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Suomen 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 huo-
lella 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

HERRAN RATSASTUS
JERUSALEMIIN

Palmusunnuntai

Hoosianna, Daavidin Poika!
Siunattu olkoon hän, joka

tulee Herran nimessä.
Matt. 21:9

Vuoden alkuun kuuluu toistuvasti kehotus, että muistaisimme tarkistaa vero-
tietomme. 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 hei-
dän kirkollisveronsa on kohdistunut entisen seurakunnan hyväksi.

Hyvä esimerkki on erään yhteistyöseurakuntamme jäsenen tilanne. Hän on liit-
tynyt kirkkoon noin 25 vuotta sitten mutta verotiedoissa hänellä on edelleen mer-
kintä väestörekisteri. Hän on tehnyt noin kahden vuoden välein verottajalle asiaa
koskevan oikaisupyynnön. Siitä huolimatta hänen verotietoihinsa palaa aina uudel-
leen merkintä väestörekisteri.

Kyseisestä seurakunnasta on verottajalle tehty joka vuosi oikaisupyyntöjä ja lä-
hetetty kopioita liittymisilmoituksista. Monen kohdalla kestää jopa 2-3 vuotta
saada merkintä ev.lut. pois verokortistaan, vaikka verottajalle toimitettaisiin-

kin sen haluamat selvitykset. Viranomai-
sen vastaus kuuluu, että verottaja ottaa
tiedot suoraan väestötietojärjestelmäs-
tä. Mutta tämä ei voi pitää paikkaansa,
koska nimenomaan väestötietojärjestel-
mässä seurakuntalaistemme kirkkotie-
dot ovat oikein.

Asiaa on selvitelty ja on käynyt ilmi,
että verottaja ei ota vuosittain väestön
uskontokuntaa väestötietojärjestelmäs-
tä vaan tiedot tulevat verottajalle silloin,
kun uskontokunta vaihtuu. Jos tässä päivityksessä tapahtuu jotakin ennakoimaton-
ta, niin tieto jää tulematta verottajalle asti.

Kun seurakuntaa vaihtanut henkilö tekee verottajalle oikaisupyynnön uskon-
tokunnastaan, niin oikea tieto päivittyy vain kyseisen vuoden
tietoihin. Verottaja ei kuitenkaan päivitä varsinaista tietokan-

taa yksittäisen henkilön pyynnöstä. Näin ollen vuosittaiset ke-
hotukset lehdissä verotustietojen tarkkailusta ovat sinänsä tur-
hia, koska mahdolliset korjauspyynnöt eivät johda lopulliseen
oikaisuun. Verottaja reagoi vain silloin, kun oikaisupyyntö tu-
lee virallisesti seurakunnasta. Varsinainen ongelman ydin on
kuitenkin siinä, että tämäkään ei välttämättä auta, jos oikaisu-
pyynnön saanut verovirkailija ei päivitä sitä tietokantaan vaan
ainoastaan sen vuoden tietoihin. Näin ei kuulema pitäisi käy-
dä, 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 seu-
rakuntiamme.
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Teatteriohjaaja Reijo
Paukku viettää eläke-
päiviään Kotkassa.
Hän on tehnyt pitkän
päivätyön graafisena
suunnittelijana ja
mainospäällikkönä,
ammattitanssijana
mutta myös lavastaja-
na ja teatterinjohtaja-
na. Hänet tunnetaan
lisäksi taidemaalarina
ja näytelmäkirjailijana.
Monen toimen mies
ammentaa pursuavaa
elämänvoimaansa
kirkon jumalanpalve-
luksesta ja ortodoksi-
sesta uskosta.

Kotka on monien laulujen kuvaama sata-
makaupunki. Teatterimiehen kulttuuriko-
din 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 lapsuu-
denkodista asti luonnostaan jokapäiväi-
seen elämään.

Kulje
valoonvaloon

Reijo Paukku
valmistelee uutta Kalevalaan

liittyvää produktiotaan.
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Teatterityö on usein
ohjannut Reijo
Paukkua käsittele-

mään kirkollisia aiheita ja
pohtimaan uskonnollisia
kysymyksiä. Hän tuntee
vaistomaisesti hakeutu-
neensa näiden aiheiden
pariin.

– Se on jokin tiedosta-
maton valinta. Olen tehnyt
paljon tavallaan ekumee-
nista työtä, esimerkiksi lu-
terilaisen kirkon piirissä.
Tässä lähellä on Elimäki,
jossa säännöllisesti joka
vuosi ohjaan kärsimysnäy-
telmän, kuin myös jouluna
jouluvaelluksen eli joulu-
evankeliumin. Nämä ovat
selvästi kirkollisia töitä.
Samoin näytelmäni korpi-
profeetta Elias Hännises-
tä, joka vaikutti Kangas-
niemellä 1800-luvun alus-
sa, tarkastelee aihettaan
hyvin kristillisestä näkö-
kulmasta. Jopa ohjaamani
Maritan tarina Kalevalasta
päättyy kristilliseen näke-
mykseen, sillä siinä kuva-
taan neitsyt Marian ja Jee-
sus-lapsen saapumista pa-
kanuuden keskelle.

Ura alkaa musikaalista
Reijon uran alku sijoittuu
vuoteen 1966 Tampereelle,
jossa hän ohjasi koko
maassa suurta kohua he-
rättäneen hippimusikaalin
Hair. Mutta senkin tarina
kehkeytyi alkujaan kirkol-
lisissa piireissä.

– Tampereen seura-
kuntaan perustettiin ikoni-
maalauskerho joskus
vuonna 1966. Menin sinne
mukaan, ja olin paljon seu-
rakunnan toiminnassa. Sit-
ten kirkkoherra Ihatsu eh-
dotti, että tekisin siellä pi-
dettäville ONL:n kulttuuri-
päiville jonkin näytelmän.
Niin me perustimme näy-
telmäkerhon, joka oli alku-
na Tampereen Pop-teatteril-
le. Vuonna 1969 se teki
Hair-musikaalin ja sen jäl-
keen rock-oopperan Jesus

Christ Superstar. Sieltä olen
työskentelyni aloittanut.

Kotka kutsuu
Reijoa pyydettiin ohjaa-
maan kiistelty rock-ooppe-
ra myös Kotkassa. Tulokse-
na oli, että hänet myöhem-
min, vuonna 1973, kiinni-
tettiin Kotkan kaupungin-
teatteriin, jossa hän on sit-
temmin toiminut lavastaja-
na, ohjaajana ja myös joh-
tajana. Vaikka hän on elä-
mässään joutunut teke-
mään kaikenlaista aina
operetista ja farsseista al-
kaen, ovat teemaltaan kir-
kolliset näytelmät olleet
hänelle tärkeimpiä.

Teatterin jumalattomuus
Reijo toteaa, ettei teatterin
joskus jumalattomalla me-
nolla ole häneen vaikutus-
ta, sillä hän ottaa sen työ-
nä.

– Meillähän on täällä

Kotkassa teatteri ja kirkko
vierekkäin, me olemme
tehneet jopa yhteistyötä.
Kun meillä oli esitettävänä
Dostojevskin Rikos ja ran-
gaistus, tuli seurakunnan
kanttori opettamaan orto-
doksista kirkkolaulua, jota
siinä näytelmässä käytet-
tiin. Olen tehnyt myös kir-
kollisia lavastuksia, esi-

Teatterin ja kirkon vä-
lillä vaikuttaa silti jokin
näkymätön juopa.

– Aina on niitä, jotka
tuomitsevat kaiken sen,
mikä teatterissa sanallakin
eroaa siitä, mihin on totut-
tu. Ehkä kuitenkin kaikille
olisi parempi uskoa niin
kuin lapsi ja yksinkertai-
nen ihminen eikä aina ryh- ➤

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

˘

˘

Minusta orto-
doksisuus on
kokonaisvaltaista
elämää.  Se on
joka hetki tuke-
nasi. Se on kuin
enkeli selkäsi
takana.

ANALOGI 1/2007
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tyä etsimään vain vikoja.

Kirkon sanoman
kampanjointi
Tiedotusvälineet pursua-
vat viihdettä ja mainontaa.
Vaikeatkin asiat halutaan
muokata yksinkertaisiksi
ja helposti vastaanotetta-
vaksi, koska on haluttu
ymmärtää, että tätä mak-
sava yleisö juuri odottaa.
Reijo kuitenkin kavahtaa
ajatusta, että kirkko toteut-
taisi luterilaisen kirkon ta-
paan mainoskampanjoita
aktiivisuuden lisäämiseksi.

– Jos ihminen tuntee
hengellistä tarvetta, niin
hänen tulee itse hakeutua
kirkkoon. Ei häntä tarvitse
houkutella mainoskam-

➤

Ku
lje

...
vähdyttävät tavallisia ih-
misiä, samoin kuorojen
konsertit ja kirkkotaiteen
näyttelyt.

Uskottavuus ja aitous
Jumalanpalveluksen yk-
sinkertaistamiseen Paukku
suhtautuu visualistina ja
estetiikan asiantuntijana
kuitenkin torjuen. Kirkon
sanoma tulee tehdä uskot-
tavaksi kokonaan muilla
tavoin.

– Palveluksia ei tule
yleisön houkuttelemisen
vuoksi yksinkertaistaa.
Sen sijaan tulee mieluum-
min toimia niin, että kaikki
nämä jumalanpalveluksen
asiat tehdään entistä pa-
remmin. Palveluksiin tulee
paneutua ja tehdä ne aina
kunnolla ja loppuun saak-
ka. Kädenliikkeenkin voi
tehdä kauniisti, kaiken tu-
lisi olla huoliteltua, tyyntä,
kaunista ja selkeää. Juma-
lanpalveluspukujen on ol-
tava ryhdikkäitä ja ulko-
asujen huoliteltuja. Siitä
syntyy uskottavuuden vai-
kutelma. Palvelusten koko-
naisuuteen on panostetta-
va, ja jumalanpalvelusten
toimittajien pitää olla tosis-
saan siinä, mitä tehdään.
Myös kirkkosalin siisteys
vaikuttaa osallistujiin.
Tämä kaikki synnyttää
kirkkoyleisössä kunnioi-
tuksen jumalanpalvelusta
ja kirkkoa ja kirkon sano-
maa kohtaan. Silloin kirk-
koon on hyvä tulla, kun se
herättää iloa ja kun ihmi-
nen tuntee puhdistuvansa
ja virkistyvänsä!

Liturgia välittää Jumalan
kauneuden
Reijon mielestä ortodoksis-
ta jumalanpalvelusta ja
teatteriesitystä voi tietyssä
mielessä verrata toisiinsa.
Kummassakin käytetään
samoja elementtejä: puku-
ja, tarpeistoa, efektejä, lau-
lua, seremonioita. Juma-
lanpalvelus on kuin esitys,
joka etenee näytelmän ta-
paan ja jossa tietyt tapah-
tumat seuraavat toisiaan.
Siihen kuuluu paljon draa-
man aineksia: valoja, kynt-
tilöitä, savua. Hän tuntee
arvostavansa asioita, jotka

voi silmillä nähdä ja korvil-
la kuulla.

– Jumala tietää, että
sanoma menee paremmin
perille, kun ihmiset voivat
käyttää kaikkia aistejaan
jumalanpalveluksessa ja
kokea sen kokonaisvaltai-
sesti. Minusta ortodoksi-
suus on kokonaisvaltaista
elämää, joka hetki se on
tukenasi. Se on kuin enkeli
selkäsi takana. Ortodoksi-
nen uskonto on minusta
hellä ja kaunis.

Rukouksesta elämään
Reijo liittää rukouksen sau-
mattomasti hyvään elä-
mään.

– Heti ensimmäiseksi
aamulla, kun herään ja
avaan silmäni, näen ikonin
seinälläni. Täällä kotonani
on joka puolella ikoneita.
Yritän elämässäni toteut-
taa sitä, että olisin hyvä ih-
minen, ymmärtäisin ja
kuuntelisin toisia.

Reijo näkee kuitenkin
myös kritiikin aihetta ny-
kyisessä elämänmenossa,
niin kirkon piirissä kuin
muutenkin.

– Nykyajan ihmisissä,
myös meissä ortodokseis-
sa, on sellainen piirre, että
emme kuuntele toisiamme.
Jokainen vain toimittaa
omaansa ja tuo esiin omaa
itseään. Itsekkyys on pääs-
syt vallalla, ja oikea seu-
rustelukulttuuri on kadon-

panjoilla tai raahata kädes-
tä kirkkoon!

Kirkon sanoman etene-
mistä voi auttaa se, että jo-
kaisella on jokin pelastuk-
sen toivo. Me joudumme
pohtimaan, mihin tämä
elämä päättyy ja mikä on
itse kunkin kohtalo. Erityi-
sesti nykyään maapallon
elämän jatkuminen on
suuri huolenaihe. Kysel-
lään oikeutetusti, miten
meidän käy, kannattaako
olla kristitty tai onko kuo-
leman jälkeistä elämää.
Tämän kaiken kaaoksen
keskellä ihmiset kaipaavat
jotakin varmuutta.

– Tässä olisi kirkolla,
nimenomaan meidän orto-
doksisella kirkollamme,
hyvä mahdollisuus julistaa
kestävää sanomaa. Se tuli-
si osata tarjota oikealla ta-
valla. Suuri kysymys on sii-
nä, miten ihmiset houku-
tellaan kirkkoon. Praasnie-
kat ja niiden ristisaatot sä-

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 merkitykselli-
siä. Eräs tällainen on Hair-
musikaalin loppulaulu Kul-
je valoon, kulje aurinkoon:

”Näin kulkee tuo jouk-
ko / tuossa silmät sulkee, /
ei kukaan kiireissänsä huo-
maa, / käy tuhoon maail-
mamme, / pian tuo aika
päättyy, / niin paljon meitä
petettiin, / liian kauan luo-
tettiin, / että uskoa voi val-
heisiin, / kulje valoon, /
kulje aurinkoon.”

Silti uskonnollisen elä-
myksen kääntäminen teat-
terin kielelle tai näyttämöl-
le on usein haastavaa tai
jopa vaikeaa. Kuvataiteili-
jan on hyvin helppoa toi-
mia kirkon jäsenenä, mut-
ta teatterilainen kuuluu
aina johonkin sellaiseen,
jota ei oteta aivan todesta.
Ajatellaan, että hän vain
näyttelee uskovaista.

– …mitä tuokin synti-
nen täällä tekee? Mutta
olen vain tyytynyt tähän,
ymmärrän heitäkin. Tämä
on juuri minun työtäni.

Kari M. Räntilä

Kuvataiteilijan
on hyvin helppo

toimia kirkon
jäsenenä, mutta

teatterilainen
kuuluu aina johon-
kin sellaiseen, jota

ei oteta aivan
todesta.

Kuuden seura-
kunnan yhteis-
työsopimus
Analogin julkai-
semisesta
a l l e k i r j o i te t t i i n
Helsingissä 8. jou-
lukuuta 2006. Ku-
vassa pöydän oi-
kealla puolella so-
pimusta allekir-
joittamassa (oik.)
isä Markku Toiva-
nen ( Tampere), isä Markus Petsalo (Lappeenranta), isä
Gaius Sahlberg, isä Ion Durac (Turku) ja isä Veikko Lisitsin
(Kotka), vasemmalla (ei kuvassa) isä Markus Aroma (Hä-
meenlinna) ja isä Leo Huurinainen (Hamina). Mukana oli-
vat myös hiippakuntasihteeri, arkkimandriitta Andreas La-
rikka, hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen ja Kotimaa-
lehden 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

Suomessa jokainen ortodoksi on avainasemassa
kirkon tehtävän, mission ja todistuksen, välit-
tämisessä. 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 us-
koon ja elämäntapaan.

Valitettavasti kristillinen kasvatus kirkkomme ai-
kuisväestön kohdalla on lähes musta aukko. Onneksi
yhä harvemmin kuulee sanottavan, ettei ortodoksin
tarvitse lukea kirjoja tai käydä kursseja. Useassa seu-
rakunnassa on kirkkoja tai tsasounia, joiden piirissä
ei ole minkäänlaista systemaattista kirkollista ope-
tusta aikuisille!

On tietysti hyvä, että seurakuntiin syntyy erilai-
sia 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 kan-
nustaa seurakuntia ja kirkkoherroja järjestämään
seurakunnallista opetusta suunnitelmallisesti. Petty-
myksekseni tulokset ovat olleet vähäisiä.

Ikonimaalarit ovat osanneet hyödyntää kansa-
laisopistojen 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 oli-
simme ketään käännyttämässä. Tehtävämme on kui-
tenkin välittää oman kansallisen ja maailmanlaajui-
sen kirkollisen kulttuurimme parhaita elementtejä
ihmisille rakennuspuiksi, kun he etsivät kestävää
elämänperustaa ja toivoa. Tämähän on kansalliselle
kirkolle moraalinenkin tehtävä.

Hyviä esimerkkejä
Tässä tilanteessa on kaksi valopilkkua uuden vuosi-
tuhannen alussa. Ensiksikin Valamon kansanopisto
on jo 20 vuoden ajan tehnyt aktiivista työtä aikuis-
kasvatuksen saralla. Sen opetusohjelma pursuaa
mielenkiintoisia seminaareja ja kursseja, jotka sopi-
vat kirkkomme jäsenille. Varsinkin kirkosta kiinnos-

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 vähem-
mistönä toisuskoisen väestön keskuudessa. Vähem-
mistökulttuurin voimana on toisaalta vahva identi-
teetti ja toisaalta halua aidosti ja ytimekkäästi kertoa
omista periaatteistaan ja näkemyksistään.

tuneet toisuskoiset ihmiset ovat ne jo löytäneet.
Toiseksi, koulujen uskonnonopetuksessa on nyt

kahdessa vuodessa siirrytty kokonaan uuteen aika-
kauteen. Uskonnonopettajat ovat arvokkaalla tavalla
itse aktivoituneet yhdessä opetushallituksen kanssa
tekemään uusia ortodoksisen uskonnon oppikirjoja.
Opettajiemme peräänantamaton ja tulevaisuuteen
suuntautunut ponnistelu uskonnonopetuksen materi-
aalin systemaattiseksi tuottamiseksi on kantanut jo
kymmenen uuden oppikirjan osalta erinomaista sa-
toa, ja lisää on tulossa.

Opettajien työn suunnitelmallisuudesta, sitoutu-
neesta ja pioneerimaisesta ponnistelusta kristillisessä
opetuksessa tulisi seurakuntiemme ja hiippakuntiem-
me pikaisesti ottaa opiksi aikuiskasvatuksessa. Olisi-
ko tämä samalla hiippakuntaneuvostonkin tehtävä-
kenttää?

Sanomattakin on myös selvää, että kristillisen us-
kon ymmärtäminen tiedollisesti ja kokemuksellisesti
on jokaisen ortodoksin yhteinen ihanne. Elinikäinen
oppiminen kulkee käsi kädessä sydämen sivistyksen
ja kirkastumisen kanssa.

Ambrosius

Julkaistu Ortodoksiviestissä 1/07
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Kirkollemme on hyväk-

sytty uusi laki, laki orto-
doksisesta kirkosta

(985/10.11.2006). Laki perus-
tuu hallituksen esitykseen
(HE 59/2006 vp), josta perus-
tuslakivaliokunta antoi lau-
sunnon (28/2006 vp) ja hal-
lintovaliokunta mietinnön
(20/2006/vp). Hallituksen esi-
tys perustui huolelliseen val-
misteluun, ja sen seuraukse-
na esitys läpäisi eduskunnan
lainsäädäntömenettelyn lä-
hes sellaisenaan.

Kirkon asema perustuu
kahteen eri ajatustapaan, ka-
noniseen suhteeseen eku-
meeniseen patriarkaattiin ja
pohjoismaiseen demokrati-
an ihanteeseen. Tämä kaksi-
jakoisuus näkyy myös uudes-
sa lainsäädännössä sekä lais-
sa ortodoksisesta kirkosta
että kirkkojärjestyksessä.

Vanhaa kirkon lainsää-
däntöä pidetään hallituksen
esityksessä ongelmallisena
muun muassa Suomen uu-
den perustuslain kannalta,
jonka mukaan erinäisistä asi-
oista tulee säätää lailla eikä
asetuksella. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi pappien ja
kanttorien asuinpaikan valin-
ta ja heidän palvelussuhtei-

Kirkon uudesta lainsäädännöstä

Varatuomari Yrjö Korhonen arvioi uu-
den kirkkomme lainsäädännön epäon-
nistuneen arvopaperi- ja kiinteistösijoit-
tamisen osalta. Kirkkolakia ja joulukuussa
hyväksyttyä kirkkojärjestetystä tulisikin
nopeasti korjata.

Laki on SUSI
sijoitustoiminnan
kannalta

densa ehdoista määräämi-
nen. Toisaalta kirkkomme ase-
ma suhteessa valtioon katso-
taan perusteiltaan toimivaksi
ja vakiintuneeksi, joten perus-
ratkaisuihin ei ole ollut tarvet-
ta tehdä muutoksia.

Kirkon hallinnon perus-
rakenne, jonka muodostavat
keskushallinto, hiippakunnat
ja seurakunnat, on pääosin
katsottu toimivaksi. Samoin
kanonisen oikeuden sovelta-
mista kirkossamme on pidet-
ty kirkon hallinnossa jatku-
vuuden ja pysyvyyden kan-
nalta hyvänä.

Kirkolliskokouksen osal-
ta nähtiin ongelmaksi, että se
kokoontui säännönmukai-
sesti vain joka kolmas vuosi.
Uudessa laissa onkin säädet-
ty, että kirkolliskokous, jonka
edustajista suuri osa valitaan
kolmen vuoden määräajaksi,
kokoontuu vuosittain. Uudis-
tus on mielestäni perusteltu,
sillä talousarviot on voitava
nyky-yhteiskunnassa tehdä
kalenterivuosittain. Lain 20 §
käsittelee kirkolliskokouksen
tehtäviä. Maallikon kannalta
tärkeimpiä lienevät lain
muutosesityksistä ja kirkko-
järjestyksestä sekä kirkon ta-
lousarviosta päättäminen.

