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SEURAAVA ANALOGI 6/07 ilmestyy 20. joulukuuta. Siihen tuleva aineisto on
jätettävä lehden toimitukseen viimeistään perjantaina 16. marraskuuta.
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TÄMÄN LEHDEN ON SINULLE TILANNUT OMA SEURAKUNTASI.

▲
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Kari M. Räntilä (isä Hariton)

Sipuli opettaa
Syksy etenee. Pihan kasvit kellastuvat, kuihtuvat ja katoavat. Luonto valmistautuu jo tal-
veen, mutta toivorikas mieli suuntautuu kevääseen.

Kätkemme kylmään multaan kovia ja elottoman tuntuisia mukuloita – pieniä kukka-
ruumiita. Uskomme niiden ylösnousemukseen. Keväällä maan pinnalla ei olekaan muku-
loita, vaan uusia kukkia ja versoja!

Se, mikä nousee maasta, on enemmän kuin se, mikä kätkettiin maahan. Niin myös oma
ylösnousemuksemme on uudistuneen sielun ja ruumiin heräämistä uuteen kauneuteen.

■  Isä Markku Toivanen

Seurakuntien valtuustojen vaalit eroavat huomattavasti siitä, mitä vuoden päästä
pidettävät yleiset kunnallisvaalit tuovat mukanaan. Helsingin seurakuntaa lukuun-
ottamatta erilaiset ryhmittymät tai suoranainen politisoituminen eivät ole Helsin-

gin hiippakunnassa vielä saaneet sijaa kirkkomme jäsenten vaalityössä tai ylipäänsä
missään kannanotoissa ja niiden muotoilemisessa. Ehdokkaiden vaalisanoma keskittyy
seurakuntien työn tukemiseen ja vahvistamiseen sekä siihen liittyvän taloudellisen poh-
jan varmistamiseen. Yksittäisistä työn painotuksista lapsi- ja nuorisotyö on ehkä keskei-
sintä, sen jälkeen esiin nousevat seurakuntalaisten tasapuolinen kohteleminen ja kir-
kollisten palvelujen kohdentaminen. Tasapuolisuudessa painottuu kaksi asiaa. Huolta
kannetaan kansallisuuksiin katsomatta seurakuntien äärillä asuvien mahdollisuuksista
osallistua kirkolliseen toimintaan sekä maahanmuuttajien paremmasta huomioon ot-
tamisesta seurakunnan toiminnassa ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa.

Näissä vaaleissa kuuden Analogi-yhteistyössä mukana olevan seurakunnan ehdok-
kaiden määrä on 92 henkilöä. Sukupuolijakauma on lähes tasoissa, naisia on näistä
44, miehiä 48. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 53,8 vuotta. Mielenkiintoinen

piirre on se, että naisehdokkaiden keski-ikä on 55,7 vuotta, kun taas miesten vain 51,9
vuotta. Vanhimmat ehdokkaat (miehet ja naiset) ovat Lappeenrannassa keski-iältään
55,7 vuotta, toisena on Hamina 55,4, sitten Hämeenlinna 55,0, Turku 53,6 ja viidentenä
Kotka 52,8 vuotta. Nuorimpien ehdokkaiden seurakuntana loistaa Tampere, keski-ikä
49,3 vuotta. Kaikkien ehdokkaiden nuorimmat ovat 21-vuotiaita, vanhin 75 vuotta.

Sukupuolijakauman mukaan vanhimmat naisehdokkaat ovat Hämeenlinnassa (61,6),
nuorimmat naiset Tampereella (50,0 vuotta). Vanhimmat miehet vaikuttavat Turussa
(56,6), nuorimmat miehet Hämeenlinnassa (48,4), Kotkassa (48,5) ja Tampereella (48,6
vuotta). Merkille pantavaa on tietenkin se, että ikäjakauma on vuosikymmenen mittai-
nen. Seurakuntamme ovat viisi-kuusikymppisten hallitsemia.

Valtuustovaaleihimme liittyy korkean keski-iän lisäksi muitakin poh-
dittavia asioita. Ehdokkaiden näkemykset omista tavoitteistaan eivät ehkä
aina kohdistu riittävän hyvin valtuustojen työskentelyn tarkoitukseen ja
rutiineihin. Toiveiden ja mahdollisuuksien kohtaaminen voi toisinaan
osoittautua kipeäksi. Suurten taloudellisten tai lainsäädännöllisten asioi-
den käsittely saattaa lannistaa valmistautumattoman. Toisaalta olem-
me säästyneet poliittisten puolueiden mukaan tulolta ehdokas-
asetteluun ja ohjelmakysymysten tematisointiin. Luterilaisen
kirkon vaaleissa tämä on jo aivan normaalikäytäntö, kun puo-
lueet määrittelevät omat seurakuntavaalien iskulauseensa ja
kulloisetkin tavoitteensa.

Tulevaisuudessa ortodoksisen kirkkokunnan suuri vaa-
leihin liittyvä kysymys, josta toistaiseksi on mieluusti
enemmän vaiettu, on venäläisten maahanmuuttajien

järjestäytyminen ja heidän sitä tukeva vaalikäyttäytymi-
sensä. Tämän asian tiedostamisesta on jo merkkejä, kun
lukee ehdokkaiden vastauksia. Ehkä jo seuraavissa vaa-
leissa ne alkavat konkretisoitua.

Jumalansynnyttäjän
Neitseen MARIAN

TEMPPELIIN KÄYMINEN
21.11.
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Maatuska Annikille
hengellisyys ja
erityisesti orto-

doksinen usko merkitsevät
koko elämän kestävää op-
pimista.

– Minulle tämä on ollut
oppimisen matkaa. Ensim-
mäinen oppimani asia on,
etten koskaan ole valmis.
Omasta elämänkokemuk-
sestani ja kirkon opetuk-
sen kautta olen oppinut
omavoimaisuudesta luo-
pumista.

Annikki sanookin, että
kirkon liturginen elämä ja
jumalanpalvelukset kaikis-
sa muodoissaan ovat vält-
tämättömiä oikealle hen-
gellisyydelle ja kehittymi-
selle.

– Olen monta kertaa
kokenut, että kirkosta löy-
tyy joka tilanteeseen ohjeet
ja neuvot silloin, kun olen
ymmällä tai eksyksissä. On
pidettävä kiinni omasta
yhteydestä kirkkoon ja sii-
tä mahdollisuudesta, min-
kä se antaa hengellisessä
elämässä, siinä kasvami-
sessa ja ymmärtämisen li-
sääntymisessä.

Matka alkaa
Annikin lapsuudenkoti on
Pohjois-Karjalassa Liperis-
sä, josta hän joutui lähte-
mään polion vuoksi kou-

Puhdistavat liikutuksen
kyyneleet
Tampereen seurakunnan maatuska, kirkko-
herran puoliso Annikki Limatius-Toivanen
on tottunut liikkumaan monilla osaamisen ja
taitamisen aloilla. Hän on paneutunut työelä-
mänsä aikana erityisesti työyhteisöjen työky-
vyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen. sekä
yhteisöjen vuorovaikutusmenetelmien kehit-
tämiseen. Hän on myös taitava lausuja ja
monien lausunnan harrastajien kouluttaja.

luun Helsinkiin jo kahdek-
sanvuotiaana. Kotona Li-
perissä hänellä oli ympäril-
lään koko ajan välittäviä
ihmisiä perheen ja suvun
piiristä sekä lähinaapureis-
ta. Lähtö Helsinkiin mer-
kitsi etenkin alussa kovaa
koti-ikävää, mutta se avasi
myös aivan uusia mahdol-
lisuuksia. Annikille kasva-
minen erossa muusta ydin-
perheestä mahdollisti
myös kasvamisen omaksi
erityiseksi – ehkä myös eri-
laiseksi – itsekseen.

– Olen joskus ajatellut,
että Jumala saattoi ajatella
antaneensa minulle liian
paljon. Niinpä hän antoi
polion kulkea lävitseni,
mutta sitten hän taas kor-
jasi tilannetta, kun pääsin
Helsinkiin. Siellä sain opis-
kella musiikkia, pianon- ja
viulunsoittoa ja tutustuin
kaikenlaiseen kulttuuriin
hyvien opettajien johdolla.
Sieltä juontaa myös vahva
suuntautuneisuuteni kult-
tuuriin.

Nuoruusikä kului opis-
kelun ja toimeentulon yh-
teensovittamisessa sekä
tulevaisuuden ammattirat-
kaisujen valmistelemises-
sa. Aluksi Annikki oli ai-
van varma, että hänestä tu-
lee loistava sosiaalityönte-
kijä, kunnes hän huomasi,

ettei se sopinutkaan hänel-
le. Niinpä hän jatkoi opin-
tojaan psykologiassa, mut-
ta oli silti koko ajan töissä.

– Opiskelin hyvin kau-
an, ensin Tampereella pari
vuotta ja sitten Helsingis-
sä. Minulla on ollut onni
saada hyviä työpaikkoja.
Pääsin työn kautta nopeas-
ti eteenpäin, ja sen takia
opiskeluni kestivät. Suori-
tin työni ohessa myös tie-

dotusoppia, sosiaalipsyko-
logiaa ja puheviestintää.
Toimin silloin erikoisam-
mattilehtien palvelukses-
sa. Olen aina tehnyt paljon
töitä, kahtakin työtä rin-
nakkain.

Opiskellessaan puhe-
viestintää hän kiinnostui
1980-luvulla luovista ja
toiminnallisista menetel-
mistä. Lopputyönsä Tam-
pereen yliopistossa hän
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teki erilaisista kommuni-
kaatiohäiriöistä, erityisesti
puheilmaisun häiriöistä.

– Ohjasin siihen aikaan
mielenterveystoimiston
ryhmiä, ja minua kiinnosti
se, voisivatko niissä käyvät
ihmiset hyötyä tästä toi-
minnallisesta ja vuorovai-
kutteisesta työskentelystä,
jota olin kehitellyt. Se oli
siihen aikaan jonkinlaista
pioneerityötä. Monilla ta-

hoilla virisi kiinnostus työ-
täni kohtaan, mikä johti
siihen, että terveydenhuol-
to-oppilaitokset Oulussa ja
sitten Joensuussa tarjosi-
vat työtä luovien toiminto-
jen, vuorovaikutuksen ja
ryhmien ohjaamisen luen-
to-opettajana. Kun asuim-
me Liperissä, Hengityslii-
ton kuntoutuskeskuksesta
Kaprakasta pyydettiin mi-
nua vuorovaikutus- ja työ-

yhteisökouluttajaksi kun-
toutukseen tuleville ryh-
mille. Antamani koulutus
keskittyi työssä jaksami-
seen, työilmapiirin kehittä-
misen sekä työntekijäryh-
mien yhteistyön ja keski-
näisen vuorovaikutuksen
parantamiseen. Siitä tuli
aika iso juttu minun elä-
mässäni.

Annikin työmenetel-
mät alkoivat laajemminkin

kiinnostaa työnantajayri-
tyksiä, joista ihmiset tuli-
vat kuntoutukseen. Menes-
tys loi paineita työmenetel-
mien ja sisältöjen jatku-
vaan kehittämiseen ja
opiskeluun.

– Tunsin välillä olevani
lähellä pätemättömyyteni
tasoa, mutta työtä oli pak-
ko jatkaa ja opiskella siinä
sivussa. Kun sitten muu-
timme Mikkeliin, tarjosi

Annikki Limatius-Toivanen on
pitänyt lukuisia runoiltoja erilaisten
runo- ja musiikkiryhmien kanssa.
Maaliskuussa 2006 hän esiintyi
Hämeenlinnan luterilaisessa kirkossa
Tampereen seurakunnan kuoron
kanssa. Kuoroa johtaa edesmennyt
kanttori Risto Matsi.

KARI M. RÄNTILÄ
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Hengitysliiton Anttolanho-
vi taas vastaavaa tehtävää
siellä. Olin siellä vuoteen
2000, jolloin perustin
oman kouluttajayritykseni
nimeltään Yhteisökoulutus
– Annikki Limatius. Olin
jo siihen mennessä tehnyt
niitä töitä niin paljon, ettei
minun juuri tarvinnut
markkinoida yritystäni.

Monet työt vaativat
yllättäen veronsa.
– Jouduin kuitenkin pitkäl-
le sairaslomalle ja peru-
maan tehdyt työsopimuk-
set. Tulin silloin johtopää-
tökseen, etten enää voinut
siinä mitassa toimia, vaan
siirryin työkyvyttömyys-
eläkkeelle. Olen vuoden
2002 jälkeen tehnyt vain
satunnaisia keikkoja nämä
viimeiset viisi vuotta. Pir-
kanmaalle siirtyminen pois

tutulta reviiriltä itäisestä
Suomesta on vähentänyt
luonnollisella tavalla työ-
tarjouksia.

Syventävät opinnot
ortodoksisuuteen
Annikki sanoo olleensa
aina kiinnostunut hengelli-
syydestä, vaikkei (kos-
kaan) kovin aktiivisesti
tuonut sitä esiin. Hän kävi
luterilaisessa kirkossa, ja
elämän kriiseissä hän ha-
keutui kirkon turvaan. Or-
todoksisuus alkoi kiinnos-
taa Ouluun muuton myötä
1980-luvun lopulla.

– Kun muutimme Ou-
luun, Markku näki orto-
doksisen katedraalikuoron
ilmoituksen. Hän meni
kanttorin puheille ja kiin-
nostui heti ensi kerrasta.
Minä olin vielä vähän em-
pivä, vaikka isoäitini suku

oli ollut ortodoksista. Silti
oli outoa, että Markku läh-
tee ortodoksiseen kirkkoon
laulamaan kuorossa ja
osallistumaan palveluk-
seen, ja minä lähden yk-
sinäni toiselle tielle. Me-
hän olimme tottuneet käy-
mään yhdessä kirkossa ja
ehtoollisella. Se oli ensim-
mäinen aika rankka oival-
lukseni. Siitä alkoivat mi-
nun syventävät opintoni.

Kertomuksella on kui-
tenkin onnellisempi jatko.
He tutustuivat Oulussa isä
Unto Lampiseen ja hänen
vaimoonsa Elisabetiin, joi-
den ohjauksessa Annikki
ja Markku liitettiin syksyllä
1987 Karjalan pyhittäjäisi-
en ja valistajien juhlana
kirkkoon. Isä Unto ja äiti
Elisabet tulivat heidän
kummeikseen.

Uutena ortodoksina
Markku suuntautui opiske-
lemaan työnsä ohella ja
harrastuksesta teologiaa.
Hänelle tuli paljon tehtäviä
kuorolaisena ja sitten luki-
jana ja diakonina.

– Jouduin itse olemaan
aika paljon viikonloppui-
sin töissä. Siinä oli vähän
kauempana rinnakkain
kulkemista. Aina olin kyllä
kirkossa, kun pääsin, mut-
ta en ajanpuutteen vuoksi
osallistunut muuhun.
Meillä on kuitenkin aina
ollut siunaus mukanam-
me, sillä olemme saaneet
tutustua sellaisiin hyviin
ihmisiin, sekä kirkon työn-
tekijöihin että muihin, jot-
ka ovat osanneet opettaa.
Minulle hyvin tärkeä ihmi-
nen oli Valamon igumeni
Sergei, joka vielä siihen ai-
kaan asui Taipaleella ja
opiskeli Joensuussa. Aina
kun hän huomasi, että olin
ymmälläni ortodoksisista
tavoista, hän tuli ja sanoi

kuin ohimennen, että
”oletko sinä tietoinen siitä,
miten tässä täytyy toimia –
– ”. Hän ohjasi minua hy-
vin hienovaraisesti ja kau-
niisti.

Esirukoilijana kirkossa
Maatuska Annikki on ko-
kenut tehtäväkseen olla ru-
koilijana kirkossa muiden
mukana. Kuitenkin hän
tunnistaa itsestään sen,
että jatkuvassa rukoukses-
sa hän on heikko ja huono
ja hyvin riittämätön.

– Jatkuva rukous on
tietenkin palveluksiin osal-
listumista, sillä siellä ru-
koillaan kaiken aikaa. Mut-
ta minä yllätän itseni myös
aika usein siitä, että ajaes-
sani autoa tai puuhailles-
sani kotona huokaan jon-
kin rukouksen. Yölläkin,
jos valvon, tulee vain sel-
lainen tunne, että täytyy
rukoilla. Minulle itselleni
on kirkossa ollut hyvin
hoitavaa ja tärkeää se esi-
rukoustehtävä, jonka olen
ymmärtänyt saaneeni. Mi-
nulla kun on vähän käy-
tännön taitoja, joilla voisin
palvella kirkkoa. Mutta hil-
jaisen esirukouksen voin
huokaista aina, kun koh-
taan jonkun lähimmäisen,
jonka elämäntilanne on
raskas ja vaikea. En tiedä,
osaanko selittää tätä, kos-
ka en ole koskaan yrittänyt
puhua tästä kenellekään.

Annikille osallistumi-
nen yhteiseen jumalanpal-
velukseen merkitsee ennen
kaikkea yhteistä rukousta,
mutta myös ihmisen osaan
kuuluvan kärsimyksen ja-
kamista sekä Jumalan ylis-
tämistä yhdessä ja armon
anomista.

– Kirkon rukoukseen
kuuluu toistemme kanta-
mista ja vastuunottamista.
Ihmisten kanssa yhdessä
eläminen seurakunnassa
on lisännyt ymmärrystäni
kärsimyksestä. Tosin jo
työssäni erilaisten ryhmien
kanssa opin näkemään,
että jokainen ihminen – ai-
nakin jossain elämänsä
vaiheessa – kantaa muka-
naan suurta kärsimystä,
vaikka se ei näy ja vaikka
siitä ei puhuta. Seurakun-

Isä Markku aloitti Tampereen kirkkoherrana vuonna 2005. Maatuska
Annikkia Tampereelle tulo jopa hieman jännitti, mutta heidän
vastaanottonsa oli sydämellinen. ”Alusta asti olen tuntenut, että
tamperelaiset ovat ottaneet meidät vastaan yhdessä”, hän sanoo.

KARI M. RÄNTILÄ

➤
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Metropoliitalta

Meisseli käteen

nan keskellä, palvelusten
yhteydessä ja esirukous-
pyyntöjä kuullessani tai
esirukouksia kantaessani
voin kuitenkin nähdä ihmi-
sen kärsimyksen kirkon us-
kon ja syvän viisauden va-
lossa eri tavoin. Ihmisillä
on suuri tarve elää Juma-
lan rakkaudessa ja lähim-
mäisten rakkauden ympä-
röimänä. Usein tämä toive
jää salaiseksi ja ehkä ihmi-
selle itselleenkin tiedosta-
mattomaksi. Nämä oival-
lukset ovat lisänneet ym-

märrystäni yhteisen ruko-
uksen ja yleensä seurakun-
tayhteyden tärkeydestä.

Runonlausujana An-
nikki sanoo olevansa herk-
kä hiljaisuudelle, myös hil-
jaiselle kirkolle. Siihenkin
liittyy oivaltamisen salai-
suus.

– Kirkossa voi vain
olla. Vaikka kukaan ei pu-
huisi tai laulaisi, voin
kuunnella hiljaisuutta. Hil-
jaisuuskin on kirkossa hoi-
tavaa. Kun joskus pääsen
Lintulan luostarin kirk-

koon, hiljaisuudessa ikoni-
en edessä täyttyvät silmäni
kyynelistä. Kyyneleet eivät
ole surun tai tuskan kyyne-
leitä vaan ilmaus sydäntä-
ni puhdistavasta liikutuk-
sesta. Ehkä se on sitä it-
kua, josta kirkon rukouk-
sissa puhutaan hartaan lii-
kutuksen kyyneleinä. Tä-
män oivalluksen olen oppi-
nut viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Nämä
kaikki tunteet ja niiden
synnyttämät ajatukset tule-
vat lahjaksi, eivät ne ole

sitä, että ihminen yhtäkkiä
rupeaisi ajattelemaan itse-
ään viisaammin. Mutta
niinhän kaikki muukin,
mitä meillä on, kykymme,
taipumuksemme, työmme,
terveytemme, rakkaat ih-
miset lähellämme – koko
elämä – on suurta lahjaa.
Kunpa sen vain muistaisi
joka hetki. Ainakin minul-
ta kiitos ja kiitollisuus kai-
kesta valitettavasti unohtu-
vat liian usein.

■  Kari M. Räntilä

➤

Kirkko on elävä organismi. Elävä ja virtaava vesi puhdis-
taa ja luo uutta. Kukin aikakausi muotoilee oman toi-
minnallisen rakenteensa, jotta kirkko aidosti ja uskolli-

sena kutsumukselleen voisi vastata niihin kysymyksiin, jotka
yhteiskunta ja kulttuuri sille asettavat.

Ihminen kohtaa kirkon juuri seurakunnassa. Seurakunta
on siis kirkon työn etulinjassa. Kirkon totuuden hetki on, löy-
tävätkö ja kohtaavatko ihmiset Jumalan sen yhteydessä. Seu-
rakunnan työn painopiste on jumalanpalveluselämässä ja
muussa hengellisessä työssä, ja seurakunnan työntekijöillä
on oltava mahdollisuus omistautua siihen täysimääräisesti.

Riittävätkö resurssit
Fyysisten välimatkojen ”lyhentyminen” ja nykyaikainen tie-
toliikenne tarjoavat uusia mahdollisuuksia seurakuntien kes-
kinäiseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja työnjakoon.
Tätä mahdollisuutta ovat aktiivisesti käyttäneet erityisesti
Karjalan hiippakunnan seurakunnat. Julkaisuyhteistyö on to-
teutunut myös Oulun ja Helsingin hiippakunnissa.

Samaan aikaan seurakuntien keskinäinen riippuvuus toi-
nen toisestaan on kasvussa. Kirkolliskokouksen taloudelliset
avustukset eräille Itä- ja Pohjois-Suomen seurakunnille ovat
lisääntymässä. Myös tästä näkökulmasta lähivuosien aikana
tulee pohtia vakavasti, miten tulevaisuudessa mielekkäästi
sovitetaan yhteen yksittäisen seurakunnan toimintaedellytyk-
set ja toisaalta hiippakunnan ja koko kirkon pitkän tähtäyk-
sen aineellisten ja hengellisten resurssien riittävyys.

Virastosta palvelukeskukseksi
Eri työryhmät, jotka ovat pohtineet kirkon hallinnon kehittä-
mistyötä, ovat jo 1990-luvulta alkaen tehneet suunnitelmia
jäsenrekisterin ja taloushallinnon rutiinien hoitamisesta yh-
teisesti hiippakunnittain tai koko kirkon tasolla.

Elokuussa 2007 kirkollishallitus vihdoin otti tärkeän as-
keleen kirkon yhteisen hallinnon kehittämisessä. Kaikkien
seurakuntien jäsenrekisteriasioiden ja eräiden taloushallin-
non rutiinien hoito keskitetysti säästää aineellisia resursseja
paikallisessa seurakunnassa sen työn kannalta ydintehtä-
vään. Seurakunta saa olemassaolon oikeutuksen siitä, että
sen hengellinen perustehtävä kaikilta osin on kunnossa. Nyt

on aika ottaa ruuvimeisseli käteen ja irrottaa kyltti ”kirkko-
herranvirasto”. Tilalle tulee ”seurakunnan palvelukeskus”.

Porin ja Imatran seudut
Yksittäisessä seurakunnassa kuluu paljon aikaa, ja kenties
vielä enemmän henkisiä voimavaroja kiinteistöjen hoitoon ja
muihin tukitoimintoihin. Ongelmallista nykytilanteessa on
sekin, että varsinkin pienen seurakunnan kirkkoherra joutuu
helposti lapsi- ja nuorisotyön, tiedotuksen, diakonia- ja van-
hustyön asiantuntijaksi ja toteuttajaksi. Näillä kirkon työn
alueilla tulee kehittää vankkaa yhteistyötä seurakuntien kes-
ken.

Samaan aikaan on välttämätöntä lisätä autonomiaa kun-
kin kirkkorakennuksen ja tsasounan ympärillä. Omilla tahoil-
laan esimerkiksi Porin seutu ja Imatran alue muodostavat sel-
keän kokonaisuuden. Tällaiset toimintakeskukset tarvitsevat
oman vuosittaisen toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa yh-
den seurakunnan sisällä.

Esimies kannustaa
Kirkkomme hallintomallit ja toimintatavat ovat varsin paljon
lainaa enemmistökirkosta. Samalla on syytä muistaa, että yl-
häältä päin hierarkkisesti – ja entisinä aikoina usein autori-
täärisesti – ohjatun hiippakunnan ja seurakunnan aika on
vääjäämättä ohi. Nykyaikana ihmisiä johdetaan edestä. Esi-
miehen kannustus ja tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä kirkonkin
työssä.

Uudentyyppinen hiippakunta
Tämä aika asettaa vahvan haasteen myös hiippakunnalle. Sen
asema on kirkon opillisesta ja kirkko-oikeudellisesta traditios-
ta käsin vakaa. Mutta nyt hiippakunnan on aika ottaa uuden-
tyyppistä henkistä johtajuutta piispan ja hiippakuntaneuvos-
ton yhteistyöllä luovalla, läpinäkyvällä ja hengellisesti kestä-
vällä tavalla. Tässä tilanteessa sekään ei saisi olla niinkään
hallintoviranomainen vaan kirkon elämän suunnittelun, ke-
hittämisen ja yhteistyön yksikkö omalla alueellaan.

■  Metropoliitta Ambrosius
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A lkuseurakunnan
kristityt osallistui-
vat ahkerasti juuta-

laisiin temppeli- ja synago-
gajumalanpalveluksiin, ja
näin he ilmaisivat olevansa
todellisia Israelin kansan
jäseniä.

Mutta heti alusta lähti-
en kristityillä oli tapana
kokoontua päivittäin yh-
dessä “murtamaan leipää”
eli toimittamaan pyhää eu-
karistiaa, joka taas erotti
heidät muista juutalaisista.
Voimme varsin oikeutetus-
ti sanoa, että juuri eukaris-
tia on antanut kirkolle sen
nykyisen rakenteen ja
muodon. Eukaristian kaut-
ta “uudesta Israelista” tu-
lee Kristuksen kirkko.

Varhaisen kauden kris-
tityille eukaristiaan ko-
koontuminen oli kristilli-
sen elämän keskeisin ta-
pahtuma ja kristillisen kir-
kon elämän keskus ja ydin.
Kukaan ei voinut olla kris-
titty yksinään, vaan kristit-
tynä oleminen merkitsi ja
edellytti yhteisöön kuulu-
mista. Tuo yhteisö oli luon-
teeltaan ennen kaikkea eu-
karistinen yhteisö. Tätä
kristittyjen suhdetta euka-
ristiaan kuvaa hyvin “Abi-
tinan marttyyrien teot”
Pohjois-Afrikasta Kartha-
gon läheltä. Kidutusten yh-
teydessä lukija Emeritus
selittää kristittyjen liturgi-
aan osallistumista näin:
“Me emme pysty elämään

Hengellistä opetusta

Kirkko eukaristian
ympärillä
Eukaristia konstituoi kirkon

Rovasti Markus Aroma korostaa hengellisessä opetuksessaan,
että kirkon eukaristia eli ehtoollinen on koko maailmankaikkeu-
den todellinen sydän. Sitä viettäessämme meidän tulisi ymmärtää,
mitä me ihmisinä ja kirkkona todella olemme.

ilman liturgiaa”, ja mart-
tyyri Felix jatkaa samassa
hengessä: “Aivan samalla
tavoin kuin kristitty ei voi
elää ilman liturgiaa, niin
aivan samoin liturgiaa ei
voi toimittaa ilman kristit-
tyjä. Etkö tiedä, Saatana,
että kristityt toimittavat li-
turgian ja että liturgia te-
kee heistä kristittyjä –
kumpaakaan ei ole olemas-
sa ilman toista.”

Eukaristia – kirkon
ykseyden syvin ilmaus
Apostoli Paavalilla on eu-
karistinen näkemys kirkos-

vertaa kirkkoa kiviseen
torniin, joka on rakennettu
uskovaisista, jotka liittyvät
niin saumattomasti toisiin-
sa, että torni näyttää yh-
destä kivestä rakennetulta.

Pyhä Ignatios Antio-
kialainen kirjoittaa useim-
missa kirjeissään juuri kir-
kon eukaristisesta yksey-
destä ja sen varjelemisesta:
“Huolehtikaa siitä, että
viettäisitte yhtä eukaristi-
aa, niin että kaikessa toi-
misitte Jumalan tahdon
mukaan. On olemassa vain
yksi Herramme Jeesuksen
Kristuksen liha ja yksi hä-

musta ja ykseyttä on il-
maistu kauniilla ja syvälli-
sellä tavalla: kirkon kupo-
liin on kuvattu Kristus Vii-
niköynnös (“Minä olen vii-
nipuu, te olette oksat”,
Joh. 15:5), josta viiniköyn-
nöksen oksat lähtevät. En-
simmäisinä oksina ovat
apostolit, sitten marttyyrit,
esipaimenet, pyhittäjät
jne., ja me kirkossa seiso-
vat olemme tuon Kristus
Viiniköynnöksen tuoreim-
pia oksia ja versoja.

Eukaristian ja elämän
välinen yhteys

Eräältä venäläiseltä
emigranttipapilta kysyttiin
kerran, miten te kristityt
pystytte elämään todella
kristillistä elämää näinä ai-
koina, ja tuo vanha, koke-
nut pappi vastasi: “Ainoas-
taan muistamalla, että
huomenna tai lähipäivinä
minä osallistun eukaristi-
aan.”

Ehtoollisessa me koh-
taamme ristiinnaulitun ja
ylösnousseen Vapahtajam-
me, emmekä ainoastaan
kohtaa häntä vaan tulem-
me hänestä ja hänen elä-
mästään osallisiksi. Tuo
kohtaaminen ja osallistu-
minen ovat aina elämäm-
me tärkein asia ja ratkaise-
vin hetki.

Pyhä Johannes Krysos-
tomos, samoin kuin monet
muutkin kirkon opettajat
kaikkina aikoina, ovat ko-
rostaneet, että “liturgian
tulee jatkua liturgian jäl-
keen” meidän jokapäiväi-
sessä elämässämme. Orto-
doksinen liturgia alkaa ru-
kouksella: “On aikaa antaa
Herran toimia!”

Meidän tehtävämme
on avautua tuolle Jumalan
toiminnalle, läsnäololle ja
“kaiken jakamiselle”.

Liturgiassa Kristus itse
ravitsee ja vahvistaa meitä
sanallaan ja ennen kaikkea
pyhän eukaristian kautta.
Liturgiassa me tulemme ju-
malallisesta elämästä osal-
lisiksi, ja liturgian jälkeen
Kristus lähettää meidät
viemään tätä uuden elä-
män ja uuden ihmisyyden
todellisuutta tämän maail-
man keskelle.

ta, kun hän kutsuu kirkkoa
“Kristuksen ruumiiksi”.
Apostoliset isät, jotka vai-
kuttivat heti apostolien jäl-
keisenä aikana ja joista
monilla oli ollut elävä yh-
teys itse apostoleihin, ku-
vaavat tätä kirkon eukaris-
tista ykseyttä monin ta-
voin. Hermaan Paimen

nen verensä malja, yksi on
alttari, kuten on olemassa
vain yksi piispa yhdessä
presbyteerien ja minun
kanssapalvelijoideni dia-
konien kanssa.” (Kirje fila-
delfialaisille 3:2)

Vanhassa syyrialaises-
sa kirkkorakennustaiteessa
tätä kirkon eukaristista ole-

Ehtoollisessa me kohtaamme
ristiinnaulitun ja ylösnousseen
Vapahtajamme, emmekä aino-

astaan kohtaa häntä vaan
tulemme hänestä ja hänen

elämästään osallisiksi.
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Hengellistä opetusta

Ihminen – eukaristinen
olento
Apostoli Paavali kehottaa
meitä kiittämään joka tilas-
sa. Tämä Paavalin koke-
mus kasvaa aidolla tavalla
vanhasta juutalaisesta ru-
kousperinteestä, jossa elä-
män eri asioista kannettiin
kiitosta Jumalalle, kaiken
hyvän antajalle.

Isien mukaan ihminen
on ainoastaan silloin ihmi-
nen sanan varsinaisessa
merkityksessä, kun hän ru-
koilee ja ylistää Jumalaa.
Ihminen on luotu “homo
eucharistukseksi”, joka kii-
tollisena ja nöyrästi ottaa
vastaan Jumalan hänelle
antamat lahjat, ja näin teh-
dessään hän on noiden
lahjojen kautta yhteydessä
Lahjan antajaan. Näin kai-
kista elämän lahjoista –
pienimmistäkin – voi tulla
“Jumalan läsnäolon sakra-
mentti”, kun me kiitoksel-
la palautamme sen takaisin
Jumalalle, lahjan antajalle:
“Sinun omaasi, sinun
omistasi, me sinulle edes-
kannamme – kaiken täh-
den ja kaiken edestä!”

Näin ollen eukaristia
on koko maailmankaikkeu-
den todellinen sydän ja
keskus! Eukaristiaa viettä-
essämme meidän tulisi
niin ihmisinä kuin myös
kirkkona tajuta, mitä me
todella olemme, ja sitten
pyrkiä toteuttamaan sitä
käytännön elämässä.

■   Isä Markus Aroma

Isien mukaan
ihminen on
ainoastaan silloin
ihminen sanan
varsinaisessa
merkityksessä,
kun hän rukoilee
ja ylistää Jumalaa.

KARI M. RÄNTILÄ
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Syyskuussa järjestettiin kolmas Euroopan ekumeeni-
nen yleiskokous (EEA3) Romanian Sibiussa. Teema-

na oli ”Kristuksen valo loistaa kaikille. Ykseyden ja uu-
distumisen toivo Euroopassa”. Kokouksen koollekutsuji-
na olivat Euroopan katolisten piispainkokousten neu-
vosto (CCEE) ja Euroopan kirkkojen konferenssi (CEC).
Yleiskokous oli jatkoa kahdelle aikaisemmalle yleisko-
koukselle, jotka pidettiin Baselissa vuonna 1989 ja Gra-
zissa vuonna 1997. Kokoukseen Sibiussa otti osaa yli
2000 osallistujaa.

