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Verottajan verotus vaiheessa

V

uoden alkuun kuuluu toistuvasti kehotus, että muistaisimme tarkistaa verotietomme. Kehotus koskee erityisesti niitä, jotka ovat edellisen vuoden aikana
liittyneet kirkkoon. Kehotus on toisinaan ollut perusteltu, koska verotietojen
päivityksissä on joidenkin seurakuntalaisten kohdalla ilmennyt ongelmia, sillä heidän kirkollisveronsa on kohdistunut entisen seurakunnan hyväksi.
Hyvä esimerkki on erään yhteistyöseurakuntamme jäsenen tilanne. Hän on liittynyt kirkkoon noin 25 vuotta sitten mutta verotiedoissa hänellä on edelleen merkintä väestörekisteri. Hän on tehnyt noin kahden vuoden välein verottajalle asiaa
koskevan oikaisupyynnön. Siitä huolimatta hänen verotietoihinsa palaa aina uudelleen merkintä väestörekisteri.

K

yseisestä seurakunnasta on verottajalle tehty joka vuosi oikaisupyyntöjä ja lähetetty kopioita liittymisilmoituksista. Monen kohdalla kestää jopa 2-3 vuotta
saada merkintä ev.lut. pois verokortistaan, vaikka verottajalle toimitettaisiinkin sen haluamat selvitykset. Viranomaisen vastaus kuuluu, että verottaja ottaa
tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Mutta tämä ei voi pitää paikkaansa,
Voisi olla hyvä yhteisesti
koska nimenomaan väestötietojärjestelselvittää, miten verottaja
mässä seurakuntalaistemme kirkkotiedot ovat oikein.
kohtelee seurakuntiamme.
Asiaa on selvitelty ja on käynyt ilmi,
että verottaja ei ota vuosittain väestön
uskontokuntaa väestötietojärjestelmästä vaan tiedot tulevat verottajalle silloin,
kun uskontokunta vaihtuu. Jos tässä päivityksessä tapahtuu jotakin ennakoimatonta, niin tieto jää tulematta verottajalle asti.

K

un seurakuntaa vaihtanut henkilö tekee verottajalle oikaisupyynnön uskontokunnastaan, niin oikea tieto päivittyy vain kyseisen vuoden
tietoihin. Verottaja ei kuitenkaan päivitä varsinaista tietokantaa yksittäisen henkilön pyynnöstä. Näin ollen vuosittaiset kehotukset lehdissä verotustietojen tarkkailusta ovat sinänsä turhia, koska mahdolliset korjauspyynnöt eivät johda lopulliseen
oikaisuun. Verottaja reagoi vain silloin, kun oikaisupyyntö tulee virallisesti seurakunnasta. Varsinainen ongelman ydin on
kuitenkin siinä, että tämäkään ei välttämättä auta, jos oikaisupyynnön saanut verovirkailija ei päivitä sitä tietokantaan vaan
ainoastaan sen vuoden tietoihin. Näin ei kuulema pitäisi käydä, mutta niin juuri käy. Verottajan selvityksen mukaan virhe
tapahtuu verottajan ja väestörekisterikeskuksen välillä, mutta
virheen paikallistaminen on vielä kesken.
Tämä on yhden suuren seurakunnan tilanne. Voisi olla
hyvä yhteisesti selvittää, miten verottaja kohtelee muita seurakuntiamme.

Kari M. Räntilä

Ajassa liikkuu
HERRAN RATSASTUS
JERUSALEMIIN
Palmusunnuntai
Hoosianna, Daavidin Poika!
Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimessä.
Matt. 21:9
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S

uomen ortodoksisen kirkon ensimmäinen työehtosopimus on solmittu. Työehtosopimus
on kuin työkalupakki. Tässä työkalupakissa, jonka hiippakunnat ja seurakunnat nyt saavat,
on tuttuja työkaluja mutta myös sellaisia, joiden käyttämiseen ei kirkon piirissä ole aiempaa
kokemusta.
Ennen kuin aiemmin tuntemattomia työkaluja voi menestyksellä käyttää, kannattaa huolella perehtyä käyttöohjeisiin. Ne opastavat, mitä kullakin työkalulla tehdään ja miksi. Ohjeet
ovat tärkeitä siksi, ettei ensimmäisenä kokeile, millainen työstöjälki uudella työkalulla syntyy.
Vaikka työväline olisi hyvä, taitamaton käyttö voi saada pahaa jälkeä aikaan.
Isä Markku Toivanen
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Kuvat Kari M. Räntilä

Teatteriohjaaja Reijo
Paukku viettää eläkepäiviään Kotkassa.
Hän on tehnyt pitkän
päivätyön graafisena
suunnittelijana ja
mainospäällikkönä,
ammattitanssijana
mutta myös lavastajana ja teatterinjohtajana. Hänet tunnetaan
lisäksi taidemaalarina
ja näytelmäkirjailijana.
Monen toimen mies
ammentaa pursuavaa
elämänvoimaansa
kirkon jumalanpalveluksesta ja ortodoksisesta uskosta.

Kulje
valoon

Kotka on monien laulujen kuvaama satamakaupunki. Teatterimiehen kulttuurikodin kaupungin keskustassa tunnistaa
tummansinisistä kiinalaista silkkiä olevista
verhoista, kristalli- ja messinkilampuista,
lukuisista tauluista ja ikoneista. Mutta myös
siitä, että hänen kotinsa kutsuu vierailijaa
rukoukseen. Reijo Paukulle rukoileminen
on kodinperintöä, se on kuulunut lapsuudenkodista asti luonnostaan jokapäiväiseen elämään.
4

Reijo Paukku
valmistelee uutta Kalevalaan
liittyvää produktiotaan.
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Christ Superstar. Sieltä olen
työskentelyni aloittanut.

Kotka kutsuu

T

eatterityö on usein
ohjannut
Reijo
Paukkua käsittelemään kirkollisia aiheita ja
pohtimaan uskonnollisia
kysymyksiä. Hän tuntee
vaistomaisesti hakeutuneensa näiden aiheiden
pariin.
– Se on jokin tiedostamaton valinta. Olen tehnyt
paljon tavallaan ekumeenista työtä, esimerkiksi luterilaisen kirkon piirissä.
Tässä lähellä on Elimäki,
jossa säännöllisesti joka
vuosi ohjaan kärsimysnäytelmän, kuin myös jouluna
jouluvaelluksen eli jouluevankeliumin. Nämä ovat
selvästi kirkollisia töitä.
Samoin näytelmäni korpiprofeetta Elias Hännisestä, joka vaikutti Kangasniemellä 1800-luvun alussa, tarkastelee aihettaan
hyvin kristillisestä näkökulmasta. Jopa ohjaamani
Maritan tarina Kalevalasta
päättyy kristilliseen näkemykseen, sillä siinä kuvataan neitsyt Marian ja Jeesus-lapsen saapumista pakanuuden keskelle.

Reijoa pyydettiin ohjaamaan kiistelty rock-ooppera myös Kotkassa. Tuloksena oli, että hänet myöhemmin, vuonna 1973, kiinnitettiin Kotkan kaupunginteatteriin, jossa hän on sittemmin toiminut lavastajana, ohjaajana ja myös johtajana. Vaikka hän on elämässään joutunut tekemään kaikenlaista aina
operetista ja farsseista alkaen, ovat teemaltaan kirkolliset näytelmät olleet
hänelle tärkeimpiä.

Teatterin jumalattomuus
Reijo toteaa, ettei teatterin
joskus jumalattomalla menolla ole häneen vaikutusta, sillä hän ottaa sen työnä.
– Meillähän on täällä

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

Minusta ortodoksisuus on
kokonaisvaltaista
elämää. Se on
joka hetki tukenasi. Se on kuin
enkeli selkäsi
takana.

Ura alkaa musikaalista
Reijon uran alku sijoittuu
vuoteen 1966 Tampereelle,
jossa hän ohjasi koko
maassa suurta kohua herättäneen hippimusikaalin
Hair. Mutta senkin tarina
kehkeytyi alkujaan kirkollisissa piireissä.
– Tampereen seurakuntaan perustettiin ikonimaalauskerho
joskus
vuonna 1966. Menin sinne
mukaan, ja olin paljon seurakunnan toiminnassa. Sitten kirkkoherra Ihatsu ehdotti, että tekisin siellä pidettäville ONL:n kulttuuripäiville jonkin näytelmän.
Niin me perustimme näytelmäkerhon, joka oli alkuna Tampereen Pop-teatterille. Vuonna 1969 se teki
Hair-musikaalin ja sen jälkeen rock-oopperan Jesus
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Kotkassa teatteri ja kirkko
vierekkäin, me olemme
tehneet jopa yhteistyötä.
Kun meillä oli esitettävänä
Dostojevskin Rikos ja rangaistus, tuli seurakunnan
kanttori opettamaan ortodoksista kirkkolaulua, jota
siinä näytelmässä käytettiin. Olen tehnyt myös kirkollisia lavastuksia, esi-

Teatterin ja kirkon välillä vaikuttaa silti jokin
näkymätön juopa.
– Aina on niitä, jotka
tuomitsevat kaiken sen,
mikä teatterissa sanallakin
eroaa siitä, mihin on totuttu. Ehkä kuitenkin kaikille
olisi parempi uskoa niin
kuin lapsi ja yksinkertainen ihminen eikä aina ryh-
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➤

Kulje...

➤

tyä etsimään vain vikoja.

Kirkon sanoman
kampanjointi
Tiedotusvälineet pursuavat viihdettä ja mainontaa.
Vaikeatkin asiat halutaan
muokata yksinkertaisiksi
ja helposti vastaanotettavaksi, koska on haluttu
ymmärtää, että tätä maksava yleisö juuri odottaa.
Reijo kuitenkin kavahtaa
ajatusta, että kirkko toteuttaisi luterilaisen kirkon tapaan mainoskampanjoita
aktiivisuuden lisäämiseksi.
– Jos ihminen tuntee
hengellistä tarvetta, niin
hänen tulee itse hakeutua
kirkkoon. Ei häntä tarvitse
houkutella mainoskam-

Kuvataiteilijan
on hyvin helppo
toimia kirkon
jäsenenä, mutta
teatterilainen
kuuluu aina johonkin sellaiseen, jota
ei oteta aivan
todesta.
panjoilla tai raahata kädestä kirkkoon!
Kirkon sanoman etenemistä voi auttaa se, että jokaisella on jokin pelastuksen toivo. Me joudumme
pohtimaan, mihin tämä
elämä päättyy ja mikä on
itse kunkin kohtalo. Erityisesti nykyään maapallon
elämän jatkuminen on
suuri huolenaihe. Kysellään oikeutetusti, miten
meidän käy, kannattaako
olla kristitty tai onko kuoleman jälkeistä elämää.
Tämän kaiken kaaoksen
keskellä ihmiset kaipaavat
jotakin varmuutta.
– Tässä olisi kirkolla,
nimenomaan meidän ortodoksisella kirkollamme,
hyvä mahdollisuus julistaa
kestävää sanomaa. Se tulisi osata tarjota oikealla tavalla. Suuri kysymys on siinä, miten ihmiset houkutellaan kirkkoon. Praasniekat ja niiden ristisaatot sä-
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vähdyttävät tavallisia ihmisiä, samoin kuorojen
konsertit ja kirkkotaiteen
näyttelyt.

Uskottavuus ja aitous
Jumalanpalveluksen yksinkertaistamiseen Paukku
suhtautuu visualistina ja
estetiikan asiantuntijana
kuitenkin torjuen. Kirkon
sanoma tulee tehdä uskottavaksi kokonaan muilla
tavoin.
– Palveluksia ei tule
yleisön houkuttelemisen
vuoksi yksinkertaistaa.
Sen sijaan tulee mieluummin toimia niin, että kaikki
nämä jumalanpalveluksen
asiat tehdään entistä paremmin. Palveluksiin tulee
paneutua ja tehdä ne aina
kunnolla ja loppuun saakka. Kädenliikkeenkin voi
tehdä kauniisti, kaiken tulisi olla huoliteltua, tyyntä,
kaunista ja selkeää. Jumalanpalveluspukujen on oltava ryhdikkäitä ja ulkoasujen huoliteltuja. Siitä
syntyy uskottavuuden vaikutelma. Palvelusten kokonaisuuteen on panostettava, ja jumalanpalvelusten
toimittajien pitää olla tosissaan siinä, mitä tehdään.
Myös kirkkosalin siisteys
vaikuttaa osallistujiin.
Tämä kaikki synnyttää
kirkkoyleisössä kunnioituksen jumalanpalvelusta
ja kirkkoa ja kirkon sanomaa kohtaan. Silloin kirkkoon on hyvä tulla, kun se
herättää iloa ja kun ihminen tuntee puhdistuvansa
ja virkistyvänsä!

Liturgia välittää Jumalan
kauneuden
Reijon mielestä ortodoksista jumalanpalvelusta ja
teatteriesitystä voi tietyssä
mielessä verrata toisiinsa.
Kummassakin käytetään
samoja elementtejä: pukuja, tarpeistoa, efektejä, laulua, seremonioita. Jumalanpalvelus on kuin esitys,
joka etenee näytelmän tapaan ja jossa tietyt tapahtumat seuraavat toisiaan.
Siihen kuuluu paljon draaman aineksia: valoja, kynttilöitä, savua. Hän tuntee
arvostavansa asioita, jotka

voi silmillä nähdä ja korvilla kuulla.
– Jumala tietää, että
sanoma menee paremmin
perille, kun ihmiset voivat
käyttää kaikkia aistejaan
jumalanpalveluksessa ja
kokea sen kokonaisvaltaisesti. Minusta ortodoksisuus on kokonaisvaltaista
elämää, joka hetki se on
tukenasi. Se on kuin enkeli
selkäsi takana. Ortodoksinen uskonto on minusta
hellä ja kaunis.

Rukouksesta elämään
Reijo liittää rukouksen saumattomasti hyvään elämään.
– Heti ensimmäiseksi
aamulla, kun herään ja
avaan silmäni, näen ikonin
seinälläni. Täällä kotonani
on joka puolella ikoneita.
Yritän elämässäni toteuttaa sitä, että olisin hyvä ihminen, ymmärtäisin ja
kuuntelisin toisia.
Reijo näkee kuitenkin
myös kritiikin aihetta nykyisessä elämänmenossa,
niin kirkon piirissä kuin
muutenkin.
– Nykyajan ihmisissä,
myös meissä ortodokseissa, on sellainen piirre, että
emme kuuntele toisiamme.
Jokainen vain toimittaa
omaansa ja tuo esiin omaa
itseään. Itsekkyys on päässyt vallalla, ja oikea seurustelukulttuuri on kadon-

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

Näytelmien hengellisyys
Monet yksittäiset kohdat
näytelmissä ja esityksissä
ovat Reijolle merkityksellisiä. Eräs tällainen on Hairmusikaalin loppulaulu Kulje valoon, kulje aurinkoon:
”Näin kulkee tuo joukko / tuossa silmät sulkee, /
ei kukaan kiireissänsä huomaa, / käy tuhoon maailmamme, / pian tuo aika
päättyy, / niin paljon meitä
petettiin, / liian kauan luotettiin, / että uskoa voi valheisiin, / kulje valoon, /
kulje aurinkoon.”
Silti uskonnollisen elämyksen kääntäminen teatterin kielelle tai näyttämölle on usein haastavaa tai
jopa vaikeaa. Kuvataiteilijan on hyvin helppoa toimia kirkon jäsenenä, mutta teatterilainen kuuluu
aina johonkin sellaiseen,
jota ei oteta aivan todesta.
Ajatellaan, että hän vain
näyttelee uskovaista.
– …mitä tuokin syntinen täällä tekee? Mutta
olen vain tyytynyt tähän,
ymmärrän heitäkin. Tämä
on juuri minun työtäni.
Kari M. Räntilä

Kuuden seurakunnan yhteistyösopimus
Analogin julkaisemisesta
allekirjoitettiin
Helsingissä 8. joulukuuta 2006. Kuvassa pöydän oikealla puolella sopimusta allekirjoittamassa (oik.)
isä Markku Toivanen ( Tampere), isä Markus Petsalo (Lappeenranta), isä
Gaius Sahlberg, isä Ion Durac (Turku) ja isä Veikko Lisitsin
(Kotka), vasemmalla (ei kuvassa) isä Markus Aroma (Hämeenlinna) ja isä Leo Huurinainen (Hamina). Mukana olivat myös hiippakuntasihteeri, arkkimandriitta Andreas Larikka, hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen ja Kotimaalehden päätoimittaja Olav S. Melin. Toimitusjohtaja Heikki
Palaskari allekirjoitti sopimuksen Suomen Kirkko-Mediat
Oy:n eli kustantajan puolesta.
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Metropoliitalta

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

S

uomessa jokainen ortodoksi on avainasemassa
kirkon tehtävän, mission ja todistuksen, välittämisessä. Kirkon jäsenen tulisi tietää ja osata
kertoa, jopa ”teillä ja aitovierillä”, mitä ortodoksinen
kirkko on, mitkä ovat sen jumalanpalveluselämän
keskeiset elementit ja mitä sisältyy ortodoksiseen uskoon ja elämäntapaan.
Valitettavasti kristillinen kasvatus kirkkomme aikuisväestön kohdalla on lähes musta aukko. Onneksi
yhä harvemmin kuulee sanottavan, ettei ortodoksin
tarvitse lukea kirjoja tai käydä kursseja. Useassa seurakunnassa on kirkkoja tai tsasounia, joiden piirissä
ei ole minkäänlaista systemaattista kirkollista opetusta aikuisille!
On tietysti hyvä, että seurakuntiin syntyy erilaisia katekumeenikerhoja tai ortodoksiapiirejä, joissa
ortodoksisuuden perusasioita opiskellaan. Tämä on
hyvä alku, mutta ei suinkaan riittävä. Esipaimenen
tehtävässä apulaispiispana, Oulussa ja nyt Helsingin
hiippakunnassa, olen lähes 20 vuotta yrittänyt kannustaa seurakuntia ja kirkkoherroja järjestämään
seurakunnallista opetusta suunnitelmallisesti. Pettymyksekseni tulokset ovat olleet vähäisiä.
Ikonimaalarit ovat osanneet hyödyntää kansalaisopistojen mahdollisuuksia pitkään. Saman voisi
tehdä myös muun ortodoksisen uskon ja kulttuurin
opetuksen kohdalla. Muutakin yhteiskunnan tukea
vapaaseen aikuiskasvatukseen on runsaasti. Myös
meidän tulisi sitä käyttää aktiivisesti.
Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että olisimme ketään käännyttämässä. Tehtävämme on kuitenkin välittää oman kansallisen ja maailmanlaajuisen kirkollisen kulttuurimme parhaita elementtejä
ihmisille rakennuspuiksi, kun he etsivät kestävää
elämänperustaa ja toivoa. Tämähän on kansalliselle
kirkolle moraalinenkin tehtävä.

tuneet toisuskoiset ihmiset ovat ne jo löytäneet.
Toiseksi, koulujen uskonnonopetuksessa on nyt
kahdessa vuodessa siirrytty kokonaan uuteen aikakauteen. Uskonnonopettajat ovat arvokkaalla tavalla
itse aktivoituneet yhdessä opetushallituksen kanssa
tekemään uusia ortodoksisen uskonnon oppikirjoja.
Opettajiemme peräänantamaton ja tulevaisuuteen
suuntautunut ponnistelu uskonnonopetuksen materiaalin systemaattiseksi tuottamiseksi on kantanut jo
kymmenen uuden oppikirjan osalta erinomaista satoa, ja lisää on tulossa.
Opettajien työn suunnitelmallisuudesta, sitoutuneesta ja pioneerimaisesta ponnistelusta kristillisessä
opetuksessa tulisi seurakuntiemme ja hiippakuntiemme pikaisesti ottaa opiksi aikuiskasvatuksessa. Olisiko tämä samalla hiippakuntaneuvostonkin tehtäväkenttää?
Sanomattakin on myös selvää, että kristillisen uskon ymmärtäminen tiedollisesti ja kokemuksellisesti
on jokaisen ortodoksin yhteinen ihanne. Elinikäinen
oppiminen kulkee käsi kädessä sydämen sivistyksen
ja kirkastumisen kanssa.
Ambrosius
Julkaistu Ortodoksiviestissä 1/07

Hyviä esimerkkejä
Tässä tilanteessa on kaksi valopilkkua uuden vuosituhannen alussa. Ensiksikin Valamon kansanopisto
on jo 20 vuoden ajan tehnyt aktiivista työtä aikuiskasvatuksen saralla. Sen opetusohjelma pursuaa
mielenkiintoisia seminaareja ja kursseja, jotka sopivat kirkkomme jäsenille. Varsinkin kirkosta kiinnos-
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Laki on SUSI

sijoitustoiminnan
kannalta

Varatuomari Yrjö Korhonen arvioi uuden kirkkomme lainsäädännön epäonnistuneen arvopaperi- ja kiinteistösijoittamisen osalta. Kirkkolakia ja joulukuussa
hyväksyttyä kirkkojärjestetystä tulisikin
nopeasti korjata.