Kirkolliskokoukselle
enemmän valtaa

Kirkon toiminnasta ja hallin-
nosta säädetään asetuksen
sijaan kirkkojärjestyksessä.
Tavoitteena on antaa kirkon
omaa toimintaa ja hallintoa
koskeva norminantovalta
mahdollisimman laajasti kir-
kolliskokoukselle, joten lailla
säädetään vain niitä asioista,
jotka perustuslain mukaan
edellyttävät lain tasoista sää-
telyä1 . Järjestelyn pohjana
on perustuslain 11 §:ssä tur-
vattu uskonnonvapaus, jo-
hon sisältyy kirkon sisäinen
autonomia mukaan lukien
uskonnollisten johtajien,
pappien ja opettajien valin-
ta. Suomen luterilaisen kir-
kon kohdalla on jo aikaisem-
min katsottu mahdolliseksi,
että laissa säädetään kirkon
jäsenyys edellytykseksi kir-
kon tehtäviin valittaville2 .

Pappi, diakoni ja kantto-
ri eivät saa lain 109 §:n mu-
kaan opettaa, liittää saarna-
ansa tai levittää mielipiteitä,
jotka ovat vastoin kirkon tun-
nustusta tai kanonista raken-
netta. Tämän lisäksi heidän
on käyttäydyttävä tehtävis-
sään ja niiden ulkopuolella

asemansa edellyttämällä ta-
valla. Sääntelyllä on merkitys-
tä perustuslain 12 §:n 1 mo-
mentin mukaisen sananva-
pauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta
katsoi, että virkojen (työsopi-
muksien) luonteen mukaista
on, että mainittujen tulee
opettaa ortodoksisen kirkon
opin mukaan, ja vastaavasti
työn vastaanottamiseen liit-
tyy tietoisuus tästä. Valiokun-
ta totesi myös, että kysymys
on perustuslain 11 §:ään liit-
tyvästä kirkon sisäistä auto-
nomiaa koskevasta oikeu-
desta määrätä kirkon opista3 .

Hiippakuntaneuvostot ja
piispan asema

Kirkolliskokous antaa kirkko-
järjestyksen. Kirkon keskus-
ja hiippakuntahallinto on
saatettu aikaisempaa riippu-
mattomammaksi valtiosta
siirtämällä kumpikin kirkon
itsensä ylläpidettäviksi. Toi-
saalta on nähty, että kirkkom-
me tarvitsee rahavaroja, jot-
ka nykymuodossaan tulevat
keskushallinnolle valtion-
apuna. Hiippakuntiin perus-
tetaan hiippakuntaneuvos-
tot, jotka tullevat toimimaan
hiippakunnan ja sen seura-
kuntien toimintaa suunnitte-
levina ja koordinoivina yh-
teistyöeliminä.

Piispan asemaa on vah-
vistettu mm. siten, että seura-
kunnan vuotuinen talousar-
vio on toimitettava ennen
vahvistamista piispalle lau-
sunnon antamista varten.
Tämä yksityiskohta tullee
otetuksi huomioon siten, että

8 ANALOGI 1/2007
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piispalle varataan esimerkik-
si kaksi viikkoa lausunnon
antamista varten. Jos lausun-
toa ei ole tässä ajassa saatu,
voitaneen talousarvio vahvis-
taa4 . Toisaalta on kai selvää,
että seurakunnan tavan-
omaisista poikkeavista hank-
keista on neuvoteltava etukä-
teen piispan kanssa. Ei liene
tarkoitettu, että piispa tutkisi
tarkoin kunkin seurakunnan
talousarvion lyhyessä ajassa.
On myös selvää, että vähän-
kin pitempään virassaan toi-
minut piispa saa näiden lau-
sunnonantotilaisuuksien
myötä lisää ammattitaitoa.

Valtuusto valitsee papit
ja kanttorit

Seurakunnissa kirkkoherran
valinta tapahtuu jatkossakin
vaalilla, mutta muut papit ja
kanttorit valitsee seurakun-
nanvaltuusto. Seurakunnan-
kokous on lakkautettu. Uu-
den lain 8 §:n 1 momentin
säännöksen mukaan seura-
kunnat voivat tehdä sopi-
muksia tehtäviensä hoitami-
sesta yhteisesti. Saman §:n 2
momentin mukaan seura-
kunta voi sopimuksen perus-
teella hoitaa (yksilöidyn) teh-
tävän myös toisen seurakun-
nan puolesta. Tavoitteena
ovat olleet organisaatioltaan
ja hallinnoltaan kevyet yh-
teistoimintamuodot5 . Ratkai-
su on perusteltu.

Oman kirkkomme kan-
nalta lain 9 §:n säännös kap-
peliseurakunnista on luonte-
va. Hallituksen esityksen pe-

rustelujen mukaan (s. 19) on
selvää, ettei kappeliseura-
kuntaa voi perustaa kielelli-
sellä perusteella, vain alueel-
linen peruste on mahdolli-
nen.

Henkilöstö
työsopimussuhteeseen

Keskeisiin muutoksiin kuuluu
myös se, että kirkon ja seura-
kuntien koko henkilöstö on
jatkossa työsopimussuhtees-
sa ja sen mukaisessa työsuh-
teessa. Työsuhde edellyttää,
että työn tekeminen sopi-
muksen tarkoittamassa työs-
sä alkaa. Työsuhteen ehdois-
ta sovitaan kirkkoa ja seura-
kuntia työnantajana edusta-
van kirkollishallituksen ja
työntekijöiden yhdistyksen
tai yhdistysten välisellä työ-
ehtosopimuksella. Järjestely
näyttää toimivalta, sillä
useinkaan seurakunnilla ei
ole asiantuntemusta työeh-
tosopimusten tekemisestä.
Ratkaisuun vaikutti muun
muassa se, että virkasuhteen
ja työsopimussuhteen erot
ovat käytännön työelämän
kannalta vähäiset, ja se, ettei
pienessä kirkossa tarvita eri
järjestelmiä palvelussuhtei-
den laadun vuoksi6 . Palkka-
usta voitaneen myös porras-
taa tehtävien vastuun ja työ-
määrän mukaan.

Hallituksen esityksen
mukaan valtion suoraan
maksamien kulujen sijaan tu-
lee valtionapu, jota tarkiste-
taan hintojen muutoksien
mukaisesti. Lisäksi kirkko saa

muuta valtionapua.

Kirkollishallitus valvoo

Ortodoksisesta kirkosta an-
netun lain 33 §:n 2 momen-
tin mukaan ”Kirkollishallitus
valvoo kirkon etua, edustaa
kirkkoa ja käyttää sen puhe-
valtaa, jollei tässä laissa tai
kirkkojärjestyksessä toisin
säädetä”. Tämä on selvä pää-
sääntö. Toimivallan käyttö
jaetaan lain 35 §:n mukaan
työjärjestyksessä. Lain 37 §:n
mukaan kirkon keskusrahas-
to on kirkon yhteinen rahas-
to, jonka tuloja käytetään kir-
kolliskokouksen vahvista-
man talousarvion rajoissa.
Kyseisiä menoja ovat kirkon
yhteisen hallinnon menot,
hiippakuntien menot, mui-
den kirkon yhteisten tehtävi-
en menot, eläke- ja perhe-
eläkemenot, seurakuntien,
luostareiden ja kirkon tehtä-
vää edistävien yhteisöjen tu-
keminen sekä muihin lakiin
ja sitoumuksiin perustuvan
kirkon menot. Menoja on siis
monenlaisia.

Hallituksen esityksessä7

todetaan, että kirkon keskus-
ja hiippakuntahallinnossa on
yhteensä 46 työntekijää. Seu-
rakuntien palveluksessa on
yhteensä 173 työntekijää.
Kirkkomme on kokonaisuu-
tena ainakin 219 työntekijän
yhteisö. Näin ajatellen kirk-
komme on aikamoinen työn-
antaja. Lisäksi tulevat eläk-
keensaajat. Tämän henkilö-
kunnan palkkojen ja eläkkei-
den maksaminen vaatii pal-
jon rahaa. Tällaisen rahavir-

ran ohjailu vaatii siis selviä
pelisääntöjä. Esityksessä to-
detaan kirkollishallituksen,
hiippakuntien ja ortodoksi-
sen seminaarin vuoden 2006
yhteenlasketuksi määrära-
haksi 1,809 miljoonaa euroa
ja avustukseksi kirkon eri
seurakunnille vastaavasti 152
000 euroa.8

Keskusrahaston tehtävät

Tehtäviään varten kirkolla on
keskusrahasto. Kirkon kes-
kusrahaston tuloja käytetään
esityksen mukaan kirkollis-
kokouksen vahvistaman ta-
lousarvion rajoissa kirkon yh-
teisen hallinnon ja hiippa-
kuntahallinnon menoihin
sekä muiden kirkon yhteis-
ten tehtävien hoitamiseen.
Lisäksi keskusrahastosta
maksetaan ennen vuotta
1994 voimassa olleen eläke-
järjestelmän piiriin siirtymä-
säännöksen nojalla jäänei-
den henkilöiden eläkkeet ja
perhe-eläkkeet. Keskusrahas-
ton varoista voidaan myös
tukea seurakuntia, luostarei-
ta ja kirkon tehtävää edistä-
viä yhteisöjä.9

Ortodoksisesta kirkosta
annetun lain 37 §:n mukaan
kirkon yhteinen talous muo-
dostuu yksinomaan keskus-
rahastosta.10  Kukin seura-
kunta maksaa keskusrahas-
tomaksua tuloverolakiin
(1535/1992) perustuvan ve-
rotusoikeutensa perusteella
seurakunnan jäsenten vero-
tettavan tulon mukaan (38 §).
Hallituksen esityksen mu-
kaan (s. 27) kunkin seurakun- ➤
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Laki on susi...
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nan määräämän kirkollisve-
roprosentin suuruus ei vaiku-
ta verotulon perusteella mää-
rättävään keskusrahastomak-
suun. Verotettavasta tulosta
maksettava keskusrahasto-
maksu on kirkolliskokouksen
määräämä prosenttiosuus.

Kirkkolakimme 38 §:n 1
momentin toisen kohdan
mukaan jokainen seurakunta
ja luostari suorittaa tulovero-
lain mukaisesta pääomatu-
lostaan kirkolliskokouksen
vahvistaman osuuden. Kirk-
ko-järjestyksessä voidaan
säätää, että tietyt pääomatu-
lon lajit otetaan keskusrahas-
tomaksua määrättäessä huo-
mioon vain osittain.11

Tuloveron eri lajeja

Tuloverolain 32 §:n mukaan
veronalaista pääomatuloa on
omaisuuden tuotto, omai-
suuden luovutuksesta saatu-
voitto ja muu sellainen tulo,
jota varallisuuden voidaan
katsoa kerryttäneen. Pää-
omatuloa on muun ohessa
korkotulo, osinkotulo, vuok-
ratulo, voitto-osuus, metsäta-
louden pääomatulo, maa-ai-
neksista saadut tulot ja luo-
vutusvoitto. Pääomatuloa on
myös jaettavan yritystulon ja
yhtymän osakkaan tulo-
osuuden pääomatulo-osuus.
Saman lain 33 §:n mukaan
korko ja muu siihen rinnas-
tettava hyvitys pääomalle on
veronalaista pääomatuloa.
Vielä lain 33 a – 34 d §:ssä on
säädetty osinkotulo veron-
alaiseksi.

Tuloverolaissa lähdetään
sekä ansio- että pääomatulo-

jen nettoverotuksesta, eli tu-
lonhankkimiskulut ovat vä-
hennyskelpoisia. Ansiotulo-
jen verotuksessa näissä vä-
hennyksissä on rajoituksia
mutta pääomatulojen vero-
tuksessa ei. Myös korot ovat
vähennettävissä sijoitustoi-
minnassa.

Keskusrahastomaksun
määräytyminen

Uuden lain 38 §:n 1 momen-
tin 2 kohdan loppuosassa to-
detaan, että kirkkojärjestyk-
sessä voidaan säätää, että tie-
tyt pääomatulon lajit otetaan
keskusrahastomaksua mää-
rättäessä huomioon vain
osittain. Hallituksen esityk-
sessä (s. 28) sanotaan, että
nykyisin seurakunnat saavat
vähentää keskusrahasto-
maksun perusteena olevista
pääomatuloistaan verot, lai-
nojen korot ja lainaehtoihin
sidotut kuoletukset sekä val-
tion verotuksessa hyväksyt-
tävät vähennykset. Ehdotuk-
sen mukaan näitä vähennyk-
siä ei tehtäisi. Koska luonnol-
listen vähennysten laskemi-
nen ja kohdistaminen on var-
sin tulkinnanvaraista, kirkol-
lishallitus ehdotti, että mak-
sun perusteeksi otettaisiin
puhtaan pääomatulon sijas-
ta pääomatulo, josta ei ole
tehty vähennyksiä. Koska
vuokra- ja metsätulosta ai-
heutuu keskimääräistä
enemmän kuluja, kirkollisko-
kous ehdotti kuitenkin, että
näistä tuloista otettaisiin
maksua määrättäessä huo-
mioon vain 70 prosenttia. Itse
säätäminen tarkoitettiin kirk-

kojärjestyksen tasolle, joka
myös on toteutunut.

Kirkkojärjestyksessä
ajatusvirhe

kirkkojärjestykseksi 53 §:n toi-
sen momentin perustelujen
viimeisenä virkkeenä lausu-
taan (s. 26): ”Näin vuokra- ja
metsänmyyntituloa määritel-
täessä tulee huomioitua ne
keskimääräiset kulut, joita ei
ole muista pääomatuloista”.
Käsitykseni mukaan lainat-
tuun lauseeseen sisältyy aja-
tusvirhe. Minun tiedossani ei
ole palkkatyötä lukuun otta-
matta sellaisia laillisia tulon-
hankintatapoja, joissa kulut
jäisivät yleisesti 30 prosent-
tiin tulosta. Poikkeuksellisesti
tämä luonnollisesti on mah-
dollista.

Seurakunnat eriarvoisia

On selvää, että tuloverolain
32 §:ssä tarkoitettu järjestel-
mä poikkeaa kirkkojärjestyk-
sen 53 §:ssä säädetystä. Jos
ajatellaan keskusrahasto-
maksua kirkkokunnan jäsen-
maksuna, ei järjestelyä voita-
ne pitää perustuslain eikä
lainvastaisena. Sen sijaan on
ainakin se kysymys oikeutet-
tu, miten kiinteistön myyntiä
ja arvopaperisijoittamista
kohdellaan omaisuuden suo-
jan kannalta verrattuna
vuokra- ja metsänmyyntitu-
loon. Eri seurakuntia kohdel-
laan arveluttavasti eri tavoin.
Tähän asti noudatettua pe-
rustetta 15 %:n nettotulosta
verrattuna uuteen 15 pro-

senttiin kauppahinnasta voi-
taneen luonnehtia konfis-
kaatioksi eli menettämisseu-
raamukseksi ilman laissa sää-
dettyä perustetta. Jos kysy-
myksessä on ”jäsenmaksu”, se
on poikkeuksellisen kova!

LASKUESIMERKKI

Jos lasketaan 100 €:n tulos-
ta 15 %:n keskusrahasto- eli
”jäsenmaksu”, niin tulos on 15
€. Jos 100 €:n tulosta hyväk-
sytään vähennykseksi 30 %,
niin 70 €:n tulosta 15 % on
10,5 €. Tavallisesti voidaan
arvioida kuluiksi 80–90  % tu-
lojen määrästä. Jos tuloksi jää
esimerkiksi 20 €, niin siitä 15
% on 3 €. Esimerkiksi 40 %:n
hankintameno-olettamalla
100 €:n tulosta jää 60 € ”ve-
ron tai jäsenmaksun” perus-
teeksi, ja siitä 15 % on 9 €.

Lainojen korot eivät
vähennyskelpoisia

Aikaisemmin, ennen vuotta
2007, seurakunnat saivat vä-
hentää keskusrahastomak-
sun perusteena olevista pää-
omatuloistaan verot, lainojen
korot ja lainaehtoihin sidotut
kuoletukset sekä valtion ve-
rotuksessa hyväksyttävät vä-
hennykset. Näitä vähennyk-
siä ei enää tehdä. Kuoletus-
ten osalta lainsäädäntö on
osittain kunnossa, lainojen
korkojen osalta ei. Kuoletuk-
set otetaan yleisesti verotuk-
sessa huomioon poistojen
kautta. Jos seurakunta joutuu
lainaamaan rahaa palkkojen
maksuun tai muuhun juokse-
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Seuraavassa numerossa tarkastellaan vielä uutta
lainsäädäntöä seurakuntien kannalta. Ortodoksinen
kirkollishallitus antaa silloin myös vastineensa
varatuomari Korhosen näkemyksiin.

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. Yhteistoimin-

nasta 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 tarkistamis-
ta Tilastokeskuksen laskeman tuk-
kuhintaindeksin mukaisesti. Lisäksi
HE:ssä on katsottu, että kysymykses-
sä on harkinnanvarainen valtion-
avustus, johon sovelletaan valtion-
avustuslakia 688/2001.
9 Näin voidaan tehdä joko suorina

avustuksina tai erityisistä syistä
myös korollisen tai korottoman lai-
nan muodossa. Tästä avustuksesta
päätettäessä tulee ottaa huomioon
lain 2 §:n ja seurakunnan 44 §:n mu-
kaiset tehtävät.
10 HE 59/2006 s. 27.
11 Lisäksi saman pykälän 3 mo-

mentissa on verolainsäädännöstä
lainattu ”veronkiertosäännös”.
12 TVL 32 §: Omaisuuden luovutuk-

sessa saatu voitto.
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vaan maksujen hoitoon, se
yleensä on kriisissä. Kriisiä ei
auteta eväämällä keskusra-
hastomaksusta vähennyskel-
poinen korkomeno ja muut
vähennyskelpoiset lainan ku-
lut. Poistot kohdistuvat histo-
rialliseen hankintamenoon.
Ne ovat verraten jäykästi jak-
sotettavissa.

Edellä lausutusta riippu-
matta olen sitä mieltä, että
kun kiinteistöjä luovute-
taan12  tai kun sijoitetaan ar-
vopapereihin, voidaan myyn-
tituloista vähentää välitys-
palkkiot ja arvopapereiden
hankintamenot, sillä vasta
näiden erotusta voi käsityk-
seni mukaan pitää sellaisena
tulona, josta keskusrahasto-
maksu voidaan suorittaa.

Arvopaperisijoittamisen
ongelma

Voitaneen arvioida, että arvo-
paperisijoittamisessa seura-
kunta saa pankin tai muun
välittäjän toimeksiannon jäl-
keen keskimäärin 10 prosen-
tin luokkaa olevan myyntivoi-
ton. Kun toimintaa jatketaan,
ostetaan myytyä arvopaperia
aikaisintaan sitten, kun sen
hinta kuluineen on ensim-
mäisenä myydyn arvopape-
rin ostotasolla. Tämän jälkeen
odotetaan jälleen kurssien
nousua. Näin arvopaperei-
den hankintamenot ylittävät
reilusti sen keskimääräisen
kulun, mikä esimerkiksi met-
sänmyyntitulosta on laissa
otettu kaavamaisesti huomi-
oon. Lisäksi arvopapereihin
sijoittamisen kuluista saa
aina tositteen. Vaikuttaa siltä,

että koko ongelmaa ei ole
mielletty.

Jos sijoitussalkun osalta
otetaan tulona huomioon
realisoitumaton arvon nou-
su, eli myymättä olevien
osakkeiden listahinta, niin en
voi käsittää tätä enkä usko,
että sitä on edes tarkoitettu.
Tätä vastaa se, ettei osakesi-
joittamisessa ainakaan kovin
helposti voida hyväksyä rea-
lisoitumatonta arvonalen-
nusta vähennykseksi. Tämä
saattaa vaikuttaa myös osak-
keiden arvostukseen seura-
kunnan tilinpäätöksessä.

Metsänmyyntitulossakin
olisi erotettava pystykauppa
ja hankintakauppa, vaikka
tuskinpa esimerkiksi pap-
pimme ryhtyvät metsätöihin
seurakuntien metsissä.

Ongelmaa ei ole
mielletty

On syytä erityisesti korostaa,
että sijoitussalkun tuotto on
hyvä, jos se on 10 % pääomal-
le. Vain poikkeuksellisissa
oloissa sen voidaan olettaa
nousevan 30 %:iin. Tämäkin
osoittaa, että ongelmaa ei ole
ilmeisesti mielletty. Toisena
esimerkkinä voitaneen esit-
tää, että korkoa korolle laski-
en sijoituspääoma kaksinker-
taistuu kahdeksassa vuodes-
sa, 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 vaik-
kapa 0,4 % (pankki ei yleensä

nykyisin itse kanna korkoris-
kiä), niin vuotuinen velan kor-
ko on 3,9 %:n mukaan 19.500
euroa. Tämän suuruusluokan
summa on seurakunnan mak-
settava vuosittain. Vuotuisen
tavoiteinflaation ollessa 2 % ei
voida olettaa inflaation hoita-
van velkaa pois. Jos ajatellaan,
että on hankittu osakeyhtiön
omistama kiinteistö, niin osak-
keista ei yleensä voida tehdä
poistoja. Yleisesti ottaen ei voi-
da ajatella, että investointeja
ei voisi keskusrahastomaksus-
sa ottaa lukuun. Jos tällä tiellä
aiotaan pysyä, niin pääomatu-
losta voidaan mielestäni periä
vain jonkinlainen muodolli-
nen jäsenmaksu, esimerkiksi
2.000 – 5.000 euroa seurakun-
taa kohden.

Kirkon lakia ja
kirkkojärjestystä
muutettava

Toivomukseni onkin, että kir-
kollishallitus perehtyy tähän
asiaan ja antaa ohjeet, joiden
mukaan voidaan käytännössä
elää. Arvopaperisijoittamisen
kannalta laki on susi. Samaa
voidaan sanoa kiinteistösijoit-
tamisesta. Mielestäni on pe-
rusteltu aihe harkita kirkon
lain ja kirkkojärjestyksen
muuttamista. On otettava
huomioon, että arvopaperisi-
joittaminen on pitkäjänteistä

toimintaa, jonka tarkoituk-
sena saattaa olla esimerkik-
si kirkkorakennuksen kun-
nostamiseen käytettävien
varojen hankinta. Seurakun-
nan sijoitussalkun hoitoa
voitaneen arvioida samoin
kuin vakuutusyhtiöilläkin.
Silloin salkun tuoton on ol-
tava lyhyellä ajanjaksolla
(esimerkiksi kalenterivuo-
den aikana) perusteltavissa
samoin kuin yli ihmisiän.
Käytännössä kumpikin vaa-
timus on kauniisti sanottu-
na haastava.