Kokoustapahtumat sijoittuivat 1100-luvulla perus-
tettuun Sibiun kaupunkiin, joka sijaitsee Romanian Tran-
silvanian alueella. Tämä Turun ja Tampereen kokoinen
kaupunki oli yksi vuoden 2007 Euroopan kulttuuripää-
kaupungeista. Sibiu ympäristöineen on monikulttuuri-
nen alue, ja siellä on aikoinaan ollut merkittävä saksan-
kielinen vähemmistö. Kaupunki tunnetaan nykyäänkin
myös nimellä Hermannstadt, vaikkakin saksankielistä
väestöä on enää vain pari prosenttia kaupungin asuk-
kaista. Alueen moninaisuutta osoittaa myös eri kirkko-
jen näkyvä osuus kaupunkikuvassa – paikalliseen kirjoon
kuuluvat ortodoksisten kirkkojen lisäksi esimerkiksi re-
formoidut, luterilaiset ja kreikkalaiskatoliset kirkot. Taus-
tansa vuoksi Sibiu sopi ekumeenisen suurtapahtuman
pitopaikaksi, sillä se elää konkreettisesti romanialaisen
ekumeenisen ulottuvuuden todellisuudessa.

Delegaatteja ja vieraita
Yleiskokouksessa Suomen ortodoksisesta kirkkoa edus-
tivat allekirjoittaneen lisäksi opiskelijat Jooa Vuorinen,
Lars Ahlbäck ja Tuuli Lukkala. Tämän lisäksi läsnä oli-
vat rovasti Veikko Purmonen Euroopan kirkkojen kon-
ferenssin keskuskomitean jäsenenä sekä pastori Heikki
Huttunen Suomen ekumeenisen neuvoston edustaja-
na. Suomen ortodoksinen kirkko oli siten hyvin ja moni-
puolisesti edustettuna. Ennen yleiskokousta oli toivot-
tu, että delegaatioihin valittaisiin erityisesti nuoria kirk-
kojen edustajia, mikä toteutui hyvin ainakin oman kirk-
komme osalta. Nuorten ääni tuli kuuluviin, kun kokouk-
sen sanoman liitteeksi nostettiin nuorten itsenäisesti
laatima asiakirja, joka vaati konkreettisia toimia eku-
meeniselta liikkeeltä. Tälle ajatukselle löytyi kannatusta,
ja se saikin raikuvat suosionosoitukset yleisöltä. Nuor-
ten asiakirjan yksi keskeinen vaatimus oli ekumeenisen
tiekartan luomisesta uskontojen väliselle vuoropuhelul-
le. Näin muodostuisi eräänlainen uskontodialogin Char-
ta Oecumenica -asiakirja. Aihe oli muutenkin esillä ko-
kouksessa, sillä Eurooppa muuttuu alati monimuotoi-
semmaksi, ja uskontodialogi on todellisuutta.

Yleiskokouksen odotetuimmat vieraat olivat eku-
meeninen patriarkka Bartolomeos, katolisen kirkon
ekumeenisen työn vastaava kardinaali Walter Kasper
sekä EU-komission puheenjohtaja Manuel Barroso. Al-

Basel – Graz – Sibiu

kupäivinä turvatoimet olivatkin vieraiden vuoksi tiukat.
Kardinaali Kasper kommentoi omassa puheessaan ka-
tolisen kirkon tarkentavaa dokumenttia kirkko-opillisis-
ta kysymyksistä ja sen aiheuttamaa keskustelua. Hän
totesi sen ”tuovan esiin ne eroavaisuudet, jotka valitet-
tavasti ovat olemassa. Näin tekemällä katolinen kirkko
muistuttaa meitä vielä edessä olevasta tehtävästämme”.
Kardinaali ymmärsi dokumentin aiheuttaman pahen-
nuksen protestanttien keskuudessa ja tunnusti: ”Myös
minulla oli ongelmia sen kanssa, sillä ystävieni kipu on
myös minun kipuani.” EU-komission puheenjohtaja
Barroso korosti puheessaan kirkkojen merkitystä tule-
vaisuuden Euroopalle sekä totesi EU:n olevan enem-
män kuin vain taloudellinen yhteisö. Kirkoilla on roo-
linsa Euroopassa ja Euroopan Unionissa.

Sibiun sanoma
Yleiskokous laati loppuyhteenvedon, sanoman, joka
toimisi kirkkojen viestinä ja ohjeena rakennettaessa
tulevaisuuden Eurooppaa. Asiakirja haluaa korostaa
oikeudenmukaisuuden tarvetta Euroopassa, niin kaik-
kia ihmisiä kuin ympäristöä kohtaan. Osaltaan yllämai-
nittu nuorten asiakirja vaikuttikin konkreettisemman ja
kantaaottavamman loppusanoman laatimiseen. Yleis-
kokous kiteytti sanomansa kymmeneen kohtaan, jois-
ta osa liittyy kristittyjen välisen yhteyden syventämi-
seen ja osa tarttuu yhteiskunnallisiin aiheisiin. Esille
nousivat Eurooppaan tulevien pakolaisten, turvapaikan
hakijoiden ja ihmiskaupan uhrien asema. Tämä kysy-
mys on hyvin ajankohtainen myös tämän päivän Suo-
messa. Kirkot vetoavat eurooppalaisiin valtioihin, että
ne lopettaisivat maahanmuuttajien laittomat vapau-
denriistot. Valtioita kehotetaan myös varmistamaan
säännöllinen maahanmuutto ja muuttajien, pakolais-
ten ja turvapaikan hakijoiden integraatio sekä kunni-
oittamaan perheiden yhtenäisyyttä. Samoin kokous
halusi muistuttaa ihmiskaupan vastaisesta toiminnas-
ta. Kirkkoja kehotetaan lisäämään hengellistä tukeaan
haavoittuvassa asemassa oleville maahanmuuttajille,
pakolaisille ja turvapaikan hakijoille. Sanoma muistut-
taa kirkkoja myös edistämään etnisten vähemmistöjen,
erityisesti romanien, oikeuksia.

Sibiun kokous oli yksi etappi ekumenian tiellä, ja
se osoitti kirkkojen halun yhdessä osallistua tulevaisuu-
den Euroopan rakentamiseen. Muiden uskontojen läs-
näolo ja aktiivisuus haastaa Euroopan kristittyjä ene-
nevässä määrin keskusteluun toistensa kanssa. Baselin,
Grazin ja Sibiun yleiskokoukset tulevat saamaan jatkoa
niin paikallisella kuin koko Euroopan tasolla. Työtä riit-
tänee niin kirkkojen välisissä yhteyspyrkimyksissä kuin
kasvavassa uskontodialogissa.

■   Arkkipiispa Leo
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Ks. myös takakannen Sibiun kokouksen kuvia.
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Suuret kansainväliset
kokoukset eivät olisi
mahdollisia ilman

mittavaa taustatyötä ja
huolellista valmistelua.
EEA3-kokouksen kulisseis-
sa työskenteli Sibiussa
suuri joukko palkattua
henkilökuntaa sekä paikal-
lisia vapaaehtoisia. Oman
panoksensa kokoukseen
toi myös satapäinen stuert-
tien joukko, joka kokoon-
tui Romaniaan jo muutama
päivä ennen kokouksen al-
kua ja poistui Sibiusta vas-
ta kaikkien muiden lähdet-
tyä.

EEA3-kokouksen yhte-
ydessä järjestetty stuert-
tien ohjelma kokosi yhteen
107 eri maista ja kirkoista
lähtöisin olevaa nuorta.
Stuertit olivat vapaaehtoi-
sia kokousavustajia, jotka
olivat Sibiussa paitsi työs-
kentelemässä kokouksen
hyväsi myös tutustumassa
ekumeeniseen liikkeeseen

Vaaleahiuksinen stuertti
Markus Sidoroff keskellä.
Stuerttien keskinäinen
yhteydenpito on
jatkunut Sibiun kokouk-
sen jälkeenkin.

Oma kokemukseni Sibiusta

Romanian Sibiussa 4.-9. syyskuuta järjestetyssä Euroopan kolmannessa ekumeenisessa yleiskokouksessa (tunnuskoodiltaan EEA3)
oli suomalaisia osallistujia yli 30. Virallisten delegaattien lisäksi kokouksessa työskenteli myös nuoria kokousavustajia eli stuertteja.
Musiikin opiskelija Markus Sidoroff ortodoksisesta kirkosta kertoo seuraavassa oman kokemuksensa.

Säteilylle altistumassa
– stuerttina Sibiussa

ja itse EEA3-kokouksen
agendaan. Ohjelman alku-
puoli sisälsi tutustumista
toisiimme, toistemme kult-
tuureihin, Sibiuun ja Ro-
maniaan. Lisäksi saimme
kuulla tasokkaita alustuk-
sia kokouksen teemoista,
joista myös keskustelimme
pienryhmissä. Ennen ko-
kouksen alkua meidät
myös perehdytettiin tule-
viin, moninaisiin työtehtä-
viimme.

Kokousvieraiden vir-
rattua kaupunkiin ja koko-
uksen alettua stuerttien

tehtävänä oli osaltaan vas-
tata siitä, että homma toi-
mii. Tehtävät olivat mo-
nenlaiset: vieraiden vas-
taanottoa ja opastamista,
kopiointia, hartauksien
suunnittelua ja toteutusta,
papereiden jakamista ja
niiden keräämistä, tuolien
kantamista, hymyilemistä
silloin, kun siltä tuntui ja
silloinkin, kun ei tuntunut.
Töiden lomassa ehdimme
vaihtelevasti osallistua lu-
ennoille ja keskustelufoo-
rumeihin, haistella meneil-
lään olevan tapahtuman il-

mapiiriä ja spekuloida seu-
raavia edistysaskeleita ja
takapakkeja kirkkojen kivi-
sellä tiellä kohti ykseyttä.

”Muuttuuko mikään?”,
oli usein ilmaistu huoli stu-
erttien pöytäkeskusteluis-
sa. Miten maailma EEA3-
kokouksen jälkeen eroaa
maailmasta ennen sitä?
Jäävätkö kauniit sanat ja
ohjelmajulistukset elä-
mään vain sanoina ja julis-
tuksina, konkretisoitumat-
ta käytännön ekumeniak-
si? Sen näyttää aika. Aina-
kin maailmassa on nyt pari
tuhatta ihmistä, jotka ko-
koontuivat yhteen eku-
meenisessa hengessä, kes-
kustelivat, kuuntelivat ja
toivottavasti oppivat toisil-
taan ja toisistaan. Kokouk-
sen teemana oli ”Kristuk-
sen valo säteilee kaikille”.
Varmasti säteilee. Kysymys
kuuluu, pystymmekö me,
Sibiussa säteilylle altistu-
neet, säteilemään tuota va-
loa eteenpäin? Jos pystym-
me, jokin varmasti muut-
tuu.

EEA3-kokous oli inten-
siivisyydessään kokemus,
jonka sulattelemiseen ku-
luu viikkoja ja jota on vai-
kea tyhjentävästi selittää.
Se sisälsi paljon työtä, mie-
lenkiintoisia kohtaamisia
ja vähän unta. Viimeisenä
iltana Sibiussa tuntui, kuin
olisin ollut siellä vuoden,
ja elämä koti-Suomessa
tuntui kaukaiselta, tuskin
olemassa olevalta. Arjen
koitettua yhteydenpito stu-
erttien välillä on jatkunut
tiiviinä. On mukava tietää,
että mainio ihmisjoukko
Euroopassa jakaa koke-
muksen kanssani: onhan
meillä aina Sibiu!

■   Markus Sidoroff
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Kysymys kuuluu, pystymmekö
me, Sibiussa säteilylle altistu-
neet, säteilemään tuota valoa

eteenpäin?
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Usko
puhdasoppisuuden
ja rakkauden
tienhaarassa
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Minna Leino on val-
mistunut Teatteri-
korkeakoulusta

dramaturgian ja ohjaajan-
työn laitokselta vuonna
2002 ja työskennellyt sen
jälkeen dramaturgina sekä
tanssin että teatterin paris-
sa. Hän on paitsi ohjannut
myös itse kirjoittanut näy-
telmiä ja työskentelee nyt
Ylen Radioteatterissa sekä
Ajoittain sumua –teatteri-
ryhmän kanssa.

Fundamentalistin on
kirjoittanut Leinon ystävä
Juha Jokela, jonka edelli-
nen näytelmä, IT-maail-
maan sijoittuva musta ko-
media Mobile Horror, oli
suurmenestys monissa te-
attereissa. Leino ohjasi sen
Oulun kaupunginteatteriin
vuonna 2003, ja sitä esitet-
tiin suurille yleisömäärille
neljä vuotta. Jokela jatkaa
uudessa Fundamentalisti-
näytelmässään ajankoh-
taisten aiheiden käsittelyä,
nyt kuitenkin vakavam-
massa sävyssä. Hän on jul-
kisuudessa myöntänyt
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Helsinkiläinen teatteriohjaaja ja dra-
maturgi Minna Leino suostuu haas-
tatteluun yhdellä ehdolla. Hän ei halua
malliksi uskovaisen muotokuvaan;
sellaiseen hän ei usko itsessään ole-
van aineksia. Sen sijaan hän kertoo
mielellään työstään. Tampereen Työ-
väen Teatteriin juuri ohjaamansa
Fundamentalisti-näytelmän myötä
hän on joutunut vastakkain elämän
ydinkysymysten, uskon, totuuden,
vallan ja rakkauden kanssa. Ohjaaja
saakoon siis luvan puhua uskosta
näyttämön kautta – ja uskostaan
näyttämöön. Seuraavassa Leino ker-
too, miten näytelmä kuljetti ja ravisteli
häntä, miten se ohjasi ohjaajaansa
näkemään toisin.

Fundamentalisti-näytelmän ohjaajan
        Minna Leinon haastattelu

tekstin olevan hyvin henki-
lökohtainen. Tampereelle
sijoittuvina nuoruusvuosi-
naan Jokela eli läheisessä
suhteessa kristilliseen yh-
teisöön, josta hän sittem-
min kipeästi irrottautui.
Näytelmään sisällytetyt
teologiset pohdiskelut ei-
vät selvästi olekaan ulko-
puolisen tarkastelijan vaan
omaa menneisyyttään roh-
keasti käsittelevän kirjaili-
jan ajatuksia.

Iso erottuu paremmin
pienessä
Leino kertoo ennen tätä
ohjaustyötä jakaneensa
yleisen, median ahkerasti
ruokkiman mielikuvan
fundamentalismista. Se nä-
kee fundamentalismin po-
liittisesti latautuneena ja
fanaattisena uskonnollise-
na puhdasoppisuutena.
Tällaisena fundamentalis-
mi edustaa lähinnä vieras-
ta kulttuuria ja Suomen
näkökulmasta melko kau-
kaista uhkaa. Jokelan kir-
joittama Fundamentalisti

kuitenkin laajentaa käsit-
teen kattamaan kaikenlai-
sen totuuden omistamisen,
josta seuraa toisenlaisten
totuuskäsitysten demoni-
sointi ja kyvyttömyys koh-
data niitä dialogin, kunni-
oituksen ja lähimmäisen-
rakkauden hengessä.

– Minua kiehtoo valta-
vasti tapa, jolla Juha on si-
joittanut ison aiheen, maa-
ilmanpoliittisella näyttä-
möllä puhuttaneen funda-
mentalismin, yksilötasolle,
kahden ihmisen välillä
näyteltävään ihmissuhde-
draamaan, Leino kuvailee.

– Näytelmän tiheä, in-
tensiivinen muoto tekee
näkyviksi ne erilaiset ta-
vat, joilla jokainen meistä
asenteineen ja ennakko-
luuloineen syyllistyy su-
vaitsemattomuuteen, joka
on fundamentalismille lä-
heistä sukua. Kyvyttömyys
kunnioittaa toisen totuus-
käsitystä ja pyrkimys halli-
ta sitä ja lopulta muuttaa,
”käännyttää” se omaa vas-
taavaksi, on läsnä kaikessa
ihmisten välisessä kohtaa-
misessa. Suuremmassa mi-
tassa kyse on poliittisista
ilmiöistä.

Näytelmässä puhutaan
paljon. Aluksi tuntuu omi-
tuiselta, että nämä kaksi
kipeän yhteisen mennei-
syyden omaavaa ihmistä,
virastaan eronnut entinen
kohupappi, liberaaliteologi
Markus Hautala, sekä fun-
damentalistiseen kristilli-
seen lahkoon liittynyt Hei-
di, käyvät jankuttavia väit-
telyitä Raamatun luotetta-
vuudesta historiallisena
dokumenttina ja uskonnol-

Näytelmässä
joustamattomat
totuudet ja erilai-
suutta vastaan
hyökkäävä usko
näyttäytyvät
ihmisen särky-
vyyden peilissä.

➤
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lisen tiedon luonteesta.
Kaikki tämä on kuitenkin
latautunut valtavalla mää-
rällä padottuja tunteita. Pe-
lissä on molempien elä-
män kannalta intiimeim-
mät ja arimmat asiat.

– Näytelmässä on vä-
hän fyysisiä tapahtumia,
mutta se on silti täynnä toi-
mintaa. Siinä taistelevat
kahden ihmisen totuuskä-
sitykset. Kumpikin tulkit-
see toista omasta totuudes-
taan käsin, kokee tämän
olevan hirvittävässä vaa-
rassa ja yrittää pelastaa
tätä. Hyvät tarkoitusperät
eivät kuitenkaan estä näitä
ihmisiä tekemästä toisil-

koivat tämän vuoden huh-
tikuussa ja jatkuivat kah-
den ja puolen kuukauden
kesätauon jälkeen elokuus-
sa. Leino kiittelee työryh-
mää, erityisesti näyttelijöi-
tään Auvo Vihroa ja Min-
na Hokkasta, avoimesta
heittäytymisestä prosessin
vietäviksi. Yhteistyö on
tuntunut orgaaniselta, ja
ryhmän luovuus on ilmen-
nyt ”yhteisenä ajatteluna”.
Leino painottaa sanaa ”yh-
teinen”, ei siis yhtenäinen.
On kiehtovaa ajatella, että
erilaisuuden kunnioittami-
sen teemasta näytelmää
valmistava ryhmä kohtaa
työskentelyssään täsmäl-

tyiskohtaiset ohjeet, Leino
tuumii.

– Mutta ymmärryksen
lisäksi on noussut myös
voimakkaan suuttumuk-
sen tunteita. Me esimerkik-
si keräsimme kaduilta lah-
kolaisten jakamia lappuja,
joista yksi koski seksuaali-
sia vähemmistöjä. Siinä oli
pari lainausta Raamatusta
ja loput… Loput oli todella
julmaa, todella rumaa
tekstiä.

Jokelan upeasti raken-
tama näytelmä puolestaan
ei anna helppoja vastauk-
sia, ei yhtä totuutta tai tul-
kintaa tapahtumista, ei
yhtä syyllistä eikä katsojan
pinteestä päästävää loppu-
ratkaisua. Leino sanoo pys-
tyvänsä hyvin samastu-
maan näytelmän molem-
piin hahmoihin. Yhdessä
kohtauksessa hän on toi-
sen, toisessa toisen puolel-
la. Näytelmä on kuljetta-
nut tekijöitään kohtaa-
maan omia ennakkoluulo-
jaan, ”raaputtanut asenne-
kerrosta”.

- Sitähän teatteri par-
haimmillaan on. Se kuljet-
taa tunteita ja puhdistaa,
tervehdyttää niitä. Se tekee
näkyväksi kokemuksellisia
asioita, erilaisia prosesse-
ja. Jos näytelmämme antaa
jollekulle uusia välineitä
hahmottaa itseään ja maa-
ilmaa, olemme onnistu-
neet. Haluan ymmärtää
teatteriesityksen jakamise-
na ja lahjana: olemme kat-
sojien kanssa läsnä saman
aiheen äärellä samassa
ajassa ja paikassa. Se voi
olla todella suuri kokemus.

Uskonvarmuus vai uskon
epävarmuus?
Näytelmän ilmeinen fun-
damentalisti on lahkolais-
Heidi. Hänen puheessaan
vilahtelee taajaan sana
”uskonvarmuus”. Leino
pohtii, että Heidi on vaih-
tanut etsivän uskon epä-
varmuuden totuuden
omistamisen varmuuteen.
Mutta Markuksen rationa-
listinen pyrkimys aukot-
tomaan teoriaan, asioiden
läpikotaiseen ymmärtämi-
seen, ei lopulta ole yhtään
sen vähemmän fundamen-

talistinen. Ainakin se ilme-
nee samanlaisena itsevar-
muutena ja haluttomuute-
na altistua toisen näkökul-
malle, joka näyttäytyy uh-
kaavana.

Näytelmän edetessä
hahmojen suojaukset kui-
tenkin alkavat murtua ja
tapahtuu lyhyitä kontakte-
ja totuuksien rajapinnoilla.
Todellinen läpimurto antaa
odottaa itseään aina siihen
asti, kunnes kaikki var-
muudet ovat romahtaneet
ja hahmot ovat paljaina ja
haavoittuvina kasvokkain.
Fundamentalisti on pu-
heella täyteen ahdettu näy-
telmä ihmisten kohtaamat-
tomuudesta. Sen sijaan
että rakentaisi siltoja, puhe
saa siinä ihmiset puolus-
tautumaan ja hyökkää-
mään. Molemmat istuvat
totuuksissaan kuin linnois-
sa eivätkä yllä enää tosiin-
sa.

– Näytelmässä nousee
vahvasti esille totuuden ja
dialogin suhde. Miksi pitäi-
si löytyä yksi kaikkia yh-
distävä uskomusjärjestel-
mä, yksi ”totuus”? Miksei
erilaisuus voisi olla rikka-
us? Näytelmässäkin Mar-
kus löytää lopulta Heidin
totuudesta itselleen haas-
teen ja ”häiriön”, joka aut-
taa häntä näkemään itsen-
sä uudella tavalla, Leino
miettii.

Fundamentalisti ei tun-
ne dialogia ja on siksi so-
kea paitsi toiselle myös it-
selleen. Minkälaista sitten
voisi olla usko, joka ei eris-
tä vaan yhdistää, ei koveta
vaan altistaa kosketuksel-
le?

– Oikeanlainen usko?
Mitä se sitten kenellekin
on, aina tulisi säilyttää ter-
ve sydän. Kyky nähdä, mi-
ten usko vaikuttaa omaan
elämään, lähimmäisiin ja
ympäristöön. Pitäisi jatkaa
rohkeasti etsimistä, kun-
nes tulee sisimmässään
tienhaaraan, jossa puhdas-
oppisuus ja lähimmäisen-
rakkaus erkanevat toisis-
taan. Ja siinä tienhaarassa
on valittava oikein.

■  Tuomas Kallonen

➤
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Ohjaaja Minna Leino (keskellä) tutkii näyttämöllä fundamentalistilah-
koon liittyneen Heidin (Minna Hokkanen) ja uudistusmielisen papin,
Markuksen (Auvo Vihro), yrityksiä pelastaa toinen oman totuuden
puolelle.

leen henkistä väkivaltaa ja
päätymästä monien ristirii-
tojen kautta romahduk-
seen.

Näytelmässä jousta-
mattomat totuudet ja eri-
laisuutta vastaan hyökkää-
vä usko näyttäytyvät ihmi-
sen särkyvyyden peilissä.
Leino mahduttaa teeman
pähkinänkuoreen:

– Tämä on näytelmä
uskon, totuuskäsitysten ja
sydänten särkyvyydestä.
Tällaisena se ei käsittele
mitenkään yksinomaan us-
konnollisia kysymyksiä,
vaan laajasti ottaen kaik-
kea ihmisen pyrkimystä
varmuuteen ja totuuteen.

Näytelmä auttaa
näkemään
Näytelmän harjoitukset al-

leen samat dialogin haas-
teet kuin hahmot heidän
näytelmässään. Todelli-
suuden ja näytelmän raja
hälvenee.

Näytelmä on saanut te-
kijänsä ymmärtämään
paitsi avoimen dialogin
myös kapean lahkolaisuu-
den psykologiaa:

– Teimme taustatyötä
näytelmää varten ja tutus-
tuimme lahkolaiselämään.
Ensimmäistä kertaa elä-
mässäni ymmärsin, mitä
lahkoon liittyvä ihminen
saa vaihtokaupassa vapau-
destaan: varmuuden ja sen
mukanaan tuoman helpo-
tuksen. Elämän monimut-
kaisiin ongelmiin annetaan
yksinkertaiset, tyhjentävät
vastaukset, ja pienimpiin-
kin valintatilanteisiin yksi-
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Monet meistä ovat
kuulleet kutsutta-
van tätä juhlapäi-

vää pyhäinpäiväksi tai py-
häin miesten päiväksi. Kui-
tenkin kirkkokalenteris-
samme on jo vuodesta 1957
alkaen tämän päivän koh-
dalla ollut nimike “Karjalan
pyhittäjäisien ja valistajien
juhla”. Tällä juhlapäivällä
on ikivanhat juuret, sen
vietto on alkanut jo 600-lu-
vulla erityisesti roomalais-
katolisen kirkon piirissä.
Uskonpuhdistuksen muka-
na sen vietto siirtyi myös
evankelis-luterilaiseen kirk-
koon, joka ei taas tunnusta
pyhäksi julistamista eli ka-
nonisaatiota. Pääpaino lute-
rilaisessa kirkossa on vaina-
jien muistelemisella. Mei-
dän kirkollamme on valtava
joukko pyhiä, enkelien ja
sielujen riemuitsevaan
joukkoon siirtyneitä maan
päällä aikanaan eläneitä
miehiä ja naisia, jotka nyt
ovat meidän esirukoilijoi-
tamme Jumalan edessä ja
joiden esirukouksia me
voimme jatkuvasti pyytää.

Tänä päivänä kirkko
muistaa Lapissa, Inkerin-
maalla, Venäjän Karjalassa,
Vepsässä ja Äänisjoen sekä
Vienanjoen alajuoksuilla
vaikuttaneita kilvoittelijoi-
ta. Heitä me kutsumme Kar-
jalan valistajiksi. Näitä ih-
misiä mainitaan muistopäi-
väkalentereissa ja pyhien
ihmisten elämäkerroissa
yhteensä 70. Tässä luvussa
voidaan nähdä Jumalan
johdatus ja ihmisen pelas-
tushistorian jatkuva ajan
kierto: Myös Kristuksen
“muiden opetuslasten” lu-
kumäärä oli 70. Seitsemän-
hän tunnetaan muutenkin
kirkossa pyhänä lukuna
luomiskertomuksesta lähti-

Kirkollinen juhlapäivä 3. marraskuuta

Karjalan pyhittäjäisien ja
valistajien yhteinen juhla

Isä Gaiuksen opetuspuhe Karjalan pyhittäjäisien ja
valistajien juhlana. Tekstinä Luuk. 6:17–23.

en. Samoin Jeesus julistaa
syntien anteeksiantoa “ei
seitsemänkymmentä, vaan
seitsemänkymmentä kertaa
seitsemän”.

Karjalan pyhittäjäisät
Karjalan pyhittäjäisien elä-
mä sijoittuu suunnilleen
1200–1700 lukujen ajanjak-
solle. Jokaiselle heistä kirk-
ko on määritellyt oman
muistopäivänsä, mutta ker-
ran vuodessa,
l o k a k u u n
31.:n ja mar-
raskuun 6.
päivän välise-
nä lauantaina
kirkko muis-
telee tätä kil-
v o i t t e l i j a -
joukkoa. He
loistivat tälle
maa i lma l l e
valona kah-
della tavalla:
k i lvoi te l len
itse ja valista-
en lähimmäi-
siään. Valistustyötä he teki-
vät Karjalan ja sen lähialu-
een suomensukuisten kan-
sojen keskuudessa. Karja-
lan pyhittäjäisistä tärkeim-
pien nimet kuulemme jo-
kaisen jumalanpalveluksen
loppusiunauksessa. Heitä
ovat pyhät valamolaiset
Sergei ja Herman, Arseni
Konevitsalainen, Aleksante-
ri Syväriläinen, Trifon Pet-
samolainen, Herman Alas-
kalainen ja Serafim Sarovi-
lainen.

Karjalan pyhät valista-
jat osoittivat omalla elämäl-
lään ja esimerkillään sen,
mikä on Kristityn elämässä
olennaista ja tärkeintä:
kuulla Kristuksen ääntä ja
seurata häntä. Pyhittäjäisi-
en tärkein tehtävä oli elää
Kristuksessa.

Jumalan tuntemisen
puute
Heidän opetuksensa ydin
oli ajatus siitä, että ”Juma-
lan tuntemisen puute on ih-
mistä turmeleva tila”. Juma-
lan tunteminen toteutuu
heidän mukaansa “pala-
van”, nykykielellä aidon ja
vilpittömän, lakkaamatto-
man rukouksen avulla. Kar-
jalan pyhittäjäisien näke-
myksen mukaan rukouksen

tulisi olla sel-
laista, että se
läpäisee koko
ihmisen ole-
muksen. Mah-
dol l is imman
täydellistä ja
häiriötöntä yh-
teyttä Juma-
laan tehos-
taakseen Kar-
jalan pyhät
isät pyrkivät
karsimaan elä-
mästään kai-
ken paheelli-
sen ja totutti-

vat elämänsä itsekuriin ja
rakensivat itselleen rukous-
säännön, joka kaiken aikaa
tuki Jumalan armon lisään-
tymistä heidän elämässään.
Tämä jatkuva yhteys Juma-
laan rukouksen avulla antoi
heidän elämäänsä myös tu-
levaisuuden näkyjä, visioi-
ta, joita kohden he kulkivat.
Tärkein tulevaisuuden näky
oli kristitty maailma, joka
toteutui lähetystyön avulla.

Karjalan pyhät isät
opettivat, että evanke-
liumin opetuksen antami-
nen, sen kuuleminen ja vas-
taanottaminen on ihmiselle
elintärkeää. Näiden perus-
asioiden tähden he ovat
saaneetkin heitä hyvin ku-
vaavan nimen: valistajat.
He näkivät ja uskoivat, että
evankeliumin valoa tuli le-

vittää kaikkialle, missä oli
eläviä ihmisiä.

Viehättävää luettavaa
Karjalan pyhien isien elä-
mäkerrat ovat meille vie-
hättävää luettavaa, jännit-
tävää ja innostavaa henki-
löhistoriaa. Mutta samalla
ne vahvistavat meidän us-
koamme. Ennen kaikkea
Karjalan pyhät isät opetta-
vat meitä paneutumaan ru-
koukseen sekä luottamaan
Jumalan armoon ja johda-
tukseen. Emme kuitenkaan
ortodoksisen kirkon jäseni-
nä saa heittäytyä yksin-
omaan Jumalan armon va-
raan, vaan meidän tulee
Karjalan pyhien isien tavoin
olla aktiivisia ja toimia kris-
tityn tavoin, rakastaa, aut-
taa lähimmäisiämme ja kai-
kin tavoin pyrkiä elävää Ju-
malaa kohti.

Nykyisessä kylmässä,
teknologian, vihan ja välin-
pitämättömyyden turmele-
massa maailmassa meillä
kristityillä on tehtävä, joka
kauneimmalla tavalla käy
selville tunnetun lännen
kirkon pyhän Franciskus
Assisilaisen nimissä kulke-
vassa rukouksessa:

”Vapahtajani, tee mi-
nusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vi-
haa toisin rakkauden, missä
loukkausta, toisin anteeksi-
annon, missä epäsopua,
toisin yksimielisyyden, mis-
sä erehdystä, osoittaisin to-
tuuden, missä epäilystä,
auttaisin uskoon, missä
epätoivoa, nostaisin luotta-
muksen, missä pimeyttä,
toisin sinun valoasi, missä
surua, virittäisin ilon ja loh-
dutuksen. Niin että, oi Mes-
tari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin loh-
duttaa muita, hakea ym-
märtämystä kuin ymmärtää
toisia, pyytää rakkautta
kuin rakastaa muita.”

Sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi
ja kuollessaan nousee ian-
kaikkiseen elämään.

■  Isä Gaius Sahlberg
Opetuspuhe pidetty
4.11.2006 Hämeenlinnassa.

Karjalan pyhittäjäisien ja
valistajien yhteinen juhla

Karjalan
pyhät valista-
jat osoittivat

omalla elämäl-
lään ja esimer-

killään sen,
mikä on Kristi-
tyn elämässä
olennaista ja

tärkeintä.
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Pyhässä Raamatussa
on satoja mainintoja
enkeleistä. Raama-

tun kertomuksissa he ovat
ennen kaikkea Jumalan sa-
nansaattajia sekä ihmisten
suojelijoita ja johdattajia.
Myös pyhien elämäkerrois-
sa on useita kuvauksia en-
kelien ilmestymisistä ihmi-
sille. Monet nykyajankin
kristityistä ovat kertoneet
kokemuksistaan enkelien
läsnäolosta ja avusta erityi-
sesti vaaran ja surun hetki-
nä. Vaikka nykyään eräät
kristinuskosta vaikutteita
saaneet uususkonnolliset
liikkeet ovat esittäneet
usein epäilyttäviäkin näke-
myksiä ja kuvauksia enke-
leistä, ei ole kuitenkaan mi-
tään syytä epäillä sitä, että
Jumalan enkelit toimisivat
ihmisten keskuudessa
myös meidän aikanamme.

