  klo 18  aamupalvelus
ti 26.3.  klo 18  aamupalvelus
ke 27.3.  klo 10  paastoliturgia
ke 27.3.  klo 18  aamupalvelus
to 28.3.  klo 10  ehtoopalvelus ja liturgia
to 28.3.  klo 18  aamupalvelus, 12 evankeliumia
Pe 29.3.  klo 10  kuninkaalliset hetket
Pe 29.3.  klo 14  ehtoopalvelus
Pe 29.3.  klo 18  aamupalvelus
La 30.3.  klo 10  ehtoopalvelus ja liturgia slaaviksi ja suomeksi
La 30.3.  klo 23.30  pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
su 31.3.  klo 16  ehtoopalvelus

HuHtikuu
ma 1.4.  klo 10  liturgia, lasten pääsiäinen
ke 3.4.  klo 10  liturgia, koululaiskirkko
La 6.4.  klo 18  vigilia
su 7.4.  klo 10  liturgia
ke 10.4.  klo 17  iltarukous
La 13.4.  klo 18  vigilia
su 14.4.  klo 10  liturgia slaaviksi
ke 17.4.  klo 17  iltarukous
La 20.4.  klo 18  vigilia
su 21.4.  klo 10  liturgia, suomeksi, slaaviksi, ruotsiksi, roma-
niaksi ja kreikaksi, praasniekka
ti 23.4.  klo 10  liturgia, pyhä marttyyri keisarinna aleksan-
dra
ke 24.4.  klo 17  iltarukous
La. 27.4.  klo 18  vigilia
su 28.4.  klo 10  liturgia

tOukOkuu
La 4.5.  klo 18  vigilia
su 5.5.  klo 10  liturgia slaaviksi
ke 8.5.  klo 18  vigilia
to 9.5.  klo 10  liturgia, Herran taivaaseen astuminen
La 11.5.  klo 18  vigilia
su 12.5.  klo 10  liturgia suomeksi ja slaaviksi

s
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ke 15.5.  klo 17  iltarukous
La 18.5.  klo 17.30  yleinen panihida
La 18.5.  klo 18  vigilia
su 19.5.  klo 10  liturgia
ke 22.5.  klo 17  iltarukous
La 25.5.  klo 18  vigilia
su 26.5.  klo 10  liturgia
ke 29.5.  klo 17  iltarukous

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
ke 6.3.  klo 18  paastoliturgia
La 16.3.  klo 18  vigilia
su 17.3.  klo 10  liturgia
ke 28.3.  klo 18  aamupalvelus
ma 1.4.  klo 10  liturgia, pääsiäinen
to 4.4.  klo 10  liturgia, koululaiskirkko
La 20.4.  klo 18  vigilia
su 21.4.  klo 10  liturgia
La 18.5.  klo 18  vigilia
su 19.5.  klo 10  liturgia

SALON RUKOUSHUONE, uskelankirkkotie 23
La 2.3.  klo 18  vigilia
su 3.3.  klo 10  liturgia
ke 13.3.  klo 18  paastoliturgia
ti 26.3.  klo 18  aamupalvelus
La 30.3.  klo 23.30  pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
ti 2.4.  klo 10  liturgia, koululaiskirkko
La 6.4.  klo 18  vigilia
su 7.4.  klo 10  liturgia
La 4.5.  klo 18  vigilia
su 5.5.  klo 10  liturgia
La 1.6.  klo 18  vigilia
su 2.6.  klo 10  liturgia

LOimaa, ev.lut. kirkko
Pe 1.3.  klo 18  paastoliturgia
La 20.4.  klo 10  liturgia

eura, ev.lut. seurakuntatalo
Pe 8.3.  klo 18  paastoliturgia
La 4.5.  klo 10  liturgia

HarJaVaLta, ev.lut. seurakuntatalo
Pe 15.3.  klo 18  paastoliturgia
La 18.5.  klo 10  liturgia

uusikauPunki, ev.lut. kirkon kappeli
Pe 22.3.  klo 18  paastoliturgia
La 1.6.  klo 10  liturgia

maarianHamina
su 10.3.  klo 10  liturgia
su 26.5.  klo 10  liturgia

turun seurakunta

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

Yhteystiedot:

seurakunnan PerHeuutisia 11.11.2012–20.1.2013

terVetuLOa seurakuntaan
miehiä 6, naisia 10,  
kaikki yhteensä 16, joista 9 liittynyt seurakuntaan.

kastetut
Poikia 6, tyttöjä 3, kaikki yhteensä 9.

ikuinen muistO
miehiä 1, naisia 5, kaikki yhteensä 6.