K

irkollemme on hyväksytty uusi laki, laki ortodoksisesta kirkosta
(985/10.11.2006). Laki perustuu hallituksen esitykseen
(HE 59/2006 vp), josta perustuslakivaliokunta antoi lausunnon (28/2006 vp) ja hallintovaliokunta mietinnön
(20/2006/vp). Hallituksen esitys perustui huolelliseen valmisteluun, ja sen seurauksena esitys läpäisi eduskunnan
lainsäädäntömenettelyn lähes sellaisenaan.
Kirkon asema perustuu
kahteen eri ajatustapaan, kanoniseen suhteeseen ekumeeniseen patriarkaattiin ja
pohjoismaiseen demokratian ihanteeseen. Tämä kaksijakoisuus näkyy myös uudessa lainsäädännössä sekä laissa ortodoksisesta kirkosta
että kirkkojärjestyksessä.
Vanhaa kirkon lainsäädäntöä pidetään hallituksen
esityksessä ongelmallisena
muun muassa Suomen uuden perustuslain kannalta,
jonka mukaan erinäisistä asioista tulee säätää lailla eikä
asetuksella. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi pappien ja
kanttorien asuinpaikan valinta ja heidän palvelussuhtei-

densa ehdoista määrääminen. Toisaalta kirkkomme asema suhteessa valtioon katsotaan perusteiltaan toimivaksi
ja vakiintuneeksi, joten perusratkaisuihin ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia.
Kirkon hallinnon perusrakenne, jonka muodostavat
keskushallinto, hiippakunnat
ja seurakunnat, on pääosin
katsottu toimivaksi. Samoin
kanonisen oikeuden soveltamista kirkossamme on pidetty kirkon hallinnossa jatkuvuuden ja pysyvyyden kannalta hyvänä.
Kirkolliskokouksen osalta nähtiin ongelmaksi, että se
kokoontui säännönmukaisesti vain joka kolmas vuosi.
Uudessa laissa onkin säädetty, että kirkolliskokous, jonka
edustajista suuri osa valitaan
kolmen vuoden määräajaksi,
kokoontuu vuosittain. Uudistus on mielestäni perusteltu,
sillä talousarviot on voitava
nyky-yhteiskunnassa tehdä
kalenterivuosittain. Lain 20 §
käsittelee kirkolliskokouksen
tehtäviä. Maallikon kannalta
tärkeimpiä lienevät lain
muutosesityksistä ja kirkkojärjestyksestä sekä kirkon talousarviosta päättäminen.

§

8

Kirkolliskokoukselle
enemmän valtaa
Kirkon toiminnasta ja hallinnosta säädetään asetuksen
sijaan kirkkojärjestyksessä.
Tavoitteena on antaa kirkon
omaa toimintaa ja hallintoa
koskeva norminantovalta
mahdollisimman laajasti kirkolliskokoukselle, joten lailla
säädetään vain niitä asioista,
jotka perustuslain mukaan
edellyttävät lain tasoista säätelyä 1 . Järjestelyn pohjana
on perustuslain 11 §:ssä turvattu uskonnonvapaus, johon sisältyy kirkon sisäinen
autonomia mukaan lukien
uskonnollisten johtajien,
pappien ja opettajien valinta. Suomen luterilaisen kirkon kohdalla on jo aikaisemmin katsottu mahdolliseksi,
että laissa säädetään kirkon
jäsenyys edellytykseksi kirkon tehtäviin valittaville2 .
Pappi, diakoni ja kanttori eivät saa lain 109 §:n mukaan opettaa, liittää saarnaansa tai levittää mielipiteitä,
jotka ovat vastoin kirkon tunnustusta tai kanonista rakennetta. Tämän lisäksi heidän
on käyttäydyttävä tehtävissään ja niiden ulkopuolella

asemansa edellyttämällä tavalla. Sääntelyllä on merkitystä perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaisen sananvapauden kannalta.
Perustuslakivaliokunta
katsoi, että virkojen (työsopimuksien) luonteen mukaista
on, että mainittujen tulee
opettaa ortodoksisen kirkon
opin mukaan, ja vastaavasti
työn vastaanottamiseen liittyy tietoisuus tästä. Valiokunta totesi myös, että kysymys
on perustuslain 11 §:ään liittyvästä kirkon sisäistä autonomiaa koskevasta oikeudesta määrätä kirkon opista3 .

Hiippakuntaneuvostot ja
piispan asema
Kirkolliskokous antaa kirkkojärjestyksen. Kirkon keskusja hiippakuntahallinto on
saatettu aikaisempaa riippumattomammaksi valtiosta
siirtämällä kumpikin kirkon
itsensä ylläpidettäviksi. Toisaalta on nähty, että kirkkomme tarvitsee rahavaroja, jotka nykymuodossaan tulevat
keskushallinnolle valtionapuna. Hiippakuntiin perustetaan hiippakuntaneuvostot, jotka tullevat toimimaan
hiippakunnan ja sen seurakuntien toimintaa suunnittelevina ja koordinoivina yhteistyöeliminä.
Piispan asemaa on vahvistettu mm. siten, että seurakunnan vuotuinen talousarvio on toimitettava ennen
vahvistamista piispalle lausunnon antamista varten.
Tämä yksityiskohta tullee
otetuksi huomioon siten, että
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piispalle varataan esimerkiksi kaksi viikkoa lausunnon
antamista varten. Jos lausuntoa ei ole tässä ajassa saatu,
voitaneen talousarvio vahvistaa4 . Toisaalta on kai selvää,
että seurakunnan tavanomaisista poikkeavista hankkeista on neuvoteltava etukäteen piispan kanssa. Ei liene
tarkoitettu, että piispa tutkisi
tarkoin kunkin seurakunnan
talousarvion lyhyessä ajassa.
On myös selvää, että vähänkin pitempään virassaan toiminut piispa saa näiden lausunnonantotilaisuuksien
myötä lisää ammattitaitoa.

rustelujen mukaan (s. 19) on
selvää, ettei kappeliseurakuntaa voi perustaa kielellisellä perusteella, vain alueellinen peruste on mahdollinen.

Henkilöstö
työsopimussuhteeseen
Keskeisiin muutoksiin kuuluu
myös se, että kirkon ja seurakuntien koko henkilöstö on
jatkossa työsopimussuhteessa ja sen mukaisessa työsuhteessa. Työsuhde edellyttää,
että työn tekeminen sopimuksen tarkoittamassa työssä alkaa. Työsuhteen ehdoista sovitaan kirkkoa ja seurakuntia työnantajana edustavan kirkollishallituksen ja
työntekijöiden yhdistyksen
tai yhdistysten välisellä työehtosopimuksella. Järjestely
näyttää toimivalta, sillä
useinkaan seurakunnilla ei
ole asiantuntemusta työehtosopimusten tekemisestä.
Ratkaisuun vaikutti muun
muassa se, että virkasuhteen
ja työsopimussuhteen erot
ovat käytännön työelämän
kannalta vähäiset, ja se, ettei
pienessä kirkossa tarvita eri
järjestelmiä palvelussuhteiden laadun vuoksi6 . Palkkausta voitaneen myös porrastaa tehtävien vastuun ja työmäärän mukaan.
Hallituksen esityksen
mukaan valtion suoraan
maksamien kulujen sijaan tulee valtionapu, jota tarkistetaan hintojen muutoksien
mukaisesti. Lisäksi kirkko saa

§

Valtuusto valitsee papit
ja kanttorit

Seurakunnissa kirkkoherran
valinta tapahtuu jatkossakin
vaalilla, mutta muut papit ja
kanttorit valitsee seurakunnanvaltuusto. Seurakunnankokous on lakkautettu. Uuden lain 8 §:n 1 momentin
säännöksen mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä hoitamisesta yhteisesti. Saman §:n 2
momentin mukaan seurakunta voi sopimuksen perusteella hoitaa (yksilöidyn) tehtävän myös toisen seurakunnan puolesta. Tavoitteena
ovat olleet organisaatioltaan
ja hallinnoltaan kevyet yhteistoimintamuodot5 . Ratkaisu on perusteltu.
Oman kirkkomme kannalta lain 9 §:n säännös kappeliseurakunnista on luonteva. Hallituksen esityksen pe-
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muuta valtionapua.

Kirkollishallitus valvoo
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 33 §:n 2 momentin mukaan ”Kirkollishallitus
valvoo kirkon etua, edustaa
kirkkoa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai
kirkkojärjestyksessä toisin
säädetä”. Tämä on selvä pääsääntö. Toimivallan käyttö
jaetaan lain 35 §:n mukaan
työjärjestyksessä. Lain 37 §:n
mukaan kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen rahasto, jonka tuloja käytetään kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion rajoissa.
Kyseisiä menoja ovat kirkon
yhteisen hallinnon menot,
hiippakuntien menot, muiden kirkon yhteisten tehtävien menot, eläke- ja perheeläkemenot, seurakuntien,
luostareiden ja kirkon tehtävää edistävien yhteisöjen tukeminen sekä muihin lakiin
ja sitoumuksiin perustuvan
kirkon menot. Menoja on siis
monenlaisia.
Hallituksen esityksessä7
todetaan, että kirkon keskusja hiippakuntahallinnossa on
yhteensä 46 työntekijää. Seurakuntien palveluksessa on
yhteensä 173 työntekijää.
Kirkkomme on kokonaisuutena ainakin 219 työntekijän
yhteisö. Näin ajatellen kirkkomme on aikamoinen työnantaja. Lisäksi tulevat eläkkeensaajat. Tämän henkilökunnan palkkojen ja eläkkeiden maksaminen vaatii paljon rahaa. Tällaisen rahavir-

ran ohjailu vaatii siis selviä
pelisääntöjä. Esityksessä todetaan kirkollishallituksen,
hiippakuntien ja ortodoksisen seminaarin vuoden 2006
yhteenlasketuksi määrärahaksi 1,809 miljoonaa euroa
ja avustukseksi kirkon eri
seurakunnille vastaavasti 152
000 euroa.8

Keskusrahaston tehtävät
Tehtäviään varten kirkolla on
keskusrahasto. Kirkon keskusrahaston tuloja käytetään
esityksen mukaan kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion rajoissa kirkon yhteisen hallinnon ja hiippakuntahallinnon menoihin
sekä muiden kirkon yhteisten tehtävien hoitamiseen.
Lisäksi keskusrahastosta
maksetaan ennen vuotta
1994 voimassa olleen eläkejärjestelmän piiriin siirtymäsäännöksen nojalla jääneiden henkilöiden eläkkeet ja
perhe-eläkkeet. Keskusrahaston varoista voidaan myös
tukea seurakuntia, luostareita ja kirkon tehtävää edistäviä yhteisöjä.9
Ortodoksisesta kirkosta
annetun lain 37 §:n mukaan
kirkon yhteinen talous muodostuu yksinomaan keskusrahastosta. 10 Kukin seurakunta maksaa keskusrahastomaksua tuloverolakiin
(1535/1992) perustuvan verotusoikeutensa perusteella
seurakunnan jäsenten verotettavan tulon mukaan (38 §).
Hallituksen esityksen mukaan (s. 27) kunkin seurakun-

§
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nan määräämän kirkollisveroprosentin suuruus ei vaikuta verotulon perusteella määrättävään keskusrahastomaksuun. Verotettavasta tulosta
maksettava keskusrahastomaksu on kirkolliskokouksen
määräämä prosenttiosuus.
Kirkkolakimme 38 §:n 1
momentin toisen kohdan
mukaan jokainen seurakunta
ja luostari suorittaa tuloverolain mukaisesta pääomatulostaan kirkolliskokouksen
vahvistaman osuuden. Kirkko-järjestyksessä voidaan
säätää, että tietyt pääomatulon lajit otetaan keskusrahastomaksua määrättäessä huomioon vain osittain.11

Tuloveron eri lajeja
Tuloverolain 32 §:n mukaan
veronalaista pääomatuloa on
omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatuvoitto ja muu sellainen tulo,
jota varallisuuden voidaan
katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa
korkotulo, osinkotulo, vuokratulo, voitto-osuus, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on
myös jaettavan yritystulon ja
yhtymän osakkaan tuloosuuden pääomatulo-osuus.
Saman lain 33 §:n mukaan
korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys pääomalle on
veronalaista pääomatuloa.
Vielä lain 33 a – 34 d §:ssä on
säädetty osinkotulo veronalaiseksi.
Tuloverolaissa lähdetään
sekä ansio- että pääomatulo-
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jen nettoverotuksesta, eli tulonhankkimiskulut ovat vähennyskelpoisia. Ansiotulojen verotuksessa näissä vähennyksissä on rajoituksia
mutta pääomatulojen verotuksessa ei. Myös korot ovat
vähennettävissä sijoitustoiminnassa.

Keskusrahastomaksun
määräytyminen
Uuden lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdan loppuosassa todetaan, että kirkkojärjestyksessä voidaan säätää, että tietyt pääomatulon lajit otetaan
keskusrahastomaksua määrättäessä huomioon vain
osittain. Hallituksen esityksessä (s. 28) sanotaan, että
nykyisin seurakunnat saavat
vähentää keskusrahastomaksun perusteena olevista
pääomatuloistaan verot, lainojen korot ja lainaehtoihin
sidotut kuoletukset sekä valtion verotuksessa hyväksyttävät vähennykset. Ehdotuksen mukaan näitä vähennyksiä ei tehtäisi. Koska luonnollisten vähennysten laskeminen ja kohdistaminen on varsin tulkinnanvaraista, kirkollishallitus ehdotti, että maksun perusteeksi otettaisiin
puhtaan pääomatulon sijasta pääomatulo, josta ei ole
tehty vähennyksiä. Koska
vuokra- ja metsätulosta aiheutuu
keskimääräistä
enemmän kuluja, kirkolliskokous ehdotti kuitenkin, että
näistä tuloista otettaisiin
maksua määrättäessä huomioon vain 70 prosenttia. Itse
säätäminen tarkoitettiin kirk-

kojärjestyksen tasolle, joka
myös on toteutunut.

Kirkkojärjestyksessä
ajatusvirhe
kirkkojärjestykseksi 53 §:n toisen momentin perustelujen
viimeisenä virkkeenä lausutaan (s. 26): ”Näin vuokra- ja
metsänmyyntituloa määriteltäessä tulee huomioitua ne
keskimääräiset kulut, joita ei
ole muista pääomatuloista”.
Käsitykseni mukaan lainattuun lauseeseen sisältyy ajatusvirhe. Minun tiedossani ei
ole palkkatyötä lukuun ottamatta sellaisia laillisia tulonhankintatapoja, joissa kulut
jäisivät yleisesti 30 prosenttiin tulosta. Poikkeuksellisesti
tämä luonnollisesti on mahdollista.

senttiin kauppahinnasta voitaneen luonnehtia konfiskaatioksi eli menettämisseuraamukseksi ilman laissa säädettyä perustetta. Jos kysymyksessä on ”jäsenmaksu”, se
on poikkeuksellisen kova!

LASKUESIMERKKI
Jos lasketaan 100 €:n tulosta 15 %:n keskusrahasto- eli
”jäsenmaksu”, niin tulos on 15
€. Jos 100 €:n tulosta hyväksytään vähennykseksi 30 %,
niin 70 €:n tulosta 15 % on
10,5 €. Tavallisesti voidaan
arvioida kuluiksi 80–90 % tulojen määrästä. Jos tuloksi jää
esimerkiksi 20 €, niin siitä 15
% on 3 €. Esimerkiksi 40 %:n
hankintameno-olettamalla
100 €:n tulosta jää 60 € ”veron tai jäsenmaksun” perusteeksi, ja siitä 15 % on 9 €.