Marraskuun 8. päivä on orto-
doksisessa kalenterissa omis-
tettu arkkienkeli Mikaelille,
Gabrielille ja Rafaelille sekä
muille ruumiittomille voimille.
Enkelit kuuluvat erottamatto-
masti kristilliseen uskoon.
Kirkon uskon mukaan he ovat
Jumalan luomia taivaallisia
henkiolentoja, jotka palvelevat
häntä ja toteuttavat hänen
käskyjään. Isä Aarne Ylä-
Jussila tarkastelee kirjoituk-
sensa ensimmäisessä osassa
enkelien hierarkiaa.

– Jumalan
sanansaattajat
ja taivaalliset
suojelijamme

Enkelien hierarkia
Suomen kielen sana enkeli
tulee kreikan sanasta ange-
los, joka tarkoittaa sanan-
saattajaa tai lähettilästä.
Raamatussa onkin hyvin
monia kertomuksia siitä,
miten enkelit toimivat Ju-
malan viestinviejinä, mut-
ta Raamatun mukaan en-
kelien tehtävänä on myös
ylistää ja palvella Jumalaa.
He ovat myös Jumalan tah-
don opettajia sekä ihmis-
ten sielujen ja ruumiiden
suojelijoita. Eräiden näke-
mysten mukaan enkelien
ajatellaan jakautuvan teh-
täviensä perusteella hie-
rarkkisiin ryhmiin. Tunne-
tuin näistä näkemyksistä
on Pseudo-Dionysios Areo-
pagitan muotoilema ryh-
mittely, jonka hän on esit-
tänyt teoksessaan Taivaal-
liset hierarkiat. Dionysios

asettaa enkelit yhdeksään
hierarkiaan sen mukaan,
kuinka lähellä Jumalaa ku-
kin enkeliryhmä on. Nämä
yhdeksän arvoluokkaa ja-
kautuvat vielä kukin kol-
meen kuoroon. Ensimmäi-
seen arvoluokkaan kuulu-
vat serafit, kerubit ja valta-
istuimet, toiseen herrau-
det, voimat ja vallat, kol-
manteen hallitukset, arkki-
enkelit ja enkelit.

Raamatun kanonisten
kirjojen perusteella tunne-
taan nimeltä arkkienkelit
Mikael ja Gabriel. Deutero-
kanonisissa kirjoituksissa
on mainittu nimeltä useita
muitakin enkeleitä, esi-
merkiksi Rafael. Arkkien-
keli Mikael on Raamatun
mukaan enkeliruhtinas,
joka johtaa taivaallisia so-
tajoukkoja. Danielin kirjas-
sa hänet mainitaan erityi-
sesti Israelin kansan puo-
lustajana (Dan. 10:13) ja Il-
mestyskirjassa Saatanan
voittajana (Ilm. 12:7–9).
Myös arkkienkeli Gabriel
mainitaan Danielin kirjas-
sa, jossa hän on Danielin
näkyjen selittäjä (Dan.
8:15–16). Luukkaan evan-
keliumissa Gabrielin kerro-
taan ilmoittaneen sekä Jo-
hannes Kastajan että Kris-
tuksen syntymän. Arkkien-
keli Rafael puolestaan mai-
nitaan Tobitin kirjassa
hurskaan Tobian matkato-
verina ja suojelijana (Tob.
5:1–6).

Kaikki enkelit eivät
kuitenkaan ole enää tai-
vaallisia olentoja, vaan jo
juutalaisuudesta peräisin
olevan uskon mukaan osa
enkeleistä lankesi syntiin
ja nousi kapinaan Jumalaa
vastaan. Siksi heidät on
erotettu Jumalan yhteydes-
tä ja syösty ulos pimeyteen
(1 Piet. 2:4). Näiden lan-
genneiden enkelien johtaja
on Saatana, ja muut pahat
henkiolennot ovat hänen
käskyläisiään. He ovat niin
Jumalan kuin ihmistenkin
vihollisia, mutta Raamatun
lupauksen mukaan Jumala
on kerran kukistava lopul-
lisesti Saatanan ja hänen
joukkonsa (Ilm. 20:10).

Jatkuu seuraavassa lehdessä 6/07.

OSA I

Enkelit

Pyhä arkkienkeli Mikael Kotkan
kirkon ikonostaasissa

Pyhä arkkienkeli Gabriel Kotkan kirkon
ikonostaasissa

AARNE YLÄ-JUSSILA
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

Hautajaismatka
Keniaan
Ihmisen elinaika on niin

kuin ruohon: kuin ke-
don kukka hän kukois-

taa, ja kun tuuli käy yli, ei
häntä enää ole”. Näin voi
sanoa arkkimandriitta Jo-
hanneksesta, jonka tun-
nemme myös nimellä
Charles Eko tai vain Kalle.
Vielä helmikuussa hän oli
mukana Valamon lähetys-
päivillä hyvinvoivan nä-
köisenä ja onnellisena.
Mutta palattuaan kotiin
Keniaan sairaudet kohtasi-
vat hänet. Malaria, joka oli
vaivannut häntä ajoittain
pahoilla kohtauksilla,
keuhkokuume ja sydänvai-
vat päättivät hänen elä-
mänsä 29. elokuuta. Liian
varhain hän nukkui pois.
Eläkkeellä hän ennätti olla
vain muutaman kuukau-
den. Suomen lähettinä hän
toimi 27 vuotta.

Olin onnellinen, kun
voin lähteä isä Teppo Sii-
lin ja papadhia Pirkon
kanssa hautajaisiin Nai-
robiin. Entinen lähetyssih-
teeri Anja Hakonen oli tul-
lut Keniaan eri aikaan.
Tämä oli minulle kuin juh-
lavuosi, sillä melkein tasan
30 vuotta sitten olin tullut
Keniaan lähetystyöhön,
jossa sitten olin lähes kol-
me vuotta.

Nairobissa oli vastassa
sade ja kylmyys. Arkki-
piispa Makarios oli meitä
vastassa lentokentällä, ja
ajoimme valtavan huonoa
tietä pappisseminaarille ja
menimme suoraan kirk-
koon, jonne isä Johannes
oli samana päivänä (14.9.)
tuotu. Hän makasi valkeas-
sa arkussa, jossa pään koh-
dalla oli lasin peittämä
pyöreä aukko. Sen läpi voi
nähdä isä Johanneksen
kasvot levollisen ja luon-
nollisen näköisenä. Henki
oli salpautua seistessämme

“

hiljentyneenä poisnukku-
neen äärellä.

Arkun äärellä
Koko yön läpi luettiin ja
laulettiin arkun äärellä. Me
olimme vain vähän aikaa,
sillä pitkän matkan rasitus
alkoi painaa. Aamulla jat-
kui lukeminen liturgiaan
saakka. Se alkoi kello 8, ja
paikalle kokoontui laskel-
mieni mukaan lähes 70
pappia ympäri Kenian.
Saattoväkeä kertyi lähes
tuhat arkkipiispan arvion
mukaan. Kaksi tuntia myö-
hemmin alkoi itse hautaus-
palvelus, jossa arkkipiispa
Makarioksen johdolla oli
papistoa monessa rivissä,
isä Teppo ensimmäisten
joukossa. Suuri seminaari-
laisten kuoro lauloi vaikut-
tavasti sydämensä pohjas-
ta. Palveluksen lopuksi
avattiin arkun kansi ja vai-
najan kasvot peitettiin lii-
nalla. Arkkipiispa Maka-
rios piti muistopuheen, ja
isä Teppo luki arkkipiispa
Leon ja metropoliitta Jo-
hanneksen lähettämät pu-
heet. Arkkua kannettiin tä-
män australialaisten raken-
taman suuren katedraalin

Arkkipiispa Makarios toi
puheissaan ilmi suomalais-
ten suuren panoksen Keni-
an auttamisessa ja toivoi,
että kaikki jatkuisi entisel-
lään. Isä Johanneksen tilal-
le he yrittävät saada Ame-
rikasta uuden miehen,
mutta isä Johanneksen
työpanosta on vaikea ke-
nenkään korvata, arkki-
piispa sanoi. Olimme vielä
liturgiassa Mugugassa, jos-
sa olin viettänyt lähes kol-
me vuotta. Kaikki oli rän-
sistynyttä. Vastaanotto oli
teetarjoiluineen lämmin.

Isä Teppo toimitti vielä
ennen poislähtöämme isä
Johanneksen haudalla lita-
nian. Pakostakin silmistä
valui kyyneleitä. Minulle
tämä oli varmasti viimei-
nen matka Keniaan.

Onnellinen isä Johannes
Olin isä Johanneksen kans-
sa kirjeenvaihdossa vuosi-
kausia. Viimeisin kirje tuli
vielä kesän alussa. Siinä

■  Igumenia Marina

työssä samaan aikaan kuin
mekin suomalaiset. Hau-
dalle laskettiin ilman pu-
heita kukkaseppeleet, ja
pääpuoleen tuli valkoinen
puuristi. Hauta luotiin heti
umpeen.

Vaikka oli hautajaiset,
palveluksessa oli jollain ta-
valla pääsiäisen riemun
tuntua. Kaikessa tuli ilmi
suuri rakkaus ja kunnioi-
tus isä Johannesta koh-
taan.

Tutustuimme koko se-
minaarin alueeseen, Kä-
vimme klinikalla, jossa on
suuri puute lääkkeistä.

ja entisen Kyproksen arkki-
piispan ja presidentin Ma-
karioksen rakentaman
kappelin ympäri. Arkku
laskettiin hautaan tämän
kappelin sivustalle. Toisel-
la puolen lepäsi isä Eleft-
herios Dwaru, joka kävi
Suomessakin, ja toisella
puolella Mama Stavritsa,
joka oli Keniassa lähetys-

hän kirjoittaa: “Olen täällä
todella hyvin onnellinen,
enemmän kuin missään
muualla. Elämä täällä ei
ole helppoa, mutta tämä
on oikea paikka minulle.
Äiti Marina, Herra ohjaa
meitä jokaista kaikessa.
Hänellä on omat tarkoituk-
sensa meitä varten. Mei-
dän on vain odotettava,
mihin suuntaan hän meitä
johtaa. Sinä olet minun ys-
täväni tässä elämässä ja
tuolla puolen.”

Ikuinen muisto.

Sadat kenialaiset olivat saattamassa isä Johannesta haudan lepoon.

Ortodoksisen lähetysyhdistyksen edustajat igumenia Marina, isä
Teppo ja Pirkko Siili isä Johanneksen arkun äärellä.

KUVAT: PIRKKO SIILI
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ENSIMMÄINEN VAALISIJA
arkkimandriitta Andreas
Larikka

HENKILÖKYSYMYKSET

Isä Andreas on vihitty dia-
koniksi 1989, papiksi 1991
Mikkelin seurakuntaan.
Pappismunkiksi hänet vi-
hittiin 1992 pyhän Vissa-
rionin luostarissa (Dousi-
kon, Kreikka). Perhettä hä-
nellä on äiti (leski) ja sisa-
rukset perheineen.

Isä Andreas on teologi-
an maisteri Joensuun yli-
opistosta 1994. Hän on toi-
minut seuraavasti: Mikke-
lin kirkkoherra 1991–1996,
Helsingin uskonnonopetta-
ja 1996–1998, stipendiaatti
Ateenan yliopistossa 1998–

Turun kirkkoherran

Kirkkoherraksi Turkuun

1999, Nurmeksen vs. kirk-
koherra 1999, Pielaveden
vs. kirkkoherra 2000, Vaa-
san vt. kirkkoherra 2000,
Oulun vs. kirkkoherra
2000–2001, päätoiminen
jatko-opiskelija Helsingin
yliopistossa 2002 alkaen,
Vantaan uskonnonopettaja
2003, 2004–2005, Kotkan
vs. kirkkoherra 2003–2004
sekä Helsingin hiippakun-
tasihteeri vuodesta 2005
alkaen.

Luottamustoimia hä-
nellä on seuraavasti: Suo-
men ekumeenisen neuvos-
ton opillisten kysymysten
jaoston jäsen 1994–2003,
Suomen ortodoksisen kir-
kon virka- ja työehtovalio-
kunnan varajäsen 2004–
2006, Ortodoksisten Pappi-
en Liitto (OPL) ry:n johto-
kunnan jäsen 2003 alkaen,
varapuheenjohtaja 2005 al-
kaen, Viron ortodoksisen
kirkon ystävyysseura VYS
ry:n hallituksen jäsen 2003
alkaen, puheenjohtaja
2005 alkaen sekä Helsingin
metropoliittakunnan sääti-
ön hallituksen varajäsen
2007 alkaen.

Julkaisuja ja kirjallista
työskentelyä hänellä on
seuraavasti: lisensiaatin-
tutkimus valmisteilla ai-
heesta Ortodoksisen kirkon
ja roomalaiskatolisen kir-

kon uuden lähentymisen
teologiset perusteet Tomos
Agapis -asiakirjojen (1958
–1971) valossa, Ortodok-
sia-aikakauskirjan toimi-
tuskunnan jäsen 2004 al-
kaen, artikkeleita ja har-
tauskirjoituksia päiväleh-
dissä ja kirkon lehdissä.

Kielitaito: äidinkieli
suomi, sujuva englanti, su-
juva kreikka, hyvä kirk-
koslaavi, tyydyttävä ruotsi,
tyydyttävä ranska, viron
alkeet. Hän harrastaa kir-
jallisuuden lukemista, ku-
vataiteiden katselemista ja
teatterin seuraamista.

AIHEKYSYMYKSET

1. Olen toiminut kirkko-
herran tehtävissä niin itäi-
sessä, pohjoisessa kuin
eteläisessäkin hiippakun-
nassamme. Nykyinen
työni piispan esikunnassa
on auttanut ymmärtämään
kirkkoamme laajasta näkö-
kulmasta. Olen valmis
”käärimään hihat” ja tart-
tumaan hallinnon ja talou-
denhoidon haasteisiin.

2. Seurakuntalehtori ja
muut opettajat tekevät hy-
vää työtä. Seurakunnan tu-
lee heitä tukea, kannustaa
ja auttaa.

Onnistumisen edelly-
tyksinä pidän avointa kes-

Analogi on kysellyt ehdokkailta heidän koulu-
tuksestaan, toiminnastaan ja näkemyksistään.
Aihekysymykset ovat seuraavat:
●  1. Mikä on kokemuksesi yhteisöjohtamisesta ja sii-
hen liittyvästä hallinnosta ja taloudenhoidosta?
●  2. Yhteiskunta ja seurakunta kohtaavat: laajassa seu-
rakunnassa koulujen uskonnonopetus tuottaa ongel-
mia. Miten pääpiirteissään organisoisit sen Turussa?

Turun seurakunnan kirkkoherran tointa ovat hakeneet pastori Ion
Durac, arkkimandriitta Andreas Larikka ja pastori Mikael Sundkvist.
Hiippakunnan piispa metropoliitta Ambrosius on asettanut toimeen
ehdolle ensimmäiselle sijalle Andreas Larikan, toiselle sijalle Mikael

Sundkvistin ja kolmannelle sijalle Ion Duracin. Vaalit toimitetaan 27.–28. päivä lokakuuta (ks.
ilmoitusta sivulta 20).

●  3. Miten ohjaisit seurakuntaa konfliktitilanteessa?
Miten kehittäisit seurakunnan luottamuselinten yh-
teistyötä? [Apukysymys: Mitkä mielestäsi ovat Turun
seurakunnan keskeiset pulmat?]
●  4. Mitä uutta toisit seurakunnan hengelliseen elä-
mään? Entä julkisuuskuvaan: kuuluuko Turun seura-
kunnan ääni riittävästi kirkkokunnassa?
●  5. Mitä muuta haluat sanoa?

kustelua ja säännöllistä
yhteydenpitoa kuntien
koulutoimeen, rehtoreihin
sekä luonnollisesti orto-
doksisten oppilaiden van-
hempiin.

Opettajana ja pappina
olen kokenut, että koulu-
laisjumalanpalvelukset ja
vanhempainillat ovat hy-
viä välineitä, joilla seura-
kunta voi tukea uskonto-
kasvatusta.

3. Avoin ilmapiiri edes-
auttaa yllättävien ja vai-
keidenkin tilanteiden sel-
vittelyä. Ihmisiä tulee
kuunnella ja yhdessä etsiä
ratkaisuja ristiriitatilantei-
siin kirkon uskosta ja arvo-
maailmasta käsin.

Turun seurakunnassa
näen paljon enemmän
mahdollisuuksia kuin pul-
mia. Haluan korostaa moti-
voivan johtajuuden merki-
tystä. Seurakunnan tulisi
olla avoin ja kannustava
yhteisö, jossa työntekijät,
luottamushenkilöt ja seu-
rakuntalaiset voivat käyt-
tää lahjojaan yhteiseksi hy-
väksi.

4. Tahdon painottaa ih-
misten kohtaamisen ja sie-
lunhoitotyön merkitystä.
Esimerkiksi katumuksen
sakramentti avaa taakoista
vapautumisen lisäksi run-
saasti henkisen ja hengelli-
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vaalit 27.-28. lokakuuta

sen kasvun mahdollisuuk-
sia.

Toivon, että seurakun-
ta vaalii ja kehittää yhteyk-
siään toisiin kristillisiin
seurakuntiin ja kulttuuri-
elämään.

Kirkkokunnassa Turun
seurakunnan tulee ottaa
oma paikkansa. Seurakun-
nan tulee myös pyrkiä sii-
hen, että sen osaavia edus-
tajia valitaan mukaan kir-
kon yhteiseen päätöksen-
tekoon kirkolliskokouk-
seen ja -hallitukseen.

5. Kutsumukseni on
tehdä papin työtä ihmisten
parissa. Uskon, että par-
haat työvuodet, jos Luoja
suo, ovat edessäpäin. Mie-
lelläni annan ne Turun seu-
rakunnan käyttöön, jos
seurakunta niin päättää.

TOINEN VAALISIJA
isä Mikael Sundkvist

HENKILÖKYSYMYKSET

Isä Mikael on syntynyt
1967, diakoniksi hänet vi-
hittiin 1997, papiksi 1998.
Hän on naimisissa ja hä-
nellä on kolme lasta: vai-
mo Jenni, lapset Nathan
(10 v.), Maria (6 v.) ja Lu-
kas (3 v.). Isä Mikael on
teologian maisteri Joen-
suun yliopistosta 2001, teo-
logian tohtorin tutkinto
väittelyä vaille valmis Jo-
ensuun yliopistossa. Väi-
töskirjan otsikko on The
Christian Laws in Paul:
Reading the Apostle with
Early Greek Interpreters.

Hän on toiminut seu-
raavasti: nuorena kehitys-

vammaistyötä; kirkkoher-
ra, Ruotsin suomalainen
ortodoksinen seurakunta
1998–2002 (Tukholma;
Ruotsin ja koko Skan-
dinavian kreikkalais-orto-
doksisen metropoliittakun-
nan alaisuudessa); itäisten
ortodoksisten kirkkojen
sekä orientaalisten orto-
doksisten kirkkojen koor-
dinaattori (osa-aikainen,
50 %), Sveriges Kristna
Råd (Tukholma) 2001–
2002; valtakunnallisen teo-
logian tutkijakoulun jäsen
2003–2006, sijoituspaikka-
na Joensuun yliopiston
teologinen tiedekunta; sa-
tunnainen kirkkoherran si-
jainen, Hämeenlinnan or-
todoksinen seurakunta,
sekä pyydettäessä toimi-
tuksia Tampereen, Lahden,
Vaasan, Helsingin sekä
Ruotsin suomalaisissa or-
todoksisissa seurakunnissa
2002–2007; Opetushalli-
tuksen palkkaama uusien
ortodoksisten uskontokir-
jojen ruotsinnosten asia-
tarkastaja 2007; papin lo-
masijainen, Helsingin orto-
doksinen seurakunta
(16.7.–15.8.2007); Lap-
peenrannan ortodoksisen
seurakunnan vs. kirkko-
herra (16.8.–31.12.2007).

Luottamustoimia hä-
nellä on seuraavasti: Suo-
men ortodoksisen kirkon
edustajana Suomen eku-
meenisen neuvoston opil-
listen kysymysten jaostos-
sa 2004–2006, 2007–2009;
suunnitelukomitean jäsen,
Nordisk Nytestamentlig
Konferens 2007; Tavasts-
venska föräldraföreningen
rf:n puheenjohtaja 2004–
2005.

Julkaisuja ja kirjallista
työskentelyä hänellä on
seuraavasti: J. Seppälän
kirjan Uskon ohjeeksi
ruotsinnos (Min ortodoxa
tro, Joensuu, Ortokirja
1995); kirjan Sister Magda-
len, Reflections on Children
in the Ortodox Church To-
day ruotsinnos (S. Magda-
len, Tankar om barnen i
den ortodoxa kyrkan idag.
Stockholm: Finska ortodo-
xa församlingen i Sverige,
2002); Ortodoksien vastuu-
henkilö (valinta ja käännös

kreikankielisistä liturgisis-
ta kirjoista) projektissa,
jossa Ruotsin ortodoksiset
kirkot ja Katolinen kirkko
Ruotsissa julkaisevat kirjan
molempien kirkolliseen pe-
rinteeseen kuuluvista ju-
malanpalvelusteksteistä.

Kielitaito: kaksikieli-
nen (ruotsi, suomi), eng-
lanti, jonkin verran venä-
jää ja saksaa. Hän lukee
vanhaa kreikkaa. Näillä
kielillä hän myös toimittaa
jumalanpalveluksissa. Hä-
nen harrastuksensa liitty-
vät perheeseen, lukemi-
seen ja kirjoittamiseen
sekä liikuntaan.

AIHEKYSYMYKSET

1. Ruotsin suomalaisen or-
todoksisen seurakunnan
kirkkoherrana neljä ja puo-
li vuotta; tällä hetkellä
Lappeenrannan ma. kirk-
koherrana. Ruotsin eku-
meenisen neuvoston orto-
doksisena työntekijänä
tehtävänäni oli järjestää ja
ohjata 13 eri ortodoksisen
ja orientaalisen kirkon yh-
teistyötä neuvoston puit-
teissa. Tavastsvenska fö-
räldraföreningen ry:n pe-
rustajajäsenä ja ensimmäi-
senä puheenjohtajana teh-
täväni oli ajaa ja suunnitel-
la ruotsinkielistä päivähoi-
to- sekä koulutoimintaa
Hämeenlinnassa.

2. Käsitykseni mukaan
uskonnonopetukseen liit-
tyvät ongelmat eivät ensi-
sijaisesti johdu seurakun-
nan koosta vaan muuttu-
vasta yhteiskunnasta. Ete-
nevä maallistuminen – toi-
saalta uskonnon näkemi-
nen yksityisasiana – hei-
jastuvat uudessa lainsää-
dännössä ja perheitten hei-
kentyvässä sitoutumisessa.
Paikalliselle seurakunnalle
lankeaa suuri vastuu toi-
mia taustavaikuttajana yh-
teiskuntien päätöselimiin
sekä koulujen rehtoreihin
nähden.

3. Konfliktitilanteessa
esimiehen on tunnettava
vastuunsa johtajana. Kon-
fliktin todelliset syyt on py-
rittävä ymmärtämään ja
selvittämään kaikille osa-
puolille. Tarvittavien pää-

tösten jälkeen on osattava
katsoa myös eteenpäin.
Luottamuselimet voisivat
kokoontua vuosittaiseen
ideariiheen tai retriittiin,
jossa yhteishenki voi vah-
vistua.

4. Haluan panostaa
opetukseen sekä luovaan
vuorovaikutukseen eri or-
todoksiyhteisöjen mutta
myös muiden kirkollisten
ja kulttuurillisten tahojen
kanssa. Tärkeämpää kuin
omassa kirkkokunnassa
näkyminen on seurakun-
nan äänen kuuluminen
paikallisesti.

5. ”Olkaa toisianne
kohtaan ystävällisiä ja lem-
peitä ja antakaa toisillenne
anteeksi, niin kuin Jumala-
kin on antanut teille an-
teeksi Kristuksen tähden.”
(Ef. 4:32)

KOLMAS VAALISIJA
isä Ion Durac

HENKILÖKYSYMYKSET

Isä Ion on naimisissa ja hä-
nellä on kaksi lasta: vaimo
Daniela, ammatiltaan ala-
asteen opettaja, toimii ny-
kyisin lastenhoitajana päi-
väkodissa, sekä kaksi poi-
kaa: Paul (16 v.) ja Elias
(10 v.).

Isä Ion on teologian li-
sensiaatti 1979 Sibiun yli-
opistosta Romaniasta, pää-
aineenaan kirkkohistoria.
Tutkimuksen otsikko on
Ortodoksinen synodaali-
suus 1900-luvulla.

Isä Ion on vihitty dia-
koniksi 1979, papiksi 1980.
Hän on toiminut seuraa-
vasti: 1979–1980 Timisoa- ➤
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ran (Romania) katedraalin
diakoni, hiippakunnan
kanslian työntekijä, 1980–
1984 Timisoaran katedraa-
lin pappi, hiippakunnan
kanslian työntekijä, 1984–
1988 Timisoaran VII seura-
kunnan kirkkoherra, 1988–
1990 Timisoaran III seura-
kunnan kirkkoherra, 1990–
1999 useita eri työpaikkoja
Turussa, 1995–1999 papis-
ton apuna Turussa, 1999
alkaen III matkapapistopii-
rin matkapappi, 2006–2007
Turun ortodoksisen seura-
kunnan vs. kirkkoherra.
Lisäksi hän on toiminut
1987–1990 hiippakunnan
konsistorin sihteerinä Ti-
misoarassa, Romaniassa.

Vuonna 2001 hän sain
kultaristin kanto-oikeu-
den, vuonna 2006 Orto-
doksisten pappien liitto va-
litsi hänet vuoden papiksi.
Vuodesta 2003 alkaen Tu-
run Tiistaiseuran puheen-
johtaja.

Julkaisuja ja kirjallista
työskentelyä hänellä on
seuraavasti: artikkeleita ja
saarnoja Romaniassa ”Mit-
ropolia Banatului” –leh-
dessä, artikkeleita Aamun
Koitossa, Analogissa sekä
lisäksi paikallislehdissä.
Hän toimittaa Suomessa

ainoaa romaniankielistä
lehteä nimeltään ”Foaia ro-
maneasca”.

Kielitaito: suomen li-
säksi romania, englanti,
ranska, serbia. Hän toimit-
taa jumalanpalveluksia
suomeksi, romaniaksi,
kirkkoslaaviksi ja tarvitta-
essa englanniksi, ruotsiksi
ja kreikaksi. Hän harrastaa
historiaa, lukemista, jalka-
palloa ja pöytätennistä.

AIHEKYSYMYKSET

1. Olin Romaniassa kirkko-
herrana kahdessa seura-
kunnassa. Timisoaran VII
seurakunnassa oli noin 12
000 seurakuntalaista. Olin
ainoa pappi ja hoidin hen-
gelliset, hallinnolliset ja ta-
loudelliset asiat. Timisoa-
ran III seurakunnassa oli
yli 30 000 seurakuntalaista.
Silloin meitä oli kaksi pap-
pia. Kirkkoherrana minun
kuului hoitaa kaikki toi-
mistotehtävät sekä valtuus-
ton ja neuvoston kokouk-
set, ja me molemmat papit
yhdessä hoidimme seura-
kunnan hengelliset asiat.

2. Ensiksi on todettava,
että seurakunnassamme on
uskonnonopetus tavoitta-
nut oppilaat varsin katta-

vasti. Tässä on tehty paljon
työtä, ja opetuksen saata-
vuuden turvaaminen on
tärkeää. Uskonnon opetus-
ta organisoisin seuraavilla
tavoilla: jokaisella paikka-
kunnalla, jossa on ortodok-
siopettaja, joka voisi opet-
taa uskontoa, pyrittäisiin
saamaan hänet opettajaksi
omalle paikkakunnalleen.
Asettaisin uskonnonopetta-
jat Turussa ja Turun lähis-
töllä kouluihin, joissa on
ortodoksioppilaita, ja seu-
rakuntalehtori hoitaisi
muut tunnit. Uudella taval-
la haluaisin opettaa niitä,
jotka asuvat kaukana, Ah-
venanmaalla tai muualla
saaristossa, internetin väli-
tyksellä, ja silloin opetusta
annettaisiin seurakunnasta
käsin.

3. Jos seurakunta on
konfliktitilanteessa, on sitä
ohjattava rehellisesti ja
avoimesti, puolueettomasti
ja keskustelemalla. Luotta-
muselinten yhteistyötä voi
kehittää yhteisillä tapaami-
silla, esimerkiksi neuvos-
ton ja valtuuston epäviral-
linen tapaaminen on hyvä
keino, ja silloin voi keskus-
tella yhteistyön kehittämi-
sestä. Nyt kuulee sanotta-
van, että Turun seurakun-

nassa on ongelmia. Tässä
on syytä tarkkaan miettiä,
mikä on seurakunnan toi-
minnan ongelma ja mikä
taas hyvinkin henkilökoh-
tainen ongelma, jotta niitä
ei sotketa ja voidaan etsiä
oikeita ratkaisuja ongelma-
tilanteisiin.

4. Aina voi tuoda jotain
uutta. Haluaisin korostaa
enemmän seurakunnan
hengellistä puolta, koska
vain tätä kautta voidaan
vahvistaa seurakunnan elä-
mää. Toisin enemmän akti-
viteetteja seurakunnan elä-
mään, esimerkkeinä nuori-
sotoiminta ja maahan-
muuttajien toiminta. Halu-
an painottaa myös sitä, että
seurakuntalaisilla on mah-
dollisuus tulla esittämään
ideoita ja ehdotuksia seura-
kunnan toiminnasta. Me
voimme yhdessä kehittää
seurakunnan toimintaa.
Turun seurakunnalla on
pitkä traditio. Se on kas-
vussa ja siitä voi tulla muil-
le seurakunnille esimerkki.

5. Seurakunta ei ole
sama kuin papisto ja muut
työntekijät. Seurakunta on
kaikki seurakuntalaiset ja
työntekijät yhdessä ja eri-
tyisesti hyvässä, rehellises-
sä hengessä.   ■

➤
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Turun kirkkoherranvaalit 27.–28. lokakuuta

Pyhän Athosvuoren
Ystävät ry

järjestää kaikille avoimen

SYYSSEMINAARIN
Tapiolan Pyhän Herman Alaskalaisen kirkolla

lauantaina 10.11. klo 14.15-19.00

Seminaarimaksu 10 € (vapaaehtoinen), sis. kahvin
14.15 TL Ismo Pellikka: ”Pyhä Athosvuori

venäläisten silmin sata vuotta sitten”
15.15 Kahvitauko

15.45 FT, Munkki Serafim Seppälä:
"Gregorios Palamas, Pyhä vuori ja Jumalanäiti"
16.45 Kuvaesitys (koonnut Antonios Vasiliadis)

Taidemuseo Tennispalatsin Athos – Luostarielämää
Pyhällä Vuorella -näyttelyprojektista

18.00 Ehtoopalvelus

 Turun seurakunnan kirkkoherranvaalit
Vaalien äänestyspaikat ja vaalipaikkojen

osoitteet ovat seuraavat:

Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko,
la 27.10. klo 10.00-11.00, Yliopistonkatu 19, Turku.

Salon rukoushuone, la 27.10. klo 12.30-13.30,
Uskelankirkkotie 23, Salo.

Rauman tsasouna, la 27.10. klo 17.00-18.00,
Länsikatu 10, Rauma.

Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko,
su 28.10. klo 12.30-13.30, Yliopistonkatu 19, Turku.

Äänioikeus kirkkoherranvaaleissa on jokaisella
äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan
jäsenellä, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään

hakuajan päättymispäivänä (18.6.2007).
Vaalin tulos ilmoitetaan sunnuntaina 28.10. klo 16.00

Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa.
Vaalin tuloksen sisältävä vaalilautakunnan kokouksen
28.10. pöytäkirja on nähtävänä 29.10. alkaen 30 päivän

ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
valitusosoituksineen.
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Karjalan pyhät isät
Artikkelissaan ”Karjalan pyhät” isä Viktor Maksimovski johdattaa lukijaa Karjalan 
ja Suomen pyhyyden historiaan ja selittää, miksi pyhiä ihmisiä kunnioitetaan. Isä 
Viktorin mielestä pyhien kunnioittaminen pohjautuu heidän hengellisen perin-
tönsä seuraamiseen. Kunnioittaminen ei voi perustua ulkoiseen kunnioittami-
seen vaan ennen kaikkea heidän sisäisen esimerkkinsä seuraamiseen. 
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Карельские  
святые

Каждый год первую 
субботу ноября 
мы празднуем па-

мять всех карельских свя-
тых, или, как этот звучит 
в переводе с финского 
языка, Общий праздник 
святителей и просвети-
телей карельских. 

История святости ка-
рельского и финского 
православия глубока. Ее 
начало восходит к XI-
XII вв. Проповедь среди 
карел, населявших в то 
время северо-западное 
Приладожье и Карель-
ский перешеек, совер-
шали новгородские мис-
сионеры. Крещение же 
карел произошло в 1227 
г. при князе Ярославе 
Всеволодовиче. Но ши-
рокое распространение 
православия начинается 
здесь с XIV в.

Важным центром пра-
вославной христианской 
жизни с того времени 
стал Спасо-Преображен-
ский Валаамский монас-
тырь. Мы не знаем вре-
мени основания святыми 
преподобными Сергием 
и Германом Валаамского 
монастыря – жития их 
нет и, возможно, никогда 
не было. Скорее всего, 
это произошло в первой 

половине XIV в.
Валаам очень рано стал 

духовным и культурным 
центром, центром про-
свещения и книжности, 
местом распространения 
православия. С именами 
его насельников и под-
вижников, духовно близ-
ких к монастырю, связа-
но образование в XIV-XVI 
вв. многих известных и 
по сей день монастырей, 
таких как Коневецкий на 
Ладожском озере, осно-
ванный прп. Арсением 
(+ 1447), Палеостровс-
кий на Онежском озере 
– прп. Корнилием (+ ок. 
1420), Соловецкий на 
Белом море – прпп. Сав-
ватием (+ 1435), Зосимой 
(+ 1478) и Германом (+ 
1479), Александро-Свир-
ский на реке Свири прп. 
Александром (1448-1533), 
который, согласно его 
житию, "воспитал целый 
сонм угодников Божиих". 
Всего к концу XVI в. на 
Севере было основано 
около тридцати монас-
тырей, становившимися 
новыми эпицентрами 
миссии среди языческих 
народов. Так, прп. Трифон 
Печенгский (1495-1583) 
проповедовал Евангелие 
лопарям.