Turun kirkko, pyhän marttyyrikeisarinna aleksandran 
muistolle, Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443 , 
isännöitsijä eila sintonen puh. 040 729 4846
Rauman rukoushuone, pyhän nikolaoksen muistolle,
Länsikatu 10, vahtimestari antti rosvall, puh. (02) 822 5007, 
isännöitsijä tarja Ojanen, puh. 044 331 9693.
Salon rukoushuone, pyhän ristin muistolle,
uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727, 
isännöitsijä Veera rantanen, puh. 040 553 9467.

Pyhäköt:

Toimintaa
NUORTEN NAISTEN  
ALEKSANDRA-KERHO
turun seurakunnan nuorten nais-
ten aleksandra-kerho on saanut 
viime aikoina paljon uusia jäseniä. 
toiminta on aktiivista ja moni-
puolista: tapaamme joka toinen 
viikko seurakuntasalilla keskustelun 
merkeissä, ja lisäksi järjestämme 
mm. kirkkokahveja, pieniä retkiä ja 
muuta vapaa-ajan ohjelmaa. 
kerho kokoontuu joka toinen sun-
nuntai klo 17 (huom. uusi kellonai-
ka!) seurakuntatiloissa. kevään 2013 
kerhoillat ovat su 10.3., su 24.3., 
su 7.4., su 21.4., su 5.5. ja su 19.5. 
aleksandra-kerholla on nyt myös 

oma Facebook-ryhmä ja sähkö-
postilista, joiden kautta saat aina 
ajankohtaisinta tietoa tapahtumista. 
Laita viestiä marialle (maria.hok-
kinen@gmail.com), niin liitämme 
sinut mukaan Facebook-ryhmään 
ja/tai sähköpostilistalle! 

TURUN SEURAKUNNAN 
LASTEN PÄÄSIÄINEN 
Perinteinen ja riemukas lasten 
pääsiäinen järjestetään turussa pää-
siäismaanantaina 1.4. Päivä alkaa 
kirkossa liturgialla klo 10. Lapset 
voivat ottaa mukaan oman pikku 
ikonin, sillä jumalanpalveluksen 
lopussa kierretään kirkko ristisaa-
tossa. kirkon jälkeen on vuorossa 
yhteinen ruokailu ja hauskaa koko 
perheen ohjelmaa seurakuntasalilla. 
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tapahtuma on maksuton. en-
nakkoilmoittautumista ei tarvita. 
tervetuloa!

LASTEN  
PYHÄKOULU TURUSSA
turun seurakunnan lasten pyhä-
koulu järjestetään loppukeväällä 
sunnuntaina 3.3., sunnuntaina 
21.4. ja sunnuntaina 19.5. 
kokoonnumme seurakuntasalilla 
(Yliopistonkatu 19 B) kerhopäi-
vän aamuna klo 10. Vanhemmat 
voivat tuoda lapsen kerhoon ja 
mennä itse kirkkoon jumalanpal-
velukseen. käymme lasten kanssa 
läpi kirkollisia aiheita askarrel-
len ja leikkien. noin klo 10.45 
lapset siirtyvät ohjaajan johdolla 
kirkkoon ja osallistuvat liturgian 
jäljellä olevaan osaan yhdessä 
vanhempiensa kanssa. 
Lisätietoa marialta, puh. 050 462 
8586 tai maria.hokkinen@gmail.
com. (muistathan myös lasten 
pääsiäisen 1.4. – katso erillinen 
ilmoitus!
tervetuloa!

KONSERTTI
turun ortodoksisen kirkon kuoro 
pitää konsertin Pyhän marttyyri-
keisarinna aleksandran kirkossa 
(Yliopistonkatu 19, turku) maa-
nantaina 13.5. klo 19. käsiohjelma 
10/7 €. tervetuloa!