Seurakunnat eriarvoisia
On selvää, että tuloverolain
32 §:ssä tarkoitettu järjestelmä poikkeaa kirkkojärjestyksen 53 §:ssä säädetystä. Jos
ajatellaan keskusrahastomaksua kirkkokunnan jäsenmaksuna, ei järjestelyä voitane pitää perustuslain eikä
lainvastaisena. Sen sijaan on
ainakin se kysymys oikeutettu, miten kiinteistön myyntiä
ja arvopaperisijoittamista
kohdellaan omaisuuden suojan kannalta verrattuna
vuokra- ja metsänmyyntituloon. Eri seurakuntia kohdellaan arveluttavasti eri tavoin.
Tähän asti noudatettua perustetta 15 %:n nettotulosta
verrattuna uuteen 15 pro-

Lainojen korot eivät
vähennyskelpoisia
Aikaisemmin, ennen vuotta
2007, seurakunnat saivat vähentää keskusrahastomaksun perusteena olevista pääomatuloistaan verot, lainojen
korot ja lainaehtoihin sidotut
kuoletukset sekä valtion verotuksessa hyväksyttävät vähennykset. Näitä vähennyksiä ei enää tehdä. Kuoletusten osalta lainsäädäntö on
osittain kunnossa, lainojen
korkojen osalta ei. Kuoletukset otetaan yleisesti verotuksessa huomioon poistojen
kautta. Jos seurakunta joutuu
lainaamaan rahaa palkkojen
maksuun tai muuhun juokse-
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vaan maksujen hoitoon, se
yleensä on kriisissä. Kriisiä ei
auteta eväämällä keskusrahastomaksusta vähennyskelpoinen korkomeno ja muut
vähennyskelpoiset lainan kulut. Poistot kohdistuvat historialliseen hankintamenoon.
Ne ovat verraten jäykästi jaksotettavissa.
Edellä lausutusta riippumatta olen sitä mieltä, että
kun kiinteistöjä luovutetaan12 tai kun sijoitetaan arvopapereihin, voidaan myyntituloista vähentää välityspalkkiot ja arvopapereiden
hankintamenot, sillä vasta
näiden erotusta voi käsitykseni mukaan pitää sellaisena
tulona, josta keskusrahastomaksu voidaan suorittaa.

että koko ongelmaa ei ole
mielletty.
Jos sijoitussalkun osalta
otetaan tulona huomioon
realisoitumaton arvon nousu, eli myymättä olevien
osakkeiden listahinta, niin en
voi käsittää tätä enkä usko,
että sitä on edes tarkoitettu.
Tätä vastaa se, ettei osakesijoittamisessa ainakaan kovin
helposti voida hyväksyä realisoitumatonta arvonalennusta vähennykseksi. Tämä
saattaa vaikuttaa myös osakkeiden arvostukseen seurakunnan tilinpäätöksessä.
Metsänmyyntitulossakin
olisi erotettava pystykauppa
ja hankintakauppa, vaikka
tuskinpa esimerkiksi pappimme ryhtyvät metsätöihin
seurakuntien metsissä.

§

Arvopaperisijoittamisen
ongelma
Voitaneen arvioida, että arvopaperisijoittamisessa seurakunta saa pankin tai muun
välittäjän toimeksiannon jälkeen keskimäärin 10 prosentin luokkaa olevan myyntivoiton. Kun toimintaa jatketaan,
ostetaan myytyä arvopaperia
aikaisintaan sitten, kun sen
hinta kuluineen on ensimmäisenä myydyn arvopaperin ostotasolla. Tämän jälkeen
odotetaan jälleen kurssien
nousua. Näin arvopapereiden hankintamenot ylittävät
reilusti sen keskimääräisen
kulun, mikä esimerkiksi metsänmyyntitulosta on laissa
otettu kaavamaisesti huomioon. Lisäksi arvopapereihin
sijoittamisen kuluista saa
aina tositteen. Vaikuttaa siltä,
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Ongelmaa ei ole
mielletty
On syytä erityisesti korostaa,
että sijoitussalkun tuotto on
hyvä, jos se on 10 % pääomalle. Vain poikkeuksellisissa
oloissa sen voidaan olettaa
nousevan 30 %:iin. Tämäkin
osoittaa, että ongelmaa ei ole
ilmeisesti mielletty. Toisena
esimerkkinä voitaneen esittää, että korkoa korolle laskien sijoituspääoma kaksinkertaistuu kahdeksassa vuodessa, jos korkokanta on 9,5 %.
Vielä voidaan ajatella,
että jollakin seurakunnalla on
vaikkapa puolen miljoonan
euron velka. Jos sen korko on
vuodessa 3,5 % ilman pankin
marginaalia, ja kun pankin
marginaaliksi oletetaan vaikkapa 0,4 % (pankki ei yleensä

nykyisin itse kanna korkoriskiä), niin vuotuinen velan korko on 3,9 %:n mukaan 19.500
euroa. Tämän suuruusluokan
summa on seurakunnan maksettava vuosittain. Vuotuisen
tavoiteinflaation ollessa 2 % ei
voida olettaa inflaation hoitavan velkaa pois. Jos ajatellaan,
että on hankittu osakeyhtiön
omistama kiinteistö, niin osakkeista ei yleensä voida tehdä
poistoja.Yleisesti ottaen ei voida ajatella, että investointeja
ei voisi keskusrahastomaksussa ottaa lukuun. Jos tällä tiellä
aiotaan pysyä, niin pääomatulosta voidaan mielestäni periä
vain jonkinlainen muodollinen jäsenmaksu, esimerkiksi
2.000 – 5.000 euroa seurakuntaa kohden.

Kirkon lakia ja
kirkkojärjestystä
muutettava
Toivomukseni onkin, että kirkollishallitus perehtyy tähän
asiaan ja antaa ohjeet, joiden
mukaan voidaan käytännössä
elää. Arvopaperisijoittamisen
kannalta laki on susi. Samaa
voidaan sanoa kiinteistösijoittamisesta. Mielestäni on perusteltu aihe harkita kirkon
lain ja kirkkojärjestyksen
muuttamista. On otettava
huomioon, että arvopaperisijoittaminen on pitkäjänteistä

toimintaa, jonka tarkoituksena saattaa olla esimerkiksi kirkkorakennuksen kunnostamiseen käytettävien
varojen hankinta. Seurakunnan sijoitussalkun hoitoa
voitaneen arvioida samoin
kuin vakuutusyhtiöilläkin.
Silloin salkun tuoton on oltava lyhyellä ajanjaksolla
(esimerkiksi kalenterivuoden aikana) perusteltavissa
samoin kuin yli ihmisiän.
Käytännössä kumpikin vaatimus on kauniisti sanottuna haastava.

1 PeVK laus. 28/2006 vp, s.1.
2 Em. laus. s. 2 ja PeVK 57/2001 vp,
s. 2/II.
3 PeVK 22/1997 vp, ss. 1-2 ja 28/
2006 vp, ss. 2-3.
4 KirkkoJ 118 §.
5 HE 59/2006 vp, s. 18. Yhteistoiminnasta on vielä säännöksiä KirkkoJ:n
13 ja 14 §:ssä.
6 HE 59/2006 ss. 13-14.
7 59/2006 s. 8.
8 Esityksessä on ajateltu näiden
määrärahojen summan tarkistamista Tilastokeskuksen laskeman tukkuhintaindeksin mukaisesti. Lisäksi
HE:ssä on katsottu, että kysymyksessä on harkinnanvarainen valtionavustus, johon sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001.
9 Näin voidaan tehdä joko suorina
avustuksina tai erityisistä syistä
myös korollisen tai korottoman lainan muodossa. Tästä avustuksesta
päätettäessä tulee ottaa huomioon
lain 2 §:n ja seurakunnan 44 §:n mukaiset tehtävät.
10 HE 59/2006 s. 27.
11 Lisäksi saman pykälän 3 momentissa on verolainsäädännöstä
lainattu ”veronkiertosäännös”.
12 TVL 32 §: Omaisuuden luovutuksessa saatu voitto.

Seuraavassa numerossa tarkastellaan vielä uutta
lainsäädäntöä seurakuntien kannalta. Ortodoksinen
kirkollishallitus antaa silloin myös vastineensa
varatuomari Korhosen näkemyksiin.
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Suuri muutos

Kirkko
päättää nyt
omista
asioistaan

Vastuu kirkon jäsenillä
Kirkolliskokous voi nyt itsenäisesti kehittää kirkkokunnan toimintaa. Sen tulee myös päättää kirkkokunnan taloudesta, johon
se saa ainoastaan tukea
valtiolta vuosittain. Se ainakin nyt on entisten maksujen suuruinen indeksikorotuksella nostettuna. Kaiken muun rahoituksen joutuu kirkkokunta keräämään jatkossakin seurakunnilta. Toisin sanoen
vastuu kirkkomme hyvinvoinnin kehittämisestä on
yksin meidän, kirkon jäsenten – piispojen ja kirkollishallituksen sekä hiippakuntien palkkoja ja toimitiloja myöten.
12

Kuva: Markus Petsalo

M

iten tämä näkyy
käytännössä? Kirkolliskokoukset
järjestetään tästä lähtien
vuosittain aina marraskuun lopussa. Kirkolliskokousedustajan kausi on
edelleen entisen mittainen
eli kolme vuotta. Uutta kuitenkin on se, että enää ei
ole valmisteluvaliokuntaa,
joka perehtyisi asioihin ennakkoon ja toisi jokaisesta
asiasta lausuntonsa kirkolliskokouksen muille valiokunnille niiden käsittelyä
ja päätösesityksiä varten.
Nyt kirkollishallitus antaa
asiat suoraan valiokunnille, jotka voivat käydä esityksiä läpi jopa kirkolliskokousten välisenä aikana.
Tämä varmasti nopeuttaa
asioiden käsittelyaikaa kirkolliskokouksissa.

Suomen ortodoksisen kirkon historiassa on
tapahtunut vuoden vaihteessa erittäin suuri
muutos. Kirkkomme on saanut uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen. Seppo Salpakari
Lappeenrannasta kirjoittaa, että nämä yhdessä ovat saaneet aikaan sen, että kirkkomme
pystyy nyt varsin suuressa määrin itse päättämään omista asioistaan oman kirkolliskokouksemme päätöksillä.
Seurakuntien hallintoon uudella lainsäädännöllä kirkkojärjestyksineen
on myös vaikutusta. Valtuusto valitaan nyt neljäksi
vuodeksi. Seuraavan kerran se tapahtuu jo ensi syksynä. Valtuustoon voidaan
valita puheenjohtajaksi
joku muukin kuin kirkkoherra, vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston vaalissa tulee
olemaan vaalialueet haluttaessa myös alle 5000 hengen seurakunnissa. Näissä
valtuutetut valitaan seurakunnan vaalialueitten jäsenmäärien suhteessa. Äänestyskäyttäytyminenkin
muuttuu hieman, sillä vaalialueella asuva saa äänestää vain oman vaalialueensa ehdokkaita siinä suhteessa kuin siltä alueelta
valitaan valtuutettuja. Seurakunnan neuvoston jä-

senmäärässä on alaraja
kirkkoherran ja pääkirkon
isännöitsijän lisäksi neljässä jäsenessä, jotka toimivat koko nelivuotiskauden.
Neuvoston kokouksiin saa
osallistua virassa olevista
muista papiston ja kanttoreiden jäsenistä ennakkoon valittuna vain yksi
kirkkoherran lisäksi – hänkin puheoikeudella.

Hiippakuntaneuvostot
vielä arvailujen varassa
Uutena asiana lakiin tuli
hiippakuntaneuvostot. Niiden toiminta on vielä arvailujen varassa, koska
niillä ei ole olemassa mitään päätösvaltaa. Toiminnan suunta tulee riippumaan varmasti hiippakunnan piispasta. Aluksi tällä
elimellä ei ole paljon tehtävää, mutta uskallan väit-

tää, että sen määrä tulee
jatkossa kasvamaan. Toisaalta hiippakuntaneuvosto tulee olemaan varmasti
merkittävässä asemassa,
kun mietitään eri seurakuntien välistä yhteistoimintaa. Tähän asiaan pitää
kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä Helsinkiä lukuun ottamatta
meidän hiippakuntamme
muut seurakunnat ovat sen
verran pieniä, että ne eivät
tule jatkossa selviämään ilman toisiaan – ilman toisten kanssa tehtävää yhteistyötä eri hallinnon aloilla.
Pienimpien seurakuntien
yhdistäminen muissa hiippakunnissa se on jo tosiasiaa. Myös hiippakuntien
välistä yhteistyötä tulee
kehittää, ettei jouduta taloudellisen pakon sanelemaan hiippakuntienkin
yhdistämiseen.
Uuteen lakiin ja kirkkojärjestykseen kannatta
paneutua, sillä ne ovat selkeälukuiset ja niistä saa
kyllä selvän, miten kirkkokunnassamme tulee toimia. Varsinkin seurakuntien luottamushenkilöille
nämä asiakirjat ovat erittäin tarpeellista ja kehittävää luettavaa.
Seppo Salpakari
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Hengellistä opetusta

P

yhittäjä Maksimos
Tunnustaja luettelee
viisi vastaparia, jotka ihmisen tulisi elämässään ratkaista. Nämä ovat
Jumala ja luomakunta, äly
ja aistit, taivas ja maa, paratiisi ja maailma sekä
mies ja nainen. Maksimos
opettaa, että maailmassa
vallitseva synti on kärjistänyt vastapareja niin, että
ihminen ei omin avuin kykene niitä ratkaisemaan.
Voimme kuitenkin ottaa
vastaparit oppaiksemme
yrittäessämme vastata pyhän Andreaksen huudahdukseen.

Jumala luomakunnassa
Jumala ja luomakunta ovat
ensimmäinen pari. Millaisen aseman Jumala on saanut meidän elämässämme?
Jo lapsena olemme saaneet
opetusta siitä, että meillä
on taivaallinen Isä, joka on
kaikkivaltias. Paaston aikana kysymme itseltämme,
olemmeko eristäneet Jumalan elämämme ulkopuolelle tai olemmeko varanneet hänelle vain sivukomeron, jossa voimme
käydä häntä tapaamassa
sunnuntaisin?
Luomakunta on annettu käyttöömme. Suuri kiusaus on siinä, että hallitsemme luomakuntaa kuin
se olisi vain raaka-ainevarasto. Jumalan luomistyö
kuitenkin jatkuu edelleen.
Jumala kommunikoi meidän kanssamme luomakunnan kautta, ja koko
luomakunta kertoo Luojastaan.

Järki ja aistit
Jumala loi ihmisen omaksi
kuvakseen ja kaltaisekseen. Pyhä apostoli Paavali
sanoo, että ihminen koostuu ruumiista, sielusta ja
hengestä. Ruumis on meidän lihallinen hahmomme
ja materiaalinen olomuotomme. Ihmisellä on myös
sielu, joka tarkoittaa kaikkea sitä, mikä tekee meistä
eläviä, havaitsevia ja tuntevia persoonia. Lisäksi meillä on tietoisuus, järjellinen
sielun osa, jolla on kyky
ajatella ja edetä johdonmuANALOGI 1/2007

turmeltui; se himmeni,
mutta ei koskaan kokonaan kadonnut.
Jokaisessa lähimmäisessämme kohtaamme Jumalan kuvan ja heijastuksen myös paratiisista. Tullessaan toisen kerran maan
päälle Kristus kysyy: ”Annoitko ruokaa, kun minun
oli nälkä, annoitko juotavaa, kun olin janoissani,
otitko luoksesi, kun olin
koditon, vaatetitko minua,
kun olin alaston, kun olin
sairas ja vankilassa, kävitkö minua katsomassa?”
Kristus siis kysyy: ”Näitkö
Jumalan kuvan lähimmäisessäsi vai käänsitkö katseesi pois?”

Vastaparit
paasto-oppaina
Suuren paaston ensimmäisellä viikolla
ortodoksisissa kirkoissa luetaan pyhän
Andreas Kreetalaisen Suurta katumuskanonia. Keskelle kevään odotusta kantautuu
hänen huudahduksensa: “Sieluni, sieluni, nouse,
oi miksi nukut!” Pyhä Andreas kysyy, mitä on
se elämä, jota elät, mistä se saa voimansa
ja mihin elämäsi lopulta johtaa?
kaisesti asiasta toiseen.
Jumala on antanut
meille myös hengen, ”Jumalan henkäyksen”. Hengellään ihminen kykenee
lähestymään Jumalan iankaikkisia totuuksia. Pyhä
Iisak Syyrialainen kutsuu
hengellistä ymmärrystä
”yksinkertaiseksi tiedoksi”.
Koska ihmisellä on rationaalinen ja älyllinen sielu
sekä hengellinen ymmärrys, hän voi tehdä valintoja
hyvän ja pahan välillä.
Näitä valintojamme joudumme pohtimaan paastokilvoituksessa.

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

palveluksen psalmitekstissä sanotaan: “Herran on
maa ja kaikki mitä siinä
on, maanpiiri ja ne, jotka
siinä asuvat”. Pyhä Maksimos sanoo, että ihminen
on mikrokosmos, pienoismaailma. Jumala on antanut hänelle tehtävän yhdistää aineen ja hengen
maailma, taivas ja maa.
Kuinka olemme tässä tehtävässä onnistuneet?

Paratiisi ja maailma
Paratiisi ja maailma ovat
neljäs sanapari, jonka
Maksimos antaa. Hautauspalveluksen veisu kuvaa
paratiisin valoisaksi, viheriöiväksi ja rauhalliseksi
paikaksi, josta ovat paenneet kipu, suru ja huokaukset. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui pois
paratiisillisesta olotilasta
maailmaan, jossa hän tuli
myös kuolemalle alttiiksi.
Jumalan kuva ihmisessä

Mies ja nainen
Viidentenä pyhä Maksimos
tuo eteemme miehen ja
naisen. Jumalan luomistyön rakkaus tulee ilmi siinä, että hän loi molemmat
– ei vain toista. Jumala
näki, että ilman toista rakkaus muuttuu itserakkaudeksi. Rakkaus kuolee, jos
se koteloituu meidän sisällemme; se näivettyy, jos se
ei löydä kanavaa meidän
ulkopuolellemme. Jumala
loi miehen ja naisen, jotta
he Jumalan rakkauden yhdistäminä jatkaisivat Jumalan luomistyötä maailmassa.
Miehen ja naisen liitto
on kuva myös suuremmasta rakkauden siteestä –
Kristuksen ja kirkon liitosta. Rakkaus on side, joka
pitää kirkon koossa ja elävänä aina Kristuksen toiseen tulemiseen asti.

Tiedon yksinkertaisuus
“Sieluni, sieluni, nouse, oi
miksi nukut!” Mitä enemmän meillä on mahdollisuus osallistua kirkon
paastonajan palveluksiin,
sitä syvemmälle voimme
päästä siihen ”yksinkertaiseen tietoon”, josta pyhä
Iisak Syyrialainen puhuu.
Se on hengellistä ymmärrystä, joka pyhittää meidät, kohottaa sielumme ja
yhdistää meidät iankaikkiseen Jumalaan.
Isä Markku Toivanen
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Ortodoksisten
hautaustapojen suhteen esiintyy joskus
epätietoisuutta. Seuraavassa artikkelissa isä
Heikki Honkamäki
käsittelee hautaukseen
liittyviä asioita.