После возрождения 
полностью разоренного 
в результате шведско-
русской войны и забы-
того государственными 
властями Валаамского 
монастыря проповедь 
православия распростра-
няется им еще дальше. 
В 1794 г. его монахи от-
крывают православную 
миссию на Аляске и Але-
утских островах, с кото-
рой начинается история 
православия в Америке. 
Из десяти членов мис-
сии очень скоро остался 
один, его имя – монах 
Герман. Другие или по-
гибли от рук язычников 
и в кораблекрушении, 
или ушли, не выдержав 
испытаний. Суть мис-
сии заключалась для прп. 
Германа Аляскинского 
(1757-1837) в деятель-
ном возвещении любви 
и милосердия Божьих, в 
сострадании человеку в 
его скорби и служении 
ему ради Христа. 

С начала XIX в. в Каре-
лии и во всей Финляндии 
по-новому воплощаются 
традиции православно-
го просвещения, уже не 
столько как внешней, 
сколько внутренней мис-
сии. Начинается работа 
по переводу духовной 
литературы на финский; 
постепенно совершение 
богослужения также пе-
реходит на финский язык. 
В 1880-х гг. открывается 

семинария для подготов-
ки учителей церковно-
приходских школ; начи-
нает свою деятельность 
православное просвети-
тельское братство святых 
Сергия и Германа Валаам-
ских, ставившее целью 
своего существования 
проповедь Евангелия сре-
ди финнов; появляется 
журнал "Aamun Koitto" 
("Утренняя заря"). Все 
эти начинания живы по 
сей день и приносят свои 
плоды.

В 1940 году из захва-
ченной СССР Карелии 
б ы л и  э в а к у и р ов а н ы 
монастыри и приходы. 
Люди спасали от осквер-
нения не только святы-
ни, но и саму традицию 
святой подвижнической 
жизни. Христиане того 
поколения стремились 
сохранить и передать нам, 
своим потомкам, сокро-
вище веры, принятой 
ими от их отцов. В этом 
символическом преемс-
тве есть призыв и к нам 
быть верными наследию 
святости карельских свя-
тых, быть их достойными 
учениками, не только во 
внешнем почитании, но 
во внутреннем подра-
жании.

Священник Виктор Мак-
симовский
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Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com

Väritä oma ikonisi

Pyhä Nikolaos syntyi
Vähässä-Aasiassa,
Lyykian maakunnan

Pataran kaupungissa vuon-
na 280. Hän oli lahjakas ja
sisäisti Raamatun sano-
man sydämeensä jo nuore-
na elävänä. Raamattu toi
hänelle toivoa, iloa, nuo-
ruuden huvia ja elämänoh-
jetta. Täysi-ikäiseksi tultu-
aan hänet vihittiin papiksi
ja myöhemmin Lyykian
Myran (nyk. Mugla Lou-
nais-Turkissa) arkkipiis-
paksi. Nikolaoksella oli hy-
vin jalo luonne, eikä hän
kerskunut laupeudentyöl-
lään vaan auttoi salaa.
Arkkipiispaksi tultuaan
hän totesi: ”Tämä virka ja
tämä arvo vaativat minulta
toisenlaisia elämäntapoja,
kuin minulla on ennen ol-
lut. Tästä lähtien minä en
saa elää itseäni ajatellen,
vaan minun tulee elää
muille.” Vihkimyksen jäl-
keen hän ei enää salannut
hyviä tekojaankaan vaan

Pyhä
ihmeiden-
tekijä
Nikolaos

halusi olla esikuvana lau-
malleen puheessa, vaelluk-
sessa, rakkaudessa, uskos-
sa ja puhtaudessa. Hänestä
tuli orvoille isä, köyhille
ravitsija, murheellisille
lohduttaja, ja häntä pidet-

tiin vääryyttä kärsivien
auttajana sekä heikkojen
puolustajana.

Vuonna 303 alkoi an-
kara vaino kristittyjä koh-
taan. Egyptissä murhattiin
yhden kuukauden aikana

17 000 kristittyä. Myös
pyhä Nikolaos vangittiin.
Hän kärsi nälkää ja tuskaa,
mutta väsymättä hän loh-
dutti vankeudessa kärsiviä
tovereitaan. Keisari Kons-
tantinus Suuri lakkautti
vuonna 313 vainot ja suo-

jeli kristinuskoa. Pyhä Ni-
kolaos jatkoi ihmetekojaan
ja hyväntekeväisyyttään.

Pyhä Nikolaos tunne-
taan erityisesti lasten, me-
renkulkijoiden ja matkus-
tajien suojelijana. Maine
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7 Ajanvietetehtä-
vä, jossa oheiseen
kirjainviidakkoon
on kätketty 20 kir-
kollista sanaa. Sa-
nat kulkevat vaa-
kasuoraan, pysty-
suoraan tai vi-
noon, etu- ja taka-
perin. Vedä ohut
viiva löytämäsi sa-
nan yli. Onnea et-
sinnässä!

1. AAMEN
2. ALEKSANTERI
3. AUTONOMIA
4. DAMIANOS

5. DANIEL
6. IHMEIDENTEKIJÄ
7. JAAKOB
8. JAHVE

9. KOSMAS
10. NEVSKI
11. NIKOLAOS
12. ORANTTI

perustuu useisiin tari-
noihin, jotka jakautuvat
merihätään joutuneen lai-
van miehistön pelastami-
seen ja toisaalta yksityisen
ihmisen pelastamiseen
hukkumiselta. Pyhän Ni-
kolaoksen ikoni onkin suo-
sittu laivoissa, veneissä ja
satamissa tai muissa me-
renkulkuun liittyvissä ti-
loissa. Hämeenlinnassa si-
jaitsevan Ahveniston kir-
kon ikonostaasikin on sei-
lannut aikoinaan venäläi-
sessä sotalaivassa. Karja-
lassa pyhästä Nikolaokses-
ta käytettiin nimitystä
pyhä Miikkula.

Pyhä Nikolaos auttoi
erään ylhäisen perheen tyt-
täriä avioitumaan lahjoit-
tamalla perheelle salaa ra-
haa. Perhe oli köyhtynyt,
eikä heillä ollut varaa mak-
saa tyttärien myötäjäisiä.
Ilman niitä tyttäret eivät
voineet avioitua, ja he oli-

vat vaarassa joutua kadul-
le. Nikolaos halusi auttaa
perintönä saamillaan ra-
hoilla, mutta hienotuntei-
suussyistä hän halusi py-
syä tuntemattomana. Ni-
kolaos heitti kolmena eri
yönä kultarahapussin tyt-
töjen makuuhuoneeseen
jokaista tytärtä varten. Vii-
meisellä kerralla isä oli pii-
loutunut katsomaan, mistä
raha tuli, ja hän kiitti lah-
joittajaa. Nikolaos kuiten-
kin kielsi isää kertomasta
lahjoituksesta kenelle-
kään.

Eräs legenda kertoo ih-
meellisestä kolmen sota-
päällikön pelastumisesta.
Keisari Konstantinus lähet-
ti sotaväkeä kukistamaan
Lyykian naapurimaakun-
nassa puhjennutta kapi-
naa. Myrskyn takia laivat
joutuivat rantautumaan
Myran satamakaupunkiin.
Sotilaat ryöstivät ruokaa,

ja levottomuuksien seu-
rauksena sotaväkeä johta-
neet kolme kenraalia Ne-
potianus, Ursus ja Herpyli-
on tuomittiin kuolemaan.
Piispa Nikolaos ehti viime
hetkellä estämään teloituk-
sen.

Lukemattomia ihmete-
koja liittyy pyhän Nikola-
oksen elämään. Hänen
kerrotaan herättäneen
myös henkiin kolme poi-
kaa, jotka teurastaja oli
murhannut ja piilottanut
lesevakkaan. Hänen py-
hästä ihmevoimastaan sai-
vat osansa niin kristityt
kuin pakanatkin.

Pyhä Nikolaos kuoli
joulukuun 6. päivänä
vuonna 343. Hänet hau-
dattiin Myran tuomiokirk-
koon, missä kuoleman jäl-
keinen ihmeparantaminen
jatkui. Hänen ruumiinsa
vuoti tuoksuvaa öljyä, ja
sillä voidelleet sairaat pa-

rantuivat. Myran kaupun-
gin jouduttua yhdennellä-
toista vuosisadalla islamin-
uskoisten turkkilaisten hal-
lintaan pelättiin haudan
olevan vaarassa. Pyhäin-
jäännökset siirrettiin pois
ja vietiin Italiaan Barin
kaupunkiin 1087, missä
hauta tänä päivänäkin si-
jaisee.

Näin itäisen kirkon ar-
vostetut reliikit siirtyivät
läntisen kirkon alueelle.

Pyhän Nikolaoksen
juhlapäivää vietetään
6.12., jolloin useassa
maassa myös annetaan
lahjoja, ja se loi pohjan hä-
nen muuttumiselleen ”jou-
lupukiksi” eli Santa Clau-
sin esikuvaksi. Toinen
muistopäivä on 9.5., jol-
loin muistellaan Nikolaok-
sen hautareliikkien eli py-
häinjäännösten siirtämistä
Bariin.

         Leena Lomu

13. PROFEETTA
14. PSALMI
15. RABBI
16. RAFAEL

17. RAKKAUS
18. RUKOUS
19. SPYRIDON
20. TEMPPELI
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JUMALANPALVELUKSET
Haminan seurakunta

PYHÄKÖT:

VARUSKUNTAKATU 14
45100 KOUVOLA

YHTEYSTIEDOT:

*Muutokset mahdollisia*

Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko,
Raatihuoneentori 2, Hamina
Kouvolan Pyhän ristin kirkko,
Sakaristonmäki, Kirkonmäenkatu 2
Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski
Hautausmaan kirkko,
Hirveläntie 22, Hamina

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

Kirkkoherra Leo Huurinainen
puh. (05) 312 0839 tai 040 095 0631, leo.huurinainen@ort.fi
Vt. kanttori Kari Päivinen
puh. 040 866 76866, kari.paivinen@luukku.com
Rovasti Martti Honkaselkä
puh. 040 535 6667, martti.honkaselka@pp.inet.fi
Pastori Johannes Wuorlinna
puh. 050 589 9011, jouko.wuorlinna@kolumbus.fi
Pastori Vassi Livio
puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri
puh. 041 441 1174, ville.kiiveri@ort.fi
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen
puh. (05) 312 0839 tai 040 704 7171, marita.nieminen@ort.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen
puh. 040 095 8760, juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka
puh. 040 548 7680, jaana.juka@pp.inet.fi

Kirkkojen isännöitsijät:
- Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko
Jukka Jauhiainen, puh. 040 095 8760
- Kouvolan Pyhän ristin kirkko
Esa Nieminen, puh. 040 724 4642
- Myllykosken tsasouna
Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
- Haminan hautausmaan kirkko
pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

MARRASKUU
La 3.11. klo 10 liturgia (slaavi)
La 3.11. klo 18 vigilia
Su 4.11. klo 10 liturgia
La 24.11. klo 18 vigilia
Su 25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Pyhän Nikolaoksen juhla
Ke 5.12. klo 18 vigilia
To 6.12. klo 10 liturgia
La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 13 ehtoopalvelus Haminan hautausmaalla

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO

LOKAKUU
Ke 31.10. klo 18 ehtoopalvelus

MARRASKUU
Karjalan pyhittäjäisien juhla
Pe 2.11. klo 18 vigilia
La 3.11. klo 10 liturgia
Ke 7.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 14.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.11. klo 18 vigilia
Su 18.11. klo 10 liturgia
Ke 21.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 28.11. klo 18 ehtoopalvelus

JOULUKUU
La 1.12. klo 10 liturgia (slaavi)
La 1.12. klo 18 vigilia
Su 2.12. klo 10 liturgia
La 8.12. klo 18 vigilia
Su 9.12. klo 10 liturgia
Ke 12.12. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 19.12. klo 18 ehtoopalvelus

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 7 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

La 27.10. klo 18 vigilia
Su 28.10. klo 10 liturgia
La 10.11. klo 18 vigilia
Su 11.11. klo 10 liturgia

Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliin käyminen
Ti 20.11. klo 18 vigilia
Ke 21.11. klo 9 liturgia
La 15.12. klo 18 vigilia
Su 16.12. klo 10 liturgia

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, joulu
Ma 24.12. klo 15 ehtoopalvelus
Ke 26.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan

vuosijuhla

Haminan seurakunnan perheuutisia 1.4.– 31.8.

KASTETUT

Suortti Sebastian William
Kykkänen Joakim Emil Mikael
Myller Alise Emilia

IKUINEN MUISTO

Tanhuanpää Ulla-Maija 62 v.
Notkola Sinaida  89 v.

TERVETULOA SEURAKUNTAAN

Reinikka, Tiina Marja
Kivi, Timo Tapani
Koivumäki, Miia Riina
Myller, Riikka Susanna
Lindroth, Marjo Riitta
Sottinen, Pia Hannele
Petrov, Igor
Lampinen, Osmo Ilmari
Borodulin, Viktor

Viirimaa, Roosa Maaria
Kuusiaro, Eeli Armas
Kuusiaro, Pia Sanna
Hovattala, Sanna Johanna
Mäkinen, Olavi
Mäkinen, Karri Ontrei
Liimatainen, Harri Petteri
Petukhova, Yulia
Glantzis, Kirsi Maini
Glantzis, Evgenia
Potemkina, Evgenia
Karhula, Marina
Laakkonen, Ami Kalevi
Loikala, Inka Tuuli
Vodyanitskaya, Anastasia
Fritz, Zelda Sirius Parvati
Grigoryev, Ivan
Solovieva, Svetlana
Rouhivuori, Markus Oliwer
Rouhivuori, Natalia
Rouhivuori, Elias Oskar
Räkköläinen, Raimo Johannes
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Kouvolan PYHÄN RISTIN KIRKON 25-vuotisjuhla

Ikonit läsnä

Näyttelyn avajaiset
olivat 19. syyskuu-
ta. Tapahtuma aloi-

tettiin ehtoopalveluksella
Pyhän ristin kirkossa. Ava-
jaiset jatkuivat Kouvolata-
lon musiikkisalissa, mikä
oli ääriään myöten täynnä.
Juhlahetken nimenä oli Or-
todoksiakeskus Sypressin
katveessa. Juhlan avasi
kirkkoherra Leo Huurinai-
nen, joka totesi juhlahet-
ken nimen saattavan herät-
tää kysymyksiä. Nimellä
viestitetään sitä, että me ih-
miset olemme Jumalan ar-
mon katveessa ja suojassa,
samalla tavoin kuin sypres-
sipuun alla auringonpais-
teelta suojassa.

Ikonissa kuvatut pyhät
ihmiset ja tapahtumat
edustavat iankaikkisuutta,
ja pyhien esirukouksia me
tarvitsemme ja voimme
elää niiden suojassa. Ikoni-
en maalaajat ovat tosiasial-

Näyttely Kouvolan
taidemuseossa
20.9.-2.12.

Näyttelyssä on esillä
Suomen johtavien ikoni-
maalareiden piispa
Arsenin, Alexander
Wikströmin, Ritva
Koverolan ja Liisa
Kuninkaan töitä eri
vuosikymmeniltä. Ikonit
edustavat pyhyyttä, niitä
on sanottu ikkunaksi
taivaaseen, ne ovat
pysyviä merkkejä ja
vinkkejä iankaikkisuuteen.

lisesti niiden sanoman kat-
veessa. Kuitenkin tarvitaan
taitavia käsiä, opettelua ja
harjaannusta tämän ian-
kaikkisuuden esiintuomi-
seksi. Tämä tarkoittaa ak-
tiivista osallistumista, ei
pelkästään katveeseen tai
varjoon jäämistä.

Tapahtumasta on ha-
luttu tehdä monipuolinen
eri taiteiden kohtaamis-
paikka. Haluamme myös
viestiä, ettei ole olemassa
raja-aitoja hengellisen tai
maallisen taiteen välillä,
jos taiteilijoissa olevat ky-
vyt jalostuessaan saavat ai-
kaan katselijassa ja kuunte-
lijassa mieltä ylentävää,
sielun sopukoihin ulottu-
vaa rauhaa, suojaa ja tur-
vaa.

Jaana Puupponen ja
Jorma Uotinen
Avajaistilaisuudessa prima-
ballerina Jaana Puuppo-
nen esitti säveltäjä Camille
Saint-Saens´in Kuoleva
joutsen -tanssin. Taiteilija
Jorma Uotinen esitti lau-
lelmia säestäjänään Jari
Hakkarainen. Juhlassa
käytti puheenvuoron myös
piispa Arseni. Juhlahetken
jälkeen siirryttiin taidemu-
seon tiloihin, missä Liisa
Kuningas esitteli näyttelyn.
Näyttelyyn tutustumisen
aikana kuultiin korkeata-
soista viulumusiikkia, mitä
esitti jääkäri Michael Sa-
gulin säestäjänään kaartin
jääkäri Egert Kruus. Lo-
puksi nautittiin valamolai-
sen teepöydän antimista.

Haminan seurakunnan
juhlavuosi
Ikonit läsnä -näyttely liittyy

Haminan seurakunnan juh-
lavuoteen. Kuluvana vuon-
na sattui useita merkittäviä
tapahtumia seurakuntam-
me elämässä. Juhlavuosi
aloitettiin Ortodoksiakes-
kus Sypressin kymmen-
vuotistaipaleen juhlilla. Iäl-

tään keskus on vielä varsin
vaatimaton, mutta toimin-
tansa kautta se on osoitta-
nut ja löytänyt paikkansa
Pohjois-Kymenlaaksossa.
Keskus edustaa ”uuden-
laista ajattelua” seurakun-
nallisessa ja kirkollisessa
toiminnassa. Ortodoksia-
keskus Sypressi edustaa ri-
kasta ja monipuolista by-
santtilaista, karjalaista ja
ortodoksista kulttuuria.

Vuosien mittaan
Sypressissä on järjestetty

huomattava määrä taide-
näyttelyitä, keskustelutilai-
suuksia ja kulttuuritapah-
tumia. Keskus on myös ih-
misen kohtaamisen ja hil-
jentymisen paikka, mihin
kynnys on tehty tietoisesti
matalaksi. Olemme järjes-
täneet ikoninäyttelyitä, va-
lokuvataiteen ja eri tyylila-
jeja edustavien kuvataitei-
lijoiden näyttelyitä sekä
taidekäsitöitä, kukka-ase-
telmia aina pöytien kat-
tauskilpailuihin asti. Olem-
me koonneet yhteen maa-
hanmuuttajataiteilijoita ja
järjestäneet heille yhteisen
näyttelyn. Aloittelevat tai-
teenharrastajat ovat myös
aina olleet tervetulleita töi-
neen keskukseemme.

Ikonimaalaus
Kymenlaaksossa
Ikonimaalauksen järjestel-
mällinen harrastaminen
aloitettiin Kouvolassa
vuonna 1978, kun isä Leo
Huurinainen ja Ulla Home
päättivät perustaa ikoni-
maalauspiirin. Lähes kol-
menkymmenen vuoden ai-
kana ikonimaalauskerhois-
samme ja leireillämme ovat ➤

Jorma Uotinen

Jaana Puupponen

Isä Leo lausui avajaissanat. Piispa Arseni ja isä Leo juhlayleisön joukossa.

Avajaiset Kouvolatalon musiikkisalissa.

KUVAT: JYRKI NIPPALA
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HAMINA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kerhot ja piirit:

●  Ortodoksiakeskus Sypressi,
Varuskuntakatu 14, Kouvola
●  Pyhän Ristin kirkko, Kirkon-
mäenkatu 2, Kouvola
●  Myllykosken tsasouna Koulu-
tie 4, Myllykoski
●  Pietarin ja Paavalin trapesa,
Isoympyräkatu 2, Hamina

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kirkkokuoron harjoitukset, Kari
Päivinen, puh. 040 866 7686.
Ke klo 18 Kouvolassa Pyhän ris-
tin kirkon juhlasalissa
To klo 18 Haminassa Pietarin ja
Paavalin trapesassa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOTEKSTIILIKERHO

Kirkkotekstiilikerho Kouvolas-
sa, Irma Leimulahti, puh. 040
587 8798.
Pyhän ristin kirkon juhlasali.
Aloitus ti 11.9. klo 10-13 joka
tiistai. Huom! Kurssi 6.-7.10.:
”Arkkuun jätettävät hautaus-
tekstiilit”. Ilmoittaudu kurssille
pian!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN
TIISTAISEURA

Kouvolan Tiistaiseura, Leena
Juka, puh. 040 744 4049.
Ortodoksiakeskus Sypressi, ti
13.11. klo 14

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MYLLYKOSKEN
TIISTAISEURA

Myllykosken Tiistaiseura, Mar-
gareta Oksanen, puh. (05) 326
4312.

Ilmoitetaan myöhemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PYHÄN ANNAN SEURA

Haminan Pyhän Annan seura,

Vassi Livio, puh. 040 752 7727.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSIAPIIRI

Ortodoksiapiiri, Lahja Wartiai-
nen, puh. (05) 371 3434.
Ortodoksiakeskus Sypressi, to
25.10., 22.11. ja 13.12. klo 18.
Aihe: ”Pyhän ristin kirkon iko-
nit”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HAMINAN
RAAMATTUPIIRI

Haminan raamattupiiri, isä
Martti Honkaselkä, puh. 040
535 6667.

Pietarin ja Paavalin trapesa klo
18 ti 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja
18.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN
LASTENKERHO

Kouvolan lastenkerho, Anna-
Kaisa Miinalainen, puh. 050 341
9508.

Pyhän ristin kirkon juhlasali klo
18, ma 1.10., 15.10. ja 29.10.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI HAMINASSA

Ikonipiiri Haminassa, Ritva Ko-
verola, puh. 040 837 5909.
Pietarin ja Paavalin trapesa, pe-
rusopetusryhmä 5 klo 18 joka
toinen keskiviikko, aloitus 5.9.
Perusopetusryhmä 3 klo 13
sunnuntaisin kaksi kertaa kuu-
kaudessa, aloitus 16.9.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOUVOLAN TEATTERI-
KERHO NUORILLE

Kouvolan teatterikerho nuoril-
le, Anna-Kaisa Miinalainen, puh.
050 341 9508, Pyhän ristin kir-
kon juhlasali.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN KOKKIKERHO

Lasten kokkikerho, Irmeli Lasa-
renko, puh. 044 257 8428.
Pyhän ristin kirkon juhlasalin
keittiö klo 18 ti 28.8., 25.9.,
30.10. ja 27.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI KOUVOLASSA

Ikonipiiri Kouvolassa, Antti Nar-
mala, puh. 050 934 6437.
Ortodoksiakeskus Sypressi klo
12-17, la 15.9., 29.9., 13.10.,
27.10. ja17.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENÄJÄNKIELINEN
KERHO

Venäjänkielinen kerho, isä Vik-
tor Maksimovski, puh. 050 461
7381.

I VAALIALUE
Valitaan kolme valtuutettua seuraavista kunnista: Hamina,
Miehikkälä, Virolahti ja Ylämaa. Vaalipaikka Haminan Pie-
tarin ja Paavalin kirkko, 4.11.2007 klo 11.30-13.00, Raati-
huoneentori 2, Hamina.
II VAALIALUE
Valitaan kolme valtuutettua seuraavista kunnista: Anjalan-
koski, Kuusankoski, Luumäki, Valkeala. Vaalipaikka: Mylly-
kosken tsasouna, 4.11.2007 klo 14.00-15.30, Koulutie 4, Myl-
lykoski.
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VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  - 

toimineet opettajina Ulla
Home, Petros Sasaki, piis-
pa Arseni, Ritva Koverola,
Alexander Wikström ja
Antti Narmala. Perusta-
van ja pitkäaikaisemman
työn seurakunnassamme
on tehnyt Ulla Home. Tällä
hetkellä alueellamme toi-
mii kaksi ikonimaalauspii-
riä Haminassa opettajana
Ritva Koverola ja yksi iko-
nimaalauspiiri Kouvolassa
opettajana Antti Narmala.

■   Isä Leo Huurinainen

➤

2
Tatiana
Lahtinen, 47
Maanmittaaja ja kartan-
piirtäjäteknikko, Hamina

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan edistää:
- maahanmuuttajien
asemaa seurakunnassa,
- palveluksien lisäämistä
kirkossa, mielellään li-
turgiajumalanpalvelus
joka viikko ja joka kir-
kossa,
- laajentaa Raamatun ja
alkuperäisen (apostoli-
sen) kirkon elämän ope-
tusta kaikille, sekä lapsil-
le että vanhuksille, seu-
rakunnan jäsenille ja
myös kirkkoon kuulu-
mattomille kiinnostu-
neille,
- aloittaa opetuksen ih-
missuhdeasioissa järjes-
tämällä kursseja, luento-
ja, harjoitusta,
- Jumalan edessä seura-
kunta on perhe –ajatus-
ta voitaisiin korostaa ja
toteuttaa esimerkiksi
juhlistamalla yhdessä
yksittäisten jäsenten

Haminan seurakunnassa toimitetaan 

juhlapäiviä ja viettämäl-
lä yhdessä kirkollisia
juhlia.

3
Eduard
Semenenko, 47
Osastonlääkäri, Hamina

OSALLISTUMINEN
- Ponomari

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
- Haluan toimia välittäjä-
nä maahanmuuttajien
ja kanta-asukkaiden vä-
lillä.

4
Maarit
Koverola, 40
Kasvatustieteen maiste-

26 ANALOGI  5/2007
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 VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT

TOINEN VAALIALUE

III VAALIALUE
Valitaan kolme valtuutettua seuraavasta kunnasta: Kouvola. Vaali-
paikka: Kouvolan Ristin ylentämisen kirkko, 4.11.2007 klo 16.00-
17.30. Sakaristonmäki, Kouvola.
Vaalin päätös: Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko, 4.11.2007 klo
18.30-19.30.
ÄÄNESTYS
Seurakunnanvaltuuston vaalissa jokainen äänioikeutettu voi äänes-
tää vain oman vaalialueensa ehdokkaita. Vaalissa voi äänestää siis

seurakunnanvaltuuston vaali 4.11.2007. Vaalialueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

ri, suunnittelija, Hamina

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin kehittämään seu-
rakunnan eri toiminta-
piirien, lapsi- ja nuoriso-
työn sekä vapaaehtois-
työn toimintaa.

5
Juhani
Kyöttinen, 63
Kapteeni evp., Hamina

OSALLISTUMINEN
- Kiinteistölautakunnan
jäsen,
- Karjalais-suomalaisen
ortodoksisuuden ja seu-
rakuntaperinteen vaali-
minen ja kehittäminen,
- seurakunnan nuorten
jäsenten sitouttaminen
kiinteämmin seurakun-
taelämään esimerkiksi
yhteisillä teemapäivillä
tai leireillä.

6
Jukka
Jauhiainen, 56
Kapteeni evp., seura-
kunnan kiinteistöjen

isännöitsijä, Haminan
toimitilojen osa-aikai-
nen vahtimestari
Hamina

OSALLISTUMINEN
- Seurakunnanvaltuus-
ton jäsen vuodesta 1999
alkaen,
- Haminan Pietarin ja
Paavalin kirkon (pääkir-
kon) isännöitsijä vuo-
desta 2002 alkaen,
- seurakunnan neuvos-
ton itseoikeutettu jäsen
pääkirkon isännöitsijänä
vuodesta 2002 alkaen,
- diakoniatoimikunnan
jäsen ja sihteeri vuodes-
ta 2005 alkaen,
- kiinteistölautakunnan
jäsen ja sihteeri vuodes-
ta 2005 alkaen,
- lukijaksi vihkiminen
2007.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan edesauttaa sitä,
että seurakunnan palve-
lut kohdistuvat tasapuo-
lisesti ja oikeudenmu-
kaisesti jokaiseen seura-
kuntalaiseen asuinpaik-
kaan ja kansallisuuteen
katsomatta. Haluan
myös edesauttaa sitä,
että seurakunnassamme
edelleenkin noudate-
taan Konstantinopolin
ekumeeniseen patriar-
kaattiin kuuluvan orto-
doksisen kirkkomme pe-
rinteitä. Haluan lisäksi
edesauttaa sitä, että seu-
rakuntamme vanhoja ja
arvokkaita kirkkoja ja
muita kiinteistöjä sekä
hengellisesti ja historial-
lisestikin arvokasta
omaisuutta huolletaan
ja kunnostetaan tulevia
jälkipolvia varten.

7
Irina
Honkaselkä, 66
Kanslisti, tuntiopettaja,
nykyisin onnellinen elä-
keläinen, Hamina

OSALLISTUMINEN
Nurmeksen ortodoksi-
sessa seurakunnassa
olen ollut tiistaiseuran
puheenjohtajana, dia-
koniatoimikunnan jäse-
nenä, rakennuslauta-
kunnan jäsenenä ja
luottamuselinten sih-
teerinä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakunnanvaltuuston
jäsenen tehtävä- ja vas-
tuualue on melko tar-
koin määritelty uuden
kirkkojärjestyksen pykä-
lässä 87. Tähän tehtävä-
kenttään kuuluu mm.
seurakunnan hengelli-
sen elämän edistäminen
sekä seurakunnan varo-
jen ja omaisuuden hal-
linnoimisesta ja käyttä-
misestä päättäminen.
Kun luottamushenkilöt
ja työntekijät uskaltavat
rohkeasti keskustella
asioista ja ratkaisevat ki-
peiltäkin tuntuvat kysy-
mykset yhteisymmär-
ryksessä, saadaan ai-
kaan näkyviä tuloksia
seurakunnan parhaaksi.

enintään niin monta vaalialueen ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialu-
eelta valitaan valtuustoon jäseniä (OrtL54§ 3 mom.). Sen sijaan jo-
kainen äänioikeutettu voi äänestää missä hyvänsä vaalipaikassa. Eri
vaalialueilla on eriväriset äänestysliput: ensimmäisellä vaalialueella
valkoinen äänestyslippu, toisella sininen ja kolmannella vihreä ää-
nestyslippu.

KATSO virallinen vaali-ilmoitus Analogin edellisestä numerosta 4/
07 sivulta18.

8
Antti Halonen, 35
Graafisen suunnittelun
opettaja, Anjalankoski

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan olla mukana tu-
kemassa Ortodoksiakes-
kus Sypressin toimintaa
kulttuuriperinnön säi-
lyttämisessä.

9
Mari Walldén, 36
Lasten ja nuorten kuva-
taidekoulun opettaja
Kuusankoski

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Vaalisin ja ylläpitäisin or-
todoksista elämäntapaa
osallistuvana seurakun-
talaisena. Kouvolan iko-

nimaalauspiirissä opin
vuosi vuodelta uutta kir-
kon etiikasta, ja sydäntä-
ni lähellä on huolenpito
meillä jo olevista, niin
esineistä kuin asioista-
kin.

10
Ahti Mäkinen, 65
Toimitusjohtaja, eläke-
läinen, Valkeala

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen noin 40 vuotta, kir-
kolliskokousedustajana
kolmas kausi alkamassa.
Aiemmin seurakunnan-
neuvoston jäsen, kiin-
teistölautakunnan jä-
sen, Kouvolan kirkon
isännöitsijänä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Kehittämisideoita on:
- kirkollisten rakennus-
ten kunnon ylläpitämi-
nen,
- nuorille aikuisille oma
toimintapiiri esimerkiksi
kaksi kertaa kuukaudes-
sa,
- Kaakon alueen seura-
kuntien yhteistoimin-
nan lisääminen sekä
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13
Leena Juka, 71
Vakuutusvirkailija, elä-
keläinen
Kouvola

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen, Kouvolan Tiistai-
seuran puheenjohtaja,
ONL:n Kouvolan osas-
ton sihteeri 1950-luvul-
la.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
- Vapaaehtoistehtävissä
mukana ollessani halu-
an tukea taloudellista ja
hengellistä toimintaa,
- seurakunnassamme
edesauttaa toistemme
ymmärtämistä, autta-
mista ja tukemista,
- halua toimia ajan hen-
gessä niin yhteiskunnal-
lisissa muutoksissa kuin
seurakunnassammekin
unohtamatta kuiten-
kaan omaa karjalaista
perinnettäni,
- halua siirtää mm. karja-
lanpiirakan tekotapaa
seuraavalle polvelle,
-saavutettujen toimin-
tapaikkojen vaalimista
ja kunnossapitoa.

jäsen, ponomari.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Kirkko on ollut aina lä-
hellä sydäntäni. Nyt eläk-

keellä ollessani on aikaa
ottaa osaa enemmän lä-
hikirkkoni Myllykosken
tsasounan jumalanpal-
veluselämään ja tsasou-
nan kunnostukseen.

14
Irmeli
Lasarenko, 60
Sairaanhoitaja, Kouvola

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuus-
tossa kaksi kautta, dia-
koniatoimikunnan jä-
sen, usean vuoden las-
tenkerhon ohjaajana,
nykyisin lasten kokkiker-
hon pitäjänä.

MITÄ TEKISIT SEURA-

KUNTASI HYVÄKSI?
Aion edelleen työsken-
nellä lasten, nuorten ja
heidän perheidensä pa-
rissa. Diakoniatyön
suunnittelussa ja kehit-
tämisessä riittää myös
tekemistä. Puuhastelen
mielelläni seurakunnas-
sa toisten kanssa erilai-
sissa käytännön tehtä-
vissä unohtamatta Mari-
an tärkeää osaa.