Kirkon uudesta lainsäädännöstä
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Miten tämä näkyy
käytännössä? Kir-
kolliskokoukset

järjestetään tästä lähtien
vuosittain aina marras-
kuun lopussa. Kirkollisko-
kousedustajan kausi on
edelleen entisen mittainen
eli kolme vuotta. Uutta kui-
tenkin on se, että enää ei
ole valmisteluvaliokuntaa,
joka perehtyisi asioihin en-
nakkoon ja toisi jokaisesta
asiasta lausuntonsa kirkol-
liskokouksen muille valio-
kunnille niiden käsittelyä
ja päätösesityksiä varten.
Nyt kirkollishallitus antaa
asiat suoraan valiokunnil-
le, jotka voivat käydä esi-
tyksiä läpi jopa kirkollisko-
kousten välisenä aikana.
Tämä varmasti nopeuttaa
asioiden käsittelyaikaa kir-
kolliskokouksissa.

Vastuu kirkon jäsenillä
Kirkolliskokous voi nyt it-
senäisesti kehittää kirkko-
kunnan toimintaa. Sen tu-
lee myös päättää kirkko-
kunnan taloudesta, johon
se saa ainoastaan tukea
valtiolta vuosittain. Se ai-
nakin nyt on entisten mak-
sujen suuruinen indeksiko-
rotuksella nostettuna. Kai-
ken muun rahoituksen jou-
tuu kirkkokunta kerää-
mään jatkossakin seura-
kunnilta. Toisin sanoen
vastuu kirkkomme hyvin-
voinnin kehittämisestä on
yksin meidän, kirkon jä-
senten – piispojen ja kir-
kollishallituksen sekä hiip-
pakuntien palkkoja ja toi-
mitiloja myöten.

Kirkko
päättää nyt
omista
asioistaan

Suomen ortodoksisen kirkon historiassa on
tapahtunut vuoden vaihteessa erittäin suuri
muutos. Kirkkomme on saanut uuden kirkko-
lain ja kirkkojärjestyksen. Seppo Salpakari
Lappeenrannasta kirjoittaa, että nämä yhdes-
sä ovat saaneet aikaan sen, että kirkkomme
pystyy nyt varsin suuressa määrin itse päättä-
mään omista asioistaan oman kirkollisko-
kouksemme päätöksillä.

Seurakuntien hallin-
toon uudella lainsäädän-
nöllä kirkkojärjestyksineen
on myös vaikutusta. Val-
tuusto valitaan nyt neljäksi
vuodeksi. Seuraavan ker-
ran se tapahtuu jo ensi syk-
synä. Valtuustoon voidaan
valita puheenjohtajaksi
joku muukin kuin kirkko-
herra, vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston vaalissa tulee
olemaan vaalialueet halut-
taessa myös alle 5000 hen-
gen seurakunnissa. Näissä
valtuutetut valitaan seura-
kunnan vaalialueitten jä-
senmäärien suhteessa. Ää-
nestyskäyttäytyminenkin
muuttuu hieman, sillä vaa-
lialueella asuva saa äänes-
tää vain oman vaalialueen-
sa ehdokkaita siinä suh-
teessa kuin siltä alueelta
valitaan valtuutettuja. Seu-
rakunnan neuvoston jä-

senmäärässä on alaraja
kirkkoherran ja pääkirkon
isännöitsijän lisäksi neljäs-
sä jäsenessä, jotka toimi-
vat koko nelivuotiskauden.
Neuvoston kokouksiin saa
osallistua virassa olevista
muista papiston ja kantto-
reiden jäsenistä ennak-
koon valittuna vain yksi
kirkkoherran lisäksi – hän-
kin puheoikeudella.

Hiippakuntaneuvostot
vielä arvailujen varassa
Uutena asiana lakiin tuli
hiippakuntaneuvostot. Nii-
den toiminta on vielä ar-
vailujen varassa, koska
niillä ei ole olemassa mi-
tään päätösvaltaa. Toimin-
nan suunta tulee riippu-
maan varmasti hiippakun-
nan piispasta. Aluksi tällä
elimellä ei ole paljon tehtä-
vää, mutta uskallan väit-

tää, että sen määrä tulee
jatkossa kasvamaan. Toi-
saalta hiippakuntaneuvos-
to tulee olemaan varmasti
merkittävässä asemassa,
kun mietitään eri seura-
kuntien välistä yhteistoi-
mintaa. Tähän asiaan pitää
kiinnittää entistä enem-
män huomiota, sillä Hel-
sinkiä lukuun ottamatta
meidän hiippakuntamme
muut seurakunnat ovat sen
verran pieniä, että ne eivät
tule jatkossa selviämään il-
man toisiaan – ilman tois-
ten kanssa tehtävää yhteis-
työtä eri hallinnon aloilla.
Pienimpien seurakuntien
yhdistäminen muissa hiip-
pakunnissa se on jo tosi-
asiaa. Myös hiippakuntien
välistä yhteistyötä tulee
kehittää, ettei jouduta talo-
udellisen pakon sanele-
maan hiippakuntienkin
yhdistämiseen.

Uuteen lakiin ja kirk-
kojärjestykseen kannatta
paneutua, sillä ne ovat sel-
keälukuiset ja niistä saa
kyllä selvän, miten kirkko-
kunnassamme tulee toi-
mia. Varsinkin seurakun-
tien luottamushenkilöille
nämä asiakirjat ovat erit-
täin tarpeellista ja kehittä-
vää luettavaa.

Seppo Salpakari
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palveluksen psalmitekstis-
sä sanotaan: “Herran on
maa ja kaikki mitä siinä
on, maanpiiri ja ne, jotka
siinä asuvat”. Pyhä Maksi-
mos sanoo, että ihminen
on mikrokosmos, pienois-
maailma. Jumala on anta-
nut hänelle tehtävän yh-
distää aineen ja hengen
maailma, taivas ja maa.
Kuinka olemme tässä teh-
tävässä onnistuneet?

Paratiisi ja maailma
Paratiisi ja maailma ovat
neljäs sanapari, jonka
Maksimos antaa. Hautaus-
palveluksen veisu kuvaa
paratiisin valoisaksi, vihe-
riöiväksi ja rauhalliseksi
paikaksi, josta ovat paen-
neet kipu, suru ja huoka-
ukset. Syntiinlankeemuk-
sessa ihminen joutui pois
paratiisillisesta olotilasta
maailmaan, jossa hän tuli
myös kuolemalle alttiiksi.
Jumalan kuva ihmisessä

Hengellistä opetusta

Pyhittäjä Maksimos
Tunnustaja luettelee
viisi vastaparia, jot-

ka ihmisen tulisi elämäs-
sään ratkaista. Nämä ovat
Jumala ja luomakunta, äly
ja aistit, taivas ja maa, pa-
ratiisi ja maailma sekä
mies ja nainen. Maksimos
opettaa, että maailmassa
vallitseva synti on kärjistä-
nyt vastapareja niin, että
ihminen ei omin avuin ky-
kene niitä ratkaisemaan.
Voimme kuitenkin ottaa
vastaparit oppaiksemme
yrittäessämme vastata py-
hän Andreaksen huudah-
dukseen.

Jumala luomakunnassa
Jumala ja luomakunta ovat
ensimmäinen pari. Millai-
sen aseman Jumala on saa-
nut meidän elämässämme?
Jo lapsena olemme saaneet
opetusta siitä, että meillä
on taivaallinen Isä, joka on
kaikkivaltias. Paaston aika-
na kysymme itseltämme,
olemmeko eristäneet Ju-
malan elämämme ulko-
puolelle tai olemmeko va-
ranneet hänelle vain sivu-
komeron, jossa voimme
käydä häntä tapaamassa
sunnuntaisin?

Luomakunta on annet-
tu käyttöömme. Suuri kiu-
saus on siinä, että hallit-
semme luomakuntaa kuin
se olisi vain raaka-aineva-
rasto. Jumalan luomistyö
kuitenkin jatkuu edelleen.
Jumala kommunikoi mei-
dän kanssamme luoma-
kunnan kautta, ja koko
luomakunta kertoo Luojas-
taan.

Järki ja aistit
Jumala loi ihmisen omaksi
kuvakseen ja kaltaisek-
seen. Pyhä apostoli Paavali
sanoo, että ihminen koos-
tuu ruumiista, sielusta ja
hengestä. Ruumis on mei-
dän lihallinen hahmomme
ja materiaalinen olomuo-
tomme. Ihmisellä on myös
sielu, joka tarkoittaa kaik-
kea sitä, mikä tekee meistä
eläviä, havaitsevia ja tunte-
via persoonia. Lisäksi meil-
lä on tietoisuus, järjellinen
sielun osa, jolla on kyky
ajatella ja edetä johdonmu-

Vastaparit
paasto-oppaina
Suuren paaston ensimmäisellä viikolla
ortodoksisissa kirkoissa luetaan pyhän

Andreas Kreetalaisen Suurta katumus-
kanonia. 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, ”Ju-
malan henkäyksen”. Hen-
gellään ihminen kykenee
lähestymään Jumalan ian-
kaikkisia totuuksia. Pyhä
Iisak Syyrialainen kutsuu
hengellistä ymmärrystä
”yksinkertaiseksi tiedoksi”.
Koska ihmisellä on ratio-
naalinen ja älyllinen sielu
sekä hengellinen ymmär-
rys, hän voi tehdä valintoja
hyvän ja pahan välillä.
Näitä valintojamme jou-
dumme pohtimaan paasto-
kilvoituksessa.

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

turmeltui; se himmeni,
mutta ei koskaan koko-
naan kadonnut.

Jokaisessa lähimmäi-
sessämme kohtaamme Ju-
malan kuvan ja heijastuk-
sen myös paratiisista. Tul-
lessaan toisen kerran maan
päälle Kristus kysyy: ”An-
noitko ruokaa, kun minun
oli nälkä, annoitko juota-
vaa, kun olin janoissani,
otitko luoksesi, kun olin
koditon, vaatetitko minua,
kun olin alaston, kun olin
sairas ja vankilassa, kävit-
kö minua katsomassa?”
Kristus siis kysyy: ”Näitkö
Jumalan kuvan lähimmäi-
sessäsi vai käänsitkö kat-
seesi pois?”

Mies ja nainen
Viidentenä pyhä Maksimos
tuo eteemme miehen ja
naisen. Jumalan luomis-
työn rakkaus tulee ilmi sii-
nä, että hän loi molemmat
– ei vain toista. Jumala
näki, että ilman toista rak-
kaus muuttuu itserakkau-
deksi. Rakkaus kuolee, jos
se koteloituu meidän sisäl-
lemme; se näivettyy, jos se
ei löydä kanavaa meidän
ulkopuolellemme. Jumala
loi miehen ja naisen, jotta
he Jumalan rakkauden yh-
distäminä jatkaisivat Ju-
malan luomistyötä maail-
massa.

Miehen ja naisen liitto
on kuva myös suuremmas-
ta rakkauden siteestä –
Kristuksen ja kirkon liitos-
ta. Rakkaus on side, joka
pitää kirkon koossa ja elä-
vänä aina Kristuksen toi-
seen tulemiseen asti.

Tiedon yksinkertaisuus
“Sieluni, sieluni, nouse, oi
miksi nukut!” Mitä enem-
män meillä on mahdolli-
suus osallistua kirkon
paastonajan palveluksiin,
sitä syvemmälle voimme
päästä siihen ”yksinkertai-
seen tietoon”, josta pyhä
Iisak Syyrialainen puhuu.
Se on hengellistä ymmär-
rystä, joka pyhittää mei-
dät, kohottaa sielumme ja
yhdistää meidät iankaikki-
seen Jumalaan.

Isä Markku Toivanen
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Kuoleman tapahdut-
tua vainajaa hoita-
nut lääkäri kirjoittaa

kuolintodistuksen. Toisi-
naan kuolinsyyn selvittä-
minen edellyttää ruumiin-
avausta, ja se saattaa vii-
vyttää todistuksen kirjoit-
tamista.

Omaisten on syytä ot-
taa ensimmäiseksi yhteys
pappiin. Pappi antaa tar-
peellisia neuvoja hautauk-
sen järjestämiseksi. Hänen
kanssaan sovitaan hauta-
uksen ajankohdasta. Pappi
varaa mielellään keskuste-
luaikaa omaisille.

Omaisten ei tule sopia
hautauksen ajankohtaa
hautaustoimistossa, ennen
kuin asiasta on sovittu
hautauksen toimittavan
papin kanssa. Ortodoksi-
sissa seurakunnissa papis-
toa on rajallinen määrä.
Seurakuntien alueet ovat
kuitenkin varsin laajoja, ja
kirkollisia toimituksia on
paljon.

Omaisten toivomana
ajankohtana papeilla saat-
taakin jo olla sovittuna
muita toimituksia. Näin
käy varsinkin, jos hautaus-
päiväksi toivotaan lauan-
taita. Hautaus voidaan toi-

Orto-
doksinen
hautaus-
käytäntö

Ortodoksisten
hautaustapojen suh-
teen esiintyy joskus
epätietoisuutta. Seuraa-
vassa artikkelissa isä
Heikki Honkamäki
käsittelee hautaukseen
liittyviä asioita.

mittaa muunakin viikon-
päivänä. Tällöin papilla ja
kanttorilla on paremmin
aikaa tulla myös muistoti-
laisuuteen.

Kun hautauksen ajan-
kohdasta ja paikasta on so-
vittu papin kanssa, omai-
set ottavat yhteyttä halua-
maansa hautaustoimis-
toon. Hautaustoimistot
hoitavat mm. hautapaik-
kaan liittyvät asiat sekä
avustavat tarvittaessa
muistotilaisuuden sekä ns.
paperiasioiden järjestämi-
sessä.

Vainajan valmistaminen
arkkuun
Vainajan laittaminen ark-
kuun on perinteisesti kuu-
lunut omaisten tehtäviin,
mutta nykyään asiasta
huolehtivat hautaustoimis-
tot. Omaisilla on kuitenkin
oikeus olla mukana vaina-
jan laittamisessa.

Perinteen mukaan or-
todoksivainaja tulisi pestä.
Pesun jälkeen vainajan
kaulaan asetetaan risti ja
hänet puetaan juhlavaat-
teisiin:

Naisvainajalle puetaan
alusvaatteet, mekko, sukat
ja kengät sekä huivi. Mies-

Ortodoksisen piispainkokouksen vuonna 1955 käyt-
töön 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 tot-
tumuksia. Kuluneiden vuosikymmenten aikana kirjan teks-
tejä on muokattu kunkin ajankohdan tarpeisiin.

Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto (OKJ) on
päättänyt aloittaa nykyisen Vigilia-kirjan uudistustyön. Tä-
hän antaa hyvän lähtökohdan se, että uusi Psalttarin krei-
kankielisen Septuagintan mukainen suomennos on val-
mis. Psalmien suomennos on keskeinen teos muidenkin
jumalanpalvelustekstien ja sävelmistön uudistamisen kan-
nalta.

OKJ on nimennyt käännös- ja toimitustehtävään ko-
mitean, jonka puheenjohtaja on Joensuun piispa Arseni.
Komitean sihteerinä ja kreikan kielen kääntäjänä toimii TM
Kari M. Räntilä ja käytännöllisen liturgiikan ja slaavin kie-
len asiantuntijana isä Sergius Colliander. Tarvittaessa työ-
ryhmää voidaan täydentää muilla jäsenillä ja pyytää asian-
tuntijalausuntoja.

Ehtoo- ja aamupalveluksen, puoliyöpalveluksen ja vä-
häisen ehtoopalveluksen sekä prokimenien ja ylistysvei-
sujen 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 piispainkoko-
uksen nimeämille tahoille ennen kirjan virallista julkaise-
mista.

Vigilia-kirja uudistuu
Papin käsikirja ilta- ja
aamupalveluksista
valmisteilla
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vainajalle puetaan alus-
vaatteet, kauluspaita, sol-
mio, puvun takki ja hou-
sut, sukat ja kengät.

Pukemisen ja pesemi-
sen tarkoituksena on val-
mistaa vainaja kristillisen

Arkku avoinna kirkossa
Ortodoksisen hautaustoi-
mituksen keskeinen piirre
on, että arkku on avoinna
hautaustoimituksen ajan.
Avoin arkku saattaa herät-
tää omaisissa hämmennys-

Tämä artikkeli perustuu osittain
Analogissa 2/2002 julkaistuun
tekstiin.

Katepalttina.
Kuva: Leena Lomu

Vainajan otsapanta. Kuva: Leena Lomu

perinteen mukaisesti vii-
meisinä päivinä tapahtu-
vaa yleistä ylösnousemus-
ta varten. Uskontunnus-
tuksen mukaisesti odotam-
me “kuolleiden ylösnouse-
musta ja tulevan maailman
elämää.”

Pukemisen jälkeen vai-
naja asetetaan arkkuun.
Otsalle asetetaan otsanau-
ha, jossa on teksti “Pyhä
Jumala, Pyhä Väkevä,
Pyhä Kuolematon, armah-
da meitä!” Vainajan ylle le-
vitetään katepalttina, suo-
rakaiteen muotoinen val-
kea arkkuvaate. Vainajan
kädet asetetaan ristiin rin-
nan päälle.

Rinnalle asetetaan pie-
ni ikoni. Edellä mainittuja
tarvikkeita voi kysyä hau-
taustoimistoista ja kirkko-
herranvirastosta.

Hautauksen ajankohta ja
paikka
Ortodoksisen perinteen
mukaan hautaus toimite-
taan mahdollisimman no-
peasti, perinteisissä orto-
doksisen kulttuurin maissa
1-3 vuorokauden kuluessa
kuolemasta. Suomen olois-
sa tämä on harvoin mah-
dollista. Pääsääntönä tulee
kuitenkin pitää, että hauta-
us toimitetaan viikon kulu-
essa kuolemasta.

Ortodoksivainaja tulee
siunata ortodoksisessa kir-
kossa. Näin on meneteltä-
vä ainakin silloin, kun
paikkakunnalla on orto-
doksinen kirkko tai ruko-
ushuone. Pitkien välimat-
kojen vuoksi voidaan vält-
tämättömyyden vaatiessa
käyttää luterilaisia kirkko-
ja ja siunauskappeleita.

tä, ehkä pelkoakin. Joskus
omaiset toivovat arkun
kiinni pitämistä. Paras elä-
vä muisto on kuitenkin
nähdä vainaja, kohdata hä-
net viimeisen kerran kas-
voista kasvoihin.

Kuolemassa ei ole mi-
tään pelättävää tai peiteltä-
vää. Avoimen arkun äärel-
lä jätetyt jäähyväiset ko-
rostavat luonnollisella ta-
valla yhteyttä elävien ja
edesmenneen välillä. Jos
arkku olisi kiinni, tätä yh-
teyden tunnetta ei pääsisi
syntymään.

Hautaustoimitus
Arkku asetetaan kirkon
keskelle niin, että kasvot
ovat kohti alttaria. Hauta-
ustoimituksen alussa ark-
ku avataan ja katepalttina
siirretään sivuun kasvojen
kohdalta. Myös kasvoja
peittävä liina poistetaan.
Toimituksen aikana seis-
tään palava kirkkokynttilä
kädessä. Pappi kertoo alus-
sa toimituksen kulusta.

Evankeliumin lukemi-
sen jälkeen tapahtuu hy-
västijättö. Omaiset tulevat
perhekunnittain, tekevät
ristinmerkin ja suutelevat
vainajan rinnalla olevaa
ikonia, hiljentyvät hetkeksi
ja poistuvat. Jos omaisia
on paljon, voidaan hyväs-
tejä käydä jättämässä yhtä-
aikaisesti arkun molemmil-
ta puolilta. Muutkin kuin
ortodoksit voivat osallistua
hyvästijättöön.

Hautausmaalla
Toimituksen päätyttyä ark-
ku suljetaan. Kukat laske-
taan ensisijaisesti haudal-
la, mutta sääolosuhteiden

vuoksi ne voidaan laskea
myös kirkossa. Vainaja
kannetaan jalat edellä pois
kirkosta, joten liikkeelle
lähdettäessä arkku kään-
netään.

Haudalla arkku laske-

taan hautaan “Pyhä Juma-
la”– veisua laulettaessa.
Mikäli hautaa ei luoda heti
umpeen, se peitetään sep-
pelkehikolla, jonka päälle
tuodaan kukkalaitteet. Vii-
meiseksi lauletaan veisu
“ollos iäti muistettu.” Vir-
ret eivät kuulu ortodoksi-
seen hautaukseen.

Muistotilaisuus

Haudalla joku omaisista il-
moittaa kuuluvalla äänellä
muistotilaisuuden pitopai-
kan. Kutsu on kohteliasta
esittää erikseen myös pa-

pille ja kanttorille.
Muistotilaisuudessa

voidaan tarjota lounas tai
pelkästään kahvit. Adressit
luetaan sopivassa tilan-
teessa. Mikäli adresseja on
paljon, vainajan nimi lue-
taan vain ensimmäisen ad-
ressin yhteydessä (esim.
“NN:n muistoa ovat adres-
sein kunnioittaneet seuraa-
vat henkilöt ja yhteisöt:).

Muistovärssyjen lukemi-
nen ei ole välttämätöntä.
Omaiset voivat syventyä
niiden sisältöön myöhem-
min.

Lopuksi
Ortodoksinen hautaus on
luterilaisille omaisille
usein ensimmäinen koske-
tus ortodoksisuuteen.
Hämmennys on kaksinker-
tainen: yhtäältä kuolema
aiheuttaa tuskaa ja epätie-
toisuutta, ja toisaalta miel-
tä painaa pelko siitä, osaa-
ko käyttäytyä ja tehdä kai-
ken oikein.

Pelko on kuitenkin ai-
heeton. Ortodoksiset papit
neuvovat mielellään omai-
sia hautausasioissa. Pappi
kertoo myös hautaustoimi-
tuksen aikana, mitä seu-
raavaksi tehdään.

Toivomme kuitenkin,
että omaiset kunnioittavat
omaisensa uskonnollista
vakaumusta. Jos vainaja
eläessään teki päätöksen
säilyttää ortodoksisen us-
konsa, saa hän myös kuol-
tuaan kirkkonsa perinteen
mukaisen kohtelun.