Vigilia-kirja uudistuu
Papin käsikirja ilta- ja
aamupalveluksista
valmisteilla

O

rtodoksisen piispainkokouksen vuonna 1955 käyttöön hyväksymä papin vigiliakäsikirjan koko painos
on ollut loppu jo useita vuosia. Tällä hetkellä kirja kaipaa
kielenhuollon ohella myös toimituksellista työtä.
Viisikymmentä vuotta sitten käyttöön otetun Vigilian
kieliasu heijastelee sotien jälkeisen ajan kielenkäytön tottumuksia. Kuluneiden vuosikymmenten aikana kirjan tekstejä on muokattu kunkin ajankohdan tarpeisiin.
Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto (OKJ) on
päättänyt aloittaa nykyisen Vigilia-kirjan uudistustyön. Tähän antaa hyvän lähtökohdan se, että uusi Psalttarin kreikankielisen Septuagintan mukainen suomennos on valmis. Psalmien suomennos on keskeinen teos muidenkin
jumalanpalvelustekstien ja sävelmistön uudistamisen kannalta.
OKJ on nimennyt käännös- ja toimitustehtävään komitean, jonka puheenjohtaja on Joensuun piispa Arseni.
Komitean sihteerinä ja kreikan kielen kääntäjänä toimii TM
Kari M. Räntilä ja käytännöllisen liturgiikan ja slaavin kielen asiantuntijana isä Sergius Colliander. Tarvittaessa työryhmää voidaan täydentää muilla jäsenillä ja pyytää asiantuntijalausuntoja.
Ehtoo- ja aamupalveluksen, puoliyöpalveluksen ja vähäisen ehtoopalveluksen sekä prokimenien ja ylistysveisujen tekstikäännökset sekä tarvittavat toimitusohjeet
pyritään valmistamaan vuoden 2007 aikana. Sen jälkeen
uudesta käännöksestä järjestetään palautekierros kirjan
käyttäjille. Kielenhuollon ja sisällön viimeistelyn jälkeen
palvelustekstit annetaan vielä koekäyttöön piispainkokouksen nimeämille tahoille ennen kirjan virallista julkaisemista.
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Ortodoksinen
hautauskäytäntö
K

uoleman tapahduttua vainajaa hoitanut lääkäri kirjoittaa
kuolintodistuksen. Toisinaan kuolinsyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, ja se saattaa viivyttää todistuksen kirjoittamista.
Omaisten on syytä ottaa ensimmäiseksi yhteys
pappiin. Pappi antaa tarpeellisia neuvoja hautauksen järjestämiseksi. Hänen
kanssaan sovitaan hautauksen ajankohdasta. Pappi
varaa mielellään keskusteluaikaa omaisille.
Omaisten ei tule sopia
hautauksen ajankohtaa
hautaustoimistossa, ennen
kuin asiasta on sovittu
hautauksen toimittavan
papin kanssa. Ortodoksisissa seurakunnissa papistoa on rajallinen määrä.
Seurakuntien alueet ovat
kuitenkin varsin laajoja, ja
kirkollisia toimituksia on
paljon.
Omaisten toivomana
ajankohtana papeilla saattaakin jo olla sovittuna
muita toimituksia. Näin
käy varsinkin, jos hautauspäiväksi toivotaan lauantaita. Hautaus voidaan toi-

mittaa muunakin viikonpäivänä. Tällöin papilla ja
kanttorilla on paremmin
aikaa tulla myös muistotilaisuuteen.
Kun hautauksen ajankohdasta ja paikasta on sovittu papin kanssa, omaiset ottavat yhteyttä haluamaansa hautaustoimistoon. Hautaustoimistot
hoitavat mm. hautapaikkaan liittyvät asiat sekä
avustavat
tarvittaessa
muistotilaisuuden sekä ns.
paperiasioiden järjestämisessä.

Vainajan valmistaminen
arkkuun
Vainajan laittaminen arkkuun on perinteisesti kuulunut omaisten tehtäviin,
mutta nykyään asiasta
huolehtivat hautaustoimistot. Omaisilla on kuitenkin
oikeus olla mukana vainajan laittamisessa.
Perinteen mukaan ortodoksivainaja tulisi pestä.
Pesun jälkeen vainajan
kaulaan asetetaan risti ja
hänet puetaan juhlavaatteisiin:
Naisvainajalle puetaan
alusvaatteet, mekko, sukat
ja kengät sekä huivi. Mies-
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vainajalle puetaan alusvaatteet, kauluspaita, solmio, puvun takki ja housut, sukat ja kengät.
Pukemisen ja pesemisen tarkoituksena on valmistaa vainaja kristillisen

Arkku avoinna kirkossa
Ortodoksisen hautaustoimituksen keskeinen piirre
on, että arkku on avoinna
hautaustoimituksen ajan.
Avoin arkku saattaa herättää omaisissa hämmennys-

vuoksi ne voidaan laskea
myös kirkossa. Vainaja
kannetaan jalat edellä pois
kirkosta, joten liikkeelle
lähdettäessä arkku käännetään.
Haudalla arkku laske-

pille ja kanttorille.
Muistotilaisuudessa
voidaan tarjota lounas tai
pelkästään kahvit. Adressit
luetaan sopivassa tilanteessa. Mikäli adresseja on
paljon, vainajan nimi luetaan vain ensimmäisen adressin yhteydessä (esim.
“NN:n muistoa ovat adressein kunnioittaneet seuraavat henkilöt ja yhteisöt:).

Vainajan otsapanta. Kuva: Leena Lomu

perinteen mukaisesti viimeisinä päivinä tapahtuvaa yleistä ylösnousemusta varten. Uskontunnustuksen mukaisesti odotamme “kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman
elämää.”
Pukemisen jälkeen vainaja asetetaan arkkuun.
Otsalle asetetaan otsanauha, jossa on teksti “Pyhä
Jumala, Pyhä Väkevä,
Pyhä Kuolematon, armahda meitä!” Vainajan ylle levitetään katepalttina, suorakaiteen muotoinen valkea arkkuvaate. Vainajan
kädet asetetaan ristiin rinnan päälle.
Rinnalle asetetaan pieni ikoni. Edellä mainittuja
tarvikkeita voi kysyä hautaustoimistoista ja kirkkoherranvirastosta.

Hautauksen ajankohta ja
paikka
Ortodoksisen perinteen
mukaan hautaus toimitetaan mahdollisimman nopeasti, perinteisissä ortodoksisen kulttuurin maissa
1-3 vuorokauden kuluessa
kuolemasta. Suomen oloissa tämä on harvoin mahdollista. Pääsääntönä tulee
kuitenkin pitää, että hautaus toimitetaan viikon kuluessa kuolemasta.
Ortodoksivainaja tulee
siunata ortodoksisessa kirkossa. Näin on meneteltävä ainakin silloin, kun
paikkakunnalla on ortodoksinen kirkko tai rukoushuone. Pitkien välimatkojen vuoksi voidaan välttämättömyyden vaatiessa
käyttää luterilaisia kirkkoja ja siunauskappeleita.
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tä, ehkä pelkoakin. Joskus
omaiset toivovat arkun
kiinni pitämistä. Paras elävä muisto on kuitenkin
nähdä vainaja, kohdata hänet viimeisen kerran kasvoista kasvoihin.
Kuolemassa ei ole mitään pelättävää tai peiteltävää. Avoimen arkun äärellä jätetyt jäähyväiset korostavat luonnollisella tavalla yhteyttä elävien ja
edesmenneen välillä. Jos
arkku olisi kiinni, tätä yhteyden tunnetta ei pääsisi
syntymään.

taan hautaan “Pyhä Jumala”– veisua laulettaessa.
Mikäli hautaa ei luoda heti
umpeen, se peitetään seppelkehikolla, jonka päälle
tuodaan kukkalaitteet. Viimeiseksi lauletaan veisu
“ollos iäti muistettu.” Virret eivät kuulu ortodoksiseen hautaukseen.

Muistotilaisuus
Muistovärssyjen lukeminen ei ole välttämätöntä.
Omaiset voivat syventyä
niiden sisältöön myöhemmin.

Hautaustoimitus
Arkku asetetaan kirkon
keskelle niin, että kasvot
ovat kohti alttaria. Hautaustoimituksen alussa arkku avataan ja katepalttina
siirretään sivuun kasvojen
kohdalta. Myös kasvoja
peittävä liina poistetaan.
Toimituksen aikana seistään palava kirkkokynttilä
kädessä. Pappi kertoo alussa toimituksen kulusta.
Evankeliumin lukemisen jälkeen tapahtuu hyvästijättö. Omaiset tulevat
perhekunnittain, tekevät
ristinmerkin ja suutelevat
vainajan rinnalla olevaa
ikonia, hiljentyvät hetkeksi
ja poistuvat. Jos omaisia
on paljon, voidaan hyvästejä käydä jättämässä yhtäaikaisesti arkun molemmilta puolilta. Muutkin kuin
ortodoksit voivat osallistua
hyvästijättöön.

Hautausmaalla
Toimituksen päätyttyä arkku suljetaan. Kukat lasketaan ensisijaisesti haudalla, mutta sääolosuhteiden

Avoimen arkun
äärellä jätetyt
jäähyväiset korostavat luonnollisella tavalla yhteyttä elävien
ja edesmenneen
välillä.

Lopuksi

Katepalttina.
Kuva: Leena Lomu

Haudalla joku omaisista ilmoittaa kuuluvalla äänellä
muistotilaisuuden pitopaikan. Kutsu on kohteliasta
esittää erikseen myös pa-

Ortodoksinen hautaus on
luterilaisille
omaisille
usein ensimmäinen kosketus
ortodoksisuuteen.
Hämmennys on kaksinkertainen: yhtäältä kuolema
aiheuttaa tuskaa ja epätietoisuutta, ja toisaalta mieltä painaa pelko siitä, osaako käyttäytyä ja tehdä kaiken oikein.
Pelko on kuitenkin aiheeton. Ortodoksiset papit
neuvovat mielellään omaisia hautausasioissa. Pappi
kertoo myös hautaustoimituksen aikana, mitä seuraavaksi tehdään.
Toivomme kuitenkin,
että omaiset kunnioittavat
omaisensa uskonnollista
vakaumusta. Jos vainaja
eläessään teki päätöksen
säilyttää ortodoksisen uskonsa, saa hän myös kuoltuaan kirkkonsa perinteen
mukaisen kohtelun.

Tämä artikkeli perustuu osittain
Analogissa 2/2002 julkaistuun
tekstiin.

15

Väritä oma ikonisi!

Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com

Koptilainen
ikoni
IKONI ESITTÄÄ Neitsyt Marian ilmestystä. Enkeli Gabriel
ilmoittaa Marialle, että tämä
synnyttää poikalapsen Pyhän Hengen voiman kautta
ja että tälle on annettava nimeksi Jeesus. Maria suostui
tehtävään, joka ei ollut sopusoinnussa inhimillisen luonnon kanssa. Se mikä tekee
tästä ikonista erilaisen, on
sen koptilainen alkuperä.
Koptilainen tarkoittaa egyptiläistä. Koptilaisen kirkon
perustajana pidetään apostoli ja evankelista Markusta,
joka perimätiedon mukaan
koki marttyyrikuoleman
Aleksandriassa v. 63.
Koptilaiset ikonit ovat
hieman naivistisia eli lapsenomaisia, ja niissä mittasuhteet eroavat meille tutummista ikoneista. Ikonihan ei
ole vain piirustus tai kuva
vaan se on levollisen rauhallinen, hengellinen ja uskonopillinen ilmaisu. Koptilaisessa ikonissa painotetaan
eläin- ja kasvikoristelua. Ihmishahmot eivät ole kovin
luonnollisen näköisiä ja ääriviivat, värit sekä kaikki yksityiskohdat ovat pelkistettyjä.
Koptilaisilla ikoneilla on
enemmän ehkä erivapauksia,
16

joten symboliikassakin voi
olla eroa.
Korkeimman voima suo-

jelee tilannetta taivaasta tulevien säteiden muodossa, ja
kyyhkynen kuvaa Pyhää

Henkeä. Taustalla näkyy
myös kolme kyyhkyä, jotka
kenties symbolisoivat uutta
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elämää, Rauhanruhtinasta,
Kristusta, Vapahtajaa. Kyyhkyset on sijoitettu mielenkiintoisella tavalla ikään kuin
koko luontoa hallitsemaan:
yksi on vedessä, toinen istuu
maassa pensaassa ja kolmas
lentää ilmassa. Taka-alalle on
kuvattu puuvillapensas tai
pieni oliivipuu sekä pieni vesilähde, jonka ympärillä on
myös valkoisia kukkia. Ikonitaiteessa puut ja kukat symbolisoivat kasvua ja hedelmällisyyttä. Marian vieressä
on kori täynnä puuvillaa, josta hän kehrää lankaa värttinällä. Useimmiten Marian
kehräämä lanka on purppuranpunaista temppelin esiripun valmistusta varten. Esiripun purppura kuvastaa Kristuksen lihaa, näin Jumalansynnyttäjä kehrää myös ennustuksen lankaa. Marian sininen puku korostaa jumalallista viisautta ja neitsyyttä.
Gabrielin oikeassa kädessä
on kirjakäärö ja vasemmassa
palmunoksa sekä risti. Iko-

Askeleet hiekalla
- Mistä voin tietää, että olet
olemassa vain minua varten?
- Katso tarkasti, niin voit nähdä
hiekalla kahdet askeleet. Tässä on
sinun elämänpolkusi. Minä olen
kulkenut koko ajan sinun vierelläsi.
- Mutta katso, tuossa, kun
minulla oli vaikeaa – onkin vain
yhdet ainoat askeleet! Missä sinä
olit silloin?
- Ne ovat minun askelteni jäljet.
Kun voimasi eivät riittäneet – minä
kannoin sinua!

neissa kohotettu käsi tarkoittaa puhumista (paitsi Kristuksella ja papistoon kuuluvilla

henkilöillä se tarkoittaa siunaamista).
Tärkeä kanoninen lähde

tälle ikonille löytyy raamatunkohdasta Luuk. 1:26-38.
Leena Lomu

Enkelisanapiilo
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Taiteilija Leena Nortamaa:

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

N

äin puhui Leena
Nortamaa tavatessamme hänen kodissaan Kotkassa, meren
lähellä, kauniin puiston
reunassa. Ei ole sattumaa,
että hänen kotinsa on juuri
tässä paikassa. Kun kodin
vaihto tuli aikanaan ajankohtaiseksi hänen elämässään tapahtuneiden muutosten vuoksi, uuden kodin valintaperuste oli, että
kirkko näkyy ikkunasta ja
että vanhana sinne pääsee
ilman apua. Kotkan Pyhän
Nikolaoksen kirkko on
Isonpuiston keskellä ja
Leena Nortamaan koti saman puiston vieressä.

Työt lahjaksi
Hänen kättensä töitä on
nähtävissä seurakunnassamme monessa muodossa. ”Olen tehnyt työni
omalle kirkolle ja Jumalan
kunniaksi”, Leena toteaa.
Hän ompeli muun muassa
Kotkan kirkon 200-vuotisjuhliin täydellisen papin
puvuston, puvut diakonille
ja kolmelle alttaripalvelijalle. Erikokoisia ponomarin
pukuja sekä ehtoollispeitteitä on vuosien mittaan
valmistunut useita. Viimeisimpiä töitä ovat vuonna
2005 valmistuneet kirkkoliput pellavakankaalle maalattuine Pyhän Nikolaoksen ja Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen ikoneineen. Materiaalit ovat
seurakunnan hankkimia,
mutta työt Leena Nortamaa
on tehnyt lahjana seurakunnallemme.

Taiteilija Jumalan
armosta
Vastauksena kysymyksee18

lut mukana uuden seurakuntasalin sisustuksen
suunnittelussa. Nykyisin
hän huolehtii kirkon juhlaikoneiden kukkaseppeleiden sommittelusta. Niistäkin näkee, että hän hallitsee värien käytön. Hän
kertoi saaneensa jo koulussa opettajiltaan palautetta
tästä asiasta. Kannustus on
myönteisesti vahvistanut
hänen taiteellista itseluottamustaan ja vaikuttaa
edelleen Leenan työskentelyyn. Kodin seinillä on
myös useita hänen itsensä
maalaamia herkkiä akvarellitöitä. Leena Nortamaa
on taiteilija Jumalan armosta.
Musiikki tuli hänen
elämäänsä jo 1940-luvulla,
kun hän pikkutyttönä
esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti ensin karjalaisten juhlassa Kotkassa ja
sitten ONL:n tilaisuudessa
Lappeenrannassa. ”Olen
kiitollinen taiteellisista lahjoistani. Niiden ansiosta
masennus ei pääse yllättämään. Rakastan niin paljon kauneutta, että ei ole
aikaa katsoa murhetta. Siitä muistan olla kiitollinen.
Kauneus löytyy meidän ortodoksisesta uskostamme,” Leena Nortamaa sanoo.

…ja monta muuta
soittajaa
Leena Nortamaa rukoustyönsä ääressä. Valmistumassa on suurten
juhlapyhien tapahtumaikoneista Herran ratsastus Jerusalemiin –
ikoni. Kuva: Leena Karjalainen

ni, miten hänestä tuli ikonimaalari, Leena Nortamaa kertoi, että ensimmäisen sysäyksen antoi lainaksi saatu kirja, joka esitteli
useita satoja Neitsyt Marian ikoneja ja jossa oli kertomuksia niiden ihmeteoista. Neitsyt Marian ikonit
ovatkin erikoisesti hänen
sydäntään lähellä. ”Ikonimaalaus on minulle rukousta alusta loppuun. Se on
rukoustyötä. Sitä ei voi
tehdä, jos ei ole rauha sydämessä,” hän toteaa. Leena on myös kirkkokuoro-

lainen ja sanoo, että ikonimaalaus ja kirkkolaulu
kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi akatistoveisuista
löytyvät sanoina aiheet
Neitsyt Marian ikoneihin,
joita hän on eniten maalannut. Leena Nortamaa
on ollut joillakin lyhyillä
ikonimaalauskursseilla,
mutta paras opettaja hänelle on ollut kotkalainen
Mirjam Laine, joka kymmenen vuoden ajan ohjasi
seurakunnan ikonimaalauskerhoa.
Leena Nortamaa on ol-

Kotkalaisena mieleen nousevat vielä kysymyksiä herättävät laulun sanat:
”Miettinen ja Nortamaa ja
monta muuta soittajaa…”
Kyllä, kyseessä on Leenan
ammattimuusikkona nuoruudessaan toiminut aviomies, jonka soitantoa nuori
Juha Vainio hieman salaa
seuraili ja aikanaan sitten
otti mukaan lauluihinsa.
Nuori aviovaimo Leena
kirjaili käsin tämän Olli
Miettisen orkesterin poikien esiintymispaitoihin orkesterin tunnuskirjaimet.
Leena Nortamaan luovuudesta ovat vuosien myötä
saaneet siis nauttia muutkin kuin seurakuntamme
jäsenet.
Leena Karjalainen
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Lappeenrannan seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
LAPPEENRANTA, POKROVAN KIRKKO

Ti 13.3.