15
Immo Turunen, 40
Luokanopettaja,
Kouvola

OSALLISTUMINEN
Ponomari, lukija.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan olla mm. kirkko-
laulun asialla laulamalla
kuorossa, toimimalla lu-
kijana, pääperiaatteena-
ni toimia Suomen orto-
doksisen kirkon järjes-
tyksen mukaan.

16
Yrjö
Palviainen, 71
Toimiupseeri evp.,
Kouvola

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen, ponomari, lukijak-
si vihkiminen 2007, seu-
rakunnan ”remonttireis-
ka”.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen tekemään samaa
kuten tähänkin asti eli
pieniä remonttireiskan
töitä ja ponomarin eli
alttaripalvelijan tehtä-
viä, jos Jumala voimia
antaa. Kannustan tule-
maan joukkoomme
nuoria ahertajia. Kannu-
stan seurakuntalaisia
osallistumaan jumalan-
palveluksiin ja seura-
kunnassa pidettäviin
opintopiireihin ja ker-
hoihin.

seurakunnan jäsenistön
yhteishengen luomi-
nen.

11
Tamara
Lamponen, 71
Anjalankoski

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen, Myllykosken ruko-
ushuoneen isännöitsijä,
tiistaiseuran sihteerinä
1960-luvulta lähtien,
kirkkokuoron johtokun-
nan jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen jatkossakin osal-
listumaan seurakunta-
elämään. Ensisijaisesti
huolehtimaan Myllykos-
ken rukoushuoneesta,
mikä on minulle rakas
paikka jo vuodesta 1954
alkaen. Osallistumalla
jumalanpalveluksissa
kuorolauluun ja hoita-
malla isännöitsijän teh-
täviä mahdollisimman
hyvin. Käyn myös seura-
kunnan järjestämissä ti-
laisuuksissa ja tiistaiseu-
rassa.

12
Aleksander
Kovaljeff, 61
Maanviljelijä, eläkeläi-
nen, Anjalankoski

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
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Pikku-
karitsat
vuoden
lapsi-
kerho
Lapin seura-
kunnan Pik-
kukaritsa-ker-
ho Rovanie-
meltä valittiin
viime kevää-
nä Ortodok-
sisten nuorten liiton ONL:n vuoden kerhoksi yhdessä Oulun perhe-
kerhon kanssa. Rovaniemen kerhon ohjaajat Virpi Sidoroff (vas.),
Raili Konaté ja Eija Toivainen yhdessä pikkukaritsojen kanssa lähet-
tävät terveisiä kaikille Analogin lukijoille!
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JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta MATTI ALANGON KATU 11

13130 HÄMEENLINNA

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist, diakoni Hariton
Kanttori: (Leena Lomu) Tuomas, Markus ja Mikko Sidoroff

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto: sähköposti: hameenlinna@ort.fi
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12, puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248
Kirkkoherra: Markku Aroma, puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti), sähköposti: maukku@hotmail.com
Kirkkoherran sijaisena toimii isä Gaius 3.-19.12.
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232, sähköposti:
gaius.sahlberg@suomi24.fi ja kai.sahlberg@hotmail.com
- pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
sähköposti: mikael.sundkvist@joensuu.fi
- diakoni Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
Kanttori: Leena Lomu, puh. (03) 618 4254, 040 707 6715,
Leena Lomun vuosi- ja äitiysloman aikana kanttorin tehtäviä
hoitavat:  Mikko Sidoroff, puh. 050 346 1378, msidoroff@gmail.com,
Markus Sidoroff, puh. 050 530 3114
Uskonnonopettaja Jenni Sundkvist, puh. 050 306 6338

MARRASKUU

Karjalan valistajien juhla
La 3.11. klo 10 juhlaliturgia
klo 17 vigilia
Su 4.11. klo 10 liturgia
La 10.11. klo 17 vigilia
Su 11.11. klo 10 liturgia
La 17.11. klo 17 vigilia
Su 18.11. klo 10 liturgia
Jumalansynnyttäjän temppeliin käynti
Ti 20.11. klo 18 juhlavigilia
Ke 21.11. klo 10 juhlaliturgia
Pyhän Aleksanteri Nevskin juhla / koululaisliturgia
Pe 23.11. klo 9 juhlaliturgia
La 24.11. klo 17 vigilia
Su 25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU

La 1.12. klo 17 vigilia
Su 2.12. klo 10 liturgia
Pyhä Nikolaos / itsenäisyyspäivä
Ke 5.12. klo 18 juhlavigilia
To 6.12. klo 10 juhlaliturgia
La 8.12. klo 17 vigilia
Su 9.12. klo 10 liturgia
La 15.12. klo 17 vigilia
Su 16.12. klo 10 liturgia
To 20.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
La 22.12. klo 17 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia
Kristuksen syntymä / joulu
Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus ja

Basileios Suuren liturgia
Ti 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja liturgia
La 29.12. klo 17 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia
Herran ympärileikkaus / Basileios Suuri/ uusi vuosi
Ma 31.12. klo 23 Basileios Suuren liturgia

FORSSA
Ev.lut seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
Su 18.11. klo 10 l iturgia, kirkkokahvit
SU 30.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

LOPPI
Hgin ort. seurakunnan Kaunisniemen leirikeskus, Läyliäinen
Su 2.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIAKONIASEURA

Anneli Ahtola, puh. 612 1369

●  Su 18.11. Kirkkokahvit. Silja
Shepherdin esitelmä: Ortodok-
sisesta sosiaalietiikasta
●  Su 16.12. Kaikkien piirien yh-
teinen joulujuhla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Mikko Sidoroff, puh. 050 346
1378, Markus Sidoroff, puh.  050
530 3114

●  Ke 31.10. klo 17.30-19.30 kuo-
roharjoitus (Markus)

●  La 17.11. klo 12-16 kuorohar-
joitus (Mikko)
●  Ke 28.11. klo 17.30-19.30 kuo-
roharjoitus (Markus)

●  Ke 12.12. klo 17.30-19.30 kuo-
roharjoitus (Markus)
Kuoroharjoitukset pidetään
seurakuntasalilla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KYYRÖLÄKERHO

Antonina Sosunov-Perälä,

puh. 612 5850, 040 721 8436
●  Su 2.12. kirkkokahvit

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TIISTAISEURAN
SYYSKAUSI

Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718
8255
Ti 13.11. klo 17 isä Mikael Pun-
nalan luento proskomidista
Ti 4.12. klo 17 luennoitsija avoin
Su 16.12. liturgian jälkeen piiri-

en yhteinen jouluun valmistau-
tumisjuhla seurakuntasalilla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRIN SYKSY

Opettaja: Pasi-Mikael Huovi-
nen, puh. 041 576 6143
I ryhmä: klo 15-18 ja II ryhmä:
klo 18-21. Kokoontumispäivät
perjantaisin: 9.11., 23.11. ja
14.12. Lukukausimaksu 30 €

oman seurakunnan jäseniltä,
50 € muilta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENKERHO

Samuli Korhonen, puh. 050 306
1781
Lastenkerho kokoontuu seura-
kuntasalilla lauantaisin klo 10-
12: la 10.11., 24.11. ja 8.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KARJALAISTEN LEIVON-
NAISTEN KURSSI

Kurssi järjestetään seurakunta-
salilla lauantaina 27.10. klo 10.
Ilmoittautumiset Elma Jokisel-
le, puh. 040 718 8255.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN
LUKUPIIRI

Ilkka Marjanen, puh. 040 530
6552
Lukupiirin seuraavat kokoontu-
miset syyskaudella: to 15.11. ja
to 13.12. Kokoonnumme klo 18
alkaen seurakuntasalilla. Terve-
tuloa mukaan!
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Ortodoksisuus tutuksi -jatkokurssi
Seurakuntakoti, Matti Alangon katu11 A,
joka toinen keskiviikko klo 18.30.

Ke 7.11. Paasto kristillisessä perinteessä
Ke 21.11. Synti, kärsimys ja kuolema vanhan kirkon opetuksessa
Ke 12.12. Kristillisen etiikan keskeisiä käsitteitä

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

Tervetuloa mukaan kauempaakin!
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Hämeenlinnan seurakunnas-
sa toimitetaan seurakunnan-
valtuuston jäsenten vaali sun-
nuntaina 4.11.2007 klo 11.30–
13.00 Pyhien Aleksanteri Ne-
vskin ja Johannes Krysosto-
moksen kirkossa Hämeenlin-
nassa. Vaalitoimituksen pää-
tyttyä klo 13.00 vaalitulos to-
detaan ja annetaan oikaisu- ja
valitusosoitus.

2
Kyllikki
Mustonen, 67
Eläkeläinen (ent. hallin-
tosihteeri /toimiala kau-
pungin suhdetoiminta)
Hattula

OSALLISTUMINEN
Tiistaiseuran sihteeri,
harrastustoimi.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Hyvä yhteistyö seura-
kunnanvaltuuston ja
seurakunnan jäsenten
kesken. Selkeä ja asialli-
nen tiedottaminen yh-
teisistä asioista. Seura-
kunnan jäsenille kerran
vuodessa tiedotustilai-
suus tai tiedote, jossa
seurakunnanvaltuusto
kertoo tärkeistä asioista,
uudistuksista ja muu-
toksista.

Tehtäväjako seura-
kunnan toimikuntien ja
harrastuspiirien kesken
tulee uudistaa. Jaettai-
siin tehtävät useammille
henkilöille, jotta vältyt-
täisiin monen toimen
hoitajilta. Seurakunnas-
sa voitaisiin tehdä mie-

lekkäämpää ja täsmällis-
tä yhteisyötä, jos useam-
mat ottaisivat vastuuta
ja tehtäviä.

Nyt on aika valmistau-
tua vastaanottamaan
seurakuntaan uusia jäse-
niä ja turvata sen kasvu.
Selkeä ja totuudellinen
tiedottaminen tavaksi,
sillä myös se on lähim-
mäisen rakastamista.

3
Ari Stenberg, 43
Mikrotukihenkilö
Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Ponomarina Hämeen-
linnan seurakunnassa
vuodesta 2005.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Jatkan edelleen pono-
marina ja eri toiminta-
piireissä mahdollisuuk-
sieni mukaan. Valtuus-
tossa pyrin vaikutta-
maan käytettävissä ole-
villa keinoilla käytännön
ja hengellisen elämän
eri kysymyksiin seura-
kunnan parhaaksi.

6
Jussi Männistö, –
Sijoitusjohtaja
Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakunnan talous-
sekä sijoitusasioissa us-
kon pystyväni olemaan
seurakunnalle avuksi.

7
Riitta Räntilä, 52
Nuorisot yönohjaaja ,
(Suomen) NNKY-liiton
järjestösihteeri, työnoh-
jaaja, Hämenlinna

OSALLISTUMINEN
Kirkkokuoroissa 1992 al-
kaen Lappeenrannassa,
Kuopiossa, Tampereella
ja Hämeenlinnassa. Kirk-
kokunnan edustaja Suo-
men ekumeenisen neu-
voston naisjaostossa ja
sen puheenjohtajana
2004-2006, kirkkokun-
nan edustaja Euroopan
kristittyjen naisten eku-
meenisessa foorumissa
(EFECW) ja kansallisena
koordinaattorina 2001-
2006, diakoniaseuran jä-
sen 2004 alkaen ja joh-
tokunnassa 2007 alkaen,
nuorisotyötoimikunnan
puheenjohtaja 2005-

4
Jari Pitkänen, 46
Yrityksen pankkineuvo-
ja, Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Tilintarkastaja, valtuus-
to, neuvosto.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pidän tärkeänä sitä, että
seurakuntaan muuttajat
ja liittyneet saadaan
mukaan seurakunnan
toimintaan ja että he
tuntevat itsensä terve-
tulleiksi. Samoin nuor-
ten pitäminen seura-
kunnan yhteydessä on
tärkeää.

5
Antonina Sosu-
nov-Perälä,  67
Perushoitaja, eläkkeellä
Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Kirkkoneuvoston jäsen
2002-2007, kirkkoval-
tuuston jäsen 2005-
2007.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin tekemään ihmislä-
heistä työtä seurakunta-
laisten keskuudessa,
vanhustyö ja vapaaeh-
toistyö on sydäntäni lä-
hellä. Uudet seurakunta-
laiset ja maahan muut-
taneet tulee ottaa huo-
mioon ja tehdä työtä
heidän kanssaan. Halu-
an ylläpitää kulttuuripe-
rinteitä, tapojen ja ruo-
kaperinteiden vaalimis-
ta ja näiden perinteiden
siirtämistä nuoremmille
sukupolville.

30

2007, valtuuston jäsen
2005-2007.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan tukea sekä hen-
kilökohtaisesti että val-
tuutettuna seurakun-
nan työntekijöiden ja
vastuunkantajien jaksa-
mista työssään. Haluan
vaikuttaa siihen, että las-
ten ja nuorten parissa
työskentelevät saavat
monipuolista kannus-
tusta ja koko seurakun-
nan tuen.

8
Heikki Halme, 53
Rakennusmies, Somero

OSALLISTUMINEN
Kaksi edellistä kautta
valtuustossa.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan vaikuttaa aktiivi-
sesti siihen, että seura-
kuntamme ottaisi edel-
leenkin huomioon myös
Hämeenlinnan ulko-
puolella asuvan orto-
doksisen väestön. Tär-
keänä tulevaisuuden
haasteena kirkossamme
tulisi myös miettiä sitä,
kuinka saada maaham-
me muuttaneet orto-
doksit kirkkomme pa-
riin.

9
Silja Shepherd, 61
Informaatikko, Renko
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Olin sopinut tapaamisen keskellä päi-
vää erääseen nairobilaiseen kahvi-
laan ihmisen kanssa, jota en tuntenut.
Tiesin kyllä hänen nimensä, ja paikal-
lisen seurakunnan pappi oli toivonut,
että tapaisin hänet, mutta en tiennyt,
miltä hän näyttää tai mistä hänet tun-
nistaisin. Mitä minun tulisi puhua tun-
temattoman ihmisen kanssa, mitä ky-
sellä, mietin, miksi ylipäätään odotan
häntä? Istuin kahvilassa vähän her-
mostuneena ja odotin. Sitten kahvi-
lan ovelle ilmestyi hitaasti kulkeva,
pitkäpartainen vanhahko mies kah-
den saattajansa kanssa. Siinä hän on,
isä Johannes, ja menin tervehtimään.

Tästä tervehtimisestä jatkui kes-
kustelumme ja kuulumisten vaihta-
miset. Sitten rohkenin kysellä hänen
tehtävistään, näköaloistaan kenialais-
ten parissa, ja miten hän valkoihoise-
na voi parhaalla mahdollisella taval-
la palvella toisia ihmisiä. Välittömästi
isä Johannes sanoi, että vaikka hänen
ihonsa on valkoinen, ei hän osaa sa-
noa, minkä värinen hän itse asiassa
on. Hän elää ihmisenä ihmisten kans-
sa ja palvelee niillä taidoilla, joita hä-
nellä on.

Hän kertoi lasten ja nuorten pa-
rissa tehtävästä työstä, jota hän kut-
sui viiden tason kasvatusmenetel-
mäksi. Ensiksi heidän on tultava tie-
toisiksi siitä, keitä he ovat ja opittava
huolehtimaan itsestään sekä myös
vähän katsomaan nuorempien pe-
rään, että he myös oppivat huolehti-
misen taidon. Toisena on sen ymmär-
täminen, että olemme kaikki yhteisön
jäseniä ja että siihen kuuluvat yhtei-
set säännöt. Tämä on käytännössä
sitä, että opetellaan sellaisia kansa-
laistaitoja, jotka kuuluvat hyvään kan-
salaisuuteen. Kolmantena tehtävänä
on opettaa lapsille moraalisten valin-
tojen tekemistä, mitä valitaan, miten
valitaan, ja että aina on mahdollisuus
tehdä oikeita valintoja. Vaikka tämän
oppiminen saattaa monelle hyljätyl-
le lapselle olla pitkällinen tie ja her-
moja raastavaa, se on mahdollista.
Neljäntenä lapsia opetetaan talou-
delliseen vastuuseen ja vahvistumi-
seen. Kun lapsille hankitaan kengät
tai muuta tarpeellista, heidät opete-
taan pitämään huolta niistä käytän-
nössä: esimerkiksi mokkakenkiä ei
pestä, vaan ne hoidetaan muuten. Ta-
loudelliseen vastuuseen kuuluu tie-
toisuus korruptiosta, sen vaaroista
sekä sen vastustaminen kaikissa ti-

Hetki Mamren tammistossa
Riitta Räntilä tapasi työmatkallaan heinäkuun alussa Keni-
assa isä Johanneksen (Charles Ekon). Hän tunsi kohdan-
neensa kuin viisauden ja pyhyyden Mamren tammistossa.

lanteissa. Laskelmoinnin vaarat
opetellaan pienestä pitäen. Viiden-
tenä kasvatusmenetelmänä on ar-
voihin pohjautuva kasvatus, johon
kuuluu tärkeänä osana henkilökoh-
tainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi
on ehdottoman tärkeää tehdä yh-
teistyötä toisten kanssa koko maa-
ta ja maanosaa koskevissa kysymyk-
sissä, esimerkiksi Afrikan kirkkojen
yhteisessä HIV:in ja AIDS:in vastai-
sessa työssä. Isä Johannes toivoi,
että suomalaisten tuella voisi Keni-
aan perustaa lisää HIV-testauspaik-
koja, sillä niistä on pulaa.

Kun nuoret oppivat jokapäiväi-
sen elämän asioita, he saavat myös
lisää vastuuta ja voivat suunnitella
erilaisia hankkeita. Heille opetetaan
viiden kohdan ohjelma, joka toimii
hankkeen runkona. Sen tulee olla
yksityiskohtainen, helppohoitoinen,
mahdollinen, järkevä ja oikein ajoi-
tettu. Tämä ohjelma on innostanut
nuoria keksimään toimintaa, työtä
ja toimeentuloa, ja siten rakenta-
maan parempaa tulevaisuutta.

Asia, jota keskustelukumppani-
ni korosti enemmän kuin ohjelmia,
on luottamus ja huolenpito. Ne ovat
ihmisten välisen elämän kaikkein
keskeisimmät ja merkityksellisim-
mät asiat. Kesken kaiken minusta
tuntui, että istun isä Johanneksen
kanssa ”Mamren tammistossa”, jos-
sa jumalallinen valo ja viisaus ja py-
hyys ovat läsnä. Tapaaminen päät-
tyi, ja hän lähti hoidattamaan kipei-
tä jalkojaan fysioterapiaan.

Isä Johannes – ollos iäti muis-
tettu!

■  Riitta Räntilä
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OSALLISTUMINEN
Neuvoston jäsen, val-
tuuston jäsen, diakoni-
aseuran johtokunnan jä-
sen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan panostaa dia-
koniatyöhön.

10
Ivan Dragun, 59
Kuorma-autonkuljettaja
Hämeenlinna

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluaisin tehdä venä-
jänkielisille maahan-
muuttajille lähestymi-
sen kirkkoon helpom-
maksi. Haluaisin tehdä
venäjänkielisten van-
husten kanssa yhteis-
työtä uskontoon liittyen.
Haluan pyrkiä ylläpitä-
mään venäjänkielistä
kulttuuria sekä yrittää
saada seurakuntaan
mukaan enemmän ve-
näjänkielisiä ihmisiä.

11
Jouni
Korhonen, 41
Opistoupseeri
Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Olen toiminut jo pari

31

Isä Johannes kahvilla Nairobin
keskustassa.
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kautta Hämeenlinnan
seurakunnan valtuus-
tossa sekä vetänyt mies-
tenpiiriä vaihtelevalla
menestyksellä muuta-
man vuoden. Virkatyöni
ohella yritän huolehtia
Panssariprikaatin orto-
d o k s i v a r u s m i e s t e n
omasta kirkollisesta
opetuksesta yhteistyös-
sä Hämeenlinnan seura-
kunnan, sotilaspapiston
ja Panssariprikaatin pa-
pin kanssa.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Viiden lapsen isänä lap-
si- ja nuorisotyö on ko-
vin lähellä sydäntäni.
Kuluvan vuoden olen
toiminut seurakuntam-
me nuorisotoimikun-
nassa sekä osallistunut
lastenleirien toteutuk-
seen.

Lapsi- ja nuorisotoi-
minnan kehittäminen
onkin mielestäni tärkein
tulevaisuuden haaste.
Lapsissa ja nuorissa on
seurakuntamme tule-
vaisuus.

12
Anneli Ahtola, 61
Kirjastonhoitaja /
erikoissuunnittelija
Hämeenlinna

OSALLISTUMINEN
Tiistaiseuran sihteeri
2002-2004, toinen ra-
hastonhoitaja 2006 al-
kaen, diakoniaseuran
johtokunnan jäsen
2002, varapuheenjohta-
ja 2003 alkaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan edesauttaa seu-
rakunnan yhteisöllisyyt-
tä sekä pääkirkon kau-
nistamisen projekteja.
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JUMALANPALVELUKSET
Kotkan seurakunta KYMENLAAKSONKATU 2

48100 K0TKA

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussila
Kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila  (Muutokset mahdollisia)

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

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle
Kirkonisännöitsijä Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan hautausmaalla
Tsasounanisännöitsijä Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096
Loviisan kirkko
Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle
Kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan kappeli
Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla
Kappelinisännöitsijä Riina Lahti, puh. 040 760 5039

➤

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

LOKAKUU
La 27.10. klo 18 vigilia
Su 28.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
Pe 2.11. klo 18 vigilia
La 3.11. klo 18 vigilia
Su 4.11. klo 10 liturgia
La 10.11. klo 18 vigilia
Su 11.11. klo 10 liturgia
La 17.11. klo 18 vigilia
Su 18.11. klo 10 liturgia
Ti 20.11. klo 18 vigilia
Ke 21.11. klo 10 liturgia, Neitseen Marian temppeliin käynti,
koululaiskirkko
Su 25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 1.12. klo 18 vigilia
Su 2.12. klo 10 liturgia
Ke 5.12. klo 18 vigilia
To 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, ristisaatto, itsenäi-
syyspäivän rukoushetki, Nikolaoksen praasniekka
La 8.12. klo 18 vigilia
La 15.12. klo 18 vigilia
Su 16.12. klo 10 liturgia
La 22.12. klo 10 liturgia, slaavinkielinen
La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN IKONIN
KIRKKO

MARRASKUU
La 3.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat

JOULUKUU
Su 9.12. klo 10 liturgia

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymmenen kuntaa: Kotka,
Pyhtää, Elimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja, Liljen-
dahl, Myrskylä, Lapinjärvi ja Artjärvi. Seurakunnassa on
kaksi vanhaa kirkkoa, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin
kirkko Loviisassa sekä Kotkan Metsolassa hautausmaalla

Pyhän Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna ja Loviisan
hautausmaalla Pyhän Serafim Sarovilaisen kappeli.

TIETOA SEURAKUNNASTA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN TIISTAISEURA

Pj. Leena Karjalainen, puh. 050
343 2966
Siht. Soja Rantanen, puh. 045
113 4882
Kokoontumiset Nikolaossalissa
klo 17 teemana Oma kirkko
●  Ti 6.11. Maria Ylä-Jussila: Py-
hät palkatta parantajat
●  Ti 13.11. joulukorttiaskarte-
lua (ennakkoilmoittautuminen
seurakunnan virastoon 6.11.
mennessä)
●  Ti 27.11. joululauluilta
●  To 6.12. oman kirkon praas-
niekka

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERHEPIIRI

Vetäjänä Katarine Lehtomäki.

Seuraava kokoontuminen
18.11. klo 18 Nikolaossalissa ja
6.12. klo 10 Kotkan Pyhän Niko-
laoksen kirkossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KARHULAN ORTODOKSIT

Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh.

Kotkan seurakunnan perheuutisia 1.8.–30.9.

KASTETUT
Ampuja Urho Matti
Montonen Mira

IKUINEN MUISTO
Guttorm Ritva Inkeri 74 v
Paukkonen Soili Hellevi 67 v

SEURAKUNTAAN LIITTYNEET
Seurakuntaan liittyi 1 nainen.

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET
Seurakuntaan muutti 2 naista
3 miestä, yhteensä 5 henkilöä.

SEURAKUNNASTA
MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti 2
naista ja 6 miestä, yhteensä 8
henkilöä.

040 831 4321, ja Ritva Lindberg,
puh. 050 463 9777.
Seuraava kokoontuminen 1.11.
klo 15 Karhulan Kodintalossa,
Vesivallintie 21.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIKERHO

Ohjaaja Mirjam Laine.

Kokoontuu Nikolaossalin ker-
hohuoneessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OPINTOKERHO

Vetäjä isä Veikko Lisitsin. Seu-
raava kokoontuminen keski-
viikkona 14.11. klo 18 Nikolaos-
salissa teemana ”Kirkon sakra-
mentit”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TORSTAIKERHO

Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka
Paasonen ja Nikolaoksen Ystä-
vät. Seuraava kokoontuminen
torstaina 15.11. klo 12 Nikolaos-
salissa.
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

Kirkkoherran
seurakunta-
katsaus

Kotkan ortodoksises-
sa seurakunnassa
pyörähtää käyntiin

varsin normaali syyskausi.
Seurakunnan jumalanpal-
veluselämä ja toiminta

ovat alkaneet. Kotkan py-
hän Nikolaoksen kirkossa
jatkuvat kultaustyöt. Py-
hän oven neljää pylvästä
odotellaan paikalleen ase-
tettavaksi ja kirkon kaunis-
tukseksi.

Seurakunta valitsee
valtuuston vaalissa yhdek-
sän valtuutettua. Luotta-
mushenkilön tehtävä on
aina tärkeä ja vaativakin
työ. Toivoa sopii, että seu-
rakuntalaiset onnistuvat
valitsemaan toimivan val-

tuuston itselleen. Hyvä
luottamushenkilö on aina
tervetullut seurakunnan
asioista päättämään.

Seurakunnassa toimin-
ta odottaa aktiivisia jäse-
niä. Tiistaiseurat, kerhot ja
tapahtumat kutsuvat, ei
vain seurakunnan jäsentä
vaan myös hänen perhet-
tään ja laajemmin kaikkia
ortodoksisuuden ystäviä.

■  Isä Veikko Lisitsin

nen yhteinen praasniekka
Ke 5.12. klo 18 vigilia
To 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys,
liturgia, ristisaatto, itsenäisyys-
päivän rukoushetki, seurakun-
talounas ja praasniekkaohjel-
maa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Pj. Aila Hatzidakis, puh. (05) 218
1599, kuoronjohtaja kanttori
Katarine Lehtomäki. Kuoro har-
joittelee torstaisin klo 18 Niko-
laossalissa. Uudet ja entiset lau-

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAAHANMUUTTAJAKERHO

Vetäjä isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381. Kokoontu-
miset 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.
klo 18 Nikolaossalin kerhohuo-
neessa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIKOLAOKSEN
PRAASNIEKKA
6. joulukuuta

Seurakunnan toimintamuotoi-

lajat tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOVIISAN TIISTAISEURA

Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lah-
ti, puh. 040 760 5039. Loviisan
tiistaiseura kokoontuu Loviisan
kirkon kulmakammarissa klo
13. Kokoontumiset 6.11., 20.11.,
4.12. ja 18.12.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NÄYTTELY

Kotkan seurakunnan jumalan-

palveluskirjoja 1800-luvulta.
Näyttely avoinna ma–pe 9–13
ja ke 16–18. Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT

Ke 31.10. ja 28.11. klo 11-13 Ni-
kolaossalissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YLEISÖLUENNOT
NIKOLAOSSALISSA

Su 14.11. klo 18 opintokerhon
yhteydessä Isä Veikko Lisitsin:
Kirkon sakramentit.

Torstaikerho
Torstaikerho kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
Nikolaossalissa, ja sen ohjelma on hyvin perinteistä seu-
rakuntakerhon tai tiistaiseuran sisältöä: alussa on rukous-
hetki, ruoka ja kahvit, kirkkoveisuja, papin puhetta ja yh-
teistä keskustelua ja muuta ohjelmaa, kuten runon lausu-
mista, tietokilpailua ja pientä voimistelua. Torstaikerhon
lisääntyvä osallistujajoukko osoittaa kerhon tarpeellisuu-
den. Uudet jäsenet ovat edelleen tervetulleita.

KUVAT: VANJA BALCIN

Rönkyjät-lauluryhmä esiintymässä: vasemmalta Aleksi Hirsikal-
lio, Jonathan Renda, Jussi Leinonen ja isä Veikko Lisitsin.

Isä Veikko toimitta-
massa rukoushetkeä
syyskauden ensim-
mäisessä torstaiker-
hossa.

Torstaikerholaisten
voimisteluttaja Viivi
Markkanen toimes-
saan.

➤
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VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT - 

Kotkan seurakunnasta valitaan yhdeksän valtuutet-
tua. Yksi valtuutettu valitaan  Loviisan ja Elimäen vaa-
lialueelta seuraavista kunnista: Artjärvi, Elimäki Lapin-
järvi, Liljendahl, Loviisa, Myrskylä, Pernaja ja Ruotsin-
pyhtää. Kotkan ja Pyhtään vaalialueelta valitaan kah-
deksan valtuutettua Kotkan ja Pyhtään kunnista.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:

●  Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko, 4.11. klo 12-13, Isopuisto, Kotka.
●  Loviisan Kasanilaisen ikonin kirkko, 4.11. klo 14-14.30, Itäinen

 Tullikatu 17, Loviisa.
●   Kirkkoherranviraston Nikolaossali, ma-pe 5.-9.11. virastoaikana

 arkisin klo 9-13 sekä lisäksi ke 7.11. klo 16-18,
 Kymenlaaksonkatu 2, Kotka.

●  Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko, 11.11. klo 12,
 vaalitoimituksen päätös.

2
Anja
Jauhiainen, 67
Koulunkäyntiavustaja
Kotka

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakuntatyö kokonai-
suutena kiinnostaa,
etenkin vanhukset, kos-
ka itsekin olen jo eläke-
iässä.

3
Valdemar
Porokara, 52
Myyjä, Pyhtää

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston

varapuheenjohtaja ja
erilaisten toimikuntien
jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan saada seurakun-
nan taloudellisen tilan
terveelle pohjalle, niin
että hengelliseen toi-
mintaan ei ole esteitä.

4
Mirja Leminen, 65
Filosofian kandidaatti
(evp.), Loviisa

OSALLISTUMINEN
Olen ollut Helsingin
seurakunnan diakonia-
toimikunnan jäsenenä,
ja monina kesinä olen
ollut talkootöissä Lintu-
lan luostarissa.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tähän on vaikea vastata,
sillä olen uusi valtuusto-
ehdokas enkä tiedä,
mitä kaikkea valtuustos-
sa tehdään. Otan siis en-
siksi selkoa asioista. Sit-
ten yritän toimia Lovii-
san ortodoksien ja Lovii-

san kirkon parhaaksi.

5
Raimo Kurki, 62
Varatuomari, Kotka

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Nuorempien ikäpolvien
ja maahanmuuttajien
saaminen nykyistä laa-
jemmin mukaan seura-
kuntatyöhön on mieles-
täni tärkeää. Seurakun-
nan talouden säilyttämi-
nen edelleen vakaalla
pohjalla on turvattava.

6
Soja Rantanen, 69
Eläkeläinen, Kotka

OSALLISTUMINEN
Tiistaiseuran jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tärkeänä pidän, että
seurakuntani voi tarjota
kaiken ikäisille kiinnos-
tavaa toimintaa, erityi-
sesti pitäisi panostaa
nuorten aikuisten ja las-
ten mukaan tuloon. Tär-
keänä pidän myös, että
seurakuntani on edel-
leen erilaisista taustoista
olevien kohtauspaikka.

7
Aila Suikki, 64
Vastaava emäntä
Kotka

OSALLISTUMINEN
Diakoniatoimikunnan
jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan kuunnella seura-
kuntalaisten toiveita ja
olla luottamuksen arvoi-
nen.

8
Reijo Paukku, 65
Taiteilija, Kotka

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsenenä yli kymmenen
vuotta.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Ortodoksiseen perin-
teeseen nojaavaa työtä
katse suunnattuna tule-
vaisuuteen. Haluan jär-
jestää seurakuntalaisille
myös virkistystoimintaa
ja taide-elämyksiä.

9
Pekka
Stepanow, 61
Pankinjohtaja (evp.)
Kotka

OSALLISTUMINEN
Olen ollut Haminan seu-
rakunnanvaltuuston jä-
senenä ja Kotkan seura-
kunnanneuvoston jäse-
nenä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan, että seurakun-
nan taloutta hoidetaan
pitkäjänteisesti ja näin
varmistetaan seurakun-
nan jäsenilleen tuotta-
mien palvelujen jatku-
vuus kaikissa ikäryhmis-
sä.

10
Katja
Paasonen, 21
Sairaanhoidon opiskeli-
ja, Kotka

OSALLISTUMINEN
Nuorisotyötoimikunnan
jäsen.

K
o

tk
an

 s
eu

ra
ku

n
n

an
 v

aa
lie

h
d

o
kk

aa
t

34 ANALOGI  5/2007



ANALOGI  5/2007

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tuon uutta, nuorta nä-
kökulmaa mukaan pää-
töksentekoon.

11
Tuula Mussalo, 64
Luokanopettaja (evp.)
Kotka

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsenenä 1990 lähtien,
Tiistaiseuran puheen-
johtajana vuoteen 2005
asti.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Asioihin vaikuttaminen
valtuuston kautta on
mielestäni yksi parhais-
ta tavoista. Haluan toi-
mia seurakuntani hy-
väksi mahdollisimman
monella tapaa. Olen toi-
minut aktiivisena jäse-
nenä yli 20 vuoden ajan.
Ortodoksinen kirkko ja
oma seurakunta ovat sy-
dämeni asia. Tavallaan
seurakunta on toinen
kotini.