TURUN TIISTAISEURA
kevään tiistaiseuraillat aloitamme 
tammikuussa ti 15.1. klo 17.30. 
tiistaiseura kokoontuu kevätkau-
della seuraavina tiistai-iltoina:

 ● 15.1. rukoushetki, isä ion 
luennoi 

 ● 29.1. isä andreas luennoi 
aiheesta Venäjän kirkko

 ● 12.2. Osallistumme katumus-
kanoniin

 ● 26.2. Vuosikokous klo 17.30.
 ● 12.3. Virbovitsojen tekoa alkaen 

klo 15
 ● 22.3. Perjantaina leipomistal-

koot alkaen klo 8
 ● 23.3. Pääsiäismyyjäiset lauan-

taina klo 10–13
 ● 9.4. tavallinen tiistaiseurailta
 ● 23.4. isä ion luennoi
 ● 7.5. isä mikko luennoi aiheesta 

Jumalansynnyttäjä
 ● 21.5. kevätretki Liedon Vanha-

linnaan, jossa tutustumme mauno 
ja ester Wanhalinnan kartanon 
kotimuseoon, elämän lanka -näyt-
telyyn ja Härkätallin Häänäytte-
lyyn sekä juomme kupit kuumaa 
suolaisen palan kera. Lähtö kirkol-
ta klo 16.15 ja paluu kirkolle noin 
klo 20. sitovat ilmoittautumiset 
sihteerille 30.4. mennessä: anne, 
puh. 050 544 5213. 
Jäsenmaksun 10 euroa voi mak-

saa tilille tOP 571161-20029141. 
maksamalla jäsenmaksun 
varmistat tiistaiseuralaisen etusi 
yhteisillä matkoillamme. 
ilmoitustauluilta ja seurakun-
tamme nettisivuilta löytää aina 
päivitetyn tapahtumakalenterin. 
tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai Pyhän marttyyri-
keisarinna aleksandran kirkon 
aleksandra-salissa, Yliopistonkatu 
19 B klo 17.30.
tervetuloa kaikki mukaan!

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.
kevään kokoukset pidämme 
salon Pyhän ristin tsasounassa. 
kokouspäivät ovat: 19.3.; 16.4. ja 
14.5. alkamisaika on klo 18.

ORTODOKSIA- JA  
RAAMATTUPIIRI
turun seurakunnan seurakunta-
sali/kerhohuone, Yliopistonkatu 
19 B
Ortodoksiapiirissä opiskellaan 
ortodoksiseen kirkkoon ja sen elä-
mään liittyviä asioita. Piiri kokoon-
tuu kevätkaudella vielä kolme 
kertaa. kaikki ovat tervetulleita 
ortodoksiapiirin opetukseen! 
keväällä kokoonnutaan keski-
viikkoisin kerran kuukaudessa 
seuraavasti: 

 ● ke 6.3. klo 17 (klo 18 paastoli-
turgia kirkossa)

 ● ke 3. huhtikuuta klo 17 
 ● ke 8. toukokuuta klo 17 (klo 18 

vigilia kirkossa)

KATUMUKSEN SAKRAMENTTI
Voit halutessasi osallistua ka-
tumuksen sakramenttiin ilman 
ajanvarausta 

 ● raumalla, ke 6.3. klo 16–18
 ● salossa ke 13.3. klo 16–18
 ● turussa, ke 20.3. klo 15–18

VAINAJIEN MUISTELUPÄIVÄT
turun kirkossa toimitetaan ke-
väällä seuraavat yleiset vainajien 
muistelupäivät
16.3. ja 18.5.
Panihida toimitetaan Pyhän Hen-
gen päivänä ma 20.5. alk. klo 12 
turun ortodoksisen seurakunnan 
kappelissa ja hautausmaalla.

KOULULAISTEN KIRKKOPÄIVÄT
koululaisten kirkkopäivät 
kirkkaalla viikolla salossa ti 2.4., 
turussa ke 3.4. ja raumalla to 4.4. 
tarkemmat tiedot omalta uskon-
nonopettajalta!