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

Pe 16.3. klo 18
Su 18.3. klo 10
Ke 21.3. klo 18
Ke 28.3. klo 18
Lasaruksen lauantai
La 31.3. klo 18

MAALISKUU
Pe 2.3.
klo 18
paastoliturgia
La 3.3.
klo 10
liturgia slaavin kielellä
La 3.3.
klo 18
vigilia
Su 4.3.
klo 10
liturgia
Ke 7.3.
klo 18
paastoliturgia
Ristin kumartamisen sunnuntai
La 10.3. klo 18
vigilia, ristin esiinkanto
Su 11.3. klo 10
liturgia
Ke 14.3. klo 18
paastoliturgia
Johannes Siinailaisen sunnuntai
La 17.3. klo 18
vigilia
Su 18.3. klo 10
liturgia
To 22.3. klo 18
katumuskanoni
Pe 23.3. klo 18
paastoliturgia
Neitsyt Marian ilmestyksen juhla
La 24.3. klo 18
juhlavigilia, KS piispa Arseni
Su 25.3. klo 10
liturgia, KS piispa Arseni
Pe 30.3. klo 18
paastoliturgia
Lasaruksen lauantai
La 31.3. klo 9
liturgia
Palmusunnuntai
La 31.3. klo 18
juhlavigilia
HUHTIKUU
Su 1.4.
klo 10
Ma 2.4. klo 18
Ke 4.4.
klo 18
To 5.4.
klo 9
To 5.4.
klo 18
Pe 6.4.
klo 16
Pe 6.4.
klo 18
La 7.4.
klo 9
Pääsiäisyö
La 7.4.
klo 23.30
Su 8.4.

klo 16

liturgia
paastoliturgia
yleinen sairaanvoitelun sakramentti
ehtoopalvelus ja liturgia
kaksitoista kärsimysevankeliumia
ehtoopalvelus, hautakuvan esiinkanto
aamupalvelus ja ristisaatto
ehtoopalvelus ja liturgia
puoliyöpalvelus, ristisaatto,
aamupalvelus ja liturgia
suuri ehtoopalvelus

JOUTSENO, Pulpin ev.lut. kappeli
To 22.2. klo 18
katumuskanoni
La 17.3. klo 10
liturgia
Ma 9.4. klo 10
liturgia, II pääsiäispäivä
IMATRA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Pe 23.2. klo 18
LA-SU 24.-25.2.
Ke 28.2.

klo 18

paastoliturgia
pyhiinvaellusmatka Valamon ja
Lintulan luostareihin
paastoliturgia

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

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

ehtoopalvelus ja akatistos Kristuksen
kärsimyksille
paastoliturgia
liturgia slaaviksi
paastoliturgia
paastoliturgia
juhlavigilia

HUHTIKUU
Palmusunnuntai
Su 1.4.
klo 10
Ti 3.4.
klo 18
Ke 4.4.
klo 18
To 5.4.
klo 19
Pe 6.4.
klo 14
Pe 6.4.
klo 18
La 7.4.
klo 9
Pääsiäisyö
La 7.4.
klo 23.30
Ma 9.4.
Ke 11.4.
La 14.4.
Su 15.4.
Ti 17.4.
La 28.4.
Su 29.4.

klo 10
klo 9
klo 18
klo 10
klo 14
klo 18
klo 10

liturgia
paastoliturgia
yleinen sairaanvoitelun sakramentti
kaksitoista kärsimysevankeliumia
ehtoopalvelus, hautakuvan esiinkanto
aamupalvelus ja ristisaatto
hautakuvan kanssa
ehtoopalvelus ja liturgia
puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus
ja liturgia
liturgia, lasten pääsiäinen
liturgia ja ristisaatto
vigilia
liturgia, Tuomaan sunnuntai
panihida, vainajien pääsiäinen
vigilia
liturgia slaaviksi

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

PYHÄKÖT:
Lappeenrannan kirkko
Jumalansynnyttäjän suojeluksen muistolle, Kristiinankatu 3
Imatran kirkko
pyhän Nikolaoksen muistolle, Vuoksenniskantie 3
Parikkalan rukoushuone Karjalan valistajien muistolle
Parikkalan Koitsanlahden rukoushuone
apostolien Pietarin ja Paavalin muistolle

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

Sukkelat sormet vauhdissa…
… käden taitojen salaisuuksia
VIIME LOKAKUUSSA Lappeenrannassa oli ortodoksioppilaiden vanhempainilta. Illan kuluessa kyselimme, millaisia toiveita vanhemmilla olisi seurakunnan lasten- ja nuortentoiminnalle. Yksi vanhemmista ehdotti lauantaisin olevaa lastenkerhoa. Päätimme tarttua ideaan ja toteuttaa sen. Idea sai nimekseen
”sukkelat sormet”.
Kyseessä on askartelukerho, joka on suunnattu
7-12-vuotiaille koululaisille. Kerhossa teemme kaikkea sitä kivaa, mitä koulussa ei ehdi tekemään. Tänä
keväänä kerho kokoontuu
aluksi kokeiluluontoisesti
vain viisi kertaa.
Kerhossa on valmistet-

tu ensimmäisellä kerralla
silkkipaperien avulla ikkunaan laitettava ikoni. Pienetkin sormet onnistuvat
sellaisen tekemisessä, jos
on hieman tottumusta saksien käytössä. Suuremmat
sormet voivat kokeilla paperiveitsellä leikkaamista.
Toisella kerralla on askarreltu italialaisissa tunnelmissa. Sukkelat sormet ottivat haasteekseen omien
aarrelaatikoiden askartelemisen maalien, liimalakan
ja kauniiden kuvien avulla.
Laskiaisviikonloppuna oli
toiveissa päästä pulkkamäkeen. Taivaat aukenivat
tätä juttua kirjoitettaessa ja
saimme lunta! Elämme siinä toivossa, että pääsemme laskemaan mäkeä var-

Lapset askartelevat kirkkolippua Kirsi-opettajan johdolla. Kuva: MP

mastikin Suomen historiallisimmassa pulkkamäessä
Lappeenrannan Linnoituksella! Siinä saa jokainen
punaiset posket ja riemullisen mielen, kun palkintona
on jokaiselle vihmerälle
mäenlaskijalle maha täyteen pullaa. Se on ihmeel-

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN PERHETAPAHTUMIA 1.8.-31.12.2006
KASTETUT
Hyyrynen Henri Johannes
Starchenko Daniel Mico
Rots, Savva Mikael
Kähärä. Petra Katja
Rots, Daniel Kristian
Kivimäki Elmo Tapio
Drebnoskok, Denis Anton
Lokasov, Kristian Mikael
Sissonen Onni Aleksanteri
Rantalainen, Jonne Veikko
Rantalainen, Janne
Nikkari, Stefan
Kaipala Eemil Niilo Viljam
Hartikainen Leea-Mari Anni
Liimola Tito Olavi Mikael
Silvo, Seppo Stepan Petri
Aho, Sofia Emilia
IKUINEN MUISTO
Lauronen Martta 81 v.
Porali Viktor 76 v.
Paavilainen Olga 96 v.
Kuismin Martti 72 v.
Mäkinen Anna 90 v.
Salmela Niina 91 v.
Arjonsalo Nikolai 90 v.
Alisto Jorma Johannes 63 v.
Suokas Anna 93 v.
Nevavesi Kari Juhani 52 v.
Smura Lauri 81 v.
KIRKKOON LIITTYNEET
Nikkari, Elena
Nikkari, Stefan
Bulankina, Alla
Kähärä, Petra Katja
Drebnoskok, Denis Anton
Drebnoskok, Anton
Kuleshova, Maria
Heikkinen, Olga
Siivo, Margarita
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Kuvaja, Violetta
Efremova, Julia
Lokasov, Kristian Mikael
Jilkine, Vladimir
Rissanen, Lidia
Tuuha, Enni
Korshunova, Irina
Rantalainen, Niko
Rantalainen, Janne
Raatikainen, Irina
Rantalainen, Jonne Veikko
Raatikainen, Elviira
Rantalainen, Alla
Potemkina, Evgenia
Vähäkangas, Irina
Vardiachvili, Ofika
Siivo, Seppo Stepan Petri
Aho, Aleksei
Aho, Elena
Aho, Timo Antti
Aho, Sofia Emilia
Klygo, Irina
Sotejeff, Eeva Liisa Marjatta
SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Hartikainen, Alex Mikael
Hartikainen, Maria

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

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN VÄESTÖMUUTOKSET 2006
Jäseniä 1.1.2006 1727 henkilöä. Vuoden aikana
- syntyi 12,
- siirtyi ortodoksisesta seurakunnasta 64,
- kirkkoon liittyi 67,
- kuoli 19,
- muutti ortodoksiseen seurakuntaan 54,
- kirkosta erosi 9,
- poistui 82 henkilöä.
Väestö kasvoi 143 henkilöllä. Muutos oli 61 henkilöä lisäystä.
Jäseniä koko väestössä oli 1.1.2007 yhteensä 1788 henkilöä.
Poissaolevassa väestössä ulkomailla yhteensä 62 henkilöä.

listä, miten paljon lämmintä pullaa ja kylmää maitoa
voi mahtua pieneen näpertelijään…
Kun tämä lehti ilmestyy, on kerhosta jäljellä
vielä kaksi kertaa. Jos vielä
löytyy niitä toimettomia
sormia, jotka kaipaavat tekemistä, niin äkkiä soittamaan Kirsi-opelle, puh.
050 367 5181. Kahden viimeisen kerran ohjelma on
seuraava:
● LA 3.3. klo 10-14
Kiiltävät kankaat somat,
helmet, paljetit kivat. Niistä pääsiäismunat omat.
Mitä tarkoittavat pääsiäismunassa kirjaimet XA! ja
XB!
● LA 17.3. klo 10-14
”Virboi varboi tuoreeks
terveeks, tulevaks vuueks.
Siulle vitsa, miulle jäitsä.
Jumala sinua siunatkoon!”
Virpovitsakukkien ja pääsiäiskorttien salaisuuksien
selvittämistä.
Toteutuneesta kerhotoiminnasta saamme varmaan lukea tulevissakin
lehdissä. Jos aikuistenkin
sormia alkoi nyt syyhyttää,
niin soitelkaa. Otan koko
ajan vastaan toiveita erilaisista kerhoista. Ottakaa yhteyttä!
Kirsi Rovio,
uskonnonopettaja ja
askartelutäti
PS. Haastan seurakuntalaiset
säästämään minulle tyhjiä
tulitikkulaatikoita tulevien
askarteluideoitten toteuttamista varten. Tarvitsen niitä
ainakin 500 kpl!
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Kuvat ja teksti: Markus Petsalo

Ulkoministerit kokoontuivat Lappeenrantaan
SUOMEN EU-puheenjohtajakaudella Lappeenrannassa Linnoituksen taidemuseon tiloissa järjestettiin
syyskuun ensimmäisinä
päivinä EU:n ulkoministerien kokous. Pokrovan kirkon pihassa ja edessä parveili tuolloin suurin joukoin kokouksen vieraita ja
median edustajia. Arvatenkin käynti Lappeenrannan
ortodoksisessa kirkossa oli

suosituimpia oheisohjelmia (kuva 1) tämän kansainvälisen tapahtuman
yhteydessä.
Mukana oli myös KP
Nikean metropoliitta Johannes (kuva 2), joka ymmärtäen harvinaisen tapahtuman suomat mahdollisuudet halusi seurakuntaa avustaen kertoa Suomen ortodoksisesta kirkosta kansainvälisille vieraille

ja median edustajille. Hän
oli etukäteen laatinut kirkostamme englanninkielisen lehdistötiedotteen.
Myös
esipaimenemme
Ambrosius antoi tapahtumaan mukaan teologisen
sihteerinsä arkkimandriitta Andreaksen. Lisäksi
saimme avuksi kirkon
opastukseen kielenkääntäjä Malcolm Hicks‘in Mikkelistä. Hänen teknisten
viimeistelyjensä avulla
saimme toimitetuksi tapahtumaa varten Pokrovan
kirkon englanninkielisen
esitteen.
Lappeenrannan Linnoitus oli ministerikokouksen aikana poliisien saartama. Alueelle pääsi vain erityisillä luvilla, joita myönnettiin todella tarkan harkinnan jälkeen. Autolle oli
lähes mahdotonta saada
minkäänlaista kulkulupaa.

1

3

2
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Meidän tapauksessamme vasta Nikean metropoliitan henkilökohtainen arvovalta avasi portit.
M i n i s t e r i ko ko u k s e n
tärkeimpinä kokousaikoina
kirkossamme olivat kansainvälisten
vieraiden
kanssa keskustelemassa
edellä mainittujen lisäksi
oman seurakunnan työntekijät: teologian maisterit
Kirsi Rovio ja Sanna Salonen, pastori Makarios Alatalo, diakoni Veikko Tiittanen ja isä Markus Petsalo.
Kokouksen molempina
päivinä kirkossa kävi noin
sata vierasta. Heidän joukostaan tunnistettiin mm.
EU:n neuvoston ulkopoliittinen edustaja, pääsihteeri
Javier Solana ja EU:n komission ulkosuhteiden komissaari Benita Ferrero
Waidner. Lisäksi kirkossa
vierailivat ainakin ulkoministerit Unkarista, Itävallasta, Kreikasta, Bulgariasta, Slovakiasta, Saksasta,
Ranskasta, Kyprokselta ja
Espanjasta.
Kokousta seuranneen
median mukana meni moniin Euroopan maihin mielenkiintoisia haastatteluja
ja kauniita kuvia maamme
vanhimmasta ortodoksisesta kirkosta (kuva 3).
Kiitos kaikille teille,
jotka osallistuitte onnistuneen tapahtuman toteuttamiseen! ■
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○
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○

○

○

○

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
Päiväpiiri kokoontuu edelleen
Lappeenrannan Linnoituksen
seurakuntasalissa. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille ikään katsomatta. Tapahtuma alkaa rukoushetkellä, jonka jälkeen nautitaan
yhteinen ateria. Hengellinen ravinto saadaan pyhän evankeliumin tekstistä Markuksen mukaan. Tämän jälkeen katsomme
dvd-videon kirkollisesta aiheesta. Lopuksi nautitaan vielä kahvia tai teetä pullan kanssa. Tilaisuus on torstaisin ja kestää reilut kaksi tuntia.
Kokoontumisajat:
● TO 22.2. klo 13. luetaan Markuksen 8. luku: Jeesus ruokkii
neljätuhatta miestä
● TO 8.3. klo 13. luetaan Markuksen 12. luku: Vertaus viinitarhan
vuokraajista
● TO 22.3. klo 13. luetaan Markuksen 14. luku: Pääsiäisateria
● TO 12.4. klo 13. luetaan Markuksen 16. luku: Jeesuksen ylösnousemus
○

○

○

○

○
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○

nin luostarit
KE 28.3. Andreaksen skiitan
kokoöinen jumalanpalvelus

●

○

○

○

KUVAKERTOMUKSIA
ATHOKSELTA
Näemme kuvia Jumalanäidin
puutarhasta. Nämä filmit tarjoavat ainutkertaisia elämyksiä
pyhiinvaeltajien kokemuksista
Pyhällä vuorella. Tilaisuudet pidetään Lappeenrannan Linnoituksen seurakuntatalolla kello
18 alkaen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Väliajalla on teetarjoilu.
Kokoontumisajat:
● KE 28.2. Burazerin kelja ja Stavronikitan luostari
● TI 13.3. Karakalloksen ja Iviro-
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LAPPEENRANNAN TIISTAISEURA

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Tiistaiseuran toiminta jatkuu
Lappeenrannan Linnoituksen
seurakuntasalissa tiistaisin kello
15 seuraavasti: 6.3., 20.3., 31.3.
myyjäiset, 17.4. ja 22.5. Opintoaiheena ONL:n julkaisu ”Ortodoksinen koti”.
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MIESTENILTA
Miesten kokoontuminen jatkuu
kerran kuukaudessa. Illan ohjelmassa on niille saunominen, jotka haluavat. Nautimme kevyen
iltapalan ja keskustelemme
ajankohtaisista kysymyksistä.
Ilta päättyy yhteiseen rukoushetkeen.
Kokoontumisajat ja –paikat:
● TO 15.3. klo 18 Upseerikerho
● TO 12.4. klo18 uimahallin takkahuone
● TO 17.5. klo 18 Solkei
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”Kirkastuminen” kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo
16 osoitteessa: Orioninkatu 5,
kerhotila. Tervetuloa!
Isä Makarios

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

○

Kokoontumiset Lappeenrannan
Linnoituksen seurakuntatalossa
jatkuvat seuraavasti:
● 24.2. klo 16.30 vuosikokous
● 24.-25.3. pyhiinvaellus Valamoon
● 31.3. pääsiäismyyjäiset
Loppukevään ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.
○

○

○

VALAMON YSTÄVÄT

○

○

VENÄJÄNKIELINEN ORTODOKSINEN OPINTOPIIRI
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HENGELLISIÄ LAULUJA
VENÄJÄKSI
Seurakunta kutsuu halukkaita
laulamaan kuorossa hengellisiä
lauluja venäjäksi. Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 18.00
osoitteessa Kristiinankatu 7.
Isä Makarios

○

KIRKKOKUORO
Kirkkokuoron harjoitukset Lappeenrannassa 6.3, 20.3, 17.4. ja 9.5.
Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä
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Hyvät seurakuntalaiset!