Avoimen arkun
äärellä jätetyt
jäähyväiset koros-
tavat luonnolli-
sella tavalla yh-
teyttä elävien
ja edesmenneen
välillä.

ANALOGI  1/2007
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IKONI ESITTÄÄ Neitsyt Mari-
an ilmestystä. Enkeli Gabriel
ilmoittaa Marialle, että tämä
synnyttää poikalapsen Py-
hän Hengen voiman kautta
ja että tälle on annettava ni-
meksi Jeesus. Maria suostui
tehtävään, joka ei ollut sopu-
soinnussa inhimillisen luon-
non kanssa. Se mikä tekee
tästä ikonista erilaisen, on
sen koptilainen alkuperä.
Koptilainen tarkoittaa egyp-
tiläistä. Koptilaisen kirkon
perustajana pidetään apos-
toli ja evankelista Markusta,
joka perimätiedon mukaan
koki marttyyrikuoleman
Aleksandriassa v. 63.

Koptilaiset ikonit ovat
hieman naivistisia eli lapsen-
omaisia, ja niissä mittasuh-
teet eroavat meille tutum-
mista ikoneista. Ikonihan ei
ole vain piirustus tai kuva
vaan se on levollisen rauhal-
linen, hengellinen ja usko-
nopillinen ilmaisu. Koptilai-
sessa ikonissa painotetaan
eläin- ja kasvikoristelua. Ih-
mishahmot eivät ole kovin
luonnollisen näköisiä ja ääri-
viivat, värit sekä kaikki yksi-
tyiskohdat ovat pelkistettyjä.
Koptilaisilla ikoneilla on
enemmän ehkä erivapauksia,

Koptilainen
ikoni

joten symboliikassakin voi
olla eroa.

Korkeimman voima suo-

jelee tilannetta taivaasta tu-
levien säteiden muodossa, ja
kyyhkynen kuvaa Pyhää

Henkeä. Taustalla näkyy
myös kolme kyyhkyä, jotka
kenties symbolisoivat uutta
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Askeleet hiekalla

Enkelisanapiilo

elämää, Rauhanruhtinasta,
Kristusta, Vapahtajaa. Kyyh-
kyset on sijoitettu mielen-
kiintoisella 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 ve-
silähde, jonka ympärillä on
myös valkoisia kukkia. Ikoni-
taiteessa puut ja kukat sym-
bolisoivat kasvua ja hedel-
mällisyyttä. Marian vieressä
on kori täynnä puuvillaa, jos-
ta hän kehrää lankaa värtti-
nällä. Useimmiten Marian
kehräämä lanka on purppu-
ranpunaista temppelin esiri-
pun valmistusta varten. Esiri-
pun purppura kuvastaa Kris-
tuksen lihaa, näin Jumalan-
synnyttäjä kehrää myös en-
nustuksen lankaa. Marian si-
ninen puku korostaa jumalal-
lista viisautta ja neitsyyttä.
Gabrielin oikeassa kädessä
on kirjakäärö ja vasemmassa
palmunoksa sekä risti. Iko-

- 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 tarkoit-
taa puhumista (paitsi Kristuk-
sella ja papistoon kuuluvilla

henkilöillä se tarkoittaa siu-
naamista).

Tärkeä kanoninen lähde

tälle ikonille löytyy raama-
tunkohdasta Luuk. 1:26-38.

Leena Lomu
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Näin puhui Leena
Nortamaa tavates-
samme hänen ko-

dissaan Kotkassa, meren
lähellä, kauniin puiston
reunassa. Ei ole sattumaa,
että hänen kotinsa on juuri
tässä paikassa. Kun kodin
vaihto tuli aikanaan ajan-
kohtaiseksi hänen elämäs-
sään tapahtuneiden muu-
tosten vuoksi, uuden ko-
din valintaperuste oli, että
kirkko näkyy ikkunasta ja
että vanhana sinne pääsee
ilman apua. Kotkan Pyhän
Nikolaoksen kirkko on
Isonpuiston keskellä ja
Leena Nortamaan koti sa-
man puiston vieressä.

Työt lahjaksi
Hänen kättensä töitä on
nähtävissä seurakunnas-
samme monessa muodos-
sa. ”Olen tehnyt työni
omalle kirkolle ja Jumalan
kunniaksi”, Leena toteaa.
Hän ompeli muun muassa
Kotkan kirkon 200-vuotis-
juhliin täydellisen papin
puvuston, puvut diakonille
ja kolmelle alttaripalvelijal-
le. Erikokoisia ponomarin
pukuja sekä ehtoollispeit-
teitä on vuosien mittaan
valmistunut useita. Viimei-
simpiä töitä ovat vuonna
2005 valmistuneet kirkkoli-
put pellavakankaalle maa-
lattuine Pyhän Nikolaok-
sen ja Neitsyt Marian kuo-
lonuneen nukkumisen iko-
neineen. Materiaalit ovat
seurakunnan hankkimia,
mutta työt Leena Nortamaa
on tehnyt lahjana seura-
kunnallemme.

Taiteilija Jumalan
armosta
Vastauksena kysymyksee-

ni, miten hänestä tuli iko-
nimaalari, Leena Norta-
maa kertoi, että ensimmäi-
sen sysäyksen antoi lainak-
si saatu kirja, joka esitteli
useita satoja Neitsyt Mari-
an ikoneja ja jossa oli ker-
tomuksia niiden ihmete-
oista. Neitsyt Marian ikonit
ovatkin erikoisesti hänen
sydäntään lähellä. ”Ikoni-
maalaus on minulle ruko-
usta alusta loppuun. Se on
rukoustyötä. Sitä ei voi
tehdä, jos ei ole rauha sy-
dämessä,” hän toteaa. Lee-
na on myös kirkkokuoro-

Sydän lepää työssä
Taiteilija Leena Nortamaa:

Leena Nortamaa rukoustyönsä ääressä. Valmistumassa on suurten
juhlapyhien tapahtumaikoneista Herran ratsastus Jerusalemiin –
ikoni. Kuva: Leena Karjalainen

 ”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.”

lainen ja sanoo, että ikoni-
maalaus ja kirkkolaulu
kulkevat käsi kädessä. Esi-
merkiksi akatistoveisuista
löytyvät sanoina aiheet
Neitsyt Marian ikoneihin,
joita hän on eniten maa-
lannut. Leena Nortamaa
on ollut joillakin lyhyillä
ikonimaalauskursseilla,
mutta paras opettaja hä-
nelle on ollut kotkalainen
Mirjam Laine, joka kym-
menen vuoden ajan ohjasi
seurakunnan ikonimaa-
lauskerhoa.

Leena Nortamaa on ol-

lut mukana uuden seura-
kuntasalin sisustuksen
suunnittelussa. Nykyisin
hän huolehtii kirkon juh-
laikoneiden kukkaseppe-
leiden sommittelusta. Niis-
täkin näkee, että hän hallit-
see värien käytön. Hän
kertoi saaneensa jo koulus-
sa opettajiltaan palautetta
tästä asiasta. Kannustus on
myönteisesti vahvistanut
hänen taiteellista itseluot-
tamustaan ja vaikuttaa
edelleen Leenan työskente-
lyyn. Kodin seinillä on
myös useita hänen itsensä
maalaamia herkkiä akva-
rellitöitä. Leena Nortamaa
on taiteilija Jumalan ar-
mosta.

Musiikki tuli hänen
elämäänsä jo 1940-luvulla,
kun hän pikkutyttönä
esiintyi ensimmäisen ker-
ran julkisesti ensin karja-
laisten juhlassa Kotkassa ja
sitten ONL:n tilaisuudessa
Lappeenrannassa. ”Olen
kiitollinen taiteellisista lah-
joistani. Niiden ansiosta
masennus ei pääse yllättä-
mään. Rakastan niin pal-
jon kauneutta, että ei ole
aikaa katsoa murhetta. Sii-
tä muistan olla kiitollinen.
Kauneus löytyy meidän or-
todoksisesta uskostam-
me,” Leena Nortamaa sa-
noo.

…ja monta muuta
soittajaa
Kotkalaisena mieleen nou-
sevat vielä kysymyksiä he-
rättävät laulun sanat:
”Miettinen ja Nortamaa ja
monta muuta soittajaa…”
Kyllä, kyseessä on Leenan
ammattimuusikkona nuo-
ruudessaan toiminut avio-
mies, jonka soitantoa nuori
Juha Vainio hieman salaa
seuraili ja aikanaan sitten
otti mukaan lauluihinsa.
Nuori aviovaimo Leena
kirjaili käsin tämän Olli
Miettisen orkesterin poiki-
en esiintymispaitoihin or-
kesterin tunnuskirjaimet.
Leena Nortamaan luovuu-
desta ovat vuosien myötä
saaneet siis nauttia muut-
kin kuin seurakuntamme
jäsenet.

Leena Karjalainen
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ANALOGI-lehden nume-
rossa 5 oli TM Arimo
Nyströmin huolestunut
artikkeli Ortodoksisen
kirjallisuuden julkaisu-
neuvoston (OKJ) julkai-
seman vuoden 2007
kirkkokalenterin ulko-
asusta ja sisällöstä.

Huoleen oli todella aihetta, ja kiitän Arimo Nyströ-
miä yksityiskohtaisesta paneutumisesta kalente-
rin puutteisiin. Tässä yhteydessä osoitan julkaisi-
jan puolesta kalenterin käyttäjille anteeksipyyntö-
ni ja lupaan OKJ:n tekevän asian suhteen paran-
nuksen.

Pyhimmän patriarkan Bartolomeoksen kuva
jätettiin saamani tiedon mukaan pois kalenterin
alusta pelkästään taloudellisesta syystä. Vain yh-
delle sivulle painettava värikuva olisi nostanut
kalenterien yksikköhintaa useilla kymmenillä sen-
teillä.

Kalenteriin mahdutettujen pyhien nimien kir-
joitusasu vastaa muutamaa toimittajan tekemää
lipsahdusta lukuun ottamatta OKJ:n julkaisemis-
sa Synaksarion-kirjoissa olevia muotoja. Olen saa-
nut piispainkokoukselta ohjeen pitäytyä niissä.
Sen vuoksi emme voi julkaista kalenterissamme
erilaisia nimien kirjoitusasuja.

Kalenterissa olevat Raamatun lukujaksojen
virheellisyydet ovat valitettavia, ja niistä lähete-
tään papistolle kirjalliset korjausohjeet. Matrikke-
lin virheitä ei voi luonnehtia tekijän tiedon vaan
huolellisuuden puutteeksi, joka myös on hyvin
harmillista.

Anteeksi pyytäen ja siunaten
Arseni
Joensuun piispa

Vuoden 2007
kirkkokalenteri

Athos-näyttely
sai arvoisensa
dokumentin

Athos - Luostari-elämää pyhällä vuorella. Maahenki
(2006). Toim. Mikko Oranen, ulkoasu Eeva Louhio. 344 s.,
207 x 302 mm, sidottu, runsas nelivärikuvitus. Hinta 65 €
(englanninkielinen laitos 82 €). Myynti: www.maahenki.fi
ja Taidemuseo Tennispalatsi (museokauppa).

Kirja-arvostelut

Helsingin kaupungin taidemuseon Athos-näyt-
tely on saanut arvoisensa dokumentin, kun
näyttelyn käsiohjelmaksi aiottu kirja on lopulta ilmes-

tynyt. Hyvää kannatti odottaa, sillä teos on yli 300-sivuinen,
runsaasti kuvitettu bysanttilaisen ja jälkibysanttilaisen taiteen
katselmus.

Kirjan keskeinen teema on Athoksen pyhä vuori (Agion
Oros), jonka 20 luostaria ovat jo yli tuhannen vuoden ajan
vaalineet ortodoksista uskonelämää ja bysanttilaista kulttuu-
riperintöä. Kaikkiaan yli 400 teosta on esitelty kattavin asian-
tuntijatekstein ja suurikokoisin värikuvin.

Tammikuussa päättynyt Athos-näyttely veti viiden kuu-
kauden aikana Taidemuseo Tennispalatsiin runsaat 94 000 kä-
vijää, mikä on museon uusi yleisöennätys. Näyttelyvieraita tuli
erityisesti Venäjältä, sillä monet Venäjän museoista näytte-
lyyn lainatut ikonit ja sakraaliesineet olivat nyt ensi kertaa ylei-
sön nähtävillä.

Venäjän, Kreikan, Serbian ja Kyproksen museoiden aar-
teiden lisäksi kirjassa esitellään monipuolisesti bysanttilaista

maailmaa, taidetta ja luostarielämää. Artikkeleita ovat kirjoit-
taneet mm. metropoliitta Ambrosius, professori René Got-
hóni sekä piispa Arseni, joka kuvailee kirjassa vanhan Vala-
mon munkkien Athos-kokemuksia.

Eremitaasin taidemuseon bysanttilaisen osaston johtaja
Juri Pjatnitski kirjoittaa Athoksen venäläisluostareiden yh-
teyksistä Venäjään. Athoksen aarteita kulkeutui aikanaan Ve-
näjälle munkkien kiitollisuudenosoituksena luostareiden saa-
mista lahjoituksista.

Kirja sisältää kaksi kreikkalaisten kirjoittajien katsausta
Kyproksen maalaustaiteeseen 300-luvulta 1800-luvulle ja saa-
ren yhteyksistä Athokseen. Teoksen alussa ovat Konstantino-
polin ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen sekä ark-
kipiispa Leon siunauskirjoitukset.

Teksti ja kuva: Mikko Junes
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Venetsialaiset, jotka
1200-luvulta alkaen
pitivät hallussaan

koko itäisen Välimeren
aluetta ja näin myös alu-
een kauppaa ja muuta lii-
ketoimintaa, alkoivat jär-
jestää säännöllistä liiken-
nettä Pyhään Maahan. Lai-
vanvarustajat alkoivat jär-

Kun joku tekee usein pyhiinvaellusmatkoja, voidaan väittää, että ne
osoittavat hänen olevan uskonnollisesti aktiivinen. Pyhiinvaelluksen
hengellinen vaikutus on silloin toteutunut hänessä myönteisesti.
Satunnaiset pyhiinvaellukset taas saattavat kertoa jonkinlaisesta us-
konnollisesta kaukokaipuusta, uteliaisuudesta tai pelkästä matkusta-
misen tai seikkailun halusta. Isä Gaius Sahlberg pohtii pyhiinvaelluk-
sen muotoja kaksiosaisen artikkelinsa jälkimmäisessä jaksossa.

Pyhiinvaelluksen
historiaa

ja nykypäivää

Osa 2

jestää pyhiinvaeltajille
”paketti- ja valmismatko-
ja”. Näin alkoi meidän päi-
vinämme edelleen jatkuva
massaturismi.

Matkamuistoja ja
parantumisen toivoa
Pyhiinvaelluskohteissa
ryhdyttiin myös käymään

teesta mukaansa jonkin
pyhän esineen, ja niiden
puuttuessa muutkin esi-
neet kelpasivat. Näin il-
meisesti sai alkunsa mat-
kamuiston käsite. Matka-
muisto siis tuli korvaa-
maan aidon pyhän esi-
neen. Matkamuistoja kan-
nettiin paluumatkalla nä-
kyvillä, jotta vastaantulijat
ja matkan varrella muutkin
näkisivät, että vaeltaja on
tulossa pyhältä paikalta.
Pyhältä maalta tulevat
kantoivat palmunoksa-
kimppua ja Santiago de
Compostelasta tulevat uur-
teista simpukkaa.

Pyhän ja yhteisöllisyy-
den kokemisen halun lisäk-
si pyhiinvaeltajilla oli mui-
takin motiiveja. Usein pyhä
matka merkitsi sairaalle
lähtijälle ainoaa paranemi-
sen toivoa. Lukemattomia
ihmeparantumisia on rekis-
teröity useissa pyhiinvael-
luspaikoissa. Tämän lisäksi
pyhiinvaellukset olivat
myös katumusmatkoja. Tä-
hän ikivanhaan perintee-
seen perustuu todennäköi-
sesti se, että nykyisilläkin
pyhiinvaeltajilla on usein
tarkoitus ja halu käydä syn-
nintunnustuksella vaellus-
kohteessa vieraan papin
luona.

Rangaistuskeino
Pyhiinvaellus sai myöhäis-
keskiajalla omituiselta tun-
tuvia ja jopa irvokkaita
muotoja. Pyhää matkaa
saatettiin käyttää rangais-
tuskeinona; sillä kirkko
saattoi passittaa kirkkoa
kohtaan raskaan rikko-
muksen tehneen henkilön
pyhiinvaellukselle rikok-
sen sovittamiseksi. Rikolli-
sen oli menomatka kuljet-

kauppaa pyhäinjäännöksil-
lä, joita kysynnän kasvaes-
sa alettiin väärentää ja
jopa varastaa pyhiinvaelta-
jille myytäviksi. Jo näin
varhaisessa vaiheessa al-
koivat pyhiinvaellus ja
massaturismi sekoittua toi-
siinsa. Pyhiinvaeltajat ha-
lusivat ottaa vaelluskoh-

Artikkelin ensimmäinen osa julkaistiin
Analogin numerossa 3/06.
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tava kahleissa. Pyhiinvael-
lusta alettiin käyttää ane-
kaupan tavoin automaatti-
sena rikoksen sovituskei-
nona. Varakkaat henkilöt
tai suvut saattoivat palkata
sijaisen pyhiinvaellukselle
puolestaan. Myös vakavas-
ti sairas, joka ei enää jaksa-
nut matkalle lähteä, saattoi
lähettää palkatun sijaisen
puolestaan. Onneksi tällai-
set kieroutumat olivat
poikkeuksia. Yleensä py-
hiinvaeltajien tarkoituspe-
rät olivat hartaat ja vilpit-
tömät, ja hän todella uskoi
ja ymmärsi pyhiinvaelluk-
sen olevan kaikkivaltiaan
Jumalan palvelemista.

Ortodoksinen perinne saa
muotonsa
Kristillisen kirkon jakautu-
misen jälkeen vuodesta
1054 alkaen idän pyhiin-
vaellusperinne alkoi hakea
omia muotojaan.

Itäisen eli ortodoksisen
kirkon alueella tärkeitä py-
hiinvaelluskohteita ovat ol-
leet luostarit, jotka ovat
aina olleet idän kirkon
hengellisiä keskuksia. Idän
ja lännen pyhiinvaelluspe-
rinteelle yhteisiä piirteitä
ovat olleet matkat Pyhälle
maalle ja pyhäinjäännös-
ten kunnioittaminen. Orto-
doksien tärkeäksi kohteek-
si Pyhän maan lisäksi tuli
jo varhaisessa vaiheessa
Konstantinopoli, idän kir-
kon hallintokaupunki ja
hengellinen keskus.

Kristinusko levisi By-
santista ja etenkin sen kes-
kuksesta Konstantinopolis-
ta Venäjälle 900-luvulla.
Tämän jälkeen Venäjältä-
kin ruvettiin tekemään py-
hiinvaelluksia Konstanti-
nopoliin ja sieltä edelleen
Pyhälle maalle. Myös idän
kirkon piirissä tehdyt py-
hiinvaellukset saivat pai-
koitellen muita kuin kristil-
lisiä piirteitä. Venäläisten
pyhiinvaeltajien joukossa
oli usein poliittisin ja kau-
pallisin perustein pyhälle
matkalle lähteneitä. Py-
hiinvaellukset Konstanti-
nopoliin olivat kuitenkin
merkityksellisiä kristilli-
syyden ja kristillisen kult-
tuuriperinteen Venäjälle

siirtymisen kannalta. Ve-
näjän pyhiinvaeltajat käyt-
tivät samoja reittejä kuin
kauppiaat, ja tämä taas
edisti bysanttilaisen kirkol-
lisen esineistön ja idän kir-
kon tapakulttuurin leviä-
mistä Venäjälle, Kiovaan,
Novgorodiin ja Karjalaan
saakka.

Venäjän
pyhiinvaellusinto
Venäjällä virisi 1800-luvul-
la suuri pyhiinvaellusinto
Pyhään maahan. Konstan-
tinopoli oli lakannut ole-
masta pyhiinvaelluskohde
jo 1400-luvun puolessa vä-
lissä islamilaisten tuhottua
sen ja alistettuaan sen val-
taansa. Pyhä maa, Palestii-
na oli avoin maa 1800-lu-
vun puolivälissä, ja se oli
valmis vastaanottamaan
Venäjältä tulevia ortodok-
sisia pyhiinvaeltajia. Näin
alkoi mahtavan suuri Jeru-
salemiin suuntautunut Ve-
näjän talon-
poikien py-
hiinvaellus,
joka jatkui
aina Venäjän
vallankumo-
ukseen saak-
ka. Matka
Pyhään maa-
han oli tuol-
loin vaaralli-
nen ja epä-
m u k a v a ,
mutta se ei
lannistanut
V e n ä j ä n -
maan oikea-
u s k o i s t e n
pyhiinvaellusintoa. Matka-
laisten joukko kasvoi valta-
viin mittoihin, ja niin pe-
rustettiin vuonna1882 Ve-
näjän Keisarillinen Orto-
doksinen Palestiina-seura,
joka tarjosi matkalaisille
majoitus- ja ravitsemuspal-
veluita. Majoittujien olot
olivat kuitenkin surkeat,
samassa tilassa saattoi ma-
joittua paljaalla lattialla il-
man vuodevaatteita jopa
300-400 matkalaista.

Vielä yleisempiä kuin
matkat Pyhään maahan
olivat kuitenkin matkat ko-
timaan eli Venäjän luosta-
reihin. Venäjälle muodos-
tui väestöryhmä, jonka

elämäntavaksi muodostui
vaeltaminen luostarista
toiseen. Erityisesti luosta-
reissa eläneet ohjaajavan-
hukset saivat ihmiset hake-
maan luostareista hengel-
listä lohtua ja ohjausta.
Meidän ehkä parhaiten
tuntema ohjaajavanhus oli
pyhittäjä Serafim Sarovi-
lainen, jonka luokse pyrki
valtavat joukot pyhiinvael-
tajia saamaan hengellistä
lohtua ja siunauksen.