SVENSKA  
DISKUSSIONSGRUPPEN
Vi träffas i församlingshemmet 
första måndagen i månaden kl 
17.30. De följande träffarna blir 
den 11 mars, 8 april och den 
6 maj. kontaktperson Barbro 
Doepel, tfn (02) 235 121, 0400 507 
783 barbrodoepel@gmail.com.

VENÄJÄNKIELISET  
KESKUSTELUPIIRIT TURUSSA
Venäjänkieliset keskustelupiirit 
turussa maalis-toukokuussa
Русский кружок в Турку Январь-
Февраль 

 ● la 9.3. klo 16, pe 22.3. klo 18, la 
13.4. klo 16, pe 26.4. klo 18 ja la 
15.5. klo 16.
tervetuloa! Добро пожаловать!
Piiriä vetää max kiugel ja/tai isä 
andreas Hjertberg

SEURAKUNNAN LAPSIKUORO
seurakunnan lapsikuoron harjoi-
tukset pidetään torstaisin klo 17–
18. Harjoittelemme kirkkolauluja 
sekä muuta kivaa lastenmusiikkia. 
kuoro on tarkoitettu 7–12-vuoti-
aille. Jos olet kiinnostunut toimin-
nasta, ota yhteyttä seurakunnan 
kanttoriin Pasi torhamoon, puh. 
040 835 8360.

PÄÄSIÄISYÖN ATERIA 
sunnuntaina 31.3. noin kello 3
seurakunnan yhteinen pääsiäi-
sateria on katettuna pääsiäisyö-
palveluksen ja liturgian jälkeen 
noin kello 3 seurakuntasalissa. 
ruokalippuvaraukset ke 27.3. 
mennessä; aikuiset 15 euroa ja 
lapset (alle 12 v.) 7 euroa. Lipun 
voi lunastaa ennakkoon tai ovelta 
ruokailun alkaessa nimellä. 

SEURAKUNTAAN  
MUUTTANEET JA LIITTYNEET
tervetuloa kaikki vuonna 2012 
seurakuntaan liittyneet ja muutta-
neet viettämään yhteistä hetkeä 
seurakuntasaliimme, joka sijaitsee 
osoitteessa Yliopistonkatu 19 B. 
aloitamme tilaisuuden lauantaina 
23.3. klo 16. Voit halutessasi osal-
listua kello 18 alkavaan vigiliaan 
Pyhän aleksandran kirkossa.. 
Lähetämme kaikille vuonna 2012 
seurakuntaan liittyneille ja muut-
taneille kutsun tilaisuuteen.

70+KIRKKOPÄIVÄ TIISTAINA 
23.4. TURUSSA
aloitamme yhdessä turun kir-
kossa liturgialla kello 10 (pyhän 
aleksandran päivä), jonka jälkeen 
siirrymme viettämään yhteistä 

päivää seurakuntasaliin. ruoka-
tarjoilu. tilaisuus on tarkoitettu 
70 vuotta täyttäneille seurakun-
nan jäsenille. Lähetämme kutsut 
tilaisuuteen kohderyhmälle! 
tervetuloa! 

70+KIRKKOPÄIVÄ  
SUNNUNTAINA 19.5.  
RAUMALLA
aloitamme yhdessä rauman 
rukoushuoneella liturgialla kello 
10. Liturgian jälkeen siirrymme 
viettämään yhteistä päivää 
seurakuntasaliin. ruokatarjoilu. 
tilaisuus on tarkoitettu 70 vuotta 
täyttäneille seurakunnan jäsenille. 
Lähetämme kutsut tilaisuuteen 
kohderyhmälle! tervetuloa! 

IKONINÄYTTELY
ikonimaalauspiirien ikoninäyt-
tely seurakuntasalissa ma–su 
18.–31.3., Yliopistonkatu 19 B 
(suljettu pe–la 22.–23.3.).

KESÄTÖITÄ  
TARJOLLA 

 ● kolme kirkko-opasta
 ● seurakuntasihteerin lomasijai-

suus kansliassa 
tarkemmat tiedot seurakunnan 
www-sivuilta ort.fi/turku/uutiset. 
Hakuaika päättyy ke 27.3. kello 
18.