12
Ann-Christin
 Mansnerus, 45
Sairaanhoitaja, Kotka

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston

jäsen, diakoniatoimi-
kunnan jäsen ja Nikola-
oksen Ystävien jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin edustamaan mah-
dollisimman laajasti
kaikkia seurakuntalaisia
valtuustossa ja toimi-
maan työntekijöiden
sekä eri tahojen hyvänä
yhteistyökumppanina.

13
Leo Varpio, 69
Rakennusmestari (evp.)
Kotka

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen sekä erilaisten toi-
mikuntien jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluaisin, että seura-
kunnan asioita hoide-
taan rakkaudella ja vii-
saudella.

14
Leena Heino, 59
Kuulontutkija, Kotka

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-

KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin aktiivisesti osallis-
tumaan seurakunnan
tapahtumiin ja kehittä-
mään omaa tietämystä-
ni seurakunnan asioista
seurakuntalaisten hy-
väksi sekä kuuntele-
maan avoimin mielin
seurakuntalaisten tun-
toja ja viemään viestiä
eteenpäin.

15
Pirjo Kurki, 60
Rakennusinsinööri
Kotka

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan vaikuttaa seura-
kunnan kehittämiseen
siten, että tämän päivän
tarpeisiin ja tulevaisuu-
den haasteisiin vastatta-
essa otetaan aina huo-
mioon myös perinteet.
Pidän tärkeänä uusien
ihmisten saamista mu-
kaan seurakunnan toi-
mintoihin.

16
Jussi Leinonen, 51
Koneahtaaja
Kotka

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Kaikkea hyödyllistä kir-
kon ja seurakunnan hy-
väksi.

Jumalansynnyttä-
jän kuolonuneen
n u k k u m i s e e n

praasniekka vietettiin
perinteisin menoin.
Juhlan aattona toimi-
tettiin Pyhän Nikola-
oksen kirkossa Kot-
kassa juhlavigilia.
Juhlapäivän liturgia
toimitettiin samassa
kirkossa ja litania
Karjalaan jääneiden
muistomerkillä Heli-
län hautausmaalla.

Munkholman
praasniekka

KUVAT: JONATHAN RENDA

Kotkan
kansantanssijat
esiintymässä

Praasniekan ristisaatto lähti Langinkosken
keisarillisen kalastusmajan kappelilta ja vael-
si yli neljä kilometriä Munkholmaan, jossa
isät Veikko Lisitsin ja Aarne Ylä-Jussila toi-
mittivat vedenpyhityksen. Kirkkokuoroa joh-
ti kanttori Katarine Lehtomäki.

Praasniekkajuhlassa tervehdyspuheen
piti isä Veikko Lisitsin. Praasniekkajuhlan
juontajana toimi Katarine Lehtomäki. Ohjel-
massa esiintyivät muun muassa UTU-yhtye,
Kotkan kansantanssijat ja Helka-nuoret. Eri-
tyisen suosion sai seurakuntamme nuori ha-
nuristi Anastasia Autio, joka loihti hanuris-
taan korkeatasoisia esityksiä.

Munkholman praasniekkaa vietettiin jo
17. kerran. Järjestäjinä praasniekassa ovat
Kotkan ortodoksinen seurakunta, Kotkan
kulttuuriasiankeskus ja Kotkan seudun karja-
laisseurat sekä Munkholman isäntä ja emän-
tä Martti ja Aila Jussi-Pekka. Munkholma
on vanhan Valamon luostarin sivuluostarin
paikka, jossa munkit kalastivat luostarille ka-
loja Kymijoesta. Kymijoen paikka, jossa
praasniekkoja vietetään, on erittäin kaunis, ja
sen saarella on Jumalansynnyttäjän kuolin-
uneen nukkumisen kappeli.  ■

Isä Veikko Lisitsin
laulamassa
karjalaisten laulua
Anastasia Aution
säestämänä

Vedenpyhityksen
evankeliumia
lukemassa isä
Veikko Lisitsin.
Oikealla isä Aarne
Ylä-Jussila.

 VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT -  VAALIT
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JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan seurakunta KRISTIINANKATU 7

53900 LAPPEENRANTA

YHTEYSTIEDOT:

➤

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

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

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA
puh. (05) 451 5511, fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10–13
lappeenranta@ort.fi
Kirkkoherra Markus Petsalo on lomalla 31.12.2007 asti
Kirkkoherran sijainen, pastori Mikael Sundkvist,
puh. 050 3509 356
Pastori Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää),
puh. 0400 654 883, timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Pastori Makarios Alatalo (puhuu myös venäjää),
puh. 040 774 2575
Opettaja Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää), puh. 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi
Opettaja Sanna Salonen (puhuu myös venäjää),
puh. 050 337 9397, sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Seurakuntamestari, diakoni Veikko Tiittanen, puh. 040 093 3287
Kiinteistöasiat Seppo Salpakari, puh. 0400 255 988,
seppo.salpakari@lentovene.com

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO

MARRASKUU
La 3.11. klo 18 vigilia
Su 4.11. klo 10 liturgia
Ylienkelit Mikael, Gabriel, Rafael ja muut ruumiittomat voimat
To 8.11. klo 9 liturgia
La 10.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 10.11. klo 18 vigilia
La 17.11. klo 18 vigilia
Su 18.11. klo 10 liturgia
Ti 20.11. klo 18 juhlavigilia
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliin käyminen
Ke 21.11. klo 10 liturgia
Su 25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 8.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 8.12. klo 18 vigilia
Su 9.12. klo 10 liturgia
La 15.12. klo 18 vigilia
Su 16.12. klo 10 liturgia
La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 16.30 panihida hautausmaalla
Ma 24.12. klo 17 suuri ehtoonjälkeinen palvelus
Kristuksen syntymä, joulu
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 31.12. klo 18 vigilia

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

MARRASKUU
Pe 2.11. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos

Arseni Konevitsalaiselle
La 10.11. klo 18 vigilia
Su 11.11. klo 10 liturgia
Johannes Krysostomos
Ti 13.11. klo 9 liturgia
Su 18.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Ke 21.11. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos

Jumalansynnyttäjälle
Su 25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 1.12. klo 18 vigilia
Su 2.12. klo 10 liturgia
Ke 5.12. klo 18 juhlavigilia
Pyhä Nikolaos Lyykian Myrran arkkipiispa
To 6.12. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, kirkon

temppelijuhla
La 15.12. klo 18 vigilia

Su 16.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia
To 20.12. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Johannnes

Kronstadtilaiselle
Ma 24.12. klo 15 juhlavigilia
Kristuksen syntymä, joulu
Ti 25.12. klo 10 liturgia
La 29.12. klo 18 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia

JOUTSENON PULPIN EV.LUT. KAPPELI

Su 11.11. klo 10 liturgia
Ke 26.12. klo 10 liturgia

PARIKKALAN TSASOUNA
La 3.11. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia,

tsasounan temppelijuhla
Ke 26.12. klo 10 liturgia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NEUMIKERHO

Bysanttilaisen laulun harrastus-
piiri. Kerho kokoontuu joka toi-
nen lauantai 27.10., 10.11. ja
24.11 Linnoituksella ortodoksi-
sen seurakunnan luokkatilassa
klo 16-17.30.

Bysanttilainen laulu edustaa
1500 vuotta vanhaa ortodok-
sista perintöä.

Lappeenrannan seurakun-
nan harrastusryhmän tarkoitus
on saattaa alulle bysanttilaisen
musiikin harrastus sekä laulaen
että neumikirjoitusta yhdessä
opetellen. Neumien opiskelus-
sa käytetään Jaakko Olkinuo-
ran ja Hilkka Seppälän uutta te-
osta Avain bysanttilaisen lau-
lun maailmaan (Joensuu 2007).
Jumalanpalvelukseen kuuluvia

lauluja opetellaan aluksi kuu-
lonvaraisesti tai nuotteja apuna
käyttäen. Suomenkieliset laulut
ovat aluksi otteita Nikolaos Ni-
kolaideksen liturgiasta sekä
Jaakko Olkinuoran sovituksia ja
sävellyksiä. Ryhmän valmiuksi-
en ja toiveiden mukaan voi-
daan myöhemmin opetella
myös kreikankielisiä kirkkovei-
suja.

Kokoontumiskertoihin sisäl-
tyy lisäksi bysanttilaisen laulun
äänitteiden kuuntelua. Lisätie-
toa kerhosta antaa Marjo Laine,
puh. 050 344 6448. Tervetuloa
mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PIISPA ARSENI
seurakunnan vieraana

Venäjänkielinen ohjelma Imat-
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Vs. kirkkoherra Mikael Sundkvist

Muutoksen
keskellä

L a p p e e n ra n n a s s a
elämme parhaillaan
muutosten keskellä.

Melkein kolmekymmentä
vuotta seurakuntaa ohjan-
nut isä on väistymässä, uut-
ta odotellaan. Valtuuston
vaali marraskuussa johtaa
sekin uuteen tilanteeseen.
Neljäksi vuodeksi valittu
luottamuselin valitsee puo-
lestaan seurakunnanneu-
voston ja muut elimet, ne-
kin neljäksi vuodeksi. Tä-
män lisäksi seurakunnalla
on edessään myös toisen
pappistoimensa täyttämi-

●  23.10 klo 15 “Amerikan orto-
doksinen kirkko”, Marjo Laine
●  6.11 klo 15 “PSHV:n kuulumi-
set”, Jaana Pössi
●  20.11 klo 15 “Katumus ja syn-
nintunnustus”, isä Mauri Patro-
nen
●   8.-9.12 joulumyyjäiset
●  11.12. syyskauden päättäjäi-
set Imatralla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pyhä Athanasios
Aleksandrialainen:
KIRJE MARKELLINOK-
SELLE PSALMIEN
TULKINNASTA

Pyhä Athanasios, Aleksandrian
kuuluisa piispa, joka eli n. 295-
373, on tunnettu ennen kaikkea
kirkon uskonoppiin liittyvistä
kirjoituksistaan, kuten myös
varhaisesta erämaaisästä An-
tionios Suuresta kertovasta kir-
jastaan. Myös hänen osuutensa
ensimmäisessä ekumeenisessa
synodissa Nikeassa 325 ja rat-
kaiseva panoksensa taistelussa
areiolaisuutta vastaan on usein
esillä. Vähemmälle huomiolle
on jäänyt hänen raamatuntul-
kinnalliset työnsä. Athanasios
kirjoitti mm. lyhyen teoksen
Psalmien kirjasta, Kirje Markel-
linokselle psalmien tulkinnasta.
Tässä teoksessaan Athanasios

esittää eri tapoja lukea Psalmi-
en kirjaa, joista tärkeän sijan
saavat hyvin maanläheiset oh-
jeet psalmien käytöstä henkilö-
kohtaisessa rukouselämässä.

Syksyn aikana kokoonnum-
me neljä kertaa Lappeenran-
nan ortodoksiapiirissä tutustu-
maan pyhän Athanasioksen
ohjaukseen Psalmien kirjan lu-
kemisessa. Luomme yhteyksiä
myös psalmien käyttöön juma-
lanpalveluksissamme.
●  To 11. lokakuuta: pyhän At-
hanasioksen elämä; varhaisen
kirkon raamatuntulkinta
●  To 1. marraskuuta: Kristus ja
Psalmien kirja
●  To 29. marraskuuta: Psalmit
sielun peilinä ja parantajana
●  To 13. joulukuuta: Eri psalmit
elämän eri tilanteisiin
Paikka: seurakuntasali, Kristii-
nankatu 7. Aloitamme klo 18.
Isä Mikael

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUKKELAT SORMET
ASKARTELEVAT

Alakoululaisten askartelukerho
Lappeenrannan kerho kokoon-
tuu Linnoituksella (Kristiinan-
katu 7) lauantaisin klo 10-13
seuraavasti:
●  27. lokakuuta: illat tummat
kotoiset, saavat valon lähtehet.

●  24. marraskuuta: jouluisia jol-
lotuksia...
Imatran kerho kokoontuu Sie-
nimäellä (Vuoksenniskantie 3)
maanantaisin klo 17-20 seura-
vasti:
●  29. lokakuuta: illat tummat
kotoiset, saavat valon lähtehet.
●  26. marraskuuta: jouluisia jol-
lotuksia...

Kerhossa on lapsille tarjolla
pientä välipalaa työskentelyn
lomassa. Etukäteen ilmoittau-
tuminen kerhoon on erittäin
tärkeää. Otan koko ajan ilmoit-
tautumisia vastaan.

Kaikenikäisten talkoolaisten
apua otetaan ilolla vastaan: Kir-
si Rovio, puh: 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi. Tervetu-
loa mukaan viihtymään!

Äåòñêèé êdóæîê íà dóññêîì ÿçûêå
ïî ïîíåäåëüíèêàì â 16.30-18 ïî àädåñó
Êdèñòèèíàíêàòó 7. Dóêîâîäèòåëè
Îëüãà Õîäîêàèíåí è Îëüãà Øåâöîâà.
Òåëåôîí 040 763 0735.

ralla 10.-11.11. Piispa Arseni
toimittaa jumalanpalvelukset
suomeksi ja slaaviksi, la 10.11.
klo 18 vigilia, su 11.11. klo 10 li-
turgia. Palveluksissa laulaa kirk-
kokuoro sekä venäjänkielinen
kuoro. Maahanmuuttajat jär-
jestävät lauantaina seurakun-
tasalin uuden flyygelin käyt-
töönottokonsertin. Ohjelmassa
mm. Tsaikovskin musiikkia.
Sunnuntaina liturgian jälkeen
ateria ja hengellistä opetusta.
Viikonlopun jumalanpalveluk-
set ja tapahtumat on tarkoitet-
tu kaikille seurakuntalaisille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Lappeenrannan paikallisosasto
kokoontuu seurakuntasalilla:
●  Su 28.10 klo 15, valamolainen
teepöytä. Vieraita Valamon
luostarista.
●  La 17.11 klo 16, “Konstantino-
polista Nikeaan”, Marianne Ste-
lander
●  La-su 8.-9.12. joulumyyjäiset
Linnoituksen joulutapahtu-
man yhteydessä

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPPEENRANNAN
TIISTAISEURA

Lappeenrannan Tiistaiseura
kokoontuu seurakuntasalilla:

nen, sillä toimen nykyinen
haltija on myös ainoa kirk-
koherran tointa hakenut.

Muutokset voivat syn-
nyttää epävarmuutta. Nii-
den keskellä ei aina tiedetä,
mihin muutokset meidät lo-
pulta vievät. Jumalan
apuun turvaten ja toinen
toisiamme tukien voimme
kuitenkin odottaa tulevaa
luottavaisin mielin. Seura-
kuntana kuljemme matkaa
yhdessä. Erilaisia näkemyk-
siä sovitellen teemme kaik-
ki työtä yhteisen päämää-
rän hyväksi: elävän ja hy-

vin toimivan seurakunnan.
Seurakuntalaisistamme

jo merkittävä osa on venä-
jää äidinkielenään puhuvia.
Saamme olla kiitollisia siitä,
että näin on tilanne. Seura-
kunta on ainakin jossakin
määrin pystynyt vastamaan
uuden maahanmuuttaja-
aallon tuomiin haasteisiin.
Onnistumisen myötä kasva-
vat kuitenkin myös haas-
teet: miten muokata seura-
kunnan toimintaa sellaisek-
si, että kaikki tuntevat seu-
rakunnan omaksi? Ajoittain
esiin nouseva kysymys ju-
malanpalveluskielestä –
yksi-, kaksi- vai puolikieli-
siä palveluksia? – on osoi-
tus paljon laajemmasta
haasteesta.

Tätä taustaa vasten tu-
lee ilolla panna merkille se,
että valtuuston vaalissa on
ehdokkaina maahanmuut-
tajien edustajia. Sopii toi-
voa, että seurakunnan luot-
tamuselimissä tulisi vast-

edes olemaan edustettuina
myös niitä, jotka venäjä äi-
dinkielenään ovat rakenta-
massa yhteistä seurakun-
taamme.

Seurakuntaelämää aja-
tellen on aina hyödyllistä
lukea apostoli Paavalin lä-
hetyskirjeitä. Jos luemme
niitä avoimin mielin, ruu-
suinen kuva alkukirkon
seurakuntaelämästä saattaa
nopeasti haihtua. Haasteita
riitti yllin kyllin! Mutta Paa-
valista voimme oppia myös
sen, että myllerrysten kes-
kelläkin paikallinen seura-
kunta on mukana jossakin
ongelmiaan paljon suurem-
massa. Seurakunta muo-
dostaa Kristuksen ruumiin,
jossa elävä Jumala itse vai-
kuttaa. Tämä on hyvä pitää
mielessä seurakunnan kai-
kissa toiminnoissa; myös
luottamuselimet toimivat
tässä viitekehyksessä.

  ■  Isä Mikael Sundkvist

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

_______ ______

_______ ______ __ _______
_____ __ _____________ _
16.30 – 18.00 __ ______
______________ 7.
____________ _____
__________ _ _____ _______.
_______ 040 763 0735.

Детский кружок 

На русском языке по поне-
дельникам в 16.30–18 по ад-
ресу Кристиинанкату 7. Руко-
водители Ольга Ходокаинен и 
Ольга Шевцова. Телефон 040 
763 0735.

Детский кружок на русском 
языке по понедельникам в 
16.30 – 18.00 по адресу Кристи-
инанкату 7. Руководители Ольга 
Ходокаинен и Ольга Шевцова. 
Телефон 040 763 0735.
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➤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

Pokrovan päiväpiiri kokoontuu
kerran kuukaudessa seurakun-
tasalilla: rukouspalvelus, ruo-
kailu, valmisteleva opetus tule-
van sunnuntain Raamatun lu-
kukappaleista ym. Seuraavat

(HUOM! Tarkista lehtien kirkol-
lisista ilmoituksista.)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PIISPA ARSENI
seurakunnan vieraana

Venäjänkielinen ohjelma Imat-
ralla 10.–11.11. Piispa Arseni
toimittaa jumalanpalvelukset
suomeksi ja slaaviksi, la 10.11.
klo 18 vigilia, su 11.11. klo 10 li-
turgia. Palveluksissa laulaa kirk-
kokuoro sekä venäjänkielinen
kuoro. Maahanmuuttajat järjes-
tävät lauantaina seurakuntasa-
lin uuden flyygelin käyttöönot-
tokonsertin. Ohjelmassa mm.
Tsaikovskin musiikkia. Sunnun-
taina liturgian jälkeen ateria ja
hengellistä opetusta. Viikonlo-
pun jumalanpalvelukset ja ta-
pahtumat on tarkoitettu kaikil-
le seurakuntalaisille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPSET JA NUORET

Pikku-Miikkulan lastenkerho
toimii tiistai-iltaisin klo 18. Mu-
kavaa puuhailua alle kouluikäi-
sille ja koulunsa jo aloittaneille.
Kerhoa vetää Katri Haataja. Ko-
koontumiset 2.10., 9.10., 16.10.,
23.10., 30.10., 6.11., 13.11.,
20.11., 27.11. ja 4.12.

Sukkelat sormet –askartelu-
kerho kouluikäisille maanan-
taisin klo 17-20. Kerhoa vetää
Kirsi Rovio. Kerhoillat 1.10.,
15.10., 29.10. ja 26.11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AIKUISET

Tiistaiseura kokoontuu tiistai-
sin klo 15. Syksyn kokoontumi-
set aiheineen:
●  2.10. Vaikeuksien voittamien
– Serafim Vyritskij
●  16.10. Marttyyrius – Alek-
sandr Hotovitskij
●  30.10. Anteeksianto – mart-
tyyriruhtinatar Elisabet
●  13.11. Rukous – Konevitsan
Jumalanäidin ikonin ihmeet
●  27.11. Lähimmäisenrakkaus –
Johannes Kronstadtilainen
●  11.12. päätöstilaisuus yhdes-
sä Lappeenrannan tiistaiseuran
kanssa.
Hengen jyviä –keskustelupiiri
kaikille ortodoksisuudesta kiin-
nostuneille. Tiistai-iltaisin klo
18:
●  9.10. Vainajien muistaminen
●  23.10. Jumalanäiti
●  6.11. Pyhät ihmiset pelastuk-
seen johdattajina
●  27.11. Ortodoksinen opetus
taivaasta ja kadotuksesta.
Ikonin ystävät järjestävät luen-
toja ja toimintaa kirkkotaiteen
parissa. Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia. Tilaisuudet maanantai-
sin 8.10. ja 5.11. klo 18.
Ksenia-piiri kokoaa yhteiseen

Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, Áîãîñëóæåíèå,
ïdîâîäÿòñÿ äóõîâíûå áåñåäû è
ïdîñìîòdû äóøåïîëåçíûõ ôèëüìîâ, âñå
íàøè äåëà ìû ñîâådøàåì ñ Âådîp,
Ëpáîâüp è âî Ñëàâó Áîæèp!

Íå çàáûâàéòå ñâîè äóõîâíûå
ãëóáîêèå ïdàâîñëàâíûå êîdíè!
Ïdèõîäèòå ê íàì çíàêîìèòñÿ ñ
ïdàâîñëàâíûìè òdàäèöèÿìè,
êëàññè÷åñêîé , äóõîâíîé è
dóññêîé ìóçûêîé.
Äëÿ äåòåé ñâîÿ ïdîãdàììà: ñêàçêè,
èãdû, ìóçûêà è.ò.ä.,  Dîäèòåëè!
Ïdèâîäèòå ñâîèõ äåòåé!

Dàç â ìåñÿö ñîâådøàåòñÿ
ëèòódãèÿ íà ñëàâÿíñêîì ÿçûêå,
ïîñëå ñëóæáû ÷àé è áåñåäà î
ïdàâîñëàâèè. Ñì. dàñïèñàíèå
áîãîñëóæåíèé

Õîd äëÿ âçdîñëûõ ïî âòîdíèåàì è
ñdåäàì â 19 ÷àñîâ â ïdèõîäñêîì çàëå
Ñâÿòî-íèêîëüñêîé öådêâè.
Äåòñêèé êdóæîê ïî ÷åòâådãàì â
17 ÷àñîâ òàêæå â ïdèõîäñêîì çàëå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 10.-11. íîÿádÿ
Âëàäûêà Àdñåíèé ñîâådøàåò
áîãîñëóæåíèè â Èìàòdå. Â ñóááîòó
âå÷ådîì ïdàçäíèê è êîíöådò è
âñåíîùíàÿ. Â âîñêdåñåíüå
ëèòódãèÿ, îáåä è äóõîâíàÿ áåñåäà ñ
Âëàäûêîé.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MYYJÄISET

Herkkuleivonnaisten syys-
myyjäiset perinteisesti isän-
päivän aattona 10.11. kello 10-
12. Monenlaisia herkkuja kotiin
vietäväksi. Seurakunnan toi-
mintapiirit järjestävät myyjäi-
set yhdessä.

Imatran
kuulumisia

kokoontumiset pe 23.11. klo 13
ja 21.12. klo 13.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOKUORO

Kirkkokuoro kokoontuu harjoi-
tuksiin tiistaisin klo 18.30: Lap-

toimintapäivään maanantai-il-
tapäivisin. Tilaisuudet on tar-
koitettu kaikille avointen ovien
päiväksi. Aloitamme kello 16, ja
ohjelmassa on ruokailu, hen-
gellinen alustus, ohjattua kä-
den taitoja, ikonimaalareille
oma ohjelma, miehille myös
erityinen talkooporukka. Ko-
koontumiset: 22.10. ja 19.11.

Áîãà çíàåì íå ïî ñóùåñòâó Åãî, íî ïî
âåëèêîëåïèp òâîdåíèé Åãî, è Åãî î
íèõ ïdîìûñëó. Â íèõ, êàê â çådêàëå,
âèäèì ìû áåñïdåäåëüíóp Åãî
áëàãîñòü, ïdåìóädîñòü è ñèëó.
Ïdåïîäîáíûé Ìàêñèì Èñïîâåäíèê (†
662).

Ïdàâîñëàâíûé êdóæîê
«DÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÓØÈ»
Âîò óæå 3 ãîäà ñîáèdàpòñÿ
dîäñòâåííûå äóøè â ïdèõîäñêîì çàëå
Ñâ.-Íèêîëüñêîé öådêâè â Èìàòdå.
Ñâîèìè ñèëàìè ìû îdãàíèçîâàëè
öådêîâíûé õîd è dàç â ìåñÿö ïîåì
ëèòódãèp íà ñëàâÿíñêîì ÿçûêå, à
òàêæå ó÷àñòâóåì â öådêîâíîì
ïåñíîïåíèå â ïdàçäíè÷íûå äíè âìåñòå
ñ ôèíñêèì õîdîì. Â yòîì ãîäó ãdóïïà
íàøåãî õîdà «Âåñíà» ó÷àâñòâîâàëà
â 34-ì ôåñòèâàëå «Dóññêèå
âñòdå÷è» â ã.Õåëüñèíêè. È ñòàëî
óæå òdàäèöèåé îòìå÷àòü äåòñêèå
ïdàçäíèêè Dîæäåñòâî è Ïàñõó
òåàòdàëèçîâàííûìè ñïåêòàêëÿìè.

Åæåãîäíî ìû ñîâådøàåì
ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè, âñòdå÷àåì
ïàëîìíèêîâ èç Ñàíêò-Ïåòådáódãà è
Ìîñêâû, ó÷àâñòâóåì â
áëàãîòâîdèòåëüíûõ ÿdìàdêàõ, ó÷èì

peenrannan seurakuntasalilla
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11. ja 4.12.
Imatran seurakuntasalilla 11.9.,
25.9., 9.10., 23.10., 6.11. ja 27.11.

Oletko kiinnostunut orto-
doksisesta kirkkolaulusta? Tule

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia
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Jugoslavian presidentti Titon
kerrotaan tokaisseen: ”Hallit-
sen maata, jossa on kahdet
aakkoset, kolme kieltä, neljä
uskontoa, viittä kansallisuut-
ta edustavia ihmisiä, jotka
asuvat kuudessa tasavallassa
seitsemän naapurimaan ym-
päröimänä ja joutuvat tule-

Silti rakkaus
voittaa

Unohtumaton ikoni maan toimeen kahdeksan
vähemmistön kanssa.”

Kommunismin romahta-
essa Jugoslavian poliittinen
tyhjiö täyttyi nationalistipuo-

lueilla. Ihmiset äänestivät
kohta emämaasta eroamisen
puolesta ja historiaa kopeloi-
malla oli helppo nostaa kan-
sat toisiaan vastaan. Vuosien

1991–1995 sisällissodassa sai
surmansa liki 200 000 ihmis-
tä. Sarajevon 300 000 asuk-
kaasta kuoli sodassa 12 000.
Kun pyöräilin läpi kaupungin,
koin, että kukin tykönään
näki sankarit ja konnat omas-
ta avaimenreiästään. Ikivan-
han ortodoksisen kirkon sei-
nässä olevan arkkienkeli Mi-
kaelin freskon kurkkuun am-
muttu kuti viestii syvää vihaa.
Se on ikoni, jota en saata kos-
kaan unohtaa.

■  Mikael Miikkola

mukaan kuoroon! Laulamme
jumalanpalveluksissa, sävelhar-
tauksissa ja konserteissa. Ota
yhteyttä isä Mauri Patroseen,
puh. 040 595 1688.

Бога знаем не по существу Его, 
но по великолепию творений Его, 
и Его о них промыслу. В них, как в 
зеркале, видим мы беспредель-
ную Его благость, премудрость 
и силу. 
    Преподобный Максим
    Исповедник († 662).

Православный кружок

«РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ»
Вот уже 3 года собираются 
родственные души в приходс-
ком зале Св.-Никольской цер-
кви в Иматре. Своими силами 
мы организовали церковный 
хор и раз в месяц поем литур-
гию на славянском языке, а 
также участвуем в церковном 
песнопение в праздничные 
дни вместе с финским хором. 
В этом году группа нашего хора 
«Весна» учавствовала в 34-м 
фестивале «Русские встречи» 
в г.Хельсинки. И стало уже 
традицией отмечать детские 
праздники Рождество и Пасху 
театрализованными спектак-
лями. 

Ежегодно мы совершаем па-
ломнические поездки, встре-
чаем паломников из Санкт-
Петербурга и Москвы, учавс-
твуем в благотворительных 

ярмарках, учим Священное 
Писание,  Богослужение, про-
водятся духовные беседы и 
просмотры душеполезных 
фильмов, все наши дела мы 
совершаем с Верою, Любо-
вью и во Славу Божию!

Не забывайте свои духовные 
глубокие православные корни! 
Приходите к нам знакомится 
с православными традици-
ями, классической , духов-
ной и русской музыкой. Для 
детей своя программа: сказки, 
игры, музыка и.т.д.,  Родители! 
Приводите своих детей!

Раз в месяц совершается 
литургия на славянском 
языке, после службы чай и 
беседа о православии. См. 
расписание богослужений

Хор для взрослых по вторни-
еам и средам в 19 часов в при-
ходском зале Свято-николь-
ской церкви. Детский кружок 
по четвергам в 17 часов также 
в приходском зале.

ВНИМАНИЕ! 10.-11. ноября 
Владыка Арсений совершает 
богослужении в Иматре. В 
субботу вечером праздник 
и концерт и всенощная. В 
воскресенье литургия, обед и 
духовная беседа с Владыкой.
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Äänestää voi seuraavissa paikoissa:
●  Lappeenrannan Pokrovan kirkko,

 su 4.11.2007 klo 11.30-13.00,
 Kristiinankatu 5, Lappeenranta.

●  Imatran Nikolaoksen kirkko, su 4.11.2007
 klo 14.00-15.00,
 Vuoksenniskantie 5, Imatra.

●  Joutseno, Pulpin ev.lut. kappeli,
 su 4.11.2007 klo 15.30-16.00,
 Linjatie 11, Pulp.

●  Lappeenrannan Pokrovan kirkko,
 su 4.11.2007 klo 16.30,
 vaalitoimituksen päätös.

Lappeenrannasta valitaan yhteen-
sä 12 valtuutettua. Lappeenrannan
vaalialueelta valitaan seitsemän
valtuutettua seuraavista kunnista:
Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja
Taipalsaari. Imatran vaalialueelta
valitaan neljä valtuutettua seuraa-
vista kunnista: Imatra, Ruokolahti,
Rautjärvi ja Parikkala. Joutsenon
vaalialueelta valitaan yksi valtuutet-
tu Joutsenon kunnasta.

IMATRAN VAALIALUE

21
Pekka T
Hämäläinen, 55
Rakennusinsinööri (RI),
tavarantarkastaja (HTT)
Imatra

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen 1997-1999, 1999-
2001, varajäsen 2002-
2004, kiinteistölauta-
kunta / Pokrovan Kiin-
teistöt Oy:n hallitus, seu-
rakunnan edustaja Pok-
rovan Kiinteistön yhtiö-
kokouksissa 2002-2004,
Imatran kirkon isännöit-
sijä 2001-2002.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Rakennusalan ammatti-

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanneuvoston
ja –valtuuston jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan edesauttaa kir-
kon tehtävän toteutta-
mista seurakuntamme
alueella. Tasapainoisella
taloudella luodaan pe-
rusta hyvälle seurakun-
tatyölle.

laisena, suunnittelijana
ja tutkijana on ammatti-
taitoni ja 30 vuoden ko-
kemus alalta seurakun-
nan käytettävissä. Seu-
rakunnan kiinteistö-
omaisuuden arvon säi-
lyttäminen ja kiinteis-
töistä saatavalla tulolla
on merkittävä osuus
seurakunnan taloudes-
sa ja sen kautta edelly-
tyksien luomisessa seu-
rakunnan toimintojen
ylläpitämiselle ja kehit-
tämiselle

22
Anneli
Lempiäinen, 63
Eläkeläinen, Imatra

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsen 2002.

LAPPEENRANNAN
VAALIALUE

JOUTSENON VAALIALUE

11
Pentti Belinskij, 65
Rehtori, Joutseno

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen tekemään työtä
yhteishengen, tasapuo-
lisuuden ja talouden ke-
hittämiseksi seurakun-
nan eri osien välillä.

23
Jorma Jeremias
Liesma, 57
Konduktööri, Imatra

OSALLISTUMINEN
Tampereen seurakun-
nanneuvosto 1980-lu-
vun alussa yksi kausi,
Lappeenrannan seura-
kunnanneuvosto 1986
alkaen 12 vuotta; Imat-
ran kirkon isännöitsijä
1992 alkaen kolme toi-
mintakautta; siunattu
Imatran kirkon lukijaksi
14.11.1999; Lappeen-
rannan seurakunnanval-
tuusto 2005–2007.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Avustamalla kirkkojen
palveluksissa.

24
Jorma
Pöntinen, 54
Pääluottamusmies, työ-
suojeluvaltuutettu, kun-
nossapidon tukihenkilö
Imatra

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?

Pyrin olemaan mahdol-
lisimman paljon läsnä
seurakuntani eri tilai-
suuksissa ja viemään
seurakuntalaisten esit-
tämiä mielipiteitä ja
kannanottoja eteen-
päin.

25
Pekka Sotejeff, 63
Kapteeni evp.,
Ruokolahti

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsen 1980–
1996.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Olla aktiivinen valtuus-
ton jäsen suunniteltaes-
sa ja päätettäessä seura-
kunnan yhteisistä asiois-
ta.

26
Raija Tiittanen, 62
Toimistosihteeri, Imatra

OSALLISTUMINEN
Nyt päättyy toinen val-
tuustokauteni, ja sitä
edelsi neuvostokausi.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakunnassamme on
varmaankin “arjen apua”
tarvitsevia vanhuksia!

31
Vladimir
Ivanov, 45
Rakentaja (nykyään työ-
tön, AKTIVAn koulutus)
Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Venäjän kirkkokuorossa
laulaminen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Minä voin kokeilla suo-
malaisessa kirkkokuo-
rossa laulamista. En ole
koskaan ajatellut, mitä
tulen tekemään. Autan
tekemään seurakunnan
asioita. ➤
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t 32
Ari Koponen, 66
Majuri evp.
Lappeenranta

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin kehittämään yh-
teisiä tilaisuuksia ja yh-
dessäoloa.