Kokenut venäläinen
pyhiinvaeltaja Ivan Sh-
meljov kuvaa omien py-
hiinvaelluskokemustensa
perusteella oikean kristilli-
sen pyhiinvaelluksen ole-
musta ja erityisesti niitä
teemoja, joita oikea pyhiin-
vaellus osallistujalle tarjo-
aa. Hän kiteyttää tunte-
muksiaan seuraavasti: ”
Matkalle lähdön odotus ja
valmistelu, matkanteko
virkistys- ja lepotaukoi-
neen, pyhiinvaeltajajoukon

r u n s a s l u -
kuisuus ja
erilaisuus,
ikonien ja
pyhäinjään-
nösten kun-
n io i t tami -
nen ja väen-
tungos nii-
den äärellä,
jumalanpal-
velukseen ja
ehtoolliseen
osallistumi-
nen, ohjaa-
javanhuk -
sen tapaa-
minen, vael-

luskohteeseen liittyvien
matkamuistojen hankkimi-
nen ja lopulta kaihoisin,
mutta kiitollisin mielin ta-
pahtuva kotiinlähtö ja vii-
mein kotimatka ja paluu
jokapäiväiseen arkielä-
mään.”

Seurakuntalaiset
matkalla
Seurakunnallisen yhteis-
matkan tulisi aina olla py-
hiinvaellus, siksi siihen tu-
lisi kuulua mahdollisim-
man monia Shmeljovin
edellä luettelemia element-
tejä. Jos mahdollista, kir-
kolliseen matkaan tulisi
aina kuulua pyhä liturgia

ja yhteinen ehtoolliseen
osallistuminen. Matka tu-
lee aina aloittaa matkalle-
lähtörukouksella, ja mat-
kan kohteiden tulee olla
kirkolliseen elämään ja toi-
mintaan tai kirkon histori-
aan liittyviä. Ostosmatka
tai laivaristeily sinällään ei
ole pyhiinvaellus, eikä
maallinen ryhmämatkailu
kuulukaan seurakunnan
tai kirkkoa lähellä tai sen
yhteydessä toimivan yhtei-
sön toimialaan.

Kaikki olemme
pyhiinvaeltajia
Pyhiinvaellus, jonka jokai-
nen meistä voi helposti ja
ilman kustannuksia tehdä,
on matka kotikirkossa toi-
mitettavaan liturgiaan ja
osallistuminen pyhään eh-
toolliseen. Liturgiaan niin
kuin pyhiinvaelluksellekin
valmistautumiseen kuulu-
vat edeltävät rukoukset ja
huolellinen hengellinen
valmistautuminen. Pyhä
eukaristia on pyhiinvael-
luksemme ydinkohta, ja
sitä seuraa paluu maail-
maan. Kristittyinä pyhiin-
vaeltajina viemme matka-
muistona ympäristöömme
ehtoollisesta saamaamme
pyhyyttä ja onnellista miel-
tä. Kerromme lähimmäisil-
lemme pyhistä kokemuk-
sistamme, ja näin elämme
arjessa ”liturgiaa liturgian
jälkeen”.

Suuri paasto on myös
pyhiinvaellus. Paastonaika
vastaa matkaa pyhään
kohteeseen. Kristuksen
ylösnousemusjuhla on
vaelluksemme päätös, ja
ylösnousemusilo on meille
todellista pyhiinvaelluksen
iloa.

Me kaikki olemme py-
hiinvaeltajia. Meistä kukin
toteuttaa vaelluksensa
omalla tavallaan ja omien
voimiensa ja mahdolli-
suuksiensa mukaan. Kaik-
ki voimme kokea pyhiin-
vaelluksen huippukohdan
yhteisessä pyhässä ehtool-
lisessa ja sen aikaansaa-
massa ilon, hengellisen
rauhan ja vapauden tun-
teessa, joka on lähtöisin
Kristuksesta, meidän Ju-
malastamme.  ■

Kristittyinä
pyhiinvaeltajina

viemme
ympäristöömme

ehtoollisesta
saamaamme

pyhyyttä
ja onnellista

mieltä.
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Artikkelissaan ”Aukene! – Mietteitä ekumeenisen rukouksen 
viikosta” isä Viktor Maksimovski muistelee tuon viikon 
aihetta ”Kristus saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan”.  
Tämä aihe liittyy kristittyjen välisiin suhteisiin mutta myös 
suhteeseemme Jumalaan ja lähimmäisiimme.

ORTODOKSINEN VELJESTÖ
Ortodoksisen Veljestön vuosikokous
pidetään Valamossa 24.2.2007 klo 13
päärakennuksen vastaanottotilassa.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta
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«Отверзись!»: 
Размышление на тему недели общей молитвы 

18-25 января всем христианс-
ким сообществом Финляндии 
проводилась традиционная 
экуменическая молитвенная 
неделя. Практически все наши 
приходы участвовали в межх-
ристианских крестных хо-
дах и совместных молитвах. 
Христиане разных конфессий 
собирались вместе, для того, 
чтобы вспомнить о надежде 
и молитве Христа о Своих 
учениках («Да будут все едино» 
(Ин 17:21)) и совершить еще 
один посильный шаг на пути 
преодоления многовекового 
греха разделения христианс-
кого мира.

Каждый год одна из 
финляндских христианских 
общин организует эти межкон-
фессиональные встречи, на-
значается общая тема Недели. 
На этот раз темой для общего 
молитвенного размышления 
стал отрывок из Евангелия от 
Марка (7:31-37) об исцелении 
и заключительные слова этого 
отрывка: «(Христос) и глухих 
делает слышащими, и немых 
– говорящими».

В самом деле, эта 
евангельская фраза очень 
хорошо выражает надежду 
современного человека – и 
человека верующего, – надеж-
ду, связанную с отношением 
не только к христианам иных 
конфессий, но и ко всякому 
иному, не только к человеку, 
но и к Богу. Способность слы-
шать и произносить слово, т.е. 
умение выражать себя вовне 
и познавать выраженный, 
высказанный мир другого – ве-
личайший дар Бога человеку, 
открывающий возможность 
для общения. Словом Бог 
призывает мир и человека из 
небытия в бытие, и беседа с 
Творцом дает первозданному 
человеку радость и жизнь. Но 
первым же плодом грехопа-

дения явился страх услышать 
голос Божий (Быт 3:10). Че-
ловек глохнет, не распознает 
Божье слово, превращающееся 
для него в угрозу, и поэтому 
он немеет, перестает быть 
способным говорить перед ли-
цом Божьим. Он от-падает от 
общения с Богом, и, как следс-
твие, с миром и с самим собой 
и с себе подобным. Будучи не 
в силах остановить в себе духа 
страха и вражды, он начинает 
убивать, и «голос крови вопиет 
от земли» (Быт 4:10) к Богу, 
потому что вопль этот человек 
уже не слышит.

В истории, начавшей-
ся с грехопадения, человечест-
во всегда стремилось вернуть 
себе умение слышать и гово-
рить. И для этого, при всей 
многообразности конкретных 
исторических вариантов, всег-
да было лишь два пути, два 
понимания исцеления. Один 
– через послушание Богу, т.е. 
через усилие во всякой соб-
ранности и цельности, кото-
рое ведет и к ответственному 
слову, обращенному к Богу как 
своему Господу, к присутствию 
Божьему в жизни человека («И 
воззвал к нему Бог... и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: 
вот я, Господи!» (Исх 3:4)). 
Второй путь, как известно, 
выражен в идее строительства 
Вавилонской башни: «сделаем 
себе имя» (Быт 11:1-9), привед-
шей к рассеянию и смешению 
языков, т.е. окончательной 
потере людьми способности 
понимать и быть понятыми.

Христос, истинное 
Слово Божье, в ком полное 
послушание Отцу Небесному 
соединилось с полным откро-
вением Истины, возвращает 
человеку слух и речь. Он из-
гоняет из нас «духа немого 
и глухого» (Мк 9:25). Но для 
чего? На Пятидесятницу со-

вершается чудо, открывающее 
людям способность свидетель-
ствовать устами о делах Божь-
их и слышать, воспринимать 
это свидетельство для того, 
чтобы исцеляться от неверия, 
разобщенности, вражды, зло-
словия и пустословия. Но если 
мы забываем, для чего Господь 
дает нам слух и речь, если 
употребляем их на зло, то не 
пребываем ли мы все еще под 
проклятием, глухими и кос-
ноязычными? В наше время 
колоссальных возможностей 
коммуникаций каждый может 
услышать слово, произнесен-
ное в любой, даже самой от-
даленной точке земли, и быть 
услышанным множеством лю-

дей. И при этом наш слух при-
туплен и слово лишено силы и 
соли, потому что мы все еще 
слишком мало открыли себя 
Источнику истинного Слова, 
еще слишком много в нашей 
жизни шумов, мешающих нам 
слышать Бога и обращаться к 
Нему «от избытка сердца», мы 
все еще слышим только то, что 
хотим услышать, и говорим 
только свое.

Хочется надеяться, 
что прошедшая экумени-
ческая молитвенная неделя 
настроит слух всех нас, всех 
христиан на слышание Слова 
и Единородного Сына Божь-
его, для пребывания с Ним в 
единстве и через Него – в ис-
тинном общении со всей Цер-
ковью, со всем миром Божьим, 
с каждым ближним. Пусть же 
и начавшийся Великий пост 
научит нас подчиняться слову 
Христа, чтобы Его повеление 
«Еффафá, отверзись!» дошло 
до наших ушей и языка и воз-
родило нас к служению Ему.

 
Священник Виктор 

Максимовский

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

Ждем вас на наших встречах

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

По всем вопросам вы можете обращаться
к священнику Виктору Максимовскому
(тел. 050 461 73 81; e-mail: viktor.maksimovskiy@ort.fi)
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JUMALANPALVELUKSET
Tampereen seurakunta SUVANTOKATU 10 A

33100 TAMPERE

Jumalanpalveluslista ja palvelusten toimittajat voivat muuttua johtuen kanttorijärjestelyistä.

TAMPEREEN KIRKKO
Ma 19.2. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto HH

klo 18 katumuskanoni HH AR
Ti 20.2. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto MT

klo 18 katumuskanoni MT AR
Ke 21.2. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto HH

klo 18 katumuskanoni HH AR
To 22.2. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto MT

klo 18 katumuskanoni MT AR
La 24.2. klo 18 vigilia MT AR
Su 25.2. klo 10 liturgia MT AR
Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia HH AR
La 3.3. klo 18 vigilia HH AR
Su 4.3. klo 10 liturgia HH AR
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia MT AR
La 10.3. klo 18 vigilia MT AR
Su 11.3. klo 10 liturgia, metropoliitta Ambrosius MT AR
Ke 14.3. klo 9 paastoliturgia MT HH AR
La 17.3. klo 18 vigilia GS EI
Su 18.3. klo 10 liturgia GS EI
Ke 21.3. klo 18 paastoliturgia HH AR
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
La 24.3. klo 18 vigilia MT AR
Su 25.3. klo 10 liturgia (kreikka) MR AR
Ke 28.3. klo 18 paastoliturgia MT AR
Palmusunnuntai
La 31.3. klo 10 liturgia (slaavi) VM AR
La 31.3. klo 18 vigilia ja virpovitsojen siunaus MT AR
Su 1.4. klo 10 liturgia MT AR
Suuri viikko
Ma 2.4. klo 17 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto MT HH

klo 18 paastoliturgia HH AR

Ti 3.4. klo 17 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto MT HH
klo 18 paastoliturgia MT AR

Ke 4.4. klo 16 alkaen synnintunnustukselle vastaanotto MT HH
klo 17 aamupalvelus MT HH AR
klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT HH

To 5.4. klo 10 suuren torstain liturgia MT HH AR
klo 18 aamupalvelus

– 12 kärsimysevankeliumia MT HH AR
Pe 6.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus MT AR

klo 18 suuren lauantain aamupalvelus MT AR
La 7.4. klo 10 suuren lauantain liturgia MT HH AR

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhla
La 7.4. klo 23.30 alkaen pääsiäisyöpalvelus MT AR
II pääsiäispäivä
Ma 9.4. klo 10 liturgia MT AR
ristisaatto, lasten pääsiäinen

PORIN KIRKKO
To 20.2. klo 16 synnintunnustukselle vastaanotto HH

klo 18 katumuskanoni HH NJ
La 24.2. klo 18 ehtoopalvelus JM
Su 25.2. klo 10 liturgia GS JK JM
To 1.3. klo 18 seurakuntakurssi HH
To 8.3. klo 18 seurakuntakurssi AR
Pe 9.3. klo 18 paastoliturgia HH JK AR
To 15.3. klo 18 seurakuntakurssi MT
Ke 21.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT
To 22.3. klo 18 seurakuntakurssi HH
La 24.3. klo 18 vigilia HH JK JM
Su 25.3. klo 10 liturgia HH JK JM

To 29.3. klo 18 seurakuntakurssi HH
Pe 6.4. klo 14 suuren perjantain

ehtoopalvelus HH JK JM
klo 18 suuren lauantain aamupalvelus HH JK JM

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhla
La 7.4. klo 23.30 alkaen pääsiäisyöpalvelus HH JK JM

KOLHON KIRKKO
Su 4.3. klo 10 liturgia MT KH
Pe 6.4. klo 10 kuninkaalliset hetket MT AR
To 17.5. klo 10 liturgia MT EI

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
Su 25.3. klo 10 liturgia MT KH

II pääsiäispäivä
Ma 9.4. klo 10 liturgia HH EI
Su 27.5. klo 10 liturgia MT EI

JÄMSÄ, Seppolan seurakuntasali, Mottilantie 2
Su 11.3. klo10 liturgia HH EI
Su 6.5. klo 10 liturgia HH KH

TOIJALA / AKAA, Ev.lut. seurakuntatatalo, Sontulantie 1
Su 11.3. klo 10 liturgia GS
Su 28.4. klo 10 liturgia GS

HÄMEENKYRÖ, Kyröskosken seurakuntatalo,
Kirkkokatu 3, Kyröskoski
Pe 23.3. klo 18 paastoliturgia MT AR

TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5.krs
Ke 7.3. klo 8.30 aamupalvelus MT AR
Ke 4.4. klo 8.30 aamupalvelus HH AR
Ke 2.5. klo 8.30 aamupalvelus HH AR

ID Ion Durac, DD Daniela Durac, HH Heikki Honkamäki, KH Kerttu Halonen, EI Elina Inkinen, NJ Niina Jolkkonen, JK Jorma Kudjoi, VM Viktor
Maksimovski, JM Jouni Mäkelä, MR Mitro Repo, AR Antti Räsänen, GS Gaius Sahlberg, MT Markku Toivanen

Kirkkoherranvirasto
on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. (03) 3141 2700, fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@ort.fi,  puh. (03) 3141 2721, 050 557 0050
Päivystys kansliassa  ke ja to klo 10–13
II pappi Heikki Honkamäki,
heikki.honkamaki@ort.fi, puh. (03) 3141 2723, 050 557 0057
Päivystys kansliassa  ti ja pe klo 10–13
Talous- ja hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen,
marita.inkinen@ort.fi, puh. (03) 3141 2731, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju,
arja.pikkuharju@ort.fi, puh. (03) 3141 2700
Emäntä Leena Hänninen, puh. 050 557 0053, Ihanninen@kolumbus.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, Porissa myös diakoni Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:
Tampereen kirkko, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen
muistolle, Tuomiokirkonkatu 27, puh. (03) 3141 2724, isännöitsijä: Heikki
Häyhtiö, puh. 040 732 0654, vahtimestari Mika Kangasaho, puh. 050 557 0054
Kolhon kirkko Vilppulassa, pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen
muistolle, Kappelintie, 35990 Kolho, isännöitsijä Toivo Nikoskinen,
puh. (03) 531 5347
Porin kirkko, apostoli Johannes Teologin muistolle,
Maantiekatu 46, 28120  Pori, puh. (02) 641 1741,
isännöitsijä Jorma Kudjoi, puh. (02) 648 2212 ja 040 571 9137
Valkeakosken rukoushuone, pyhän Nikolaoksen muistolle,
Kalmistonkatu, 37600 Valkeakoski, isännöitsijä Yrjö Kerisalo,
puh. 0400 924 124
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Kirkkoherra Markku Toivanen

Kuntotarkastus Tampereen kirkossa

Vuodenvaihteessa il-
mestyi Tampereen
kirkon portaiden

päälle katos. Suojakatos oli
varotoimi, johon ryhdyt-
tiin, koska sisäänkäynnin
yläpuolella olevassa tiili-
seinässä havaittiin irral-
laan olevia tiilejä, jotka pu-
dotessaan saattaisivat ai-
heuttaa vaaratilanteita.

Irrallaan olevat tiilet
havaittiin julkisivun kun-
totarkastuksen yhteydessä.
Samalla huomattiin sau-
mauksien rapautumista,
vedenpoistopeltien vauri-
oita sekä murtumia kello-
tornin pilareissa. Noin
kymmenen vuotta sitten
tehdyssä edellisessä kartoi-
tuksessa havaittiin osittain
samoja vaurioita, mutta
tuuli, vesi ja pakkanen
ovat lisänneet julkisivun
rapautumista.

Seurakunnan kiinteis-
tölautakunta, neuvosto ja
valtuusto pohtivat korjauk-
sen tarvetta ja laajuutta ke-
vään aikana. Mikäli pääte-
tään korjata kerralla koko
kohde, se tulee varsin kal-
liiksi eikä ole varmaa, pys-
tytäänkö kokoamaan riittä-
vä rahoitus. Vaihtoehtona
on korjata vähitellen tai ai-
nakin niin, että vauriot ei-

vät oleellisesti pahene kor-
jausaikana.

Koska kyseessä on
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas kohde, korjauksen
toteutuksesta ja siihen
käytettävistä ammattilai-
sista neuvotellaan myös
Museoviraston kanssa.
Normaalin urakkakilpailun
lisäksi tutkitaan, millä
edellytyksillä saneeraus-
kohteeseen voi saada EU-
avustusta.

Kuntotarkastus tehtiin
samalla, kun valmistau-
duttiin tämän vuoden toi-
mintasuunnitelmassa ole-
vaan kryptan kunnostuk-

seen. Mikäli kryptan sa-
neeraukseen ryhdytään ke-
vään aikana, on kirkko sil-
loin portaiden purkamisen
vuoksi tilapäisesti poissa
käytöstä ja palvelukset toi-
mitetaan Nikolainsalissa.
Myöhemmin ulkoseinien
kunnostuksen aikana kir-
kon sisätiloja voitaneen
kuitenkin käyttää.

Tässä vaiheessa hank-
keen aikataulu on siis
avoin. Kiusallista harmia
aiheutuu niille hääpareille,
jotka ovat suunnitelleet
vihkimistä kesällä Tampe-
reen kirkossa. Emme voi
varmasti vielä luvata, että
kirkko on käytettävissä.
Korjausaikataulusta ja
hankkeiden etenemisestä
tiedotamme seurakunnan
ilmoitustaululla, Analogis-
sa ja seurakuntamme
www-sivuilla.

Isä Markku Toivanen

Tampereen seurakunnan perheuutisia 20.10.–31.12.2006

KASTETUT
Havu Jere Jouni Juhani
Jeskanen Pinja Maria
Luode Julia Elisabeth

Poikia 1, tyttöjä 2, yhteensä 3

KIRKOSSA VIHITYT
Avdouevski Ivan ja Olga e Gribova

IKUINEN MUISTO
Klimoff Marja Tellervo 48 v.
Korelin Pauli 58 v.
Kuusinen Raimo Antero 68 v.
Soikkeli Aino 81 v.

Miehiä 2, naisia 2, yhteensä 4

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Aho Iisakki Matti Henrik
Aho Risna Magdaleena

Aho Severi Jyri Jeremias
Averio Heikki
Hellström Eila Helinä
Hellström Per-Eric Börje
Jestoi Juha Tapio
Jokela Mika Petteri
Kauhanen Onni Matti Oskari
Koivisto Tara Laura Aurora
Lampikoski Leo Antton
Matilainen Kirsi Hannele
Mendiluce Mervi Arja Helena
Niukkonen Jelena
Pesonen Satu Elina
Rissanen Miia Eveliina
Räty Hanna-Leena Tellervo
Santasalo Heikki Johannes
Seppänen Tanja Tuulikki
Tulisalmi Reijo Ilmari
Voutilainen Teemu Markus Ilmari

Miehiä 11, naisia 10, yhteensä 21

Murtuma kellotornin tulipilarissa.
Kuva: IKJ Rakennus Oy

Vesi on syönyt laastin ja tiili on irronnut.
Kuva: IKJ Rakennus Oy

Tampereen kirkon kunto
huolestuttaa. Suojakatos

suojelee kirkossakävijöitä.
Kuva: Juha-Matti Martikainen
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TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia

Kiitos muistamisestani
60-vuotispäivänäni 14.1.2007

Isä Mikael

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Tampereen osasto on toiminut
20 vuotta. Juhlavuoden kevään
ohjelma:
Yleisöillat järjestetään Nikolain-
salissa alkaen klo 18. Iltoihin pe-
ritään 5 € / 2,5 € (opiskelijat)
pääsymaksu. Illoissa on pieni-
muotoinen tarjoilu.
Esitelmöitsijät ja aiheet:
●   TI 6.3. tutkija FM Hanna Kemp-
pi Vantaan seurakuntayhtymäs-
tä: Naisluostarien elämää.
●   TI 8.5. Karjalan liiton toimin-
nanjohtaja FT Hannu Kilpeläi-
nen: Pyhissä käynti Laatokan Va-
lamon luostarissa.
●   LA 24.3. tutustutaan Orto-
doksisen kirkkomuseon aar-
teisiin. Matkan hinta on 40 €,
mihin sisältyvät kuljetus nykyai-
kaisella turistibussilla Tampere –
Kuopio – Tampere, pääsymaksu
museoon, opastus museossa,
paastolounas ja Kuopion kated-
raalin esittely. Museokäynnillä
on tutustutaan monipuolisesti
Laatokan Valamosta evakuoi-
tuun esineistöön, kuten ikoni-,
muinaismuisto- ja keisarillisten
lahjojen kokoelmiin. Matkan to-
teutuminen edellyttää vähin-
tään 30 lähtijää. Ilmoittautumi-
set 5.3. mennessä maksamalla
40 €  osaston tilille Nordea
114630-1013199. Maksutietoi-
hin on merkittävä osoitetiedot
ja puhelinnumero tai sähköpos-
tiosoite sekä maksajan tilinume-
ro mahdollista palautusta var-
ten. Lähtö Tampereen kirkon
edestä, Tuomiokirkonkatu 27,
klo 7.15, paluu noin klo 22. Yh-
dyshenkilönä Eija Kallonen, puh.
050 353 2611, eija.kallonen@
koskiklinikka.fi.  Tervetuloa!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAMPEREEN TIISTAISEURA

Puh.joht. Maria Katajisto, puh.
050 338 9116
Siht. Sirkka Martin, puh. 040 575
7034
Kevätkauden 2007 tapaamiset:
●   27.2. isä Markku: Mitä tarkoit-
taa mielenmuutos?
●   13.3. isä Heikki: —
●   27.3. valmistamme virpovitso-
ja
●   10.4. kirkkaan viikon tapaami-
nen
●   24.4. kevätkauden päätös

Tiistaiseura kokoontuu Ni-
kolainsalissa joka toinen tiistai
klo 18.00. Sitä ennen kokoon-
numme ehtoopalvelukseen klo
17.30, mikäli sellainen on.
TERVETULOA MUKAAN!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN OPISKE-
LIJALIITTO

OOL:n Tampereen alaosaston

ohjelmaa keväällä 2007
●   TO 8.3. vierailu tataarien mos-
keijaan
●  TO 29.3. yleisöilta
●   LA 31.3. myyjäiset
●   TO 12.4. pääsiäisjuhlat
●   SU 6.5. kirkkokahvit
●   TO 10.5. keilaus
●   TO 17.5. vierailu Kolhon kirk-
koon
Lisäksi:
●  Kerran kuussa on tarkoitus
osallistua porukalla vigiliaan ja
liturgiaan. Kevään kirkkoviikon-
loput ovat 3.-4.2., 10.-11.3., 14.-
15.4. ja 12.-13.5.
●  Elo- tai syyskuussa teemme
pyhiinvaellusmatkan Valamon
ja Lintulan luostareihin.