 ● kristinoppileirin ohjaajia 
kesäkuussa kustaviin (5). turun 
seurakunta järjestää ensi kesänä 
kristinoppileirin kustavin Loma-
valkamassa 6.–13.6. Leirille hae-
taan innokkaita ja ahkeria ohjaajia 
muun henkilökunnan avuksi. 
tarkemmat tiedot seurakunnan 
www-sivuilta ort.fi/turku/uutiset. 
Hakuaika päättyy pe 29.3.

VALAMON YSTÄVÄT /  
TURUN PAIKALLISOSASTO
Pj. isä ion Durac, vpj. kyllikki 
kinnari, siht. taina ratia

 ● isä markus aroman luento 
siirtynyt syksyyn.

 ● Pe–su 1.–3.3. pyhiinvaellus 
Heinäveden Valamoon 

 ● La 23.3. srk:n toimintapiirien 
pääsiäismyyjäiset klo 10–13
esitelmät keväällä alla mainittuina 
keskiviikkoina seurakuntasalissa 
iltarukouksen jälkeen noin klo 
17.30:

 ● ke 17.4. kanttori Pasi torhamo: 
Ortodoksisen kirkkomusiikin 
historiaa

 ● ke 15.5. tm karoliina schau-
man: Pyhät ja kauneus
Ennakkotieto: Opastettu bussi-
retki turun eteläpuolen keskiai-
kaisiin kivikirkkoihin joko la 20.4. 

s
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tai la 27.4. Lähtö P. aleksandran 
kirkon edestä klo 9.30, paluu 
samaan paikkaan klo 17:ään men-
nessä. Oppaana kari kotkavaara. 
Päivän aikana omakustanteinen 
ruokailu- ja kahvitauko. mukaan 
mahtuu 15 osallistujaa. Päivämää-
rä, ohjelma, hinta- ja ilmoittau-
tumisohjeet. kyselyt ja ilmoittau-
tumiset: taina.ratia@gmail.com, 
puh. 044 208 2457.
tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 
tervetuloa mukaan! 
ajankohtaista tietoa tapahtumista 
löytyy kirkon ja seurakuntasalin 
ilmoitustauluilta sekä seurakun-
nan nettisivuilta.

RAUMAN TIISTAISEURA
Pj. ulla raula, ulla.raula@hotmail.
com, puh. 050 358 1761, siht. tarja 
Ojanen, tarjat.ojanen@gmail.com. 
Pyhän nikolaoksen rukoushuone, 
Länsikatu 10, rauma. 
kevään kokoontumiset ovat 
tiistaisin klo 18 seuraavasti: 12.3., 
26.3., 9.4., 23.4., 14.5. ja 28.5.

VENÄJÄNKIELINEN  
KULTTUURI- JA KESKUSTELU- 
PIIRI RAUMALLA
Venäjänkielinen kulttuuri- ja 
keskustelupiiri raumalla maalis-
toukokuussa
Русский кружок в Раума Январь-
Февраль

 ● La 16.3. klo 16, la 20.4. klo 16, la 
18.5. klo 16.
tervetuloa! Добро пожаловать! 
Piiriä vetää isä ion.

VENÄJÄNKIELINEN  
KULTTUURI- JA KESKUSTELU- 
PIIRI SALOSSA
Venäjänkielinen kulttuuri- ja 
keskustelupiiri salossa maalis-
toukokuussa
Русский кружок в Сале Январь-
Февраль

 ● La 6.4. klo 16.
tervetuloa! Добро пожаловать! 
Piiriä vetää isä ion.

LOIMAAN SEUDUN  
TIISTAISEURA
Puheenjohtaja ulla-maija Laju-
nen, puh. 050 499 4575.

Rakas äitimme Martta oli syn-
tynyt Kurkijoella Aromäen ky-
lässä toukokuussa 1918. Per-
he oli kahdeksanhenkinen. Äiti 
opiskeli Jaakkiman kristillises-
sä kansanopistossa ja oli muka-
na sekä ortodoksisessa että lute-
rilaisessa kuorossa.

Äidin oli tarkoitus opiskel-
la enemmän, mutta sota muutti 
kaikki suunnitelmat. Perhe eva-
kuoitiin Ilmajoelle, sieltä Loi-
maan Kauhanojan kylään.