Vuoden 2006 ylimääräisen kirkolliskokouksen valmisteluvaliokunta kokoontui 14.11.2006. Uusien
säännösten mukaan valmisteluvaliokunta lakkautetaan, joten tämä oli viimeisen valmisteluvaliokunnan
viimeinen kokous. Jäsenet vasemmalta: Paavo Harakka, Heikki Piironen, Seppo Salpakari (pj.), Arto Leskinen ja
Timo Mäkirinta. Kuva: Paavo Harakka.
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Neitsyt Marian ilmestyksen suuressa juhlassa 24. –25.3. jumalanpalvelukset kirkossamme
toimittaa KS Joensuun piispa
Arseni ja seurakunnan papisto.
● 24.3. klo 18 juhlavigilia
● 25.3. klo 10 liturgia, klo 12 yhteinen ateria ja piispa Arsenin
luento.
Ortodoksisen uskon ja elämän
kysymyksiin liittyvä avoin keskustelu. Odotamme teitä ja ystäviänne yhteiseen juhlaan Pokrovan kirkkoon!
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Lasten ja
nuorten
toimintaa
○
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○

○

○

○

LAPPEENRANTA

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Seurakuntamme kerhot toimivat kevätkaudella Lappeenrannan kirkolla ja seurakuntasalilla.
● Lastenkerho maanantaisin klo
17-18. Kokoontumisajat: 5.3,
12.3, 16.4, 23.4, 30.4. ja 7.5.
● Venäjänkielinen lastenkerho
maanantaisin klo 16.30.-17.30.
Ohjaajat ovat Olga Hodokainen
ja Olga Chevtsov, puh. 040 763
0735.
● Sunnuntaikerho on samaan aikaan liturgian kanssa. Lapset tulevat aluksi seurakuntasalille klo
10:een mennessä. Lapset tulevat
ohjaajan kanssa kirkkoon hieman myöhemmin, kuitenkin ennen ehtoollista. Päivämäärät
ovat 18.3. ja 1.4.
● Koululaisten askartelukerho
”Sukkelat sormet” pidetään lauantaisin 3.3. ja 17.3. klo 10-14.
Päivän aikana on käsillä tekemistä, ruoka ja välipala. Kerhoa
ohjaa uskonnonopettaja Kirsi
Rovio, puh. 050 367 5181.
Kevään aikana järjestetään
muutama nuorten tapahtuma.
Tiedustelut: Sanna Salonen, puh.
050 337 9397.
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KESÄLEIRI
Lasten ja nuorten kesäleiri järjestetään Rautjärven Viimolassa
18- 21.6. Lisätietoja myöhemmin keväällä.
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TOIMINTAA ONL:N KANSSA

Seurakunnan kirjastot palvelevat
Oletko kiinnostunut
- oman kirkkosi historiasta, opista, elämästä?
- luostareista, kilvoittelusta, pyhistä ihmisistä?
- rukouksesta, paastosta, sakramenteista?
Seurakunnan tiloissa Lappeenrannassa ja Imatralla omat pienet kirjastomme tarjoavat
seurakuntalaisille luettavaksi aineistoa erityisesti edellä mainituista aiheista – pääosin
suomeksi, jossain määrin venäjäksi.
Kirjojen lainaaminen on mahdollista seurakunnallisten tilaisuuksien yhteydessä sekä
(Lappeenrannassa) kirkkoherranviraston aukioloaikoina. – Käytä tätä ilmaista mahdollisuutta hyväksesi tutustuaksesi kirkkomme kirjalliseen ja hengelliseen aarteistoon!
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Yhteistyössä ONL:n kanssa voi
osallistua seuraaviin tapahtumiin:
● 23.-25.2. leirinohjaajien erikoiskurssi Joensuussa
● 23.-25.3. leirinohjaajien peruskurssi Puroniemessä
● 20.-22.4. ONL:n vuosijuhlat
Kuopiossa
● 17.-20.5. leirinohjaajien jatkokurssi Puroniemessä
Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Tiedustelut lapsi- ja nuorisotyöstä: Minna Karhapää, puh.
050 367 3978
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DIAKONI KARIN MUISTOLLE
Kuolema tuli marraskuussa,
kutsu valoon pimeydestä.
Avoin arkku
keskellä kirkkosalia,
tuohusten hiljaiset, pyhät liekit,
Jumalanäidin hellä katse.
Vainaja pitsiliina kasvoillaan.
Sielu matkalla
kirkkolaulun saattamana
Kaikkivaltiaan luo,
hänen taivaalliseen kuoroonsa.
Kuolleessa kädessä ikoni,
sairaalapiikkien jäljet maallisesta tuskasta.
Arkku peittyy
valkoisin ruusuin,
suitsutussavuin,
jäähyväisin.
Lempeä rauha on tullut jäädäkseen.
Rakkaus
Hanni Lindeman

Imatran

kuulumisia
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○

○

○
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○

○

○

○

○

○

HENGEN JYVIÄ
Keskustelu- ja opintomahdollisuus kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille.
Kokoontumiset ortodoksisessa seurakuntasalissa Sienimäellä klo 18 seuraavina iltoina:
● 20.2. Katumuskanoni kirkossa
● 6.3. Ortodoksinen Karjala
● 10.-11.3. Oma kirkko –tapahtuma
● 20.3. Enemmistöstä vähemmistöksi
● 17.4. Ortodoksisuuden elpyminen Suomessa
TERVETULOA !
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IKONIN YSTÄVÄT

Kirkkokuorolaiset laulamassa viimeistä kertaa
edesmenneen diakoni Karin kanssa

Valamolainen
teepöytä
ValamonYstävien perinteinen ja hyvin menestynyt
tapahtuma Lappeenrannassa on ollut jo monien
vuosien ajan Valamolainen
teepöytä. Tapahtumassa on
ollut vieraina sekä Valamon että Lintulan edustajia. Viime kerralla lokakuussa saimme vieraaksemme tähän tilaisuuteen
puhumaan igumenia Marinan ja äiti Mikaelan Lintulan luostarista. Kuulimme mielenkiintoisia matkakokemuksia eri maiden or24

Mikaela ja Marina

todoksisista naisluostareista. Kuulijoita oli seurakuntasalin täydeltä.
Haluamme esittää sydämellisen kiitoksen Lintulan luostarille ja sen
nunnille hengellisesti rikastuttavasta ja hyvästä
yhteistoiminnasta myös
meidän seurakuntamme
kanssa. ■
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○

○

○

○

○

○

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä

Jos tarvitset kuljetusta, ota yhteyttä, puh. 0400 654 883. Tervetuloa viihtymään yhdessä!
○

Tahdotko oppia tuntemaan ja
ymmärtämään ikonien kuvamaailman syvällistä sanomaa?
Tähän tarjoaa mahdollisuuden Ikonin Ystävien toiminta. Tilaisuuksissa perehdytään ikonien hengelliseen sanomaan ja
teologiaan. Luennot on tarkoitettu kaikille, jotka tahtovat syventää tietojaan kristillisestä
kirkkotaiteesta. Ikonin Ystävät
toimii opintokerhona yhteistyössä PSHV:n ja Kristillisen
Opintokeskuksen kanssa. Kokoontumiset Imatran seurakuntasalilla seuraavan ohjelman
mukaisesti:
Kokoontumiset klo 18:
● 5.3. suuren viikon ikoniaiheet
● 12.3. työilta
● 7.5. Pyhän Hengen lupaus
Oheismateriaalina Ortodoksiset ikonit –kirja (ONL
2006). Ikonimaalausta voi opiskella Imatran Työväenopistossa
ja Etelä-Karjalan Kansalaisopistossa Lappeenrannassa sekä
Joutsenon Kansalaisopistossa.
Tiedustelut: Liisa Tynkkynen,
puh. 040 838 4255.
○

Kokoontumiset ovat kerran
kuukaudessa ortodoksisessa
seurakuntasalissa Sienimäellä.
Toimintapäivät ovat perjantaisin. Ohjelmassa ovat aamurukoukset, lyhyt keskustelualustus,
erilaista askartelua ja muuta ohjelmaa.
Kevään kokoontumiskerrat:
● 9.3. Rakastanko itseäni vai
muita? – myyjäisaskartelua
● 13.4. Miten kasvan Jumalan
yhteyteen? – keväistä askartelua
● 4.5. Lähimmäisen kohtaaminen, pihajuhla
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Avointen ovien päivä
KSENIA
Ksenia-päivä on avoin päivätapahtuma kaikille, jotka tahtovat
olla yhdessä lähimmäistensä
kanssa ortodoksisessa hengessä. Nimensä virkistyspäivä on
saanut autuaasta Ksenia Pietarilaisesta, joka kilvoitellen Kristuksen tähden houkkana ohjasi
ihmisiä lähimmäisenrakkauden
toteuttamiseen.
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NIKOLAIN FOTONIEKAT
Fotoniekkojen toiminta keskittyy valokuvausharrastukseen ja
sen kehittämiseen. Fotoniekkojen ohjelmassa on seurakunnan
internet-sivujen kehittäminen ja
kuvagallerian ylläpitäminen, valokuvausta luonnossa ja kirkossa yms. Tallennamme myös seurakunnallisia tapahtumia ja keräämme niistä kuvapankkia.
Teemme seurakuntasalille vaihtuvan näyttelyn. Käytössämme
on valokuvatulostin ja kuvankäsittelyohjelma, joilla jokainen
voi tulostaa ja käsitellä kuviaan.
Toiminnasta ilmoitetaan
tarkemmin internet-sivuilla ja
kirkollisissa ilmoituksissa.
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KIRKKOKUORO
Kirkkokuorotoiminta on merkittävä osa seurakunnan elämää.
Laulajat tuovat arvokkaan ja tärkeän osansa jumalanpalveluselämään. Kirkkokuoron harjoitukset pidetään vuorollaan
Imatralla ja Lappeenrannassa
tiistai-iltaisin klo 18.30.
Ortodoksinen kirkkolaulu
on soivaa uskonoppia ja muodostaa jumalanpalveluksista
laulullisen kokonaisuuden. Monipuolinen kirkkosävelmien
maailma tarjoaa rukoilijalle laajan ja harmonisen aarteen. Ortodoksiseen neliääniseen kuoroomme kuuluu yli 20 laulajaa,
jotka jakaantuvat kahdeksi kuoroksi. Jumalanpalveluksiahan
on sekä Imatralla että Lappeenrannassa ja muualle seurakunnan alueella. Tämän lisäksi kuo
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ro laulaa ekumeenisissa tilaisuuksissa, sävelhartauksissa ja
konserteissa.
Kirkkokuoron toiminnasta
tiedotetaan erikseen sanomalehtien kirkollisissa ilmoituksissa. Lisätietoja saat kanttorilta ja
muilta kuoron laulajilta. Tervetuloa mukaan!
Uusia laulajia otetaan kuoroon, tiedustelut kuoronjohtajalle, isä Mauri Patroselle, puh.
040 595 1688.
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PYHIINVAELLUSMATKA
Valamoon ja Lintulaan
24.-25.2.
Perinteinen suuren paaston pyhiinvaellusmatka luostareihimme. Osallistumme jumalanpalveluksiin ja pysähdymme kiireen keskellä. Matkan hinta sisältäen bussin, ruokailut ja majoituksen: hotelli 95 € / henkilö
ja vierasmaja 80 € / henkilö. Sitovat ilmoittautumiset 4.2. mennessä, puh. 0400 654 883.

IMATRAN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu Sienimäen seurakuntasalissa pääsääntöisesti tiistaisin kello 14.00. Kevään 2007 teemana on Oma
kirkko – kasvaminen kristillisessä
elämässä:
● 27.2. Kirkon jäseneksi tuleminen
● 10.-11.3. Oma kirkko –tapahtuma
● 13.3. Ehtoolliseen valmistautuminen
● 27.3. Virpovitsatalkoot
● 31.3. Pääsiäisherkkujen myyjäiset klo 11-13
● 17.4. Vainajien pääsiäinen,
kuolema
● 24.4. Ortodoksinen arki
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○

Lasten ja
nuorten
toimintaa

Venäjänkielinen teksti
erillisestä linkistä
Lauantaina 31.3. klo 11-13 perinteisten pääsiäisherkkujen
myyjäiset, joissa saatavilla pashaa, kulitsaa ja monia muita
herkkuja. Virpovitsoja, tuohuksia
yms.
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PÄÄSIÄISYÖN JUHLAATERIA

○

○

○

○

○

○

Viikonlopputapahtuma 10.11.3. Kuinka elää ja toimia kirkon
jäsenenä? Kuinka voin tuntea
kirkon omaksi hengelliseksi kodikseni? Luennoitsijana mm.
Vladimir Sokratilin Valamon
Kansanopistosta. Tapahtumasta
tarkemmin kirkollisissa ilmoituksissa. Lastenhoito on järjestetty tilaisuuden aikana

Pääsiäisyön jumalanpalveluksen jälkeen 8.4. seurakuntasalilla on tarjolla perinteinen juhlaateria. Lammasaterian hinta on
omakustanteinen, 5 € / henkilö.
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Iloista toimintaa pienille seurakuntalaisille tiistai-iltaisin kello 18 seurakuntasalissa: askartelua, leikkejä ja
muuta mukavaa. Kokoontumiset
20.2., 6.3., 20.3., 27.3., 17.4., 24.4. ja 8.5.
○
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○
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○
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PUURISTIKURSSI
Loppukevääksi on suunnitteilla
viikonlopun mittainen puuristikurssi, jossa kurssilainen ehtii
tehdä puisen ristin opettajan
johdolla. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.

Pikkulapset vanhempineen ovat tervetulleita perhekerhoon, jossa tutustumme kirkon elämään ja kohtaamme toisia perheitä perjantaisin klo
10-12 seuraavina päivinä yhdessä
Ksenia-piirin kanssa: 9.3., 13.4. ja 4.5.
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○

○
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SUNNUNTAIKERHO
Sunnuntaikerhot pidetään liturgiapalveluksen aikana, jolloin lapset tulevat ensin kerhoon ja samanaikaisesti vanhemmat voivat levähtää kirkossa. Lapset tulevat ohjaajan kanssa kirkkoon ehtoolliselle. Kerhot alkavat seuraavina sunnuntaina klo 10:
10.-11.3. ja 15.4.
○

Kuvat sivuilla 25-26: Hannu Mutanen

○

PERHEKERHO

Venäjänkielinen teksti
erillisestä linkistä

OMA KIRKKO –tapahtuma

○

PIKKU-MIIKKULAN LASTENKERHO

○

Venäjänkielinen
teksti erillisestä
linkistä
○

○

PÄÄSIÄISHERKKUJEN
MYYJÄISET

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

LASTEN PÄÄSIÄISJUHLA
maanantaina 9.4.
Venäjänkielinen teksti
erillisestä linkistä
Pääsiäisjuhla lapsiperheille toisena
pääsiäispäivänä. Liturgia alkaa kello
10, lopussa juhlallinen ristisaatto.
Seurakuntasalissa herkkuja pääsiäisen kunniaksi. Kirkonkellojen soittoa
kaikille!
Seuraa myös Uutisvuoksen perjantain kirkollisia ilmoituksia ja nettisivuja: www.ort.fi/imatra. Tiedustelut lapsi- ja nuorisotyöstä: Minna Karhapää, puh. 050 367 3978.

Vedenpyhitys kirkon praasniekkajuhlassa Vuoksen rannalla
vedenpyhityspuiston laiturilla 6.12.2006.

ANALOGI
ANALOGI 1/2007
1/2007

Teppo Alvoittu piti Imatran
kirkon praasniekassa juhlapuheen käsitellen "Oma kirkko" teemaa eli sitä, kuinka ortodoksinen kirkko on vaikuttanut
elämän eri vaiheissa.
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imatra

Toimintaa ja tapahtumia

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

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

Nuoret ponomarit, Mikael
Tynkkynen ja Niko Korjula,
avustavat jumalanpalveluksissa ahkerasti.

Jouluaaton juhlavigilian
polyeleonvoitelu Imatran
kirkossa.

Православный кружок
«РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ»

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

Мы собираемся в приходском зале
Св.-Никольской церкви в Сиенимяки.
У нас можно петь и изучать русские
лирические и церковные песни,
ознакомиться с традициями православия.
Для детей своя программа,
которую ведет профессиональные
воспитательницы.
Раз в месяц совершается литургия на славянском
языке, после службы чай и беседа о православии.
По понедельникам
-в 18.15 детский хор
По средам
- в 18-19.30 хор для взрослых
По четвергам
- детские музыкальные группы в 17 часос
- в 17.00 детский кружок, во время кружков для
родителей беседа о правослвсной вере
- в 18 часов хор

Imatran kirkon pappi ja ponomarit Mikko Mentu, lukija Jorma
Liesma, Jorma Pöntinen ja Mikael Tynkkynen.
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ПС. Смотри наши объявления по пятницам в газете
Uutisvuoksi!
Доплнительныя сведения: отец Тимофей
0400 654 883, Татьяна Брагина 040 846 2899,
Алина Виркунен 040 875 8635.

ANALOGI 1/2007

Haminan seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
HAMINAN KIRKKO
HELMIKUU
Ma 19.2. klo 18
To 22.2. klo 18

Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

MAALISKUU

HUHTIKUU

klo 9
klo 10
klo 18
klo 18
klo 10

Pe 2.3.
La 17.3.
Su 18.3.
Pe 23.3.

klo 18
klo 18
klo 10
klo 18

Suuri maanantai
Ma 2.4. klo 18
Lasten pääsiäinen
Ma 9.4. klo 10

liturgia
iltapalvelus
ehtoopalvelus
liturgia, koululaiset

parastasis (sielujen lauantai)
liturgia
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
vigilia
liturgia

MAALISKUU

paastoliturgia

paastoliturgia
vigilia
liturgia
paastoliturgia

paastoliturgia
liturgia ja ristisaatto

PYHÄKÖT:

Ke 21.2. klo 18
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 23.2. klo 17
paastoliturgia, metropoliitta Ambrosius,
samana iltana klo 19 Ortodoksiakeskus Sypressin 10-vuotisjuhlahetki ja kuvataiteilija Jari Arffmanin St. Pragburg –näyttelyn
avajaiset
Ke 28.2. klo 18
paastoliturgia
MAALISKUU
La 3.3.
klo 18
vigilia
Su 4.3.
klo 10
liturgia
Ke 7.3.
klo 18
paastoliturgia
La 10.3. klo 9
parastasis
Ke 14.3. klo 18
paastoliturgia
Ke 21.3. klo 18
paastoliturgia
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
La 24.3. klo 18
vigilia
Su 25.3. klo 10
liturgia
Ke 28.3. klo 18
paastoliturgia
HUHTIKUU

ANALOGI 1/2007
1/2007

La 10.2.
Su 11.2.
Ti 20.2.
La 24.2.
Su 25.2.