Toiminta on tarkoitettu kai-
kille nuorille aikuisille - myös
muille kuin opiskelijoille. Tam-
pereen alaosastolla on oma säh-
köpostilista, jolle voi liittyä lä-
hettämällä sähköpostia Elina In-
kiselle osoitteeseen elina.inki-
nen@uta.fi. Listan kautta saa
ajantasaista tietoa Tampereen
alaosaston toiminnasta. Lisätie-
toja Tampereen OOL:n toimin-
nasta voi kysellä Elina Inkiseltä
sähköpostitse tai puhelimitse
(044 325 3657).
Tervetuloa mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OOL:N YLEISÖILTA

OOL järjestää yleisöillan Niko-
lainsalissa torstaina 29.3.2007
klo 18. Tilaisuudessa isä Markku
kertoo pappeudesta. Tarjolla on
pientä iltapalaa. Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÄIVÄPIIRI

Seurakunnan päiväpiiri kokoon-
tuu klo 13 Nikolainsalissa seu-
raavina päivinä :
●  KE 14.2. Leena Hänninen: "Lee-
nan keittiössä"
●  KE 21.2. isä Markku:  Mitä on
oikea katumus?
●  KE 7.3. klo 11 askartelua ke-
vätmyyjäisiä varten, klo 13 isä
Heikin alustus
●  KE 21.3. askartelua Nina Suo-
misen johdolla
Ennen päiväpiiriä on mahdolli-
suus osallistua Nikolainsalissa
lounaalle, hinta 3 euroa. Päivä-
piiri on tarkoitettu kaikille aikui-
sikään ehtineille seurakuntalai-
sille, joilla on aikaa kokoontua
päivällä yhteisen aterian ja kiin-
nostavan alustuksen ääreen. Li-
sätietoja antaa diakoni Harri Ka-
hila, puh. 045 130 6723.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HANNU BRELON KON-
SERTTI

Tampereen seudun suojärveläi-
set ry. järjestää Hannu Brelon

konsertin sunnuntaina 25.2. klo
14 Nikolainsalissa. Karjalaisten
säveltämiä ja sanoittamia karja-
laisia lauluja, myös karjalan mur-
teella. Hinta 10 € sisältää kahvin
ja munapiirakan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HALUATKO OHJAAJAKSI
ENSI KESÄN KRIPARILLE?

Tampereen, Turun ja Hämeen-
linnan seurakunnat järjestävät
perinteisen kristinoppileirin Jul-
kujärvellä 7.-15.7.2007.  Leirille
otetaan 8-10 ohjaajaa muun
henkilökunnan avuksi. Edelly-
tyksenä ohjaajaksi tulemiselle
on, että on itse suorittanut kris-
tinoppileirin Julkujärvellä tai
muualla.
Lähetä vapaamuotoinen hake-
mus isä Heikki Honkamäelle 30.
maaliskuuta mennessä osoit-
teeseen: heikki.honkamaki@
ort.fi,tai: Suvantokatu 10 A,
33100 Tampere. Valinnasta tie-
dotetaan huhtikuun lopulla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NOKIAN TIISTAISEURA

Tiistaiseuran seuraava tapaami-
nen on torstaina 22. maaliskuu-
ta klo 18 Leila Jaakkosella, os. Ke-
tolanmäenkatu 6 B.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MYYJÄISET

Aina runsaat ja hyväntuuliset
myyjäiset Nikolainsalissa Lasa-

ruksen lauantaina 31.3. klo 12 -
14. Sydämellisesti tervetuloa!
Järj. Tampereen seurakunnan
toimintapiirit ja kerhot

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ELÄKELÄISTEN VIRKIS-
TYSLEIRI

Jo perinteeksi muodostunut
eläkeläisten virkistysleiri järjes-
tetään MA-PE 28.5.-1.6. Kanga-
salla Ilkon kurssikeskuksessa.
Leirin hinta on 120 €/hlö, ja se
sisältää edestakaiset matkat,
täysihoidon, monipuolisen oh-
jelman ja askartelu- yms. tarvik-
keet. Ilmoittautumisia ottaa vas-
taan ja lisätietoja antaa diakoni
Harri Kahila, puh. 045 130 6723.

Diakoniatyössä autamme
toisiamme

mikunnan jäsenten harteil-
le. Tästä voi seurata aktii-
vien keskuudessa väsymis-
tä, jopa loppuun palamista.
Seurakunnassa saattaa kui-
tenkin olla monia, jotka
mielellään osallistuisivat
diakoniatyöhön, jos vain
tieto erilaisista diakonia-
työn vaihtoehdoista saavut-
taisi heidät. Ehkä diakonia-
työhön pitäisi myös keksiä
uusia, entistä monipuoli-
sempia toimintamuotoja,
jotta useammalle löytyisi
sopiva tehtävä.

Autetaan senioreita – ja
junioreitakin
Moni ehkä ajattelee, että
diakoniatyö on lähinnä van-
huksista huolehtimista.
Vanhusten auttaminen on

“TOTISESTI: kaiken, minkä
te olette tehneet yhdelle
näistä vähäisimmistä veljis-
täni, sen te olette tehneet
minulle”. (Matt. 26:40)
Nämä kaikkien tuntemat
Herran sanat muistuttavat
meitä kristityn velvollisuu-
desta huolehtia puutteessa
olevista lähimmäisistämme.
Seurakunnassa meillä jokai-
sella on mahdollisuus voi-
miemme mukaan täyttää
tämä velvollisuus osallistu-
malla diakoniatyöhön. Työn
järjestämisestä vastaa seu-
rakunnan diakoniatyötoimi-
kunta tai muu vastaava toi-
mintapiiri. Valitettavasti
käytännössä helposti käy
niin, että myös itse työn te-
keminen jää lähes kokonai-
suudessaan diakoniatyötoi-

ANALOGI  1/2007
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN
TIISTAISEURA

●  TI 27.2. klo 18 vuosikokous
●  TI 13.3. klo 18 tiistaiseurailta
●  TI 27.3. klo 18 tiistaiseurailta
●  TI 17.4. klo 18 tiistaiseurailta
●  TI 8.5. klo 18 tiistaiseurailta
Seurakuntakurssi torstaisin, ks.
seurakunnan tiedotukset Porin
osalta.
●  4.-7.8. praasniekkamatka Va-
lamon luostariin Heinävedelle.

Kirjallisuuskerho
●  SU 11.3. klo 16 Suvi-Anne Sii-
mes & Nunna Kristoduli: Taivas
alkaa maasta
● SU 1.4. klo 16 Alexander
Schmemann: Suuri paasto

KEVÄÄLLÄ viisi vuotta täyt-
tävä Porin kansallinen kau-
punkipuisto sai hohdok-
kaan vihreän helmen ket-
juunsa, kun Porin ortodok-
sisen kirkon alue siunattiin
käyttöön 18. tammikuuta.

Laajennusalue täyden-
tää luontevasti Porin kan-
sallisen kaupunkipuiston
kirkollisten kulttuuriympä-
ristöjen teemaa, tähdensi
Porin kaupunginjohtaja
Aino-Maija Luukkonen
puheessaan. Tervetulleena
lisänä laajennusosaa piti
myös valtiosihteeri Stefan
Johansson ympäristömi-

Porissa kirkon alue kaupunkipuiston osaksi

Me olemme kaikki puutarhureita,
muistutti metropoliitta Ambrosius
siunatessaan käyttöön Porin kansallisen
kaupunkipuiston laajennuksen. Pyhitetyn
veden vihmonnassa avustamassa isä
Markku Toivanen ja diakoni Jorma Kudjoi.
Kuva: Simo Ojanen

Ekumeenisessa tilaisuudessa luterilaisen seura-
kunnan tervehdyksen esitti kirkkoherra Antti
Koivisto. Kuva: Simo Ojanen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

STANDARDI KARJALAN-
PIIRAKOILLE

Ennen kevät- ja joulumyyjäisiä
Porin tiistaiseuralaiset valmis-
tavat päivässä noin tuhat pii-
rakkaa. Jotta tarjonta olisi kai-
kille tasapuolista, talkoissa val-
mistettiin karjalanpiirakan mal-
likappale. Se oli kompromissi
aunuslaisten, hiitolalaisten, jo-
hanneslaisten, kurkijokelaisten,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERKKIPÄIVIÄ

Porin rukoushuoneen ja kirkon
rakentamisen suuri uurastaja
EILA BORDI 80 v.

PORIN
kuulumisia

Pitkäaikainen rukoushuoneen
uurastaja on yltänyt 80 vuoden
ikään 23.11.2006. Eila on tehnyt
merkittävän työrupeaman sekä
vanhan rukoushuoneen että
kirkon rakentamisvaiheen apu-
laisisännöitsijänä. Lisäksi hän
toimi tiistaiseuran emäntänä ja
rahastonhoitajana. Miehensä
kuoleman jälkeen hän omistau-
tui rakkaaksi tuntemansa kir-
kon ja seurakunnan palvelemi-
seen.
Monia armorikkaita vuosia hä-
nelle!

Eila Bordi (edessä oik.)
onnittelijoiden kanssa

raivolalaisten, salmilaisten ja
soanlahtelaisten tyyleistä. Tä-
män jälkeen piirakoitten tulisi
olla valmiina 14 cm pitkiä.

Elli Honkala

●  SU 6.5. klo 16 Suvi Ahola: Iha-
na  kamala äiti, tai äiti Teresa:
Minun on jano

Käsityökerho
●  MA 12.3. klo 17 valmistamme
virpovitsoja

nisteriöstä.
- Se lisää kaupunki-

puiston kirkollisten raken-

nusten ajallista ja kulttuu-
rista ulottuvuutta ja edis-
tää rakennetun kulttuuri-

ympäristön ja kaupunki-
luonnon rinnakkaiseloa
yhdellä ja samalla paikalla,
sanoi Johansson.

Simo Ojanen

kin epäilemättä yksi keskei-
simmistä diakoniatyön alu-
eista. Vanhusten lisäksi on
kuitenkin myös nuorempia
ihmisiä, jotka saattavat olla
lähimmäisen avun tarpees-
sa. Esimerkiksi lapsiperhei-
den vanhempien ja yksin-
huoltajien arki on usein sii-
nä määrin raskasta ja eri-
laisten huolten täyttämää,
että toisen ihmisen tuesta
voisi olla paljon apua. Dia-

koniatyötoimikunta suorit-
taa myös varainhankinta-
työtä, esimerkiksi järjestä-
mällä kirkkokahveja ja pi-
topalvelua voidakseen näin
saaduilla varoilla tukea toi-
meentulovaikeuksissa ole-
via seurakuntalaisia.

Vapaaehtoista kristillistä
lähimmäistyötä
Joillakin saattaa olla sellai-
nen mielikuva, että dia-
koniatyö on jonkinlainen
yhteiskunnan sosiaalityön
jatke. Sitten saatetaan aja-
tella, että maksanhan minä

kirkollisveroa, varmaankin
joku verorahoilla palkattu
seurakunnan virkailija hoi-
taa diakoniatyön siinä mis-
sä kunnan sosiaalivirasto-
kin. ”Ei minun tarvitse sil-
lä itseäni vaivata”. Tällainen
ajatus on kuitenkin virheel-
linen. Diakoniatyö on suu-
relta osin vapaaehtoistyötä,
ja pääosa raha-avustuksis-
ta on vapaaehtoistyöllä
hankittua rahaa. Seurakun-
nan diakoniatyö antaa kai-
kille tilaisuuden omakohtai-
seen kristilliseen lähim-
mäistyöhön.

Diakoniatyö – sehän on
kivaa!
Kun puhuu diakoniatyöstä,
käy helposti niin, että puhe
sävyttyy saarnaksi ikävistä
velvollisuuksista. Siksi ha-
luan julistaa: diakoniatyö
on kivaa! Se tuottaa iloa
sekä vastaanottajalle että
tekijälle.

Seuraavaksi haluan
esittää muutaman ajatuk-
sen, jota voitaisiin kokeilla
käytännössä.

Diakoniatyössä...

Jatkuu sivulla 34

➤
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JUMALANPALVELUKSET
Turun seurakunta YLIOPISTONKATU 19 B 3

20100 TURKU

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, sähköposti:
turku@ort.fi,  avoinna ma, ti, to klo 10.00–13.00, ke klo
14.00-18.00, perjantaisin suljettu
Kirkkoherra Petri Ratilainen
Vs. kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741,
sähköposti: ioandurac@yahoo.com
Kanttori Pasi Torhamo,
puh. 239 3848, 040 835 8360,
sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Ratilainen, puh. 050 596 0514
Kanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

SC Sergius Coliander, DD Daniela Durac, ID Ion Durac, ML Marianna Länne, JM Jouni Mäkelä, TS Teppo Siili,
JS Juhana Siren, PT Pasi Torhamo, MY Mikko Ylinen

Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 041 440 0981
Rauman rukoushuone,
pyhän Nikolaoksen muistolle,
Länsikatu 10
Vahtimestari Antti Rosvall, puh. (02) 822 5007
Isännöitsijä Miila Liinanotko, puh. (02) 823 5124
Salon rukoushuone,
pyhän ristin muistolle
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727
Isännöitsijä Arvo Happo, puh. (02) 731 1442

TURUN KIRKKO

HELMIKUU
Su 18.2. klo 18 vigilia ID JM
Ma 19.2. klo 18 katumuskanoni ID JM
Ti 20.2. klo 18 katumuskanoni MY PT
Ke 21.2. klo 10 paastoliturgia ID PT
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni MY PT
To 22.2. klo 18 katumuskanoni ID PT
La 24.2. klo 18 vigilia ID PT
Su 25.2. klo 10 liturgia ID PT
Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia ID JM

MAALISKUU
La 3.3. klo 18 vigilia ID PT
Su 4.3. klo 10 liturgia ID JM
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia ID PT
La 10.3. klo 18 vigilia ID PT
Su 11.3. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
Ke 14.3. klo 18 paastoliturgia ID PT
La 17.3. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD
La 17.3. klo 18 vigilia TS JM
Su 18.3. klo 10 liturgia TS JM
Ke 21.3. klo 18 paastoliturgia ID JM
La 24.3. klo 18 vigilia ID PT
Su 25.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys ID PT
Ke 28.3. klo 18 sairaan voitelu ID PT
La 31.3. klo 18 vigilia ID PT

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin ID PT
Ma 2.4. klo 18 aamupalvelus ID JM
Ti 3.4. klo 18 aamupalvelus ID PT
Ke 4.4. klo 10 paastoliturgia ID PT
Ke 4.4. klo 18 aamupalvelus MY PT
To 5.4. klo 10 liturgia ID PT
To 5.4. klo 18 aamupalvelus, 12 evankeliumia ID PT
Pe 6.4. klo 10 hetkipalvelus ID PT
Pe 6.4. klo 14 ehtoopalvelus ID PT
Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus ID PT
La 7.4. klo 10 liturgia, slaaviksi SC PT
La 7.4. klo 23.30 pääsiäisyönpalvelus ID PT
Su 8.4. klo 16 ehtoopalvelus ID PT
Ma 9.4. klo 10 liturgia, lastenpääsiäinen ID PT

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
La 17.2. klo 18 vigilia ID JM
Su 18.2. klo 10 liturgia ID JM
Ti 20.2. klo 18 katumuskanoni ID JM
Pe 2.3. klo 18 paastoliturgia ID PT
La 17.3. klo 18 vigilia arkkipiispa Leo, ID PT
Su 18.3. klo 10 liturgia arkkipiispa Leo, ID PT
Ke 4.4. klo 18 aamupalvelus ID JM
La 7.4. klo 10 liturgia ID JM

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni ID PT
La 3.3. klo 18 vigilia TS JM

Su 4.3. klo 10 liturgia TS PT
Pe 16.3. klo 18 paastoliturgia ID JM
La 31.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai ID JM

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 24.2. klo 10 liturgia ID JM

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo
Pe 9.3. klo 18 paastoliturgia ID JM

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
La 21.5 klo 10 liturgia ID

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko
La 28.4. klo 10 liturgia ID
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Kirkkoherra Ion Durac

Kirkko on juhliemme paikka

Kristillisen kirkon
suurimmat juhlat
ovat Herran synty-

mä ja ylösnousemus. Tapa,
jolla näitä juhlia vietetään,
on erilainen muihin juhliin
verrattuna, samoin kuin on
myös niiden merkitys kris-
tityn elämässä. Olkoon
Herran ylösnousemisen
juhla maaliskuun lopussa
tai huhtikuun alussa, val-
mistautuminen tähän juh-
laan alkaa heti Herran kas-
tetta seuraavan sunnun-
tain jälkeen. Siitä asti sun-

ensimmäisille Efeson kris-
tityille seurakunnan tarkoi-
tuksen Kristuksen opetuk-
sien valossa. Hän sanoo
efesolaisille näin: ”Jumala
on alistanut kaiken hänen
valtaansa ja asettanut hä-
net kaiken yläpuolelle seu-
rakuntansa pääksi. Seura-
kunta on Kristuksen ruu-
mis ja hänen täyteytensä,
hänen, joka kaiken kaikes-
sa täyttää”. (Ef. 1, 22-23)

Tästä tekstistä voimme
ymmärtää, että sanan seu-
rakunta voimme kirjoittaa
isolla tai pienellä kirjaimel-
la. Kun kirjoitamme isolla,
se tarkoittaa Kristuksen
kirkkoa, jonka Jumalan
Poika perusti uhrikuole-
mallaan, ylösnousemuk-
sellaan kuolleista ja Pyhän
Hengen vuodattamisella.

Meidän pitää kirjoittaa
seurakunta isolla kirjai-
mella silloinkin, kun ajat-
telemme, että saamme
kunnian ottaa Herran ruu-
miin ja veren pyhällä eh-
toollisella sielun pelastu-
mista varten. Näin Jeesus
Kristus on aina kanssam-
me, näkymättömänä, ja
sellaiseksi hän jää toiseen

tulemiseen asti.
Jos kirjoitamme sanan

seurakunta pienellä, se ei
tarkoita, että olemme Ju-
malan edessä vähäisem-
piä. Vaikka jossakin maan-
päällisessä seurakunnassa
voi olla pieni jäsenmäärä,
tiedämme, että se on osa
Kristuksen kirkkoa. Kun
olemme Kristuksen omia,
meillä ei ole kuin yksi vel-
vollisuus: meidän pitää
seurata Jumalan Pojan
opetuksia.

Jokaisella kirkkovuo-
della on oma kiertonsa,
jossa toistuu juhlien odo-
tus ja täyteys. Suurimmat
juhlat ovat yhteydessä Va-
pahtajan elämään. Meidän
maanpäällinen elämämme
on vuosittainen samojen
vaiheiden kierto. Hengelli-
sellä elämällä on omat vai-
heensa, joita meidän pitää
noudattaa. Voimme rukoil-
la missä vain, mutta sopi-
vin paikka siihen on kirk-
ko. Voimme elää missä
vain, mutta sopivin paikka
hengelliseen elämään on
seurakunta.

Isä Ion Durac

nuntaipäivien teemana on
valmistautuminen ensin
suurta paastoa varten ja
sitten suurinta kristikun-
nan juhlaa, Herran ylös-
nousemusta varten.

Siitä huolimatta, mikä
juhla on kulloinkin kysees-
sä, sen tärkein paikka on
kirkko ja seurakunta. En-
simmäinen seurakunta oli
apostoleiden ryhmä, joka
yhdessä Vapahtajan kanssa
kulki pyhässä maassa ja
lähti julistamaan evankeli-
umia, rakkauden sanomaa.

Olemme tottuneet ajat-
telemaan seurakuntaa ih-
misten yhteisönä, joka ko-
koontuu kirkossa – sään-
nöllisesti tai harvaksel-
taan. Mutta Jumalan Pojan
opetusten ja muiden Raa-
mattuun talletettujen ope-
tusten mukaan seurakunta
tarkoittaa paljon enem-
män.