Äitini ja isäni Veikko vihittiin 
avioliittoon joulukuussa 1946. 
Lopulta he päätyivät asumaan 
Raisioon omakotitaloon. Per-
heeseen syntyi neljä tytärtä.

Äiti harrasti paljon käsitöitä. 
Kotitöistä huolimatta hän eh-
ti myös olla aktiivisesti muka-
na eri lautakunnissa, lukuisis-
sa eri yhdistyksissä ja myös Rai-
sion Tiistaiseuran perustaja- ja 
aktiivijäsen.

Kirjoittamista äiti harrasti 
koko elämän ajan. Karjalainen 
kulttuuri vaikutti lapsuudenko-
dissamme. Karjalaista ruokaa 

laitettiin ja äiti oli aina vieraan-
varainen. Radiosta ja TV:stä seu-
rattiin ortodoksisia jumalanpal-
veluksia. Äiti huolehti isästäm-
me kotona kotihoidon avulla sy-
dämellä ja sisulla. N. viisi vuotta 
äiti asui yksin talossa kotihoidon 
ja tyttärien turvin. Mutta lopulta 
piti tehdä päätös palvelutaloon 
muuttamisesta Turkuun johtuen 
näkövammasta ja iästäkin. Siellä 
hän asui elämänsä viimeiset nel-
jä vuotta. 

Aina valmis ”mie oon meiltä”. 
Äiti sanoi viitaten siihen kun oli 
vain kaksi tuntia aikaa lähteä 
evakkoon...

Kerran löysin lipaston laati-
kosta runonpätkän; todennä-
köisesti äidin kirjoittaman: ”Mä 
sopivan hetken tullen hiljaa hii-
vin pois, niin kuin ei mua kos-
kaan ollutkaan ois...”

Yllättäen tuli tieto, että äiti oli 
joutunut sairaalaan ja 30. mar-
raskuuta 2012 äiti poistui tästä 
maailmasta toiseen.

 ■ Leila Takala

PÄÄsiÄis-
MYYJÄisET
toimintapiirien perinteiset 
pääsiäismyyjäiset la 23.3. 
seurakuntasalissa, Yliopis-
tonkatu 19 B, kello 10–13. 
tervetuloa!

TUrUN 
PraasNiEKKa
turun Pyhän marttyyrikei-
sarinna aleksandran kirkon 
praasniekan vietto aloitetaan 
lauantaina 20.4. vigilialla klo 
18. Juhlaliturgia toimitetaan 
sunnuntaina kirkossam-
me 21.4. alkaen klo 9.30 
vedenpyhityksellä. Juhlali-
turgian jälkeen seurakunnan 
tarjoama sunnuntailounas. 
sydämellisesti tervetuloa! 

turun seurakunta

Raision tiistaiseuralaisia onnittelemassa Martta Takalaa 90-vuostispäivillä touko-
kuussa 2008.

Martta Takala-Riikosen muistolle

Turun Tiistaiseuran syksyn sukkatalkoot 
tuottivat kaikenkaikkiaan 103 paria 
miesten, naisten ja lasten sekä mustia 
että monivärisiä sukkia, jotka lähtivät 
jouluksi kolmeen eri luostariin. 
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Turun toimintapiirit 
järjestivät yhteiset 
joulumyyjäiset 
15.12.2012.
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Matkapappina toimineen isä Rolandin työsopimus päättyi vuoden vaihteessa, ja 
hän lähti tekemään aivan muuta työtä Helsinkiin. Lähes kaksi vuotta hän työs-
kenteli Turun ja Tampereen seurakunnissa. Erityisesti hänen työalueenaan olivat 
venäjänkieliset maahanmuuttajat. Koko seurakunnan puolesta ja omasta puolestani 
haluan kiittää isä Rolandia työstä, jota hän teki seurakunnassamme ja toivotamme 
hänelle Jumalan siunausta ja hyvää jatkoa elämässä. Hän on aina tervetullut meidän 
seurakuntaamme.