HUHTIKUU

HELMIKUU

klo 12

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

liturgia

KOUVOLAN KIRKKO

Suuri keskiviikko
Ke 4.4.
klo 16
Suuri torstai
To 5.4
klo 18
Suuri perjantai
Pe 6.4.
klo 11

Pe 6.4.
klo 16
ehtoopalvelus
Herran pääsiäinen
La 7.4.
klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja
liturgia
Ke 11.4. klo 10
liturgia, koululaiset

HELMIKUU

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

Su 1.4.
klo 10
Suuri tiistai
Ti 3.4.
klo 18
Suuri torstai
To 5.4.
klo 9
Pe 6.4.
klo 18
Su 8.4.
klo 17
Pe 13.4. klo 10

VARUSKUNTAKATU 14
45100 KOUVOLA

yleinen sairaanvoitelu
kaksitoista kärsimysevankeliumia
ristisaatto, Kouvolan Keskuskirkko, Autuaan
Ursulan kirkko ja
kuudennen hetken palvelus

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

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

Sypressi juhlii

V

uoden 2007 alussa
on tapahtunut merkittävä muutos seurakunnan tiedottamisen ja
lehden suhteen. Samalla
kun toivotan sinulle hyvää
uutta vuotta ja menestystä
vuodelle 2007, kerron näistä muutoksista.
Usean vuoden ajan ilmestynyt seurakuntamme
Ristikansa-lehden toimittaminen on päättynyt. Seurakuntiemme välisen yhteistyön lisääntyessä on meilläkin tehty päätös liittyä
kuuden
seurakunnan
kanssa yhdessä toimittamaan Analogi-lehteä.
Tämä on ensimmäinen
Analogi-lehti, mikä lähetetään jokaiselle seurakuntamme jäsenelle. Seura-

HAMINA
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○

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

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○

○
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○

KOUVOLAN TIISTAISEURA
Leena Juka, puh. 040 744 4049
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● Kokoontuu Ortodoksiakeskus
Sypressissä TI 14.2. 13.3. 17.4. ja
22.5. klo 14.

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

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

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

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

Kuluva vuosi on seurakuntamme juhlavuosi. Helmikuussa tulee kuluneeksi
kymmenen vuotta siitä,
kun
Ortodoksiakeskus
Sypressin toiminta käynnistettiin Kouvolassa. Suuret kiitokset teille kaikille
rakentajille ja lahjoittajille,
jotka olitte kymmenen
vuotta sitten aivan käytännössä mukana Sypressin
syntyvaiheissa.
Tämän
keskuksen

Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin
kirkko täyttää tulevana kesänä 170 vuotta. Kirkon
170-vuotispäivinä 28.–29.
kesäkuuta järjestetään toiset kaupunkipraasniekat.
Näistä juhlista tiedotetaan
seuraavassa numerossa.
Syyskuussa on vuorossa Kouvolan Pyhän Ristin
kirkon juhlat. Kirkon uudelleen
ortodoksiseen
käyttöön vihkimisestä on
kulut 25 vuotta. Tätä tapahtumaa juhlistamme
muun muassa suurella
Kouvolan Taidemuseossa
järjestettävällä ikoninäyttelyllä.

Uusi raamattupiiri
Haminassa on aloittanut
uusi raamattupiiri, mikä
kokoontuu joka toinen
viikko isä Martti Honkaselän johdolla Pietarin ja
Paavalin trapesassa. Muut
kerhot ja toimintapiirit jatkavat toimintaansa ilmoitetulla tavalla.
Toivotan sinulle hyvää
pian alkavaa suuren paaston aikaa!
Isä Leo Huurinainen
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Kokoontuu KE klo 17.30 Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa.
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HAMINAN RAAMATTUPIIRI

KOUVOLAN TEATTERIKERHO nuorille

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

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

○

KIRKKOKUOROT

○

Seurakunnan juhlavuosi

Praasniekkoja

Toimintaa ja tapahtumia

KOKOUSPAIKAT:

○

kunnilla on omat sivut
Analogi-lehdessä. Viikoittaisista tapahtumista ilmoitamme edelleen paikallisissa lehdissä. Analogilehti ilmestyy kuusi kertaa
vuodessa.

avaamisen yhtenä tavoitteena oli madaltaa seurakunnallisen tilan kynnystä.
Valitettavasti kirkkomme
ovat pääasiallisesti kiinni
jumalanpalveluksien ulkopuolella, ja kirkkoherranvirastossa harvemmin seurakuntalaiset ja seurakunnan ystävät pistäytyvät.
Pieni kulttuurikeskuksemme edustaa vanhinta
kulttuuriperintöä Kymenlaaksossa. Sypressi on
avoinna päivittäin ja usein
myös
viikonloppuisin.
Vuosien saatossa olemme
voineet todeta, että seurakuntalaiset ja seurakunnan
ystävät ovat löytäneet paikan. Näyttelyt, joita on järjestetty tänä aikana, ovat
saavuttaneet suuren suosion. Säännölliset aukioloajat mahdollistavat paremmin yhteyden pitämisen
seurakuntaan. Tällä tavalla
keskuksesta on muodostunut todellinen seurakunnallinen keskus. Osa seurakunnan toimintapiireistä
kokoontuu Sypressissä,
myös paikkakunnan eri yhteisöt ovat mielellään kokoontuneet tiloissamme.
Kymmenvuotisjuhlia vietämme 23. helmikuuta.
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KOUVOLAN LASTENKERHO

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

Anna-Kaisa Miinalainen,
puh. 050 341 9508
● Kokoontuu Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa MA 12.3. ja 26.3.
klo 18.
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ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen,
puh. (05) 371 3434.
● Kokoontuu Ortodoksiakeskus
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Irmeli Lasarenko,
puh. 044 257 8428
● Kokoontuu Pyhän Ristin kirkon juhlasalin keittiössä TI 13.3.
ja 24.4. klo 18.
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PONOMARIKERHO

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Kouvolassa

Isä Ville Kiiveri,
puh. 041 441 1174

Irma Leimulahti,
puh. 040 587 8798
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LASTEN KOKKIKERHO

HAMINAN PYHÄN
ANNAN SEURA
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ANALOGI
ANALOGI1/2007
1/2007
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HAMINA
Kokoontuu TI klo 10-13 Pyhän
Ristin kirkon juhlasalissa.
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IKONIPIIRI Kouvolassa
Antti Narmala,
puh. 050 934 6437
● Kokoontuu Ortodoksiakeskus
Sypressissä LA 14.4. ja 28.4. klo
12-17.
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IKONIPIIRI Haminassa
Ritva Koverola,
puh. 044 837 5909
● Kokoontuu Pietarin ja Paavalin trapesassa
● KE 14.3., 28.3., 11.4. ja
25.4. klo 18
● SU 4.3., 18.3., 15.4. ja
29.4. klo 13
● Myyjäiset LA 31.3. klo 10-13
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VENÄJÄNKIELINEN
KERHO
Isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381
● Kokoontuu Haminassa Pietarin ja Paavalin trapesassa LA 3.3.
klo 11.30
● Kouvolassa Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa LA 3.3. klo 15
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Kouvolan

kuulumisia
Lasten
TEATTERIKERHO
Kouvolassa
KOUVOLASSA toimii kouluikäisille lapsille ja nuorilla suunnattu kerho, jonka
tämän vuoden teemana on
teatteri. Aloitimme kerhon
syksyllä, jolloin tapaamiskerroilla tutustuimme teat-

terin eri alueisiin; leikittiin,
pelattiin, harjoiteltiin pantomiimia, improvisoitiin ja
heittäydyttiin. Kun syksyn
mittaan kerhoporukka alkoi kasaantua ja ryhmä tulla tutuksi, aloimme suunnata katsettamme kohti kevään näytelmäurakkaa.
Tarkoituksemme siis
on kevään aikana kasata
kokoon näytelmä, josta sitten järjestämme näytöksiä.
Näytelmän aihe on tätä artikkelia kirjoittaessani vielä hiukan salainen, mutta
luvassa on joitakin kissamaisen viekkaita juttuja.
Näytelmässä on mukana
puolenkymmentä innokasta lasta ja nuorta sekä heidän vanhempiaan taustatukena ja talkoolaisina.
Ajatus teatterikerhosta

syntyi, kun mietimme, voisiko isommille lapsille
suunnattu kerho toimia
jonkin teeman alaisuudessa vaikkapa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen teemaa
voisi vaihtaa. Kun minulle
suotiin ilo päästä ohjaamaan kerhoa, oli teeman
valinta helppo monen vuoden teatteritöiden jälkeen.
On mukava perehdyttää
lapsia itselleen rakkaaseen
aiheeseen. Teatterikerho
on mukava kokemus yhteisen projektin valmistamisesta. Yhteisen näytelmän
valmistamiseen täytyy sitoutua eri tavalla kuin tavalliseen kerhoiluun. Se
opettaa lapsille vastuuntuntoa ja antaa iloa yhdessä toimimisesta.
Anna-Kaisa Miinalainen.

○

KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMUSJUHLA
7.-8.4. Kouvolassa Pyhän Ristin
kirkossa
● LA 7.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus
ja liturgia. Palveluksen jälkeen
kokoonnumme juhlasaliin yhteiselle juhla-aterialle. Järjestämme yhdessä tarjottavaa ja
toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu juhlapöydän tarjoilun kokoamiseen.

Haminan seurakunnan
tilastotietoja 31.12.2006
VÄESTÖ KUNNITTAIN
Hamina
Kouvola
Kuusankoski
Luumäki
Miehikkälä
Anjalankoski
Valkeala
Virolahti
Ylämaa
Ulkomaat
Yhteensä

259
387
161
41
14
134
80
19
3
29
1127

Kastetut
Seurakuntaan muuttaneet
Kirkkoon liittyneet
Seurakunnasta muuttaneet
Kirkosta eronneet
Kuolleet
Seurakunnan jäsenmäärässä
kasvua +9

ANALOGI 1/2007
1/2007

11
41
22
51
6
8

Jari Arfman

➤

Toimintaa ja tapahtumia

St. Pragburg Valokuvia
Ortodoksiakeskus Sypressi
23.2.–20.4. Kouvola

KAUPUNKI valokuvaamisen
kohteena kiehtoo mielikuvitustani yhä. Aloitin Barcelonasta 1989-1990, muutin Los
Angelesiin 1991-1992, ja
Moskovan vuoro oli 1993.
Vuoden 2001 Tampere-kuvauksessani ”Kaupunkimaisemia – Urban Landscapes”
aloin etääntyä valokuvan dokumentaristisesta perinteestä, joka oli ollut lähtökohtana aikaisemmissa kaupunkikuvauksissani.
Kaikki kaupunkini olivat
olleet siis ’totta’, mutta näyttelyssä St. Pragburg olen
muuntanut kaksi kaupunkia
yhdeksi. Kuvausjaksot vuosi-

na 2001 ja 2002 Prahassa ja
Pietarissa muuntuivat mielikuvitukselliseksi metropoliksi ST. PRAGBURG. Viimeisetkin
merkit ja jäljet dokumentarismista ovat hävinneet ja menettäneet merkityksensä
puhtaalle mielikuvitukselle.
Kuvittele.
St. Pragburg on ollut esillä muun muassa Portugalin
kansallisgalleriassa Lissabonissa, Mirafoto-festivaalilla
Perun Limassa ja Galerié Casa
Condalissa Espanjassa. Suomessa se ollut esillä edellisen
kerran Galleria Telakalla Tampereella.
Näyttely liittyy Ortodok-

siakeskus Sypressin 10–vuotisjuhlallisuuksiin. Tervetuloa
näyttelyn avajaisiin perjantaina 23.2.07 klo 19, osoite: Varuskuntakatu 14, Kouvola.
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Teofaniajuhla Kouvolassa
Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa vietettiin teofaniajuhlaa 6. tammikuuta. Kirkossa toimitettiin liturgia, minkä
jälkeen siirryttiin autoristisaattona kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle Käyrälammen Perinnesaunan rannalle. Lammen rannassa jatkettiin kävellen ristisaattoa veden äärelle, missä toimitettiin suuri vedenpyhitys. Suuren
vedenpyhityksen jälkeen osa rukoilijoista kastautui järvessä, ja juhla päätettiin perinnesaunan isäntäparin Ahti ja
Marja Kastisen tarjoamaan juhlakahvihetkeen. Suuret kiitokset Ahtille ja Marjalle!

Teofanian
liturgia Kouvolan kirkossa.

Ristisaatto
saapumassa
rannalle.

Isä Leo
toimittaa
vedenpyhityksen.
Seurakuntalaisia
laiturilla vedenpyhitystä
todistamassa.
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KYMENLAAKSONKATU 2
48100 K0TKA

Kotkan seurakunta
JUMALANPALVELUKSET

Toimittajat: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussila, Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila
KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
HELMIKUU
La 17.2. klo 18
Su 18.2. klo 10
Su 18.2. klo 17
Ma 19.2. klo 18
Ti2 0.2. klo 18
Ke 21.2. klo 18
To 22.2. klo 18
Pe 23.2. klo 18
La 24.2. klo 18
Su 25.2. klo 10
Ke 28.2. klo 18
MAALISKUU
La 3.3.
klo 10
La 3.3.
klo 18
Ke 7.3.
klo 18
La 10.3. klo 10
La 10.3. klo 18
Su 11.3. klo 10
Ke 14.3. klo 18
La 17.3. klo 10
La 17.3. klo 18
Su 18.3. klo 10
Ke 21.3. klo 18
La 24.3. klo 18
Su 25.3. klo 10
Ke 28.3. klo 18
La 31.3. klo 10
La 31.3. klo 18

vigilia
liturgia
sovintosunnuntain ehtoopalvelus
katumuskanoni
katumuskanoni
katumuskanoni
katumuskanoni
EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30
vigilia
liturgia
EPL-liturgia
liturgia, vainajien muisto
vigilia
EPL-liturgia
liturgia
vigilia
liturgia
EPL-liturgia
liturgia, slaavinkielinen
vigilia
liturgia
EPL-liturgia
vigilia
liturgia, Neitsyt Marian ilmestys
EPL-liturgia
liturgia
vigilia

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 10
liturgia
Suuri viikko ja kirkas viikko
Ke 4.4.
klo 18
EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30
To 5.4.
klo 18
aamupalvelus
Pe 6.4.
klo 14
ehtoopalvelus
Pe 6.4.
klo 18
aamupalvelus
La 7.4.
klo 9
ehtoopalvelus ja liturgia,
synnintunnustus klo 8.30
La 7.4.
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
Su 8.4. klo 17
ehtoopalvelus
Ma 9.4. klo 10
liturgia, perhekirkko
Ke 11.4. klo 10
liturgia, koululaiskirkko

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO
MAALISKUU
Su 4.3. klo 10
Ke 21.3. klo 18
HUHTIKUU
To 5.4.
klo 9
Ti 10.4.

klo 10

liturgia
EPL-liturgia, synnintunnustus klo 17.30
ehtoopalvelus ja liturgia,
synnintunnustus klo 8.30
liturgia

PYHÄKÖT:
Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle
Kirkonisännöitsijä Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan
hautausmaalla
Tsasounanisännöitsijä Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096
Loviisan kirkko
Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle
Kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. (019) 515 722
Loviisan kappeli
Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla
Kappelinisännöitsijä Riina Lahti, puh. 040 760 5039

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

Kotkan seurakunnan perheuutisia
TIETOA SEURAKUNNASTA

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymmenen kuntaa:
Kotka, Pyhtää, Elimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa,
Pernaja, Liljendahl, Myrskylä, Lapinjärvi ja Artjärvi.
Seurakunnassa on kaksi vanhaa kirkkoa, Pyhän
Nikolaoksen kirkko Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän
kasanilaisen ikonin kirkko Loviisassa.
Seurakunta kuuluu kirkkokuntamme pienimpiin seurakuntiin, mutta se on vakavarainen ja
aktiivinen toiminnaltaan. Seurakunnan omistuksessa olleita kiinteistöjä on hyödynnetty parhaalla mahdollisella
tavalla, ja se on vaatinut ahkeraa työtä useita vuosia myös
luottamusmiehistöltä.
Tulevaisuuden näkymät Kotkan seurakunnalla ovat hyvät.
Seurakunnan väkiluku lisääntyy myös maahanmuuttajaväestöllä, ja siksi tähän väestönosaan on kiinnitetty seurakunnassa
huomiota jo 1990-luvun lopusta lähtien.
ANALOGI 1/2007

KASTETUT
29.7. Emilia Katariina Tatti
30.7. Vilja Anwen Linnea Purho
12.8. Dmitri Soikkonen
9.9. Nikeforos Tajakka
30.12. Matti Sakari Peltoniemi
AVIOLIITTOON VIHITYT
28.7. Dmitri Izotov ja Irina Izotova
3.8. Harry Allan Aarne Nyman ja
Merita Elisabet Bollström
27.8. Antze Dolgacheva ja
Danielyan Babken
2.9. Hannu Alek Sakari Staljon ja
Issu Marina Huovinen
9.9. Kari Juhani Haarala ja Kirsi
Marita Väänänen
21.9. Ari Allan Hotanen ja Tarja
Hannele Isakoff
30.12. Sakari Matti Juhani
Peltoniemi ja Seija Anneli Avanidis

IKUINEN MUISTO
Sinaida Siro 82 v.
Maija Immonen 80 v.
Anastasia Reijonen 94 v.
Anja Kaarina Knapas 59 v.
Viktor Tuupanen 81 v.
Leo Viersola 79 v.
SEURAKUNTAAN MUUTTANEET:
Seurakuntaan muutti 30 naista ja
19 miestä, yhteensä 49 henkilöä
SEURAKUNNASTA MUUTTANEET:
Seurakunnasta muutti 26 naista ja
21 miestä, yhteensä 47 henkilöä
Kotkan seurakuntalaisia
pyydetään antamaan
mielipiteitä Analogi-lehdestä,
puh. (05) 212 490 tai (05) 212 247.
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

Paasto ohjaa
vaatimattomaan
elämään

S

uuren paaston alkaes
sa tuntuisi jotenkin
oudolta puhua rahasta. Raha kuitenkin liittyy
ihmisen elämään, ja sen
hankkiminen on kaikille
tärkeää itseämme ja rakkaitamme varten. Raha on
aina ollut puheenaihe –
sen hankkiminen ja sen
puute. Joskus on ortodoksistakin kirkkoa moitittu
latinalaistermein: ”Kun kolikko kirstuun kilahtaa,
niin sielu taivaaseen vilahtaa”. Paimenen tehtävässä
sitä joskus jopa tuskastuu,
kun niitä rahankeruukirjeitä ja -soittoja ja anomuksia

KOTKA

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Puheenjohtaja Sinikka Lehikoinen, puh. 050 306 5045
Kokoontumiset:
● PE 23.2. klo 18 Tiistaiseuran
ehtoolliskirkko
● TI 6.3. klo 17 Tiistaiseurailta
pappilassa
● TI 20.3. klo 17 Tiistaiseurailta
Nikolaos-salissa
● TI 8.4. klo 17 Tiistaiseurailta
Nikolaos-salissa
● TI 12.3. klo 17 Pääsiäiskorttien
askartelua Nikolaos-salissa
● TI 17.4. klo 17 Tiistaiseurailta
kanttorilassa
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

povitsatalkoot Nikolaossalissa
11.3. klo 16.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Seuraava kokoontuminen torstaina 15.3. klo 12.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PERHEPIIRI
Vetäjänä Katarine Lehtomäki.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Seuraava kokoontuminen tiistaina 13.3. klo 18 Nikolaossalissa.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Puheenjohtaja Aila Hatzidakis,
kuoronjohtaja kanttori Katarine
Lehtomäki.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo
18 Nikolaossalissa.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

LOVIISAN TIISTAISEURA

Kokoontuu Nikolaossalin kerhohuoneessa.
○

○

KIRKKOKUORO

○

Ohjaaja Mirjam Laine.