Pyhä apostoli Paavali
selittää tarkasti ja selvästi

HÄMEENLINNATURKU Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN PÄÄSIÄINEN

Turussa pääsiäismaanantai-
na 9. huhtikuuta
Kaikki lapsiperheet ovat terve-
tulleita osallistumaan toisen
pääsiäispäivän liturgiaan, jonka
jälkeen siirrytään ristisaatossa
seurakuntasalille. Luvassa on
yhteinen ruokailu ja pääsiäisai-
heista ohjelmaa! Tarkempaa
tietoa seuraa Analogin nume-
rossa 2/07, mutta merkitkää ➤

toki nyt jo päivämäärä kalente-
riin!
Tervetuloa!
Lapsityötoimikunta
PS. Lapsille ja lapsiperheille
suunnattua toimintaa ollaan
parhaillaan kehittämässä Turun
seurakunnassa – ideoita ja eh-
dotuksia otetaan vastaan esi-
merkiksi lasten pääsiäistapah-
tuman yhteydessä!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SVENSKA DISKUSSIONS
GRUPPEN

Det har blivit ett Nytt År och vi
fortsätter våra täffar som van-
ligt andra måndagen i måna-
den kl 17.30 i församlings hem-
met. Träffarna för våren blir den
12 mars, 16 april och den 14
maj. Träffarna aviseras som van-
ligt i ÅU på dagbokssidan un-
der rubriken ”Just nu” tisdag
och fredag veckan innan. Kon-
taktperson Barbro Doepel,

tel.nr (02) 235 0121 el. 0400 507
783.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAISION TIISTAISEURA

Kevätkauden kokoontumiset:

●  20.2. klo 13 Mirja Kuismin-
Nurmella, Lumparlankatu 1 A
●  20.3. klo 13 Anneli ja Yrjö
Haapaniemellä, Frälsintie 7 A
●  17.4. klo 13 Terttu ja Helge
Uusitorpalla, Sorolaisenkatu 1 A
Toukokuussa tehdään perintei-
nen kevätretki. Tarkemmat tie-
dot varapuheenjohtaja Tertul-
ta, puh. 438 2802.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMALLA TAPAHTUU

Karjalan liiton hengelliset
päivät pidetään Raumalla 17.-
18. maaliskuuta. Tapahtumaan
osallistuu KP arkkipiispa Leo,
joka toimittaa 17.3. vigilian ja
18.3. liturgian Pyhän Nikolaok-
sen rukoushuoneella. Lauan-

tain ja sunnuntain muu ohjel-
ma ilmoitetaan myöhemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN TIISTAISEURA

Pj. pastori Ion Durac, puh. (02)
438 4939, 040 516 6741
Vpj. Aila Lahtinen, puh. (02) 250
1291
Kevään ohjelmaa:
●  13.3. klo 17.30 Kari Kotkavaa-
ra: Ina Collianderin luostarit
●  27.3. klo 17.30 isä Ion Durac:
Romanian ortodoksisen kirkon
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jälleennousu ja luostarit
●  10.4. klo 17.30 tiistaiseurailta
●  24.4. klo 17.30 metropoliitta
Johannes: aihe avoin
●  8.5. klo 17.30 tiistaiseurailta
Vuosikokous ti 27.2. klo 17.30.
TERVETULOA!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SALON TIISTAISEURA

Tiistaiseura kokoontuu seuraa-
vasti:
●  27.2. klo 18 vuosikokous
●  20.3. klo 18 kokous
●  10.4. klo 18 kokous
●  8.5. klo 18 kokous
Edellä mainitut kokoukset pi-
detään Salon Pyhän Ristin tsa-
sounassa, Uskelankirkkotie 23,
Salo.
●  5.6. klo 18 kokous Taina Kie-
man kesäasunnolla Mathilde-
dalissa. Lähtö yhteiskuljetuksel-
la Salon torilta klo 17.30.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Turun paikallisosasto

Pj. kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. 041 430 1285
Vpj. Anne Hokkinen, puh. 044
517 8764
Siht. Maritta Koskinen, puh. 040
550 6348, sähköposti: maritta
@tkukoulu.fi
●  SU 18.2. liturgian jälkeen noin
klo 12.30 Turun seurakuntasa-
lissa:
Lars Ahlbäck: Vaikea rakkaus –
ihminen Jumalan hylkäämänä
●  MA 26.2. klo 17.30 Turun seu-
rakuntasalissa vuosikokous.
●  Pyhiinvaellus Heinävedelle

HÄMEENLINNATURKU Toimintaa ja tapahtumia

➤

Tutkija, arkeologi Ge
orgios Alexopoulos
(University College

London) saapui Turkuun
Valamon ystävien vieraak-
si 3.12.2006. Hän piti mie-
lenkiintoisen ja upein ku-
vin varustetun esitelmän
Athosvuoresta seurakunta-
salissa, jonne oli kokoon-
tunut runsaslukuinen kuu-
lijajoukko. Esitelmä päätti
Athosvuorta käsitelleen
esitelmäsarjan.

Pyhien ja aineellisten
arvojen suhde
Georgios Alexopouloksen
esitelmä perustui hänen te-
keillä olevaan väitöskirja-
tutkimukseen Kulttuuripe-
rinnön hoito Athosvuorel-
la. Esitelmä koostui kah-
desta osiosta, joista ensim-
mäinen käsitteli yksityis-
kohtaisesti Athoksen histo-

riaa vuodesta 963 aina tä-
hän päivään saakka. Esitel-
mänsä toisessa osiossa
Alexopoulos määritteli ja
pohti kulttuuriperinnön
käsitettä laajasti – mitä
kulttuuriperinnöllä tarkoi-
tetaan Athosvuorella ja
mitä tarkoittaa kulttuuripe-
rinnön antikvaariset peri-
aatteet rauhoitus- ja säilyt-
tämisvaatimuksineen. Ar-
keologit aloittivat vuoropu-
helun veljeskuntien kanssa
kulttuuriperintöön liitty-
vistä näkökulmista jo
1960-luvulla. Nyt tekeillä
olevassa tutkimuksessa on
keskeistä pohdinta ja ana-
lyysi siitä, miten pyhiksi
koetut arvot suhteutuvat
aineellisen kulttuuriperin-
nön arvoihin. Tutkimuk-
sessa paneudutaan erilais-
ten arvojen huomioonotta-
miseen erityisesti ns. mu-
seonäyttelyiden (Mount
Athos treasury/sacristy ex-
hibitions) kautta.

Elävä luostari vai museo
Athosvuoren muutamissa
luostareissa on tehty viime
vuosina ns. museonäytte-
lyjä, joiden avulla voidaan
valottaa esineiden hengel-
listen arvojen lisäksi myös
niiden kulttuurihistoriallis-

Kreikkalais-suomalainen Georgios Alexopoulos esitelmöi
selkeällä suomen kielellä, mikä ilahdutti kuulijakuntaa.
Kuva: Ilja Hirvonen.

Valamon ystävillä vieras
Lontoosta

TURUN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 27.10.2006 – 18.1.2007

KASTETUT

Juuruskorpi Anton Kristoforos
Yrjönpoika
Korvonen Kaisla Juliana
Laaksonen Juuso Arvo Antero
Moliis-Mellberg Clarissa Aleksandra
Peurala Frida Elvira
Rosenberg Luukas Kasimir
Soudakov Mikael
Ylä-Mononen Santeri Timo

5 poikaa, 3 tyttöä, yhteensä 8

TERVETULOA SEURAKUNTAAN

Ananin Päivi Johanna
Asikainen Sami Petteri
Auvo Merja Hannele
Englund Hellin Astrid Ilona
Heikkinen Kimmo Matti Mikael
Hermunen Tarja-Marie
Huovinen Alla Aili
Koivunen Jari Juhani
Kopsala Natalia
Kuggböle Ayla

Kuggböle Esajas
Lehto Aarni Kalevi
Lönnroth Teemu Tapio
Mäenpää Jasper Juhani
Patrik
Mäenpää Minna Helena
Oravalahti Merja Kaarina
Parkkonen Sirkka Marja
Leena
Pasanen Aana Klaudia
Pollari Nina Marina
Potitsopoulos Antonis
Saarto Kati Johanna
Seceleanu Cristina
Seceleanu Tiberiu Catalin
Suominen Minna Maarit
Tarna Helena Marjatta
Toivanen Aada Maria
Toivanen Aaron Jordan
Toivanen Anne-Maria
Anastasia
Viitanen Kristiina Inkeri

10 miestä, 19 naista,
yhteensä 29

IKUINEN MUISTO

Aarnio Lyyli
Aheinen Outi
Asela Heikki Johannes

1 mies, 2 naista, yhteensä 3

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET

20 miestä, 10 naista, yhteensä 30

TILASTOTIETOJA VUODELTA 2006

Jäsenmäärä 31.12.2006: 2660
jäsentä
Kastetut 23
Kuolleet 21
Seurakuntaan muuttaneet 80
Seurakunnasta muuttaneet 67
Kirkkoon liittyneet 72
Kirkosta eronneet 29

Valamon luostariin 2.-4.3. Va-
paita paikkoja voi tiedustella
sihteeriltä.
●  SU 18.3. liturgian jälkeen noin
klo 12.30 Turun seurakuntasa-
lissa Kari Kotkavaara: Paasto.
●  SU 22.4. liturgian jälkeen noin
klo 12.30 Turun seurakuntasa-

lissa Aiju von Schöneman: Mitä
Nooa söi – ruokia Raamatusta.
●  Kevätretki 21.5.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikil-
le. Tervetuloa mukaan!
Ajankohtaista tietoa tapahtu-
mista löytyy kirkon ja seura-
kuntasalin ilmoitustauluilta.

➤
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ta ulottuvuutta. Joskus on-
gelmallista on se, miten
toimia konservointia ja
muuta kunnostusta vaati-
van esineistön kanssa, kun
samanaikaisesti esineistö
on jokapäiväisessä käytös-
sä. Monet vanhoista ja
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaista esineistä tarvitsi-
sivat pikaista konservoin-
tia ja olosuhteita, joissa
lämpö ja kosteus ovat sää-
deltyjä esineiden säilymis-
tä silmälläpitäen. Esineis-
tön dokumentoinnissa ja
näyttelyiden nimeämisessä
haetaan tasapainoa ja yh-
teisymmärrystä, sillä osa
veljeskunnista ei hyväksy
museo-sanan käyttöä luos-
tareissa, kun taas arkeolo-
geille museo-sanan käyttö
on luontevaa.

Arkeologien ja muiden
tutkijoiden tuleekin ottaa
huomioon koko ajan, että
Athoksen munkkiyhteisö
muodostaa monella tapaa
oman, erityisen alueensa.
Kulttuuriperintöä pyritään
alueella hoitamaan niin,
ettei siitä aiheudu ristirii-
taa eikä ylimääräistä rasi-
tetta munkkiyhteisölle.
Hengellisestä perinnöstään
tunnettu Athosvuori otet-
tiin vuonna 1988 myös
UNESCO:n maailmanpe-
rintölistalle .

Alexopoulos esitteli
upeiden kuvien avulla At-
hoksen monipuolista ai-
neellista kulttuuriperintöä,
kuten esimerkiksi vanhoja
käsikirjoituksia, karttoja,
sakraaleja ja profaaneja
esineitä. Kulttuuriperin-
töön kuuluu myös raken-
nettu kulttuuriympäristö.
Saimme esitelmän kautta
hyvän läpileikkauksen alu-
een rakennuskannasta ja
arkkitehtuurista. Unoh-
damme usein sen, että
myös vanhat käsityötaidot
ja menetelmät ovat kult-
tuuriperintöä. Athoksella
on monien eri käsityöalo-
jen taitajia, ja on tärkeää,
että työmenetelmät esine-
materiaalin ohella tulevat
dokumentoiduiksi tuleville
sukupolville. Esitelmä in-
nosti kuulijakunnan vilk-
kaaseen keskusteluun.

Satu Mikkonen-Hirvonen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMALLA TOIMELIASTA

Rauman tiistaiseuran peruspila-
ri on edelleen talkootoiminta.
Siivoustalkoiden lisäksi talkoilla
on myös leivottu karjalanpiira-
koita ja leipää. Talkoovoimin
hoidettiin taas heinäkuinen Tsa-
sounan Pihakahvila Rauman Pit-
siviikon aikana. Pitsiviikon en-
simmäisenä viikonloppuna ru-
koushuoneella oli vigilia ja litur-
gia, jotka monien edellisten
vuosien tapaan toimitti isä
Gaius Sahlberg. Kahtena iltana
viikolla oli myös isä Petrin toi-
mittama akatistos. Pienessä
”piha-ateljeessamme” oli rau-
malaisten ikonimaalarien näyt-
tely. Pihakahvilan kävijämäärä
ylsi taas edellisvuoden ennätys-
tasoon. Pihakahvila on melkoi-
nen voimainponnistus talkoo-
laisille, joten aivan ansaitusti jär-
jestettiin heille päätöskaronkka
Meriristissä.
Retkiäkin seura on vuoden aika-
na tehnyt. Kesäretkellä tutustut-
tiin Ruissalon kasvitieteelliseen
puutarhaan ja Pyhän Henrikin
taidekappeliin Hirvensalossa.
Päivän päätteeksi osallistuttiin
vigiliaan Turun kirkossa. Loka-
kuussa tehtiin retki Helsinkiin

Athos-näyttelyyn. Elämys oli lä-
hes sanoin kuvaamaton. Kaiken
esineistön ohella itselleni jäivät
mieleen erityisesti vanhat valo-
kuvat menneiltä ajoilta.
Pyhän Nikolaoksen rukoushuo-
ne täytti lokakuussa 50 vuotta.
Omana lahjanaan seurakunnal-
le Rauman tiistaiseura järjesti ja
kustansi rukoushuoneen juhlan
28.-29.10. Juhla sai ansaitusti
huomiota myös maakunnan
lehdissä. Sunnuntaina toimite-
tussa juhlaliturgiassa rukous-
huone oli ääriään myöten täyn-
nä juhlaväkeä. Rukoushuoneen

Rauman pihakahvilaviikon ehtoopalveluksesta, isä Gaius Sahlberg ja Antti Narmala.
Kuva: Liisa Räsänen

Siunattavaa satoa Rauman Pitsiviikon liturgiassa.
Kuva: Liisa Räsänen

praasniekkaa vietettiin itsenäi-
syyspäivänä.
Ortodoksisen uskon ja kulttuu-
rin ylläpitämisen ja tunnetuksi
tekemisen ohella tiistaiseuran
mieluinen tehtävä on huolehtia
rakkaasta rukoushuoneestam-
me ja sen ilmeestä. Niinpä tiis-
taiseura on kustantanut rukous-
huoneen kukat ja koristelut
kaikkiin juhla- ja muihin tilai-
suuksiin. Valoisin mielin tiistai-
seura lähtee kohti uutta toimin-
tavuotta.

Liisa Räsänen
(lyhennelmä)
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Rauman
kuulumisia
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JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta MATTI ALANGONKATU 11

13130 HÄMEENLINNA

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist
Kanttorit: Leena Lomu ja Jaakko Olkinuora

HELMIKUU
Ortodoksisuuden sunnuntai
La 24.2. klo 17 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia

MAALISKUU
Pyhä Gregorios Palamas
La 3.3. klo 17 vigilia
Su 4.3. klo 10 liturgia
Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia
Ristin kumartamisen sunnuntai
La 10.3. klo 16.30 yleinen muistopalvelus
klo 17 vigilia
Su 11.3. klo 10 liturgia
Ke 14.3. klo 18 paastoliturgia
Pyhä Johannes Klimakos
La 17.3. klo 16.30 yleinen muistopalvelus

klo 17 vigilia
Su 18.3. klo 10 liturgia
Ke 21.3. klo 18 paastoliturgia
Neitsyt Marian ilmestysjuhla
La 24.3. klo 10 akatistoshymni

klo 17 vigilia
Su 25.3. klo 10 liturgia
Ke 28.3. klo 18 paastoliturgia
Palmusunnuntai
La 31.3. klo 17 vigilia ja virpovitsojen siunaus

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 10 liturgia
Suuri viikko
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia
Ke 4.4. klo 18 paastoliturgia ja yleinen sairaanvoitelu
To 5.4. klo 18 ehtoollisen asettamisen liturgia

PALVELUKSET MUUALLA:
FORSSA
Ev.lut. seurakuntatalo, Kartanonkatu 16

Su 18.2. klo 10 liturgia

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherra: Markku Aroma, puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti), sähköposti: maukku@hotmail.com
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. (019) 733 911, 0400 107 232,
sähköposti: kai.sahlberg@hotmail.com
- pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
sähköposti: mikael.sundkvist@joensuu.fi
Kanttori: Leena Lomu, puh. (03) 618 4254, 040 707 6715,
sähköposti: leena.lomu@pp.inet.fi / leena.lomu@hotmail.com
Uskonnonopettaja: Heli Lihavainen, puh. (03) 633 5611, 044
350 7946, sähköposti: heli.lihavainen@hameenlinna.fi.
Parhaiten tavoitettavissa klo 17-18.

PYHÄKÖT:

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

Su 4.3. forssalaisten ja somerolaisten pyhiinvaellus Pokrovan
yhteisöön Kirkkonummelle. Perillä Basileios Suuren liturgia ja
yhteinen ateria, yhdyshenkilönä isä Gaius, puh. 0400 107 232
To 22.3. klo 18 pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 29.3. virpovitsojen siunaus Lopella
Pe 30.3 virpovitsojen siunaus, Forssa ja Somero

(koulut)
Ma 2.4. klo 18 paastoliturgia, ennen pyhitettyjen lahjojen

liturgia

AKAA
Akaan palvelukset Tampereen sivuilla.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA
KASTETUT
Hirviniemi Valo Aleksanteri

IKUINEN MUISTO
Malvasto Elisabet
Nurmela Pentti Johannes
Filatov Pirkko Maiju

TERVETULOA SEURAKUNTAAN!
Uusitalo Kirsti Inkeri
Immonen Mikko Krister
Bogdanoff Keijo Sakari
Tervinen Matti Erkki
Lukjanov Irja Iraida
Halinen Isto Juhani
Marjanen Ilkka Joonas
Kolehmainen Jukka Mikko

TILASTOTIETOJA:
Vuoden 2006 väestötilasto
kunnittain:
Forssa 66
Hattula 71
Hauho 14
Humppila 6

Hämeenlinna 579
Janakkala 88
Jokioinen 9
Ulkomaat 32
Kalvola 15
Kylmäkoski 19
Loppi 55
Renko 8
Somero 19
Tammela 7
Tuulos 7
Toijala 48
Urjala 16
Ypäjä 5
YHTEENSÄ 1064

Toijalasta siirrettiin 1.1.2007
tehdyn kuntaliitoksen
johdosta yhteensä 48
henkilöä Tampereen
ortodoksisen seurakunnan
jäseneksi. Hämeenlinnan
seurakunnan jäsenmäärä tällä
hetkellä 1016 henkilöä.

Seurakunnan joulujuhlassa 17.12.2006 esiintyi tiernapoika-
ryhmä, jossa olivat mukana Riina Toivonen, Samuli Korhonen,
Aleksi Korhonen ja Nestori Nurmi.
Kuva: Jouko Korhonen
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HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEURAKUNTA YHTEIS-
TYÖHÖN PYSÄKIN
KANSSA

Vapaaehtoistyön peruskurssi
pidetään neljänä tiistai-iltana
seuraavasti:
●  TI 20.2. klo 16-18 vapaaeh-
toistyön perusteet, Pysäkin toi-
minta
●  TI 27.2. klo 16-18 vuorovaiku-
tustaidot
●  TI 6.3. klo 16-18 voimavarat ja
jaksaminen
●  TI 13.3. klo 16-18 oman tehtä-
vän etsintää, kurssin päätös ja
palaute
Ilmoittautumiset: Kaisa Laine,
puh. 050 517 9883, tai Pysäkki,
puh. (03) 621 3556.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIAKONIASEURA

Diakoniaseuran toimintaa:

●  SU 25.2. kirkkokahvi ja Hä-

meenlinnan ortodoksinen dia-
koniaseura ry:n vuosikokous
klo 12.30
●  SU 11.3. kirkkokahvi ja alustus
●  SU 25.3. vierailu Uspenskin
katedraalikuoron konserttiin
Riihimäelle
●  SU 29.4. vanhusten kirkkopy-
hä, liturgia ja ruokailu sekä alus-
tus, omaisia pyydetään moti-
voitumaan ja avustamaan seni-
oreita ja läheisiään kirkkoon
kyyditsemisissä, samoin diako-
niaseuralaiset avustavat.
●  TO 17.5. Kristuksen taivaa-
seenastuminen, helatorstai,
kirkkokahvi
K i r k k o k a h v i t i l a i s u u k s i s s a
yleensä arpajaiset ja mahdolli-
sesti alustuspuheenvuoro. Seu-
raa lehti- ja seinäilmoituksia!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEYÖLEIRI

10.-11. maaliskuuta

Leiri alkaa lauantaina klo 13 ja
päättyy sunnuntaina noin klo
13 seurakuntasalissa. Leiri on
tarkoitettu kaikille siitä kiinnos-
tuneille lapsiperheille. Leirillä
on luvassa jumalanpalveluksia,
leikkejä, pelejä ja muuta kivaa.
Yövymme askeettisesti makuu-
pusseissa seurakuntasalin latti-
alla, joten kyllästäkää mielenne
leiri- ja kilvoitteluhengellä.
Osallistumismaksu 5 €/hlö (si-
sar- ja perhealennukset ote-
taan huomioon)
Tervetuloa!
ILMOITTAUTUMISET Leenalle
5.3. mennessä (puh. 040 707
6715 / leena.lomu@pp.inet.fi)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HÄMEENLINNNAN
TIISTAISEURA

Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718
8255
Tiistaiseura kokoontuu paritto-

milla viikoilla kaksi kertaa kuu-
kaudessa seuraavasti:
●  TI 13.3. klo 17
●  TI 27.3. klo 17
●  TI 24.4. klo 17
●  TI 8.5. klo 17
●  TI 22.5. klo 17
Luennoitsijat ilmoitetaan myö-
hemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI

Op. Pasi-Mikael Huovinen, puh.
041 576 6143
Lukukausimaksu: 30 € oman
seurakunnan jäseniltä, muilta
50 €.
Piiri kokoontuu seurakuntasa-
lissa perjantai-iltoina:
I ryhmä klo 15-18 ja II ryhmä klo
18-21. Lauantaisin klo 10–15.
16.2., 2.–3.3., 16.3., 30.3., 20.-
21.4., 27.4., 11.5. ja (25.5).
Ikonipiiri suunnittelee keväälle

Voimme lähestyä
omaa elämäämme
myös kokkaamisen

kautta ja oppia valmista-
maan meille annetuista ai-
neksista elämämme par-
haimman “sopan”.