Niin kuin lapset ovat perheen suuri ilo, niin lapset ja nuoret ovat seurakunnan ylpeys 
ja tulevaisuus. Neljä vuotta sitten alettiin viettää seurakunnan joulujuhlaa toisena 
joulupäivänä. Sekä isot että pienet seurakuntalaiset ovat ottaneet juhlan innolla vas-
taan. Viime vuoden tapaan lapsikuoro ja lapsikerholaiset esiintyivät meille kanttori 
Pasi Torhamon ja Maria Hokkisen johdolla.

Seurakuntamme liittyi vuonna 2012 lähes sata uutta jäsentä. Itsenäisyyspäivänä 
liturgian yhteydessä liitettiin seurakuntaan Kristiina Ehnqvist-Laiho ja Merja Hakula. 
Kummit olivat Riittastiina Strengell ja Helvi Määttä (ei kuvassa). Molemmat seura-
kuntaan liittyneet maalaavat ikoneita seurakunnan tiloissa toimivassa ikonikerhossa.

Turun seurakunnan kirkot ovat Turun kirkko, Rauman rukoushuone ja Salon tsasouna. 
Näiden lisäksi toimitetaan kuusi kertaa vuodessa jumalanpalveluksia Maarianhami-
nassa, Uudessakaupungissa, Eurassa, Harjavallassa ja Loimaalla. Seurakuntalaisten 
aktiivisuus riippuu siitä, kuinka paljon ortodokseja asuu näillä alueilla. Paikkakunnat 
ovat lueteltuina osallistujamäärän mukaan. Oheinen valokuva on Eurasta. Joka kerta 
liturgian jälkeen euralaiset järjestävät kirkkokahvit ja sen yhteydessä voidaan vaihtaa 
kuulumisia ja kuullaan seurakunnan uutisista ja tapahtumista.
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Tämä■on■juuri■sinulle,■joka■sait■seura-
kunnaltasi■kutsun■kesän■2013■kriparille!■
Vastasithan■jo■kutsuun■”kyllä”■ja■ilmoit-
tauduit■leirille?■Näin■varmistat,■että■olet■
mukana■siellä,■missä■tapahtuu!■

Vastaan seuraavassa muutamaan yleisim-
pään kysymykseen ja väitteeseen kriparista.
 En mä haluu mennä sinne, kun en 
tunne sieltä ketään! 
– Niin ei muuten tunne varmaan muutkaan 
kriparilaiset. Kaikkia leirille tulevia jännit-
tää, koska ne omat parhaat kaverit eivät ole 
samalla leirillä. Ensimmäisen illan jälkeen 
sinulla on jo monta uutta tuttua. Hauskinta 
on se, että ne, jotka eivät halunneet aluksi 
tulla leirille, eivät leirin viimeisenä iltana 
halua lähteä ollenkaan kotiin. 
 Mä haluun mun kavereiden kanssa 
luterilaiselle rippileirille, se on ihan 
sama juttu! 
– Luterilaisten rippileiri on kasteopetusta, 
joten siellä on enemmän oppitunteja. Hei-
dän leirinsä päättyy kirkossa tapahtuvaan 
konfirmaatioon, joka tarkoittaa kasteen 
vahvistamista. Meillä ortodokseilla tämä on 

 Oh yeah kripari yeah! 
jo tapahtunut heti kasteen jälkeen mirhalla-
voitelussa. Ortodoksisella kriparilla opit 
paljon oman kirkkosi tavoista, sitä et voi op-
pia luterilaisella leirillä. 
 Mä en haluu minnekään jeesustelulei-
rille käännytettäväksi ja aivopestäväksi!
– Tämä on yksi yleisin ennakkoluulo kripa-
rista. Mihin sinut voitaisiin käännyttää? 
Olethan jo valmiiksi ortodoksi! Jeesustelua 
kripareilla ei ole, hauskaa menoa kylläkin. 
Saat uskoa Jumalaan tai olla uskomatta. 
Kukaan ei edes yritä mitata sinun usko-
misesi määrää, sillä se on aina henkilökoh-
tainen asia. Uskoon tuleminen ja hengelli-
nen hurahtaminen eivät ole meidän kirkon 
juttuja. Jeesuksesta kyllä opetetaan oppi-
tunneilla, mutta tavoitteena ei koskaan ole 
minkäänlainen hurahtaminen! 
 Onks kriparii pakko käydä? 
– Ei ole. Se on vapaaehtoinen. Ortodoksi 
pääsee kummiksi ja kirkossa naimisiin, 
vaikkei olisi kriparia käynytkään
 Miks sinne sitten mennään? 
– Koska siellä on kivaa. Siellä oppii tunte-
maan muita ortodokseja. Jotkut kriparilla 
solmitut ystävyydet kestävät koko elämän. 