○

○

○

IKONIKERHO

Vetäjä isä Veikko Lisitsin.

○

Isä Veikko Lisitsin

○

○

○

○

Loviisan kirkon kulmakammarissa joka toinen tiistai klo 13.
Seuraava kokoontuminen 27.2.

○

Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka
Paasonen ja Nikolaoksen Ystävät.

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

○

○

Seuraava kokoontuminen maanantaina 29.1. klo 18 Nikolaossalin kerhohuoneessa.
○

OPINTOKERHO

Seuraava kokoontuminen torstaina 1.3. klo 15 Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

○

TORSTAIKERHO

KARHULAN ORTODOKSIT

○

hantekijöitä siis tarvitaan.
Missähän he oikein ovat,
liekö halpamaissa, jonne
tehtaat ja firmat siirtyvät.
Taitavia ihmisiä on aina
tarvittu, ja erityisesti nyt
muuttuvassa maailmassa
he ovat tarpeen, myös Suomessa. Kristillinen vakaumus vaatinee myös rukousta rahantekijöiden puolesta.
Suuri paasto on itsetutkistelun aikaa kuten Efraim Syyrialaisen paastorukous meitä opettaa. Katumuksen kautta se on
myös muutoksen ja uudistumisen aikaa. Varmaan on
niin, että vuosia ja vuosikymmeniä kirkon jäseninä
olleille myös tuota uudistumista on tapahtunut.
Kaiketi on silloin niin, että
meissä ei ole kovin paljon
tässä mielessä vialla?

Toimintaa ja tapahtumia

KOTKAN TIISTAISEURA

○

tulee liiankin kanssa.
Mutta on hyvä katsoa
rehellisesti joskus itseään.
Liekö kukaan meistä
”mammonismiin” ihan
syytön? Mutta on hyvä
myös katsoa tuon kolikon
toista puolta: miten paljon
hyvää rahankeruulla on
saatu aikaan kirkoissa,
seurakunnissa, hyväntekeväisyysjärjestöissä…
Ei siis niin pahaa, ettei
jotain hyvääkin.
Suuri paasto meitä erityisesti ohjaa vaatimattomaan elämään pois koreudesta ja kerskasta. Ylijäävän hyvän voi hyvin ohjata
sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan eli lähetystyöhön, kolmanteen maailmaan ja oman maamme
vähävaraisille, oikeasti sanottuna köyhille.
Todellakin – sellainen
on maan tila. Jos on toimeentulevia, on myös niitä, joilla ei paljoa ole. Ra-

○

MAAHANMUUTTAJAKERHO

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaossalissa: 28.2. ja 25.4. klo
11 – 13.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Isä Veikon 30-vuotisen
PAPPEUDEN KIRKKOKAHVIT
Isä Veikko Lisitsin pappina 30
vuotta 13.3.2007.
Sunnuntaina 11.3. liturgian jälkeen klo 12 isä Veikko tarjoaa
kirkkokahvit Nikolaossalissa, Kymenlaaksonkatu 2.

YLEISÖLUENNOT NIKOLAOSSALISSA
Kymenlaaksonkatu 2
SU 25.2. klo 12 Isä Veikko Lisitsin: Jumalanpalvelus ja
toimitusjärjestys
SU 18.3. klo 12 Isä Sergius Colliander: Tito Colliander

Vetäjä isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381

Seuraava kokoontuminen: vir-
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KOTKA

Toimintaa ja tapahtumia
Herran pyhä
ehtoollinen.
Isät Veikko
Lisitsin, Aarne
Ylä-Jussila,
Martti Honkaselkä ja Ville
Kiiveri jakamassa ehtoollista. Kuva:

Kirkon 205-vuotisjuhlat
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko seisoo
ylväänä Kotkansaaren Isossapuistossa. Se on
kaupungin vanhin rakennus ja Suomen
ortodoksisten kirkkojen ikätilastossa toisena.
Kirkon 205-vuotisjuhlaa vietettiin 14.-15.
lokakuuta.
LAUANTAI-ILTANA oli
juhlavigilia ja litania seurakunnan edesmenneiden
puolesta ja sunnuntaina
vedenpyhitys, liturgia, ristisaatto, juhla-ateria ja
pääjuhla. Liturgian toimitti seurakunnan kirkkoherra, isä Veikko Lisitsin yhdessä isä Martti Honkaselän, isä Ville Kiiverin ja
isä Aarne Ylä-Jussilan
kanssa. Jumalanpalveluksissa lauloi seurakunnan
kirkkokuoro johtajanaan
kanttori Katarine Lehtomäki. Liturgiassa saarnasi

seurakunnan kirkkoherra
isä Veikko Lisitsin.
Kirkon juhla pidettiin

Kyllikki Lisitsin

vuonna 2001 valmistuneella Nikolaossalissa. Seurakuntaemäntä Sirkka Paa-

Kirkkoherra Juha Raatikainen esitti Kotkan luterilaisten
seurakuntien onnittelutervehdyksen. Kuva: Kyllikki Lisitsin
Juhlaliturgian suuri
saatto.
Vasemmalta
isä Aarne
Ylä-Jussila,
isä Martti
Honkaselkä,
isä Veikko
Lisitsin ja isä
Ville Kiiveri.

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

Kuva: Vanja
Balèin

sosen johdolla valmistettu
maittava ateria ja juhlakahvit siunattiin Herran
rukouksella. Varsinaisen
juhlan aluksi laulettiin yhteisesti Nikolaoksen tropari, jonka jälkeen alkoi varsinainen ohjelma.
Juhlan aluksi tervetulopuheen piti isä Aarne
Ylä-Jussila. Opiskelija Jasmina Godden soitti pianolla Bachin teoksen Invetio
13. Kirkkokuoro lauloi Katarine Lehtomäen johdolla
ortodoksisia kirkkoveisuja.
Pääjuhlassa juhlapuheen
piti dosentti Jyrki Loima
valottaen karjalaisuuden ja
venäläisyyden vaiheita
1900-luvun alussa Suomessa.
Tervehdykset juhlivalle
kirkolle esitti Kymin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Juha Raatikainen
sekä Loviisan tiistaiseuran
puolesta puheenjohtaja
Tuula Heikkilä ja kirkonisännöitsijä Johannes Karhu. ■

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

Torstaikerholaisia kerhossaan. Kuva: Vanja Balèin

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

ANALOGI 1/2007
1/2007

Kolme Mariaa
MARIA on kirkollinen
nimi. Lukiolaisista kolmella on tuo Neitsyt Marian
nimi suojelusnimenään.
Maria Rahkola, Maria Turunen ja Maria Immonen

ovat viehättäviä ortodoksineitosia, joista kaksi kirjoittaa keväällä 2007 ja
yksi keväällä 2008. Edessä
on siis heillä, kuten muillakin abeilla, ylioppilaskirjoitukset ja ahkera lukeminen niihin.
Maria Rahkola lukion
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KOTKA

➤

Toimintaa ja tapahtumia

ohessa harrastaa partiota
ja ratsastusta. Lukion jälkeen hän suunnittelee lähtevänsä opiskelemaan biologiaa ja sen jälkeen poliisiksi. Maria haluaa elämältä paljon erilaisia kokemuksia, tavata erilaisia ihmisiä ja nähdä erilaisia
paikkoja.
Marialla on yleensä
myönteinen kuva ortodoksisen kirkon papeista ja
piispoista omien kokemusten ja tiedotusvälineiden
kautta.
Maria Immonen harrastaa lukion ohessa lukemista ja kuntosalia. Hänen
mielestään papit ja piispat
ovat ihan OK. Koulun päättämisen jälkeen hän haluaisi pitää muutaman välivuoden ja ehkä sitten ryhtyy opiskelemaan. Maria

haluaa joskus perustaa
oman perheen.
Maria Turunen asustaa
Pyhtäällä mutta opiskelee
Kotkassa Kymenlaakson
ammattiopistossa ja Kotkan lyseossa yhteisopinnoissa. Maria harrastaa
lenkkeilyä ja kuntosalia.
Maria on hieman ylpeäkin
ortodoksisuudestaan. Hänestä ortodoksiset jumalanpalvelukset ovat kauniita. Kun äiti vei häntä ja sisaruksia pienenä kirkkoon
jumalanpalveluksiin, Maria oppi, että kirkossakäynti ortodoksisuudessa on
tärkeää. Ortodoksisuudessa kirkko kuuluu enemmän elämään.
Kaikille kolmelle Marialle yhteistä on, että he
ovat reippaita nuoria ortodokseja. ■

Diakoni Aarne Ylä-Jussila
KOTKASSA jo 18 vuoden
papiksi
ajan on diakonina toiminut

Metropoliitta Ambrosius vihki
syyskuun 10. päivänä diakoni
Aarne Ylä-Jussilan papiksi
Helsingissä Uspenskin katedraalissa. Kuva: Jussi Leinonen

isä Aarne Ylä-Jussila. Sen
ohessa hän on toiminut
myös Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon kirkonisännöitsijänä. Syyskuun 10.
päivänä KP Helsingin metropoliitta Ambrosius vihki
hänet Uspenskin katedraalissa papiksi.
Hänen työnsä siviilissä
on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lehtorin
työ. Isä Aarnen vaimo Maria toimii seurakunnassa sijaiskanttorina ja vuoden
2007 alusta kirkonisännöitsijänä. Isä Aarnen perheeseen kuuluvat myös lapset
Maarit ja Lauri. ■

Piispa Arseni tapasi maahanveluksen jälkeen piispa Armuuttajia
seni keskusteli maahanmuuttajien kanssa ja vastaili heidän esittämiinsä
kysymyksiin. Tilaisuuden
kahvituksen järjesti Loviisan tiistaiseura.
Sunnuntaina liturgian
jälkeen Nikolaossalissa esipaimen tapasi kotkalaisia
KS piispa Arseni siunaa
loppiaisliturgiassa kirkkokansaa piispallisella siunauksella.
Kuva: Kyllikki Lisitsin

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

Lukion uskonnonopetus
Kotkan kaupungissa
USKONNONOPETUS ortodoksisissa seurakunnissa on
pääosin ollut aina seurakunnan huostassa. Kotkan
seurakunnassa ortodoksisessa uskonnonopetuksessa
on yli sata oppilasta, joista lukioissa lähes kolmekymmentä. Kotkan kaupungissa lukion oppilaita on 26
neljässä eri lukiossa. Tämä aiheuttaa usein sen, että
uskontotuntien sijoittelu on hankalaa, vaikka kaikki
oppilaat tuntiajankohdat ymmärtävätkin. Yhteisestä
sopimuksesta kaikki oppilaat ovat halunneet olla
mahdollisimman paljon samoilla tunneilla. Näin syntyy myös suuri luokka.
Kun 1990 lukion oppilaita oli keskimäärin 3–5
vuodessa ja heistä kenties yksi oli abiturientti, on kehitys kulkenut siihen suuntaan, että tänä päivänä heitä on 26 ja abiturientteja heistä on kymmenen.
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ORTODOKSISEN kirkon
maahanmuuttajatyön johtaja, Joensuun piispa Arseni, vieraili Kotkassa 5.-7.
tammikuuta toimittaen
loppiaisen ja viikonlopun
jumalanpalvelukset.
Herran kasteen päivän
liturgian ja suuren vedenpyhityksen jälkeen seurakunta tarjosi jäsenilleen ilmaisen loppiaislounaan.
Tämän jälkeen esipaimen
piti yleisöluennon ikoneista. Luennon jälkeen hän
saikin pitkään vastata kysymyksiin, jotka koskettivat ikoneja ja ikonitaidetta
ja sen teologiaa.
Lauantai-iltapäivällä
Loviisan Pyhän Jumalansynnyttäjän kasanilaisen
ikonin kirkossa ehtoopal-

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

maahanmuuttajia. Nikolaoksen Ystävien ja tiistaiseuralaisten Tuula Mussalon johdolla tarjoileman
kahvin ja teen lomassa esipaimen vastaili maahanmuuttajien kysymyksiin ja
kantoi huolta heidän asioistaan.
Kotkan ja Loviisan tilaisuudet olivat maahanmuuttajille tärkeitä. Maahanmuuttajien palaute tilaisuuksista oli hyvin
myönteistä. ■
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LUOSTARIPALSTA

Kuulumisia Lintulan luostarista

Aina sattuu ja
tapahtuu

mieskuorolle ja muillekin
riittää haastetta jatkossakin…

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

V

iime vuonna tuli kuluneeksi 40 vuotta
siitä, kun Lintulan
nykyisen päärakennuksen
perusosa valmistui. Kuusikymmenluvun alussa Joensuun ortodoksisen mieskuoron laulajat isä Erkki
Piiroisen johdolla havahtuivat huomaamaan, kuinka heikoissa asunto-oloissa
silloin jo enimmäkseen
iäkkäät nunnat elivät. Havainto johti tekoihin. Kuoro alkoi konsertoida luostarin hyväksi ja monella
muullakin tavalla otti asiakseen uuden asuinrakennuksen hankkimisen nunnille.
Siitä lähtien on vakiintunut tavaksi, että kiitollinen sisaristo kutsuu mieskuoron joka vuosi joulun
alla luostariin. Tänäkin
jouluna mukana oli vielä
jokunen alkuaikojen laulajista. Kuorolaiset ilahduttavat sisaria laulamalla suurenmoisella taidollaan liturgian, ja sen jälkeen he
ruokailevat yhdessä sisariston kanssa. Joululauluja
lauletaan ja muutakin kuoron ohjelmistoa kuullaan,
menneitä vuosikymmeniä
muistellaan.

Uusia sisaria
Kuluneen joulun alla vierailu oli erikoisen juhlallinen. Kuoro näet lauloi liturgiassa, jossa arkkipiispa Leo vihki viitankantajanunniksi kaksi luostarin sisarta Julianan ja Jevgenian. Sisar Julianalla, joka
on kotoisin Porista, oli ennen Lintulaan tulemistaan
luostarikokemusta Kreetalta, jossa hän myös oppi
ikonimaalaustaidon. Sisar
Jevgeniakin on ollut puolitoista vuotta ortodoksisessa luostarissa kaukana
Guatemalassa. Sisar Julia-
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Vastavihityt viitankantajat (vas. sisar Jevgenia, oik. sisar
Juliana) käsissään Jumalanäidin ikonit. Kuva: Sisar Magdaleena

nan luostarikummina oli
äiti Kristoduli ja sisar Jevgenian äiti Ksenia. Vihkimykset ovat aina ilonaihe
sisaristolle ja kaikille luostarin ystäville, koko kirkollemme. Kaksi nuorta ihmistä on omistanut elämänsä Kristukselle. Se on
suuri asia tänä maallistuvana aikanamme.
Lisäksi syksyn kuluessa luostariin on tullut suomalainen sisar Daniela,
joka on ollut muutamia
vuosia Kreikassa luostarissa, ja virolainen Eunike,
joka on oleskellut pitkiä aikoja talkoolaisena Englannissa Pyhän Johannes Kastajan luostarissa. Aika
näyttää, jäävätkö he luoksemme pysyvästi. Tilanne
alkaa joka tapauksessa olla
sellainen, että asuintiloista
ja monista muistakin tarpeellisista tiloista on luostarissa pulaa. Yhä useammin keskustelumme siirtyvät lisäsiiven rakentamisen
tarpeellisuuteen, joten

ettei hän tähän mennessä
82 vuotta kestäneen elämänsä aikana ole kertaakaan aikaisemmin sinne
joutunut. Äiti Varvaaran
kaltaisella lämminsydämiselle ja seurallisella ihmisellä ei ole vaikeuksia missään. Potilastoverit saivat
myötätuntoisen kuuntelijan, ja äiti Varvaara lisää
kokemuksia elämäänsä.
Ainoa asia, jota vastaan äiti
Varvaara protestoi, oli kun
häntä sairaalassa tituleerattiin ”rouvaksi”! Tähystysoperaatio poisti kivut, ja
äiti Varvaara palasi kotiin
entistä ehompana. Sisariston lisäksi häntä odotti
täällä innokkaasti hänen
rakas kissansa Pörri.

Bysanttilaista
kirkkolaulua
Näinä aikoina luostarissa
saattaa kuulla merkillisiä
ääniä: ni-pa-vu-ga. Helena
Nikkasen opettaman ikonimaalauksen lisäksi nuoremmat laulavat sisaret

ovat näet innostuneet
opettelemaan bysanttilaista kirkkolaulua. Bysanttilaisen kirkkolaulun ”maahantuoja” Jaakko Olkinuora käy Valamosta käsin
opettamassa sisarille bysanttilaisen musiikin teoriaa ja omia suomenkieliseen kirkkomusiikkiin tekemiään bysanttilaisia sovituksia. Opettajansa todistuksen mukaan sisaret
etenevät huikeaa vauhtia –
sisar Danielalla on jo ennestään kokemusta bysanttilaisesta laulusta. Saahan
nähdä, milloin luostarin
kirkossa kuullaan ensimmäistä kertaa bysanttilaista laulua! Ihmeen luontevasti sävelmät istuvat
myös suomen sanoihin.
Lopuksi äiti igumenia
Marina ja kaikki sisaret toivotamme teille kaikille siunattua ja hengellisesti rakentavaa suuren paaston
aikaa!

Nunna
Kristoduli

VETOOMUS
Arkkipiispa Paavalin
kuolemasta tulee vuonna
2008 kuluneeksi 20 vuotta. Nunna Kristodulia on
pyydetty kirjoittamaan
Paavalista kirja, jossa käsiteltäisiin häntä hengellisenä ohjaajana ja vaikuttajana.
Meitä on varmaan
monia, joihin arkkipiispa
Paavali on elämällään vaikuttanut. Nunna Kristoduli olisi kiitollinen, jos
kertoisitte muistojanne ja
vaikutelmianne, niin että
saisimme kootuksi kirjaan monipuolisesti sitä
hengellistä antia, mitä
Paavali niin sanoillaan
kuin elämällään yleensä
välitti.
Nunna Kristoduli
Lintulan luostari
79830 Palokki
lintulan.luostari@ort.fi
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Teofanian

VEDENPYHITYS
Imatralla
Ristisaatto matkalla teofanian suureen
vedenpyhitykseen Vuoksen rantaan.
Kuva: Hannu Mutanen
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