Ensimmäiseksi, mei-
dän on kurkistettava tark-
kaavaisesti “omaan kaap-
piimme” ja nähtävä selväs-
ti se, mitä aineksia meillä
on omaa “soppaamme”
varten. Hyvin usein me
tuolloin havaitsemme, ettei
sieltä löydykään kaikkia
niitä aineksia, joita me ha-
luaisimme käyttää ”sop-
paamme”, ja näin meissä
syntyy tyytymättömyyttä

Oman elämäsi
paras soppa

Kirkkoherra Markus Aroma

meillä vain olisi toisenlai-
sia aineksia. Ja kuitenkin,
meidän kunkin on “keitet-
tävä” oma “soppamme”
juuri niistä aineksista, joi-
ta meillä on, ja tehtävä sii-
tä niin hyvää kuin mahdol-
lista nöyryyden, kiitolli-
suuden ja rakkauden hen-
gessä. Näin meillä on elä-
mämme “paras soppa”
edessämme valmiina jaet-
tavaksi lähimmäistemme
kanssa.

Toiseksi, meidän on
opittava kristittyinä jaka-
maan tämä “ateriamme” –

meidän oman elämämme
lahja – niin lähimmäistem-
me kuin myös Jumalan
kanssa, sillä “aterian” ole-
mukseen kuuluu, että se
annetaan ja jaetaan toisten
kanssa, “sillä yksin syömi-
nen on syntiä”, kuten van-
ha suomalainen sananpar-
si asian ilmaisee. Näin ja-
kaessamme tämän elä-
mämme “aterian” toisten
kanssa me “ravitsemme”
toisiamme ja rikastutamme
toistemme elämää, lähim-
mäistemme, seurakuntam-
me ja koko kirkon elämää.

Suuren paaston aika
antaa meille kaikille mah-
dollisuuden tarkastella
nöyrästi ja kiitollisuudella
niitä “aineksia” eli lahjoja,
joita Jumala on meille kul-
lekin antanut. Voimme
nähdä ne selvästi ja sitten
tarjota ne parhaalla mah-
dollisella tavalla eteenpäin
rakkaudesta Kristusta ja lä-
himmäistämme kohtaan.

Valoisaa sielun kevättä
toivottaen
isä Markus

ja kateutta. Me alamme
puolustella itseämme, että
voisimme valmistaa paljon
paremman “sopan”, jos

ANALOGI 1/2007



ANALOGI  1/2007 33ANALOGI 1/2007

taidematkaa Pietariin. Tarkem-
masta ajankohdasta ilmoite-
taan myöhemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Leena Lomu, puh. (03) 618 4254
/ 040 707 6715
Kuoroharjoitukset ovat paasto-
kaudella maanantaisin klo
17.30-19.30 seurakuntasalissa.
Pääsiäisen jälkeen kirkkaalla
viikolla ei ole harjoituksia.
Kirkkolaulusta kiinnostuneet!
Havahtukaa ja tulkaa mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KYYRÖLÄLÄISTEN
KERHO

Pj. Antonina Sosunov-Perälä,
puh. (03) 612 5850 / 040 721
8436

●  SU 18.2. klo 12 liturgian jäl-
keen sovintosunnuntaina bli-
nejä ja kahvit
●  SU 11.3. ristileivät kirkkoväel-
le
●  SU 18.3. kirkkokahvit ja klo
13.30 kevätkokous
●  KE 28.3. klo 13 alkaen paperi-
kukkatalkoot virpovitsoihin An-
toninan kotona (Tykistötie 17)
●  SU 1.4. klo 12 liturgian jäl-
keen palmusunnuntain tatti-
keitto
●  Kesällä 30.6.-1.7. kotiseutu-
matka Kyyrölään. Hotelli ja bus-
sikuljetus varattu. Ilmoittautu-
miset hyvissä ajoin ja tieduste-
lut Antoninalta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENKERHO

Ohjaaja: Samuli Korhonen, puh.
050 306 1781
Seurakunnassa on alkanut jäl-
leen lapsille suunnattu lauan-
taikerho, joka on tarkoitettu
kaikenikäisille lapsenmielisille.
Alle kouluikäisien lasten van-
hempien tulee olla läsnä ker-
hon aikana. Mukaan voit ottaa
pienet eväät, joita nautitaan
kerhon aikana. Tule askartele-
maan, laulamaan, leikkimään ja
pelailemaan mukavassa hen-
gessä!
Kerho kokoontuu 3.2. ja 17.2.
klo 10-12 seurakuntasalissa.
●  LA-SU 10.-11.3. pidetään per-
heyöleiriviikonloppu, alkaen LA
klo 13 ja päättyy SU klo 13.
●  LA 24.3. klo 10-12
●  La 31.3. klo 12-16.30 alkaen
virpovitsatalkoot, jonne kaikki,
niin lapset kuin aikuisetkin,
ovat tervetulleita! Ota mukaan
omat pajunkissasi ja saksesi.
Talkoiden päätyttyä menemme
vigiliaan, ja virpovitsat siuna-
taan käyttöön.

HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia
➤

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta lahjoitti Kanta-
Hämeen Keskussairaalan kappeliin lampukan ja ikonin. Isä
Gaius siunasi 17.11.2006 Leena Lomun tekemän Kristus
Kaikkivaltias -ikonin, ja johtava sairaalapastori Pentti
Haverinen otti lämpimästi lahjoituksen vastaan.

Hämeenlinnan Tiistaiseura järjestää
KONSERTTIMATKAN USPENSKIN KATEDRAALIKUORON
konserttiin Riihimäelle sunnuntaina 25.3. klo 18.
Konsertin jälkeen kahvitilaisuus varuskuntakerholla.
Linja-auto lähtee Hätilän pysäkiltä klo 16.40, Wetterhof-
fin pysäkiltä klo 16.50 ja ortodoksisen kirkon edestä klo
17.00. Matkan hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan.
Ilmoittautumiset Elma Jokiselle, puh. 040 718 8255.
TERVETULOA!

Ikonilahjoitus

●  MA 9.4. klo 10 lasten pääsiäi-
nen ja osallistuminen seura-
kuntasalille järjestettyyn juhla-
ateriaan
●  PE-SU 20.-22.4. ONL:n vuosi-
juhlat Kuopiossa
●  LA 5.5. ja 19.5. klo 10-12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MIESTENKERHO

Ohjaaja: Jouni Korhonen, puh.
050 345 3136
Toimintapiiri on tarkoitettu kai-
kille miehille.
●  SU 25.2. klo 15 paastosta, seu-
rakuntasali
●  SU 25.3. klo 17 Kristuksen kär-
simyshistoria Jounin luona, os.
Viisaudenkuja 2 D 3, Hämeen-
linna

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN
ORTODOKSIAPIIRI

Op. isä Viktor Maksimovski, puh.
050 461 7381, sähköposti:
maksimovskiy@hotmail.com

Kokoontuu pääsääntöisesti
kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina liturgian jälkeen klo
12 seurakuntasalissa tai kirkko-
herranhuoneessa. Tutustutaan
ortodoksisen kirkon oppiin, pe-
rinteeseen ja Raamattuun.
Opetuskieli on venäjä.
● Kokoontumispäivät: 25.2.,
25.3. ja 29.4.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ONL:n VUOSIJUHLAT

ONL:n vuosijuhlat pidetään
20.-22.4. Kuopiossa. Ohjelmas-
sa on jumalanpalveluksia, kirk-
komuseoon, kaupungin kirk-
koihin ym. nähtävyyksiin tutus-
tumista, kulttuuria (leffaa, valo-
kuvanäyttelyä, nukketeatteria
ja tanssimista), suunnistusta,
seikkailua ja kilpailuja yms.
Leirin hinnassa seurakunta tu-
lee vastaan, ja siitä neuvotel-
laan. Mikäli lähtijöitä on riittä-
västi, sinne järjestetään yhteis-
kuljetus.
Tiedustelut ONL:n toimistosta
(www.tuohustuli.net) ja ilmoit-
tautumiset Leenalle (puh. 040
707 6715 / sähköposti: leena.lo-
mu@pp.inet.fi) tai Helille (kou-
lussa tai: heli.lihavainen@ha-
meenlinna.fi).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TERVETULOA

kaikkien piirien toimintaan!
Mahdollisista muutoksista il-
moitetaan perjantain Hämeen
Sanomissa seurakuntapalstalla.
Voit katsoa muutokset myös
netistä.

ANALOGI järjesti lehden kirjoittajille ja valokuvaajille lehden-
tekoon liittyvän koulutuspäivän Hämeenlinnassa 12. tammi-
kuuta. Koolla olivat edustajat kaikista lehden yhteistyöseura-
kunnista. Luennoitsijoina toimivat päätoimittaja Kari M. Rän-
tilä, lehden taittaja, graafikko Heikki O. Jokinen, toimittaja Mik-
ko Junes sekä kanttori Leena Lomu. Kuvassa Heikki O. Jokinen
kertoo Analogin graafisista tavoitteista. Kuva: Leena Lomu
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HÄMEENLINNA Toimintaa...

HÄMEENLINNAN ortodoksinen seurakunta alkaa
tehdä yhteistyötä vapaaehtoistoiminnassa Pysäkin
kanssa. Vapaaehtoiskeskus Pysäkki on kaikenikäisten
hämeenlinnalaisten kohtaamispaikka keskellä kau-
punkia Raatihuoneenkatu 7:ssä. Sen taustayhteisö-
nä ovat Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna-
Vanajan luterilainen seurakunta.

Pysäkin vapaaehtoiset auttavat ja tukevat apua
tarvitsevia kaupunkilaisia. Heitä voi kohdata palve-
lutaloissa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa vieraile-
massa, pitämässä ohjelmahetkiä ja musiikkihetkiä tai
ulkoiluttamassa sitä tarvitsevia. On suuri rikkaus koh-
data lähimmäinen sekä hänen arjessaan että juhlas-
saan.

Vapaaehtoistyötä tehdään jokaisen vapaaehtoi-
sen omin taidoin ja elämänkokemuksen mukaan. Va-
paaehtoisena voi osallistua koulutukseen, tapaami-
siin, leireihin ja virkistystilaisuuksiin. Vapaaehtoistyön
peruskurssi järjestetään keväällä ja syksyllä. Kurssin
käyminen ei ehdottomasti velvoita toimintaan, mut-
ta se on suureksi hyödyksi. Kevään kurssi alkaa pian,
jo 20. helmikuuta klo 16-18.

Ortodoksisilla vapaaehtoisilla on mahdollisuus
toimia Pysäkillä omana ryhmänään ja tukea erityi-
sesti oman seurakunnan jäseniä.

Kaisa Laine
diakoniatyöryhmä

Yhteistoimintaa
vapaaehtoistyössä

Ortodoksisuus
tutuksi -kurssi
Kurssi järjestetään Hämeenlinnan
ortodoksisessa seurakunnassa keväällä 2007.

Paikka ja aika: Seurakuntakoti, Matti Alangonkatu 11
A, joka toinen keskiviikko klo 18.30.

OHJELMA:
KE 28.2. Kirkko pelastuksen paikkana: kirkko ja
sakramentit
KE 14.3. Raamattu elää kirkossa
KE 28.3. Suuri viikko ja pääsiäinen ortodoksisessa
perinteessä
KE 18.4. Ortodoksinen ihmiskäsitys
KE 2.5. Pyhät ja pyhien kunnioitus
KE 23.5. Ikonien teologiaa

Piirin vetäjänä toimii isä Markus, puh. (03) 612
7166 (koti) tai (03) 616 5229 (virasto) tai sähkö-
postitse: maukku@hotmail.com.

Tervetuloa mukaan kauempaakin!

Seniorit – rikkauden lähde
Nykyisessä muuttoliikkeen
hallitsemassa yhteiskun-
nassa monet perhekunnat
ajautuvat hajalleen, jolloin
perheen sisällä vanhimman
ja nuorimman sukupolven
vuorovaikutus heikkenee.
Voisiko diakoniatyö lievit-
tää tätä puutetta? Seurakun-
nassa on perheitä, joiden
mummut ja ukit ovat kau-
kana tai jo tuonilmaisiin
siirtyneitä. Sitten saattaa
olla yksinäisiä ikäihmisiä,
joiden omaiset asuvat muu-
alla. Emmekö voisi tällaisis-
sa tapauksissa (tietenkin
muualla asuvien omaisten
kanssa sopien) luoda uusia,
molemminpuolista iloa ja
apua tuottavia kontaktiver-
kostoja? Nuoret voisivat
käydä auttamassa iäkkäitä
vaikka tiskaamalla tai pik-
kusiivousta tehden, suorit-
tamassa ostoksia tai ulkoi-
luttamassa. Siinä sitten
nuori voisi kuunnella van-
huksen kertomuksia men-
neiltä ajoilta. Diakoniatyö
voi olla samalla myös nuo-
risotyötä ja päinvastoin!
Jonain päivänä perhe voisi
viedä ikäihmisen ostoksille
tai vaikkapa elokuviin.
Vaihtoehtoja on lukematto-
mia, tietenkin tilanteen ja
mahdollisuuksien mukaan.
Iäkkäälle ihmiselle tällaises-
ta kummiperheestä olisi
merkittävää turvallisuutta
ja läheisyyttä. Jos kummi-
perheessä on vielä pikku-
lapsia ja ikäihminen riittä-
västi voimissaan, ei var-
maan ole mahdotonta, että
hän puolestaan voisi auttaa
perhettä joskus lapsenvah-
tina.

Vertaisaputoiminta
Diakoniatyöhön sopisi hy-
vin myös vertaisaputoimin-
ta. Tämä tarkoittaa, että ih-
miset ovat vuoroin avuksi
toinen toiselleen. Ajatus on
hyvin yksinkertainen – ku-
ten hyvät ajatukset yleensä-
kin. Ei se vaadi muuta, kuin
että joku tekee aloitteen ja
laitetaan tieto kulkemaan.
Vertaisavun kautta esimer-

kiksi lapsiperheet voisivat
olla toisilleen avuksi. Sa-
malla laajenisivat seurakun-
talaisten keskinäiset kon-
taktit. Eikä mikään estä,
että toiminnassa olisi mu-
kana myös seurakunnan
ulkopuolisia. Toiminta voi-
si olla omaehtoista. Seura-
kunnan ja diakoniatyötoi-
mikunnan roolina olisi lä-
hinnä tiedon välitys ja koor-
dinaatio.

Lähipiiriajattelu
Diakoniatyön ei tarvitse ja-
kaa seurakuntaa auttajiin ja
autettaviin vaan monessa
tapauksessa työ voi olla
vuorovaikutteista, keskinäi-
seen apuun perustuvaa.
Tällaisen työn taustalla on
lähipiiriajattelu. Diakonia-
työhön voi kuulua myös se,
että diakoniatyön lähipiirit
– yksittäin tai kaikki yhdes-
sä – järjestävät aika ajoin
tapaamisia, joissa lähipiirin
ihmiset tutustuvat toisiinsa
ja kehittävät yhdessä uusia
ideoita tulevaan työhön.

Koulutus
Diakoniatyö vaatii myös
osaamista. Siksi Tampereen
seurakunnan diakoniatyö-
toimikunta järjestää koulu-
tusta työhön osallistuville.
Kouluttajina ovat toimikun-
nan omat asiantuntijat. Li-
säksi on suunnitteilla kou-
lutusyhteistyötä myös seu-
rakunnan ulkopuolisten ta-
hojen kanssa.

Ota yhteyttä!
Jos olet kiinnostunut dia-
koniatyöstä tai sinulla on
uusia ideoita, ota yhteyttä
asuinpaikkaasi lähimpänä
olevaan vastuuhenkilöön.
Diakoniatyöstä vastaavien
henkilöiden yhteystiedot
löytyvät kunkin seurakun-
nan toimintasivuilta tässä
lehdessä ja www-sivuilta.

Diakoni
Rolf Hernberg
Tampere

Diakoniatyön vastuuhenkilöt
Tampereen seurakunnassa:
Tampere: Leena Hänninen,
puh. 050 354 5820
Pori: diakoni Jorma Kudjoi,
puh. 040 571 9137

Diakoniatyössä...
Jatkoa sivulta 26
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

Aina sattuu ja
tapahtuu

Viime vuonna tuli ku-
luneeksi 40 vuotta
siitä, kun Lintulan

nykyisen päärakennuksen
perusosa valmistui. Kuusi-
kymmenluvun alussa Jo-
ensuun ortodoksisen mies-
kuoron laulajat isä Erkki
Piiroisen johdolla havah-
tuivat huomaamaan, kuin-
ka heikoissa asunto-oloissa
silloin jo enimmäkseen
iäkkäät nunnat elivät. Ha-
vainto johti tekoihin. Kuo-
ro alkoi konsertoida luosta-
rin hyväksi ja monella
muullakin tavalla otti asi-
akseen uuden asuinraken-
nuksen hankkimisen nun-
nille.

Siitä lähtien on vakiin-
tunut tavaksi, että kiitolli-
nen sisaristo kutsuu mies-
kuoron joka vuosi joulun
alla luostariin. Tänäkin
jouluna mukana oli vielä
jokunen alkuaikojen laula-
jista. Kuorolaiset ilahdutta-
vat sisaria laulamalla suu-
renmoisella taidollaan li-
turgian, ja sen jälkeen he
ruokailevat yhdessä sisa-
riston kanssa. Joululauluja
lauletaan ja muutakin kuo-
ron ohjelmistoa kuullaan,
menneitä vuosikymmeniä
muistellaan.

Uusia sisaria
Kuluneen joulun alla vie-
railu oli erikoisen juhlalli-
nen. Kuoro näet lauloi li-
turgiassa, jossa arkkipiis-
pa Leo vihki viitankantaja-
nunniksi kaksi luostarin si-
sarta Julianan ja Jevgeni-
an. Sisar Julianalla, joka
on kotoisin Porista, oli en-
nen Lintulaan tulemistaan
luostarikokemusta Kreetal-
ta, jossa hän myös oppi
ikonimaalaustaidon. Sisar
Jevgeniakin on ollut puoli-
toista vuotta ortodoksises-
sa luostarissa kaukana
Guatemalassa. Sisar Julia-

nan luostarikummina oli
äiti Kristoduli ja sisar Jev-
genian äiti Ksenia. Vihki-
mykset ovat aina ilonaihe
sisaristolle ja kaikille luos-
tarin ystäville, koko kirkol-
lemme. Kaksi nuorta ih-
mistä on omistanut elä-
mänsä Kristukselle. Se on
suuri asia tänä maallistu-
vana aikanamme.

Lisäksi syksyn kulues-
sa luostariin on tullut suo-
malainen sisar Daniela,
joka on ollut muutamia
vuosia Kreikassa luostaris-
sa, ja virolainen Eunike,
joka on oleskellut pitkiä ai-
koja talkoolaisena Englan-
nissa Pyhän Johannes Kas-
tajan luostarissa. Aika
näyttää, jäävätkö he luok-
semme pysyvästi. Tilanne
alkaa joka tapauksessa olla
sellainen, että asuintiloista
ja monista muistakin tar-
peellisista tiloista on luos-
tarissa pulaa. Yhä useam-
min keskustelumme siirty-
vät lisäsiiven rakentamisen
tarpeellisuuteen, joten

VETOOMUS
Arkkipiispa Paavalin
kuolemasta tulee vuonna
2008 kuluneeksi 20 vuot-
ta. Nunna Kristodulia on
pyydetty kirjoittamaan
Paavalista kirja, jossa kä-
siteltäisiin häntä hengelli-
senä ohjaajana ja vaikut-
tajana.

Meitä on varmaan
monia, joihin arkkipiispa
Paavali on elämällään vai-
kuttanut. Nunna Kristo-
duli olisi kiitollinen, jos
kertoisitte muistojanne ja
vaikutelmianne, niin että
saisimme kootuksi kir-
jaan monipuolisesti sitä
hengellistä antia, mitä
Paavali niin sanoillaan
kuin elämällään yleensä
välitti.

Nunna Kristoduli
Lintulan luostari
79830 Palokki

lintulan.luostari@ort.fi

mieskuorolle ja muillekin
riittää haastetta jatkossa-
kin…

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

Vastavihityt viitankantajat (vas. sisar Jevgenia, oik. sisar
Juliana) käsissään Jumalanäidin ikonit. Kuva: Sisar Magdaleena

Nunna
Kristoduli

ovat näet innostuneet
opettelemaan bysanttilais-
ta kirkkolaulua. Bysantti-
laisen kirkkolaulun ”maa-
hantuoja” Jaakko Olki-
nuora käy Valamosta käsin
opettamassa sisarille by-
santtilaisen musiikin teori-
aa ja omia suomenkieli-
seen kirkkomusiikkiin te-
kemiään bysanttilaisia so-
vituksia. Opettajansa to-
distuksen mukaan sisaret
etenevät huikeaa vauhtia –
sisar Danielalla on jo en-
nestään kokemusta bysant-
tilaisesta laulusta. Saahan
nähdä, milloin luostarin
kirkossa kuullaan ensim-
mäistä kertaa bysanttilais-
ta laulua! Ihmeen luonte-
vasti sävelmät istuvat
myös suomen sanoihin.

Lopuksi äiti igumenia
Marina ja kaikki sisaret toi-
votamme teille kaikille siu-
nattua ja hengellisesti ra-
kentavaa suuren paaston
aikaa!

ettei hän tähän mennessä
82 vuotta kestäneen elä-
mänsä aikana ole kertaa-
kaan aikaisemmin sinne
joutunut. Äiti Varvaaran
kaltaisella lämminsydämi-
selle ja seurallisella ihmi-
sellä ei ole vaikeuksia mis-
sään. Potilastoverit saivat
myötätuntoisen kuunteli-
jan, ja äiti Varvaara lisää
kokemuksia elämäänsä.
Ainoa asia, jota vastaan äiti
Varvaara protestoi, oli kun
häntä sairaalassa tituleerat-
tiin ”rouvaksi”! Tähystys-
operaatio poisti kivut, ja
äiti Varvaara palasi kotiin
entistä ehompana. Sisaris-
ton 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 iko-
nimaalauksen lisäksi nuo-
remmat laulavat sisaret
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Ristisaatto matkalla teofanian suureen
vedenpyhitykseen Vuoksen rantaan.
Kuva: Hannu Mutanen

Teofanian
VEDENPYHITYS
Imatralla

Teofanian
VEDENPYHITYS
Imatralla