Kripariin liittyviä sanoja on piilotettu 
ruudukkoon satunnaisesti vaakaan 

ja vinoon. Etsi seuraavat sanat:

KRISTINOPPIKOULU
KASTE
HAUTAUS
HÄÄT
SUOJELUSPYHÄ
LITURGIA
AAMUPALVELUS
ILTAPALVELUS
LOPPUKOE
UIMISTA
LETUT
KAVEREITA
MAKKARAA
OPETUSTA
LAULUT

LEIKIT
ILLANVIETTO
LIPUNNOSTO
LIIKUNTAA
NAURUA
HALEJA
KESKUSTELUA
SAUNA
MUKAVAA
LEIRI
RIPPI
OHJAAJA
PAPPI
LUKIJA
KANTTORI

Ratkaisuruudukko sivulla 22.
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 Voiko ortodoksisen kripan jälkeen 
pitää rippijuhlat? 
– Voi. Ortodoksit juhlivat kripan päättymis-
tä samalla tavalla kuin luterilaisetkin. Kir-
kossa on leirin jälkeen päätösjumalanpalve-
lus ja sen jälkeen voi pitää rippijuhlat… ja 
saada lahjaksi vaikka ne moporahat! 
 Mitä leirillä tehdään? 
– Siellä ollaan yhdessä, uidaan, paistetaan 
makkaraa ja muurinpohjalettuja, lauletaan 
toisia suohon, jaetaan ilosanomaa, kolote-
taan, katsellaan erilaisia läpihuutojuttuja, 
joista joku voi olla ihan vetonaula, herätään 
pillinvihellykseen ja voidaan vaikka laulaa 
karaokea. Leirillä opiskellaan yhdessä orto-
doksisen kirkon tapaa ajatella ja katsella tä-
tä maailmaa. Opit, kuinka toimitaan, kun 
menet naimisiin, lapsi kastetaan tai vaikka 
kuinka hautajaisissa käyttäydytään. Pääset 
keskustelemaan aikuiseksi kasvamisesta, 
seurustelusta, seksuaalisuudesta, parisuh-
teesta, päihteistä tai muista nuoruuteen ja 
kasvamiseen liittyvistä asioista. 

Jos siis et vielä ole ilmoittautunut kripa-
rille, tee se nyt! 

■n Satu■Timonen
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SUUREN PAASTON  
JA PÄÄSIÄISEN tervehdys

Suuri paasto edeltää pääsiäistä. Paaston aika on meille jokaiselle katumuksen, itsetutkistelun ja puhdistautumisen 
aikaa. Ruokapaasto sekä katumuksen sakramentti tekevät meissä tilaa Hengen työlle. Näin paaston aika on paluuta 

irrallisuudesta ja itsekeskeisyydestä seurakunnan keskelle, tuhlaajapojan paluuta Isän kotiin.
Ylösnousemus on suuri ihme ja salaisuus. Kristuksen kuolleista herättäminen kertoo miten Jumala pitää meistä 

huolta. Kärsimys, tuho ja kuolema ovat voimattomia Jumalan rakkauden rinnalla.
Tyhjä risti on voiton merkki. Jokainen meistä voimiemme mukaan koemme, miten Kristuksen ylösnousemus 

on Jumalan syvän ja ainutkertaisen myötätunnon ja uskollisuuden osoitus ihmisiä ja koko maailmaa kohtaan.
Siten meidänkin on syytä vaalia hyvyyttä ja rakkautta ympärillämme. Armollisuus, huolenpito, toinen toistamme 

kädestä ottaminen heijastavat Jumalan pohjatonta hyvyyttä. Tämä merkitsee myös, että harppaamme 
itsekeskeisyydestämme Jumalan maailmaan, jossa saamme yhdessä välittää pääsiäisen ilosanomaa.

KRISTUS ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT!

Metropoliitta Ambrosiuksen
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