33
Mika Kuntola, 42
Ajomestari, Taipalsaari

OSALLISTUMINEN
Nykyisen valtuuston jä-
sen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Minulle isänä tärkein
asia on perheen tasapai-
noinen ja turvallinen
arki. Seurakunnan ja lap-
siperheiden kanssakäy-
misen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen on tule-
vaisuudessa syytä pa-
nostaa.’

34
Sakari
Palviainen, 61

Yritysneuvoja, projekti-
päällikkö, Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Nuorisotoimikunnan jä-
sen 1983-1987, nuoriso-
toimikunnan puheen-
johtaja 1985-87,
valtuuston jäsen vuo-
desta 1987 alkaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan ylläpitää talous-
valmiuksia ja kehittää
niitä pitkäjänteisesti.
Niillä taataan seurakun-
nan toimintaedellytyk-
set mahdollisimman
monimuotoisina ja kor-
keatasoisina. Haluan ke-
hittää seurakunnan si-
säistä yhteistoimintaa li-
säämällä informaatiota
eri toimikuntien ja toi-
mintamuotojen kesken
sekä lisätä yhteistyötä
muiden lähiseurakun-
tien kanssa. Kehittämis-
tavoitteinani on lisätä
seurakuntien välistä in-
formaatiota yhteisten
tapahtumien ja eri toi-
mintamuotojen kesken
sekä parantaa ja edes-
auttaa maahanmuutta-
jien sopeutumista uu-
teen kotimaahansa ke-
hittämällä seurakunnal-
lisia toimintamuotoja
paremmin heitä palve-
leviksi.

35
Janne Parkkila, 21
Opiskelija, tekn. yo.
Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Lappeenrannan Orto-
doksiopiskelijat (ry), pu-
heenjohtaja 2007 alka-
en, Suomen ekumeeni-
sen neuvoston nuoriso-
jaosto, tarkkailija 2007
alkaen, Ortodoksisten
Nuorten Liitto ONL ry,
johtokunta 2004-2007

ja 2007 alkaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan luoda toimivaa
nuorisotyötä sekä edis-
tää seurakuntayhteis-
työtä lähiseurakuntien
kanssa.

36
Esa Peltola, 48
Työnjohtaja
Lappeenranta

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Toivoisin pystyväni tuo-
maan seurakuntaan
uutta, avoimesti keskus-
televaa sekä lähellä ih-
mistä olevaa toimintaa.

37
Liisa Pirilä, 60
Luokanopettaja

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen; PTS-toimikunnan
jäsen

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen jatkamaan tiistai-
seuratyötä ja avusta-
maan opettajaa seura-
kuntamme lasten askar-
telukerhossa. Haluan
olla rakentamassa
avointa, keskustelevaa,
yhtenäistä ja toimivaa
seurakuntaa, jossa kai-
killa on hyvä olla!

38
Kirsi
Pääkkönen, 47
Sairaanhoitaja
Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Lappeenrannan seura-
kunnanvaltuuston jäsen
vuodesta 1990, nuoriso-
työtoimikunnan jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Yritän parhaan taitoni
mukaan tukea seura-
kunnan ja kaikkien seu-
rakuntalaisten hyvin-
vointia.

39
Natalia Sedig, 48
Pedagoginen ohjaaja
Lappeenranta

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Korostan kannanotois-
sani erilaisuuden hyväk-
symisen tärkeyttä.

40
Lea Soiniola, 72
Tekstiilityön lehtori, eläk-
keellä, Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Jäsenenä opetus- ja
nuorisotyötoimikunnas-
sa sekä valtuustossa.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tiistaiseuran toiminnas-
sa jatkan edelleen aktii-
visesti. Seurakunnan
muissa Martan toimin-
tatavan mukaisissa teh-
tävissä olen valmis työs-
kentelemään voimieni
ja kykyjeni mukaan.

41
Reino
Solehmainen, 58
Restonomi
Lappeenranta

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin omalla toiminnal-
lani lisäämään uskon-
tomme tunnettavuutta
ja sitä kautta samaan
uusia jäseniä kirkkoom-
me.

42
Johannes
Stefanoff, 49
Putkiasentaja
Lappeenranta

OSALLISTUMINEN
Valtuuston varajäsen
2004–2007; nuorisotoi-
mikunnan jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Panostusta nuorisotyö-
hön.
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JUMALANPALVELUKSET
Tampereen seurakunta SUVANTOKATU 10 A

33100 TAMPERE

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:

DD Daniela Durac, ID Ion Durac, KH Kerttu Halonen, RH Rolf Hernberg, HH Heikki Honkamäki, EI Elina Inkinen, NJ Nina Jolkkonen,
JK Jorma Kudjoi, JL Jarmo Lehto, VM Viktor Maksimovski, JM Jouni Mäkelä, GS Gaius Sahlberg, TS Tuomas Sidoroff, MT Markku Toivanen

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
on avoinna: 1.6.-31.8. TI-PE klo 9-12, puh. (03) 3141 2700,
fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@ort.fi,  puh. (03) 3141 2721,
050 557 0050. Päivystys ke ja to
II pappi Heikki Honkamäki,
heikki.honkamaki@ort.fi, puh. (03) 3141 2723,
050 557 0057.  Päivystys ti ja pe
Kanttori Jarmo Lehto, jarmo.lehto@ort.fi , puh. 050 557 0051
Talouspäällikkö 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, Ieena.hanninen@ort.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai diakoni Harri
Kahilaan, puh. 045 130 6723, Porissa myös pastori Jorma Kudjoihin,
puh. 040 571 9137.

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 Valamolai-
sen 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

Huom! Tampereella tiistai-iltaisin toimitettavien
palvelusten alkamisaika on muuttunut. Palvelus
alkaa klo 17.00. Ehtoopalveluksena toimitetaan
sekä arkipäivän ehtoopalveluksia että akatistoksia.

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 28.10. klo 10 liturgia HH JM
Su 18.11. klo 10 liturgia MT EI
Pyhän Nikolaoksen juhla, temppelijuhla, itsenäisyyspäivä
Ke 5.12. klo 18 vigilia HH EI
To 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia HH EI
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 14 ehtoopalvelus HH JL

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA
TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5. krs
Ke 7.11. klo 8.30 aamupalvelus HH JL
Ke 5.12. klo 8.30 aamupalvelus MT JL

AKAA
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1, Toijala
Karjalan pyhittäjäisien ja valistajien juhla
La 3.11. klo 10 liturgia GS KH
Su 23.12. klo 10 liturgia GS TS

JÄMSÄ
Jämsän ev.lut. seurakuntasali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto),
Jämsä
Su 11.11. klo 10 liturgia MT JM
Su 23.12. klo 10 liturgia HH JM

VAMMALA
Vammalan ev.lut. seurakuntasali, Asematie 6, Vammala
Su 16.12. klo 10 liturgia HH KH

TAMPEREEN KIRKKO
La 27.10. klo 10 liturgia (slaavi) VM JL RH
La 27.10. klo 18 vigilia MT JL
Su 28.10. klo 10 liturgia MT JL
Ti 30.10. klo 17.00 Jeesus-rukous MT
La 3.11. klo 18 vigilia MT JL
Su 4.11. klo 10 liturgia MT JL
Ti 6.11. klo 17.00 ehtoopalvelus HH JL
La 10.11. klo 18 vigilia MT JL
Su 11.11. klo 10 liturgia GS JL
Ti 13.11. klo 17.00 Jeesus-rukous MT
La 17.11. klo 18 vigilia HH JL
Su 18.11. klo 10 liturgia (slaavi) HH JL RH
Neitsyt Marian temppeliin käymisen juhla
Ti 20.11. klo 18 vigilia HH JL
Ke 21.11. klo 9 liturgia MT HH JL
Pyhän Aleksanteri Nevskin juhla, temppelijuhla
Pe 23.11. klo 10 liturgia HH JL
La 24.11. klo 18 vigilia GS JM
Su 25.11. klo 10 liturgia GS JM
Ti 27.11. klo 17.00 rukouspalvelus, isä Hariton
La 1.12. klo 18 vigilia HH JL
Su 2.12. klo 10 liturgia HH JL
Ti 4.12. klo 17.00 ehtoopalvelus HH JL
Pyhän Nikolaoksen juhla, temppelijuhla, itsenäisyyspäivä
Ke 5.12. klo 18 vigilia MT JL
To 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia MT JL
La 8.12. klo 18 vigilia MT JM
Su 9.12. klo 10 liturgia MT JM
Ti 11.12. klo 17.00 Jeesus-rukous MT
La 15.12. klo 10 liturgia (romania) ID DD
La 15.12. klo 18 vigilia HH JL
Su 16.12. klo 10 liturgia JK JL
Ti 18.12. klo 17.00 ehtoopalvelus HH JL
To 20.12. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu MT HH
La 22.12. klo 10 liturgia (slaavi) VM JL RH
La 22.12. klo 18 vigilia MT JL
Su 23.12. klo 10 liturgia MT JL
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus HH JL
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia HH JL
La 29.12. klo 18 vigilia HH JL
Su 30.12. klo 10 liturgia HH JL
Ma 31.12. klo 18 rukouspalvelus MT JL
Ti 1.1.08 klo 10 liturgia MT JL

PORIN KIRKKO
La 27.10. klo 18 vigilia JK NJ
Su 28.10. klo 10 liturgia JK NJ
Su 11.11. klo 9.55 liturgia, radiossa Yle 1 klo 11-12 HH JK NJ
La 24.11. klo 18 vigilia JK NJ
Su 25.11. klo 10 liturgia JK NJ
Su 9.12. klo 10 liturgia JK NJ
Ti 18.12. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu MT JK
Kristuksen syntymän juhla
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus MT JK NJ
Ti 25.12. klo 10 liturgia MT JK NJ

KOLHON KIRKKO
Karjalan pyhittäjäisien ja valistajien juhla, temppelijuhla
Pe 2.11. klo 18 vigilia HH JL
La 3.11. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia HH JL
Su 2.12. klo 10 liturgia MT EI
II joulupäivä
Ke 26.12. klo 10 liturgia MT JL
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Kirkkoherra Markku Toivanen

Aluksi pieni johdan-
tokertomus. Vaikka
kyse on toisesta kult-

tuurista, toisesta kirkkokun-
nasta ja vieläpä toiselta
mantereelta kuin omamme,
kertomuksen aiheuttamat
johtopäätökset kyllä koske-
vat meitäkin. Kyseessä on
Punatakin, seneca-irokeesi-
en puhemiehen vastauspuhe
piispa Joseph Cramille, joka
tuli vuonna 1805 Buffalo
Creekiin kertomaan irokeesi-
en Kuudelle Kansakunnalle,
että on vain yksi tosi uskon-

 Vakava juttu
to – hänen omansa. Intiaani-
päällikkö vastasi piispalle:

“Veli, sanot, että on vain
yksi tapa palvoa ja palvella
Suurta Henkeä; Jos on vain
yksi uskonto, miksi teillä
valkoisilla on niin paljon eri-
mielisyyttä siitä? Mikseivät
kaikki ole samaa mieltä, kun
pystytte kaikki lukemaan
kirjaa?”

“Veli, meille on kerrottu,
että olet saarnannut tämän
seudun valkoisille. Nämä ih-
miset ovat naapureitamme:
me tunnemme heidät. Me

odotamme vähän aikaa näh-
däksemme, mikä vaikutus
saarnallasi heihin on. Jos
huomaamme sen tehneen
heistä hyviä, tehneen heistä
kunniallisia ja vähemmän
taipuvaisia pettämään inti-
aaneja, silloin tulemme har-
kitsemaan uudelleen sitä,
mitä olet meille sanonut.”
(T. C. McLuhan, Touch the
Earth, 1971, 60–61)

Kristilliseen elämänta-
paamme tulisi kuulua päivit-
täin itsekriittinen kysymys:
Miten minun elämässäni nä-
kyy se, että olen vastaanot-
tanut evankeliumin – ilosa-
noman Kristuksesta? Onko
sanomalla mitään vaikutus-
ta arvoihini, asenteisiini tai
tapaani kohdata kanssaihmi-
set?

Joka päivä joudumme

arkielämässä testaamaan,
onko kristillisyytemme vain
teoreettista vai tuleeko se to-
deksi myös käytännössä.
Kirkko on kristityn oppaana
näiden kysymysten työstä-
misessä. Kirkon pyhät sakra-
mentit parantavat ja uudista-
vat. Erityisesti katumuksen
ja pyhän ehtoollisen sakra-
mentit välittävät Pyhän Hen-
gen voiman arkielämän kes-
kelle.

Kristus sanoo: ”Kaikki
tuntevat teidät minun ope-
tuslapsikseni, jos te rakastat-
te toisianne.” (Joh. 13:35)
Kristillisen kilvoituksemme
mittarina on rakkaus. Kirkon
jäsenet ovat rakkauden
”käyntikortteja”. Aika iloi-
nen juttu! Aika vakava juttu!

  ■  Isä Markku Toivanen

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAMPEREEN
TIISTAISEURA

Pj. Terhi Tiainen, puh: 041 441
0790, siht. Sirkka Martin, puh.
040 575 7034

Tampereen Tiistaiseuran tapaa-
misillat:
●  Ti 13.11. isä Markku: Kuolema
ja kirkko
●  Ti 27.11. isä Rolf: Venäjän kir-
kon sydänmailla, matkatervei-
set Vladimirista ja Suzdalista
●  La 8.12. myyjäiset
●  Su 16.12. toimintapiirien yh-
teinen joulunajan avaus liturgi-
an jälkeen
Tiistaiseura kokoontuu Niko-
lainsalissa klo 18.00, tapaamisil-
toja edeltävät kirkossa tiistaisin
klo 17 alkava akatistos- tai Jee-
sus-rukouspalvelus.
Tervetuloa kuuntelemaan, kes-
kustelemaan ja kyselemään!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT
Tampereen osasto

Tampereen osaston 20-vuotis-
juhlavuoden syyskauden ohjel-
ma: yleisöillat Nikolainsalissa,
Tuomiokirkonkatu 27 klo 18.
Pääsymaksu 5 €, opiskelijat 2,5
€, sisältää teetarjoilun.
●  Ti 6.11. taiteilija Pentti Kokko:
Näin maalaan akvarelleja Laa-
tokan Valamon kursseilla. Ilta
järjestetään yhteistyössä Lo-
malinja Oy:n kanssa.
●  20-vuotisjuhlapäivä su 18.11.
●   klo 10 pyhä liturgia ortodok-

sisessa kirkossa
●  klo 11.30-13.30 juhlavastaan-
otto Nikolainsalissa
●  klo 14 valamolaisia akvarelle-
ja Laatokasta ja Uudesta Vala-
mosta esittelevän näyttelyn
avajaiset ateljee Pentti Kokon
tiloissa, Hämeenpuisto 31. pap-
pismunkki Johannes siunaa
näyttelyn. Näyttely päättyy su
25.11.
●  klo 18 valamolaisia veisuja –
konsertti Tuomiokirkossa klo
18. Kuopion katedraalikuoro
esiintyy johtajanaan kanttori
Anita Lintu. Puhe pappismunk-
ki Johannes.  Ohjelmat 10 €.

JUHLAKONSERTTI
dir. cant. Risto Matsin

muistoksi
Tampereen Tuomiokirkossa

perjantaina 26.10. klo 18

Konserttiin vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €. Tervetuloa!

Konsertin yhteydessä myydään
 Kristoforos-kuoron levyä

"Sinua, Jumala, kiitämme".

La 27.10. Nikolainsalissa, Tuo-
miokirkonkatu 27. Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustele-
maan aiheesta yhteisöllisyys:
miten yhteisöllisyys ilmenee
tällä hetkellä erilaisissa yhtei-
söissä ja miten kristillinen yh-
teisöllisyyden tulkinta kohtaa
aikamme yhteisöllisyyden.

OHJELMA:
●  Klo 9.30 Ilmoittautuminen ja
kahvi
●  Klo 10.00 Tervetuloa! Esko Ni-
kander, Valamon Ystävät ry
●  Klo 10.10 Yhteisöllisyyden
lähtökohdat ortodoksisessa us-
kossa
- isä Heikki Huttunen, Suomen
ekumeenisen neuvoston pää-
sihteeri
●  Klo 10.30 Yhteisöllisyys per-
heen ihmissuhteissa, myötä- ja
vastoinkäymisissä
- pastori Liisa Välilä, parisuhde-
kouluttaja, Perhetalon toimin-
nanjohtaja.
●  Klo 11.10 Yhteisöllisyys nais-
luostarissa
- äiti Kristoduli, Lintulan luostari
●  11.50 Lounas

●  Klo 12.50 Yhteisöllisyys työ-
paikalla. Coxan arvot ja niiden
mukainen käytännön toiminta.
- Tuula Rantala, TtM, hoitotyön
johtaja, Tekonivelsairaala Coxa
Oy.
●  Klo 13.30 Yhteisöllisyys hoito-
kodissa, Pirkanmaan Hoitokoti.
- Tiina Surakka, johtaja, sairaan-
hoitaja, kätilö, TtT
●  Klo 14.10 Yhteisöllisyyden or-
todoksisen uskon lähtökohtien
ja käytännön kohtaaminen
- isä Heikki Huttunen
●  14.30 Kahvi
● 15.00 Seminaarin päätös,
Esko Nikander

Seminaari on avoin kaikille.
Seminaariin ilmoittautuminen
tapahtuu maksamalla osallistu-
mismaksun 20 € 15.10. men-
nessä Valamon Ystävät ry:n
Tampereen osaston tilille Nor-
dea 114630-1013199. Merkitse
maksutietoihin sana ”seminaa-
ri” sekä osoitetiedot ja puhelin-
numero. Ota maksukuitti mu-
kaan seminaariin. Seminaarin
yhteyshenkilönä toimii Riitta
Koivuniemi, puh. 050 523 6553,
riittakoivuniemi@kolumbus.fi.
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Jäämien Kuoro - Paavo
Korpijaakko

Urkuri-laulaja Matti Hannula
Sopraano Sonja Blomster
Kristoforos-kuoro - Irina

 Tchervinskij-Matsi
Solistina baritoni Sauli

Tiilikainen
Juhlapuhe - Nikean

metropoliitta Johannes
Tampereen kirkon kuoron ja Uspenskin

Katedraalikuoron KONSERTTI
Tampereen ortodoksisessa kirkossa  sunnuntaina 2. joulukuuta

klo 16. Kuoroja johtavat dir. cant. Jarmo Lehto ja Varvara
Merras-Häyrynen. Ohjelma 10 / 5 €  Tervetuloa!

YHTEISÖLLISYYSSEMINAARI
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KASTETUT
Koivisto Siiri Maria
Nuutinen Petja
Vuorinen Oula Nikolaos

Poikia 2, tyttöjä 1, yhteensä 3

AVIOLIITTOON VIHITYT
Ahijärvi Mikko Rauno Ilmari ja
Kirsi Hannele e Matilainen
Heinonen s. Pasanen Kari Juhani ja
Jenny Maarit Aleksandra
Hytönen Pertti Olavi ja Jetsu
Piritta Susanna
Kouvo Mika Juhani ja Laeslehto
Hilkka Maria
Silvasti Kari Rainer ja Renja
Katariina s. Mäenpää

IKUINEN MUISTO
Ahokas Irma Anneli 66 v.
Lehtonen Julia 78 v.
Patronen Mikael 91 v.

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OOL:N TAMPEREEN
OSASTO

OOL:n Tampereen alaosaston
ohjelmaa syksyllä 2007:
●  Ti 16.10. lautapeli-ilta
●  Su 4.11. retki Kaupin tähtitor-
niin
●  La 8.12. leipomistalkoot
●  Su 9.12. OOL:n kirkkokahvit
●  Ti 11.12. pikkujoulut
Toiminta on tarkoitettu opiske-
lijoille ja muille nuorille aikuisil-
le. Toiminnasta tiedotetaan tar-
kemmin alajaoston omalla säh-
köpostilistalla, johon voi liittyä
lähettämällä sähköpostia osoit-
teeseen: elina.inkinen@uta.fi.
Lisätietoja toiminnasta saa pu-
heenjohtaja Annalta, puh. 040
767 7717, tai: anna.shepherd@
uta.fi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN
TIISTAISEURA RY

Pj. isä Jorma Kudjoi,
puh. 040 571 9137
Vpj. Anita Luonila
puh. 050 569 3671
Siht. Elli Honkala,
puh. 044 538 0891
Tiistaiseura kokoontuu pää-
sääntöisesti joka toinen tiistai
klo 18.
●  Su 23.9. Tiistaiseuran 45-vuo-
tisjuhla ja ruokailu, hinta 7 €/
hlö. TM Vladimir Sokratilin Vala-
mon kansanopistosta kertoo
aiheesta OMA KIRKKO.
●  Ti 25.9. klo 18 tiistaiseurailta
●  La 6.10. klo 10 hapankaalital-
koot
●  Ti 9.10. klo 16 (Huomaa aika!)
tiistaiseurailta, mukana Annikki
Limatius-Toivanen. Aiheena eri-
laisuus, vuorovaikutus ja yhtei-
nen tehtävä
●  Ti 23.10. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 6.11. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 20.11. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 4.12. klo 18 tiistaiseurailta
●  La 8.12. klo 9 piirakkatalkoot
●  Su 9.12. klo 12-14 joulumyy-
jäiset
Liturgioitten jälkeen kirkkokah-

PORIN
kuulumisia

vit seurakuntasalin puolella
Syksyllä järjestetään uusi hy-
gieniapassikurssi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRJALLISUUSKERHON
tapahtumat

Kerhon vetäjänä toimii Leena
Ranta
Teemana tämä aika, tämä hetki:
●  Su 7.10. klo 16 Aleksis Kivi:
SEITSEMÄN VELJESTÄ
●  Su 28.10. klo 16 simonpäivät
Ojasella. Kirjailija SIMO OJANEN
esittelee tuotantoaan. Nyytti-
kestit
●  Su 4.11. klo 16 Oiva Palohei-
mo & Matti Paloheimo: RUNOT
●  Su 9.12. klo 16 Anna Jansson:
VAITELIAS JUMALA tai Herran
äidinäiti ANNA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASKARTELUKERHO
PYÖRÖSET

Kerhon vetäjänä toimii Eira
Vepsä. Kerho kokoontuu kaksi
kertaa kuukaudessa. Kerhossa
valmistetaan sekä yhteisiä että
omia töitä, vaalitaan perinteitä
ja opetellaan uusia tuulia. Toi-
minta monipuolista; siellä syn-
tyy tuotteita kirkon käyttöön,
myytävää joulumyyjäisiin, lah-
joiksi ”sankareille” sekä herkku-
ja suussa sulamaan. Pyöröset
ahertavat klo 14 joka toinen
torstai: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11.,
15.11. ja 29.11.

Rotkola Sinikka Anneli 64 v.
Starovoitova Larissa 57 v.
Yläpelto Siiri 95 v.

Miehiä 1, naisia 5, yhteensä 6

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Alenius Mirko Joona Michael
Buinovschi Alexandru-Ion
Buinovschi Ana-Ruxanda
Buinovschi Oxana
Eränen Nelli Maria
Göös Olga
Haimakainen Timo Ilmari
Hakola Mikko Henrik
Hankkila Juha Heikki
Hirvonen Antti Juhani
Honkala Antti Iivo Leander
Hulkkonen Iiro Julius
Härkönen Niina Elisa
Jalkanen Annu Erika
Joutsi Antti Sakari
Kalinainen Henna Maarit

Kananen Taina Katariina
Kekkonen Anja Helena
Koffert Miia Elina
Kopakkala Veli-Matti Johannes
Kovalainen Heikki Aleksanteri
Lappalainen Dima
Likitalo Aino Tuulikki
Likitalo Eeva Helena
Lukkala Pilvi Sisko
Mantonen Zanna
Moilanen Tuula Johanna
Nikula Olga
Panschin Yrjö
Siotkas Sclivagnotis Yannes
Christian
Sissonen Tea Anneli
Soininmäki Miro Henrik
Uusi-Nirva Ksenia Senja
Vugt Erik
Vugt Margus Gauri
Vugt Vladislav

Miehiä 18, naisia 18, yhteensä 36

MÖLKYT KUMOON
VESISUIHKULLA
Isä Jorma Kudjoi suihkutteli mitalikolmikkoon mölkkymit-
telössä. Porin tiistaiseura järjesti 9. kerran perheleirin elo-
syyskuun vaihteessa Merikarvian Nuortenniemessä, jossa
oli mukana noin 50 leiriläistä. Ohjelmassa oli myös liturgia
ja ristisaatto sekä vedenpyhitys, jonka toimitti isä Ion
Durac.

KUVA JA TEKSTI:  SIMO OJANEN



ANALOGI  5/2007

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
Ta

m
p

er
ee

n
 s

eu
ra

ku
n

n
an

 v
aa

lie
h

d
o

kk
aa

t
VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  

Vaaleissa valitaan edustajat Tampereen seu-
rakunnan seurakunnanvaltuustoon nelivuo-
tiskaudeksi 2008–2011. Seurakunnan ääni-
valtainen jäsen voi äänestää millä tahansa
äänestyspaikalla. Äänestyspaikoilla vaalitoi-
mitsijat antavat tarkemmat ohjeet äänestä-
misestä.

TAMPEREEN KIRKKO,
Tuomiokirkonkatu 27, Tampere,
su 4.11. liturgian jälkeen, klo 12.00–14.00

PORIN KIRKKO,
Maantiekatu 46, Pori,
su 4.11. klo 16.00–18.00

Äänestyspaikat ja äänestysajat:

LÄNTINEN VAALIALUE

5
Teemu Salo, 31
Opiskelija / sanomaleh-
denjakaja, Pori

OSALLISTUMINEN
Porin kirkon apulais-
isännöitsijä.

MITÄ TEET SEURAKUN-
TASI HYVÄKSI?
Pidän Porin asioita esil-
lä.

11
Jukka Luonila, 35
Lääketehtaan avainasia-
kaspäällikkö, Pori

OSALLISTUMINEN
Olin Tampereen seura-
kunnan valtuustossa
1990-luvun lopulla puo-
lisen vuotta, kausi jäi
kesken Helsinkiin muu-
ton vuoksi.

MITÄ TEET SEURAKUN-
TASI HYVÄKSI?
Haluan toimia valtuus-
tossa satakuntalaisten
ortodoksien ja Porin kir-
kon toiminnan tukijana
ja kehittäjänä. Lisäksi
minua kiinnostaa lasten
ja nuorten toiminnan yl-
läpitäminen ja kehittä-
minen, jotta heistä kas-
vaisi aktiivisia seurakun-
talaisia.

KESKINEN VAALIALUE

2
Elina Inkinen, 24
Opiskelija, Tampere

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen 2005–2007, nuori-
sotyötoimikunnan jä-
sen 2002–2007, kirkko-
kuorolainen 2001–, apu-
kanttori 2002–2007,
OOL:n Tampereen ala-
osaston puheenjohtaja
2006–2007, kirkon opas
kesinä 2002–2004 ja
2006.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan kehittää seura-
kunnan nuorisotyötä.
Toimintaa pitäisi järjes-
tää erityisesti lapsiper-
heille sekä kripari-ikäi-
sille nuorille, jotta seura-
kuntamme lapsista ja
nuorista tulisi aktiivisia
seurakunnan jäseniä.
Tampereen seurakun-
taan olisikin hyvä saada

nuorisotyöntekijä. Lisäk-
si haluaisin taata kirkko-
kuorolle hyvät harjoi-
tus- ja koulutusmahdol-
lisuudet. Kirkkolaulua
on kehitettävä jatkuvas-
ti, sillä ortodoksisessa
jumalanpalveluksessa
kuorolla on hyvin tärkeä
osa.

3
Anu Danouzi, os.
Rantanen, 36
Koulutuspäällikkö (työ),
sosiaalikasvattaja, johta-
misen erikoisammatti-
tutkinto, teologian yo.
(koulutus), Tampere

OSALLISTUMINEN
Diakoniatoimikunnan
jäsen ja sihteeri.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Jos tulisin valituksi, toi-
voisin esirukouksianne,
että minulla olisi viisaut-
ta ja taitoa tehdä rak-
kauden tekoja; lisätä yh-
teisöllisyyttä, suvaitse-

vaisuutta ja toistemme
kohtaamisen paikkoja
s e u ra k u n n a s s a m m e.
Tahtoisin keskustella,
kuunnella ja edistää yh-
teisiä toiveitamme sekä
tarpeitamme. Haluaisin
rohkaista ja kannustaa
ihmisiä tulemaan juma-
lanpalveluksiimme sekä
mahdollisuuksieni mu-
kaan madaltaa kynnystä
kirkkoomme saapumi-
seen myös heille, jotka
vasta hengellistä koti-
aan etsivät tai ovat vai-
keassa elämäntilantees-
saan murheen murta-
mia. Psalmin sanoin ha-
luaisin välttää pahaa ja
tehdä hyvää, etsiä rau-
haa ja pyrkiä kaikessa
siihen.

4
Eeva Manni, 53
Suunnittelija, Tampere

OSALLISTUMINEN
Tampereen seurakun-
nassa seurakunnanneu-

voston jäsen 1997 alka-
en (varapuheenjohtaja
1999-), PTS-toimikunta
1998 alkaen (puheen-
johtaja 2000-2005), Ana-
logi-lehden julkaisu-
neuvosto 2002 alkaen,
nuorisotyötoimikunnan
jäsen 1976, Ortodoksi-
sen Ylioppilasliiton joh-
tokunnan jäsen 1974-
1976, Taipaleen seura-
kunnan nuorisotyötoi-
mikunnan jäsen 1969-
1970.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Luottamushenkilöiden
tulee olla tukemassa
seurakunnan perusteh-
tävän toteuttamista ja
muistaa, että hallinnon
tarkoitus on toiminnan
mahdollistaminen ja ke-
hittäminen.

On tärkeää, että seu-
rakunnalla on tarjotta-
vana osallistumismah-
dollisuuksia kaikille jä-
senilleen ja että kaikki
seurakuntalaiset tunte-
vat olevansa tervetullei-
ta seurakunnan tilai-
suuksiin, olipa kysymys
jumalanpalveluksista,
toimintapiireistä, kirkko-
kahveista tai juhlista.
Haluan olla mukana ke-
hittämässä seurakun-
taamme aidosti moni-
kulttuuriseksi yhteisöksi,
jossa jokaisella on mah-
dollisuus toimia ja tun-
tea olonsa kotoisaksi.

6
Esko Nikander, 56
FT, TM, historian ja yh-
teiskuntaopin didaktii-
kan lehtori, Tay, Tampere

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen 2004-, vpj. 2006–
2007; Analogi-lehden
avustaja, Valamon Ystä-
vät ry/Tampereen osas-
ton pj. 2003-; Pyhän At-
hosvuoren Ystävät ry:n
perustajajäsen ja halli-
tuksen vpj.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Merkittävintä on seura-
kunnan yhteisen ruko-
uselämän ja arjessa kris-
tittynä elämiseni yhteys.
Valtuuston jäsenenä pi-
dän merkittävänä sitä,
että taloutta ja toimin-
taa sekä henkilövalinto-
ja koskevissa päätöksis-
sä otetaan niukkoja voi-
mavaroja jaettaessa läh-
tökohdiksi seurakun-
tamme moninaistunut
väestöpohja ja alueelli-
nen laajuus.
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VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT   -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT

Vaalilautakunta kokoontuu su 18.11. klo 14.00
Nikolaintalon kerhohuoneessa, laskee vaaliliput
ja julkaisee vaalituloksen.

JÄMSÄ, Jämsän ev.lut. seurakuntasali
(Kustaankoto), Lindemaninkatu 1, Jämsä,
su 11.11. liturgian jälkeen, klo 12.00–13.00

KOLHON KIRKKO VILPPULASSA,
Kappelintie, Kolho,
su 11.11. klo 15.00 – 16.00

NIKOLAINSALI,
Tuomiokirkonkatu 27, Tampere, käynti sisäpihalta,
ke 14.11. klo 15.00–18.00

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE,
Kalmistonkatu, Valkeakoski,
su 18.11. liturgian jälkeen, klo 12.00–13.00

OSALLISTUMINEN
Ortodoksisen Opiskeli-
jaliiton hallituksen jä-
sen, Tampereen orto-
doksisen kirkon kuoron
johtokunnan jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Vaimo sanoi, että rukoi-
lemaan. Sitäkin, kaikki
seurakuntalaiset vau-
vasta vaariin ovat tärkei-
tä ja ansaitsevat tulla
huomioiduksi seurakun-
nan toimintaa kehitettä-
essä.

9
Marjatta
Niemenmaa, 58
Sijoitusneuvoja
Tampere

OSALLISTUMINEN
Olen ollut yhden kauden
diakoniatoimikunnassa,
kaksi kautta seurakun-
nan valtuustossa sekä
kaksi vuotta seurakun-
nan tilintarkastajana.

MITÄ TEKISIT SEURA-

7
Pekka Kamaja, 48
Asiantuntijayrittäjä, liik-
keenjohdon konsultti
Tampere

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
En anna lupauksia, mut-
ta sydäntä lähellä olevia
asioita ovat nuoriso, ih-
misten syrjäytymisen
torjuminen, musiikki.
Uskon voivani hyödyn-
tää ammatillista koke-
musta valtuuston tehtä-
vissä.

8
Jani Vuorinen, 31
R avintolat yöntek i jä ,
kokki, Tampere

KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakunnan valtuus-
ton päätöksenteossa
kiinnittäisin huomiota
siihen, että seurakunnan
talouden voimavarat
vahvistuvat ja kehittyvät
tasaisesti pitkän ajan ku-
luessa. Talouden yleiset
suhdannevaihtelut tun-
tuvat myös seurakunta-
taloudessa. Ne vaikutta-
vat mm. verotulojen
määrään ja siihen, kuin-
ka suuriksi lainanhoito-
kulut voivat kasvaa. On
mukava varautua pa-
rempaan, kun on varau-
tunut pahemmankin va-
ralle.

Suuret investoinnit
ovat vaatineet seura-
kuntamme varoja viime
vuosikymmenet. Hyvän
taloudenpidon ansiosta
on mahdollista suunna-
ta seurakunnan voima-
varoja eri toimintojen
aktivoimiseen. Nykyinen
yhteiskunta tuo työelä-
män kiireen aiheutta-
mia paineita, uupumus-
takin ja monenlaista tur-
vattomuuden tunnetta
perheisiin. Mielestäni
seurakunnan pitäisi tu-
kea perheitä lasten ja
nuorten hengellisessä
kasvatuksessa ja hakea
ratkaisuja, joilla uutta
sukupolvea saataisiin
kirkon piiriin. Diakonia-
työ on varmasti tulevina
vuosina entistä haasta-
vampaa yksinäisten ja
syrjäytyneiden auttami-
sessa. Niin nuorisotyön
kuin diakoniankin va-
paaehtoistyötä pitäisi
tukea voimavarojen ra-
joissa.

10
Sirkka Martin, 55
HSO-sihteeri, Tampere

OSALLISTUMINEN
Tampereen Tiistaiseu-
ran sihteeri 2006 alkaen,

Pyhittäjä Aleksanteri Sy-
väriläisen seuran halli-
tuksen jäsen alk. 2007.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Osallistumalla aktiivi-
sesti kirkon ja seurakun-
nan toimintaan, kuten
tähänkin asti.

12
Kimmo
Miettinen, 49
Kuvataiteilija, Tampere

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Haluan osoittaa rehelli-
syyttä ja kiitollisuutta,
pyrkiä yhteiseen hy-
vään, yksimielisyyteen ja
inhimillisyyteen kaikissa
toimissani. Haluan edis-
tää rauhaa palvellen
nöyränä Jumalan tah-
toa.

13
Tapio Kaste, 53
Lentomoottoriasent.
tark., Nokia

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Parhaani.

15
Eeva-Liisa
Kaikkonen, 74
Eläkkeellä, Nokia

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsen, kirkon
isännöitsijä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Mihin voimavarani riit-
tävät.

ITÄINEN
VAALIALUE

14
Eino
Mykkänen, 62
Autonkuljettaja, eläk-
keellä, Jämsä

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen keskittymään seu-
rakunnan hengellisen
elämän edistämiseen ja
diakoniatoiminnan oh-
jaukseen. Myös kielellis-
ten vähemmistöjen, en-
nen kaikkea venäläisten,
etujen ajaminen on lä-
hellä sydäntäni.
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JUMALANPALVELUKSET
Turun seurakunta YLIOPISTONKATU 19 B 3

20100 TURKU

SC Sergius Colliander, DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JK Jorma Kudjoi, ML Marianna Länne, JM Jouni
Mäkelä, AN Antti Narmala, JP Joonas Pyöli, PT Pasi Torhamo

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
Vt. kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741,
sähköposti: ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
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

Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 050 397 7811
Rauman rukoushuone,
pyhän Nikolaoksen muistolle, Länsikatu 10
Vahtimestari Antti Rosvall, puh. (02) 822 5007
Isännöitsijä Miila Liinanotko, puh. (02) 823 5124
Salon rukoushuone,
pyhän ristin muistolle
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727
Isännöitsijä Arvo Happo, puh. (02) 731 1442

49

TURUN KIRKKO

LOKAKUU
La 27.10. klo 18 vigilia ID PT
Su 28.10. klo 10 liturgia ID PT
Ke 31.10. klo 18 iltarukous

MARRASKUU
Pe 2.11. klo 18 vigilia ID PT
La 3.11. klo 10 liturgia ID PT
La 3.11. klo 18 vigilia SC JM
Su 4.11. klo 10 liturgia ID JM
Ke 7.11. klo 18 iltarukous
La 10.11. klo 18 vigilia ID PT
Su 11.11. klo 10 liturgia, isänpäivä ID PT
Ke 14.11. klo 19 kirkkokuoron konsertti
La 17.11. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD
La 17.11. klo 18 vigilia SC PT
Su 18.11. klo 10 liturgia, slaaviksi SC PT
Ti 20.11. klo 18 vigilia ID PT
Ke 21.11. klo 10 liturgia, Jumalasynnyttäjän temppeliin

käyminen, koululaisjumalanpalvelus ID PT
Ke 21.11. klo 18 iltarukous
La 24.11. klo 18 vigilia ID PT
Su 25.11. klo 10 liturgia ID PT
Ke 28.11. klo 18 iltarukous
La 1.12. klo 18 vigilia JK JM
Su 2.12. klo 10 liturgia JK JM
Ke 5.12. klo 18 vigilia ID JM
To 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos,

itsenäisyyspäivä ID JM
La 8.12. klo 18 vigilia ID ML
Su 9.12. klo 10 liturgia ID ML
Ke 12.12. klo 18 seurakunnan joulujuhla
La 15.12. klo 18 vigilia SC PT
Su 16.12. klo 10 liturgia, slaaviksi SC PT
Ke 19.12. klo 18 iltarukous
La 22.12. klo 18 vigilia ID PT
Su 23.12. klo 10 liturgia ID PT
Ma 24.12. klo 15 vigilia ID PT
Ti 25.12. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä ID PT
Ke 26.12. klo 10 liturgia ID PT
La 29.12. klo 18 vigilia
Su 30.12. klo 10 liturgia

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10

La 17.11. klo 18 vigilia ID JM
Su 18.11. klo 10 liturgia ID JM
Ke 5.12. klo 18 vigilia JK AN
To 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, pyhä Nikolaos,

rukoushuoneen praasniekka JK AN
La 15.12. klo 18 vigilia ID JM
Su 16.12. klo 10 liturgia ID JM
Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus JK JM

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

La 3.11. klo 18 vigilia ID JM
Su 4.11. klo 10 liturgia ID JM
La 1.12. klo 18 vigilia ID JP
Su 2.12. klo 10 liturgia ID JP
Ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus ID PT

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 1.12. klo 10 liturgia ID JM

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko
La 10.11. klo 10 liturgia ID JM

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
La 24.11. klo 10 liturgia ID JM

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo
La 22.12. klo 10 liturgia ID PT

Turun seurakunnan perheuutisia 1.7.– 31.8.

TERVETULOA SEURAKUNTAAN

Hallikainen Seppo Kauko Sakari
Kolje Sofia-Anna
Lopatin Mikhail
Lopatin Ivan
Lopatina Marja
Lyskov Ivan
NygrénVille Juhani
Rynty Vladislav
Rynty Janna
Rynty Edvard Kristian
Rynty Sanni Evelina
Samsonova Evgenia
Toivonen Natalia
Toivonen Maxim
Tserepnin Emilia Laura
Tserepnin Anna-Maria
Virtanen Susanna
Virtanen Lotta Anni-Liisa

Miehiä 8, naisia 10, kaikki
yhteensä 18

KASTETUT

Heinilä Fiina Tuulikki
Kokkonen Ksenia
Kuronen Aada Ester Tuulikki
Lopatin Ivan
Lopatina Marja
Toivonen Maxim
Tserepnin Anna-Maria
Tserepnin Emilia Laura

Tyttöjä 6, poikia 2, kaikki
yhteensä 8

IKUINEN MUISTO

Voronkoff Nikolai 84 v.
Kortelainen Sanni
Aleksandra 83 v.
Fomin Vladimir 76 v.
Harakka Risto 57 v.

Miehiä 3, naisia 1, kaikki
yhteensä 4
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Vt. kirkkoherra Ion Durac

Valtuuston
vaalit 2007

HÄMEENLINNATURKU Toimintaa ja tapahtumia

Kirkkomme sai vuo-
den 2007 alussa uu-
den kirkkolain.

Tämä laki säätelee kirkon
toiminnan eri puolia. Yksi
muutoksista, jonka uusi
laki toi, on se, että valtuus-
ton vaalit järjestetään tästä
lähtien neljän vuoden vä-
lein. Käytäntö on siis tässä
suhteessa sama kuin edus-
kuntavaaleissa ja kunta-
vaaleissa. Mutta kirkon ja
yhteiskunnan hallinnon
välillä on suuri ero.

Politiikassa on ensin-
näkin monia puolueita, jot-
ka joskus lupaavat mitä ta-
hansa saadakseen ääniä.
Tämä toimintamalli ei kuu-
lu kirkkoon. Siksi valtuus-
ton vaalit eivät ole ainoas-
taan lain toteuttamista ja
sääntöjen noudattamista.
Valtuuston vaalit vaativat
erittäin raskaan hengelli-
sen työn.

Kun mietimme tarkem-
min, niin ymmärrämme,
että näitä vaaleja ei pidä

käydä vain järjellä vaan
myös sydämellä. Valitsijoi-
den on voitava luottaa sii-
hen, että valtuuston tarkoi-
tus on palvella seurakun-
taa, ja siis viime kädessä
Jumalaa. Valittujen täytyy
muistaa, että he tekevät
vapaaehtoista työtä kirkon
hyväksi.

Vaikka valtuusto ko-
koontuu ainoastaan kaksi
tai kolme kertaa vuodessa,
enintään neljä kertaa vuo-
dessa, on valtuusto kuiten-
kin seurakunnan päättävä
elin, joka vaikuttaa monin
tavoin seurakunnan elä-
mään. Valtuusto valitsee
neuvoston ja kiinteistölau-
takunnan, seurakunnan
elimet, jotka neljän vuo-
den ajan pitävät huolta
seurakunnan toiminnasta
hyvin monipuolisesti.

Kristinusko opettaa
meitä, että samalla kun
meidän on pidettävä huol-

ta ruumiistamme, joka on
ajallinen, on tärkeintä pi-
tää huolta sielusta, koska
Jumala on sen meille anta-
nut, ja se on kuolematon.
Tätä voisi verrata siihen,
että seurakunnassa kaiken
pitää sujua hyvin, mutta
tärkein osa-alue seurakun-
nassa on hengellinen työ.
Kun hengellisestä näkökul-
masta katsottuna seura-
kunnassa on vankka pe-
rusta, silloin myös kaikki
muutkin osa-alueet toimi-
vat hyvin ja harmonisesti.

Tällä periaatteella sekä
valitsijoiden että valittujen
pitää toimia vastuunsa
tuntien. Ennen valtuuston
vaaleja on hyvä muistaa
Vapahtajan sanat, kun hän
sanoo: ”Autuaita puhdas-
sydämiset: he saavat näh-
dä Jumalan.” (Matt. 5:8)

■  Isä Ion Durac

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Turun paikallisosasto

Pj. Petri Ratilainen, puh. 044 330
1311, vpj. Anne Hokkinen, puh.
044 517 8764, siht. Maritta Kos-
kinen, puh. 040 550 6348,
maritta@tkukoulu.fi

Sunnuntaina 18.11. liturgian
jälkeen noin klo 12.30 Turun
seurakuntasalissa Maria Hokki-
nen: Serbian luostarit

JOULUMYYJÄISET lauantaina
1.12. klo 10 alkaen seurakunta-
salissa.

Pyhiinvaellus Uuden-Vala-
mon luostariin 29.2.-2.3.2008.
Lisätietoja sihteeriltä.

Tilaisuudet ovat avoimia kai-
kille. Tervetuloa mukaan!

Ajankohtaista tietoa tapah-
tumista löytyy kirkon ja seura-
kuntasalin ilmoitustauluilta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAISION TIISTAISEURA

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

Seuraavat kokoontumiset:
Tiistaiseura 20.11. klo 13 Mirja
Kuismin-Nurmella.

Seurakunnan joulukuun tilai-
suuksiin osallistujat, ottakaa

yhteys puheenjohtajaan kyy-
dityksistä. Jouluviikolla yhtei-
nen jouluateria, tarkemmat tie-
dot puheenjohtajalta.

Vuosikokous 22.1.2008 klo
13 rahastonhoitaja Eila Mylly-
mäellä.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEURAKUNNAN
JOULUJUHLA

Turun seurakunta järjestää 12.
joulukuuta klo 18.00 joulujuh-
lan. Olette kaikki tervetulleita!
Riisipuuro, hyvä mieli ja joulun
traditiot odottavat!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LAPSIPERHEET HEI!

Kiitos kaikille syyskuun lasten-
tapahtumaan osallistuneille!
Toiminta on lähtenyt hyvin
käyntiin, ja on aina mukavaa
nähdä lapsia jumalanpalveluk-
sissa. Tapaamme vielä kerran
tämän vuoden puolella, joului-
sissa merkeissä sunnuntaina
9. joulukuuta. Tuttuun tapaan
osallistumme ensin liturgiaan,
jonka jälkeen kaikki ovat terve-
tulleita seurakuntasalille – tar-
jolla jouluaiheista ohjelmaa ja
pientä syötävää. Tarkempaa tie-
toa on tulossa myöhemmin,
seuraa siis ilmoittelua!

Iloista syksynjatkoa toivottaa
lapsityötoimikunta!
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KONSERTTI
Turun ortodoksisen kirkon kuoro

Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa
(Yliopistonkatu 19, Turku)

KE 14.11. KLO 19

Johtajat: Pasi ja Pekka Torhamo
Solistit: Pasi ja Matti Torhamo

Ohjelmistossa musiikkia kuoron menneiltä
toimintavuosilta, esimerkiksi Pekka Torhamon

säveltämä kantaatti Pyhäin Sergein ja Hermanin
veljeskunnan 100-vuotisjuhlille vuonna 1985.

Ohjelma 7 / 5 €

TERVETULOA!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN TIISTAISEURA

Pj. pastori Ion Durac, puh. 040 516
6741, vpj. Aila Lahtinen, puh. (02)
250 1291

Syksyn ohjelmaa:
●  Ti 23.10. klo 17.30 metropoliitta
Johannes: Ehtoollisyhteys orto-
doksisen kirkon kannalta
●  Ti 6.11. klo 17.30 tiistaiseurailta
●  Ti 20.11. klo 17.30 tiistaiseurailta
●  La 1.12. klo 10–14 joulumyyjäiset
●  Ti 4.12. klo 17.30 metropoliitta
Johannes: aihe avoin
TERVETULOA!



ANALOGI  5/2007

Tu
ru

n
 s

eu
ra

ku
n

n
an

 v
aa

lie
h

d
o

kk
aa

t
VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  VAALIT  -  

mentä vuotta seurakun-
nan valtuustossa sekä
saman verran seurakun-
nanneuvostossa, kirkol-
liskokouksen jäsenten
valitsijamiehenä, seura-
kunnan edustajana
”Karjalaisten hengellis-
ten päivien” toimikun-
nassa Turussa, Turun
”Karjalaisten kesäjuhli-
en” juhlatoimikunnan
puheenjohtajana ja yh-
teyshenkilönä seura-
kuntaan.
- Kiireapulaisena luotta-
mustehtävien toimeen-
panossa varsinkin isä
Petrin aikana.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Kotikaupunkiamme Tur-
kua kehitettäessä on
tärkeää, että seurakun-
tamme tarpeet tiedos-
tetaan ja otetaan huo-
mioon. Olen toiminut 20
vuotta kaupunginval-
tuustossa sekä eri hallin-
tokuntien luottamus-
tehtävissä ja lautamie-
henä. Aktiivisena karja-
laisena uskon, että mi-
nulla on jatkossakin toi-
mivat yhteydet sekä Tu-
run luottamushenkilö-
johtoon ja virkamiehiin
että Turun ja Kaarinan
s e u r a k u n t a y h t y m ä n

● Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko, su 4.11.2007
klo 11.30-12.30, Yliopistonkatu 19, Turku.

● Salon rukoushuone, su 4.11.2007 klo 13.30-14.30,
Uskelankirkkotie 23, Salo.

● Rauman tsasouna, la 10.11.2007 klo 14.00-16.00,
Länsikatu 10, Rauma.

● Kirkkoherranvirasto, ke. 7.11.2007 klo 14.00-18.00,
Yliopistonkatu 19 B, Turku.

● Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko, su 11.11.2007
klo 11.30-13.00, Yliopistonkatu 19, Turku.

2
Mikael
Miikkola, 63
Komentajakapteeni
Turku

OSALLISTUMINEN
Toiminut liki kaksikym-

vastaaviin elimiin.
Kerrotaan, että osaan

organisoida, johtaa, hal-
linnoida ja valvoa tar-
kasti rahakirstuja. Maal-
lisissa asioissa pidän ja-
lat maassa, luotan tosi-
asioihin ja ideoin. Hen-
gellisissä asioissa annan
tukeni kirkkoherralle

3
Maria
Hokkinen, 21
Kielten ja kauppatieteen
opiskelija
Turku

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen 2005-2007, lapsi-
ja perhetyötoimikun-
nan jäsen 2007 alkaen,
kristinoppileirien ohjaa-
ja 2001-2004, Turun kirk-
kokuoron jäsen 2002 al-
kaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen tekemään voita-
vani, jotta lapset ja lapsi-
perheet tuntisivat itsen-
sä tervetulleiksi kirk-
koon ja mukaan seura-
kunnan toimintaan. Lap-
si- ja nuorisotyöhön tu-
lee panostaa jatkossakin
esimerkiksi leirien, ta-
pahtumien ja retkien
muodossa.

4
Marianna
Länne, 42
Muusikko, teol. yo., Turku

OSALLISTUMINEN

Toiminut valtuutettuna
2004-2007 ja Turun kirk-
kokuoron jäsenenä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Rikas ja runsas jumalan-
palveluselämä on tur-
vattava. Samoin pidän
tärkeänä, että palveluk-
sia pystytään jatkossa-
kin toimittamaan eri
kielillä. Myös kuoron toi-
minnan turvaaminen ja
kehittäminen ja sen val-
miuksien lisääminen
ovat oleellinen osa tätä
toimintaa.

Tulen jatkamaan lap-
si- ja perhetyön kehittä-
mistä seurakunnassam-
me. Tärkeää on saada
perheet mukaan toimin-
taan. Lisäksi tarvitsem-
me muitakin toiminta-
muotoja, mm. nuoret,
vanhukset ja maahan-
muuttajat tulisi ottaa
huomioon entistä pa-
remmin.

Seurakunnan tiloista,
kirkoista ja rukoushuo-
neista ja niiden kunnos-
ta on edelleen huoleh-
dittava, ja myös tilojen
käyttöä tulisi kehittää ja
pohtia, miten ne palveli-
sivat seurakuntalaisia
yhä paremmin.

Avoimesti toimivassa
seurakunnassa voi kes-
kustella, esittää toiveita
seurakunnan toimin-
nasta ja antaa tarvittaes-
sa kritiikkiä, jotta parem-
min palvelisimme jo-
kaista.

5
Satu Mikkonen-
Hirvonen, 47
Tutkija / Museovirasto
Turku

OSALLISTUMINEN
Olen toiminut seura-
kunnan valtuustossa yh-
den kauden aiemmin.

MITÄ TEKISIT SEURA-
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Vaalin tulos julkaistaan sunnuntaina 18.11.2007 klo 11.30 liturgian

jälkeen Turun Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa. Vaalin tulos
valitusosoituksineen on nähtävillä seurakunnan virallisella ilmoitus-
taululla 30 päivän ajan viraston aukioloaikoina.

Seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä on viisitoista (15), ja seura-
kunta muodostaa yhden vaalialueen (laki ort. kirkosta 985/2006 54
§). Valtuustoon valitaan viisitoista (15) eniten ääniä saanutta henki-

löä (ort. kirkon kirkkojärjestys 174/2007 81 §).
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalissa on jokaisel-

la äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka vii-

meistään ensimmäisenä vaalipäivänä (4.11.2007) on täyttänyt 18
vuotta. Äänioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa sii-
nä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jä-

seneksi 31.8.2007.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen ääni-

oikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaalialueensa ehdokas-

ta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä (15). Vali-
tuksi tulevat viisitoista (15) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänes-
täjän on tehtävä merkintänsä äänestyslippuun siten, että vaalisalai-

suus säilyy. Äänestäjän on annettava äänestyslippu kokoon taitettu-
na vaalitoimitsijalle leimattavaksi, ja sen jälkeen lippu on laitettava
vaaliuurnaan.

Äänestyslippuun on merkittävä ehdokkaan numero tai numerot.

Äänestyslippu on mitätön, jos (1) siihen on merkitty äänestäjän
nimi, (2) siihen on tehty äänestäjää ja ehdokasta koskeva tai muu asia-
ton merkintä, (3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin tätä seura-

kunnanvaltuuston vaalia varten tarkoitettua lippua tai (4) sitä ei ole
leimattu.

Jos ehdokasta ei ole merkitty äänestyslipun osoittamalla tavalla

tai merkinnästä ei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa, ää-
nestyslippu on siltä osin mitätön.

Turun seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaalit
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läinen, Turku

OSALLISTUMINEN
Kuopion opiskelijaker-
hon sihteeri, Kuopion
kirkkokuoron sihteeri,
Kymenlaakson ortodok-
sisen uskonnon tunti-
opettaja ja lastenkerhon
vetäjä. Turun tiistaiseu-
ran hallituksen jäsen

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Teen parhaani, jotta seu-
rakunnan asiat sujuisivat
joustavasti. Olen ollut
usean ortodoksisen seu-
rakunnan jäsen, ja tuon
esille niitä hyviä puolia,
joita olen kokenut aikai-
semmissa toimissani.
Tuen vähäisillä voimilla-
ni kirkko-kuoron, van-
husten ja nuorten per-
heiden asioita. Minulla
on pitkät ja lämpimät
suhteet kirkkokunnan
papistoon ja hallintoon,
tuon sinne esille Turun
kirkon ja seurakunnan
hyviä puolia.

8
Jorma Oksman, 46
Yrittäjä / teleurakoitsija
Turku

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsen 2005-
2007, kiinteistölauta-
kunnan jäsen 2005 alka-
en, kirkkokuoro 1981 al-
kaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Kuluneella valtuusto-
kaudella on luottamus-
elimissä jouduttu teke-
mään vaikeitakin pää-
töksiä. Luottamuselin-
ten keskinäinen luotta-
mus ja tuki on tärkeää.
Vain keskinäisellä luot-
tamuksella voimme ke-
hittää seurakunnan
henkistä ja taloudellista
hyvinvointia.

12
Eila Sintonen, 61
Makeistyöntekijä, Aura

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin omalta osaltani
auttamaan lapsi- ja dia-
koniatyötä. Molemmat
ovat tärkeitä työmuoto-
ja. Perheitä tulisi roh-
kaista osallistumaan
seurakunnan toimin-
taan mukaan. Diakonia-
työn uudelleen aloitta-
minen on tarpeellista.
Kaikilla iäkkäillä ei ole
mahdollista saada koti-
palveluja edes kaupun-
gissa.

13
Ulla Raula, 48
Terveyden/sairaanhoi-
tajaopiskelija, Rauma

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Koen tärkeäksi etäällä
suurista seurakuntakes-
kuksista olevien seura-
kuntalaisten ortodoksi-
sen identiteetin syven-
tämisen ja ylläpitämi-
sen. Tämä edellyttää yh-
teistyötä pienten ”ha-
jaannuksissa” olevien
kirkon piirissä toimivien
yhteisöjen, seurakunta-
laisten ja kirkon isien,
opettajien ja ohjaajien
välillä.

On tärkeää, että ym-
märrämme, mikä merki-
tys ortodoksisuudella
on meidän omaan elä-
määmme ja miten sen
tulisi näkyä arkipäiväm-
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KUNTASI HYVÄKSI?
Pyrin toimimaan raken-
tavasti eri osa-alueilla
seurakunnan hyväksi.
Seurakunnan asioista
keskeisimpänä pidän ju-
malanpalveluselämää
unohtamatta muuta
seurakunnassa tapahtu-
vaa toimintaa. Valtuus-
ton tulee huolehtia
omalta osaltaan seura-
kunnan hyvästä hallin-
nosta ja vakaasta talou-
desta. Arkeologin koulu-
tuksestani johtuen koen
läheiseksi ja merkittä-
väksi erilaisen kulttuuri-
perinnön vaalimisen
myös seurakunnassa.

6
Juhana Sirén, 30
Järjestelmäasiantuntija
Turku

OSALLISTUMINEN
Oulun ortodoksisen
seurakunnan nuoriso-
työtoimikunnan jäsen v.
2003-2005. Lisäksi luki-
jana Oulussa 2001-2005
ja Turussa vuodesta
2005, kuorossa vuodes-
ta 1997 sekä ponomari-
na 1987-1997.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen toimimaan omien
kykyjeni mukaan seura-
kunnan toiminnan edis-
tämiseksi.

7
Marja-Liisa
Sipakko, 66
Osastonsihteeri, eläke-

9
Anna-Leena
Maunila, 53
Varatuomari, Raisio

OSALLISTUMINEN
Seurakunnanvaltuuston
jäsen vuodesta 1995 ja
seurakunnanneuvoston
jäsen vuodesta 1998, va-
rapuheenjohtajana vuo-
desta 1999. Olen lisäksi
vuosien aikana ollut jä-
senenä erilaisissa seura-
kunnan työryhmissä ja
toimikunnissa sekä mm.
vaalilautakunnan jäse-
nenä. Helsingin Metro-
poliittakunnan Säätiön
hallituksen jäsen vuo-
desta 2001. Kirkollisen
ylioikeuden jäsen/vara-
jäsen (juristi)vuosina
1996-2006. Kirkollishalli-
tuksen nimeämä varajä-
sen kirkon TES:n vuosi-
loma-, palkkaus- ja kou-
lutustyöryhmissä kesä-
kuusta 2007 alkaen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Annettavani valtuustos-
sa ja neuvostossa on
painottunut paljolti
koulutukseni, kokemuk-
seni ja ammattini vuoksi
oikeudellista arviointia
vaativiin asioihin, millä
lienee merkitystä lähin-
nä seurakunnan talou-
den kannalta. Aikomuk-
seni on jatkaa samoilla
linjoilla.

10
Pirkko
Kotiranta, 75

Työterveyshoitaja, Turku

OSALLISTUMINEN
Or todoksiedustajana
Pyhän Henrikin eku-
meenisen taidekappelin
ladyissä.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Annan seurakuntatyö-
hön saamani pitkän ko-
kemuksen ihmissuhde-
työssä sekä myös erilais-
ten järjestöjen johtoteh-
tävien tuoman osaami-
sen, joista on toivotta-
vasti apua seurakunta-
laisten hengellisessä
työskentelyssä, vanhus-
ten työssä sekä ekume-
nian eteenpäin viemi-
sessä.

11
Maritta Helena
Koskinen, 53
Erityisopettaja, Kaarina

OSALLISTUMINEN
Olen ollut Turun seura-
kunnanvaltuuston jäsen
kaksi edellistä kautta.
Toimin apulaisisännöit-
sijänä Turun Pyhän
m a r t t y y r i k e i s a r i n n a
Aleksandran kirkossa.
Olen opetustoimikun-
nan jäsen ja sihteeri. Va-
lamon Ystävät Turun
paikallisosaston sihtee-
rinä olen toiminut vuo-
desta 2001. Olen orto-
doksisen naistyötoimi-
kunnan jäsen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Toimin uskonnonope-
tustyön sekä lapsi- ja
nuorisotyön kehittämi-
seksi. Pyrin tukemaan ja
edistämään seurakun-
nan hengellistä elämää
osallistumalla aktiivises-
ti seurakunnan toimin-
taan ja jumalanpalvelus-
elämään.
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me valinnoissa ja joka-
päiväisessä elämässäm-
me; niiden vaikutukset
näkyvät yhteiskunnas-
sa.

Haluan toimia aktiivi-
sena seurakuntalaisena:
Rauman tiistaiseuran jä-
senenä minulla on edel-
leen mahdollisuus teh-
dä ortodoksista kulttuu-
ria, uskonkäsitystä, eet-
tistä arvomaailmaa ja ih-
miskäsitystä tunnetuksi.
Töissäni ja opiskelussani
terveydenhoitoalalla or-
todoksinen arvomaail-
ma on tuonut uuden
ulottuvuuden ja näkö-
kulman sairauden ja ter-
veyden käsitteisiin, ja
niistä olen myös päässyt
kertomaan eteenpäin.

14
Risto  Terho, 60
IT-konsultti, Raisio

OSALLISTUMINEN
Turun seurakunnassa
olen ollut valtuustossa
useita kausia, neuvos-
tossa yhden kauden ja
kiinteistölautakunnassa
useita kausia.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Pitkäaikaisen kokemuk-
seni ja harkitsevan luon-
teeni ansiosta uskon
pystyväni rakentavaan
ja välittävään yhteistyö-
hön kaikkien seurakun-
nan ja ulkopuolisten
osapuolien kanssa. Pa-
ras osaamisalueeni seu-
rakunnan hallinnon
kannalta on talousasioi-
den tuntemus.

15
Pentti Eresmaa, 72
Kunnanjohtaja, eläkeläi-
nen, Uusikaupunki

OSALLISTUMINEN
Lahden pääkirkon isän-
nöitsijä 2000-2003, Lah-
den seurakunnanval-
tuuston jäsen, varapu-
heenjohtaja kaudella
2002-2004, seurakun-
nanneuvoston jäsen
kaudella 2002-2004.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Seurakunnan hyvin-
vointi pohjautuu toi-
minnan ja hallinnon
sekä henkilökunnan ja
luottamushenkilöiden
yhteistoimintaan sa-
moin kuin alueellisesti
seurakunnan eri aluei-
den tasapuoliseen, yh-
denvertaiseen huomi-
oon ottamiseen toimin-
nassa.

Tahtoisin olla mukana
tässä työssä omassa
seurakunnassani, maal-
likkona vastuuta kanta-
massa ja vaikuttamassa
yhdessä toisten vas-
tuunkantajien kanssa,
keskustellen ja neuvo-
tellen. Painopisteeni ja
korostukseni ovat seura-
kuntatyön edellytysten
luomisessa. Halun edis-
tää seurakunnan hen-
gellistä elämää, luoda ja
varmistaa sille taloudel-
liset ja toiminnalliset
edellytykset.

Korostan seurakun-
nan osa-alueiden yh-
denvertaisuutta. Erityi-
sesti lähellä sydäntäni
ovat ne seurakuntalai-
set, jotka asuvat seura-
kunnan reuna-alueilla.

Seuraavalla valtuusto-
kaudella tulisi vakavasti
pohtia vaalipiirin jaka-
mista kahteen tai kol-
meen vaalialueeseen.

16
Veera Rantanen
(o.s. Halla-aho ), 31
Sairaanhoitaja, Halikko

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Olen kolmen alle koulu-
ikäisen lapsen äiti. Lapsi-
perheiden ja nuorten
asiat ovat lähellä sydän-
täni. Haluan omalta
osaltani olla kehittämäs-
sä seurakunnan perhe-
työtä. Mielestäni on
myös tärkeää, että pää-
töksenteossa on muka-
na edustajia koko seura-
kuntamme alueelta.

17
Olli Forssén, 74
Diplomiekonomi, eläke-
läinen, Salo

OSALLISTUMINEN
Turun seurakunnassa
seurakunnanvaltuuston
jäsen 1980-luvun alku-
puolella, Kiinteistö Oy
Aleksandran rakennus-
toimikunnan puheen-
johtaja, kirkolliskokous-
edustaja 1986-88, seura-
kunnanneuvoston jäsen
2005-2007 ja hiippakun-
taneuvoston jäsen 2007
alkaen.

Hämeenlinnan seura-
kunnan seurakunnanval-
tuuston jäsen 1990-lu-
vulla, Asunto Oy Lampu-
kan rakennustoimikun-
nan puheenjohtaja, var-
sinainen tilintarkastaja

1998 alkaen.
Kirkollishallituksen

pyhäkkötyöryhmän pu-
heenjohtaja 1990-luvul-
la.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Tulen jatkamaan sitä
myönteistä ja rakenta-
vaa yhteistyötä seura-
kunnan taloudellisten ja
henkisten resurssien ke-
hittämiseksi, joka alkoi
nykyisen seurakunnan-
neuvoston jäsenyyteni
aikana.

18
Maher  Moussa, 53
Tulkki-kääntäjä , Lieto

OSALLISTUMINEN
Valtuuston jäsenenä
kolme toimikautta.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Minusta on tärkeää, että
kirkko ja seurakunta säi-
lyvät tärkeänä ja arvok-
kaana osana jokapäi-
väistä elämäämme. Kris-
tilliset arvot on säilytet-
tävä ja kirkon oppeja
kunnioitettava. Kanna-
tan oikeudenmukai-
suutta ja tasapuolisuuta
päätöksenteossa. Tulen
ponnistelemaan näiden
asioiden eteen.

19
Ulla-Maija
Lajunen, 63
Peruskoulun luokan-
opettaja, koulunjohtaja
(eläkkeellä), Turku

OSALLISTUMINEN
Toiminut seurakunnan
hallintoelimissä; neu-
vostossa ja valtuustossa
30 vuotta, ollen myös ko.
hallintoelinten varapu-
heenjohtaja useana
vuonna. Nykyisen val-
tuuston jäsen. Toiminut
Loimaan seudun tiistai-
seuran puheenjohtaja-
na, jossa tehtävässä
edelleen.

MITÄ TEKISIT SEURA-
KUNTASI HYVÄKSI?
Annan seurakuntamme
käyttöön pitkän luotta-
mustoimikauteni tuo-
man kokemuksen ja
osaamiseni. Koska edel-
leen koen tärkeäksi, että
liturginen ja hengelli-
nen työ ulottuu koko
seurakuntamme alueel-
le, tuen seurakuntamme
palkattuja työntekijöitä
heidän niin hengellisten
kuin muidenkin heille
kuuluvien työtehtävien
hoitamisessa. Pyrin luot-
tamustoimissani raken-
tavaan yhteistyöhön
muiden toimijoiden
kanssa päämääränäni
seurakuntamme hen-
gellinen ja aineellinen
(= talous) hyvinvointi.
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Hymyä huuleen
Jeesus ja ihmeet
Ala-astetta käyvä koululainen palasi kotiin ja näyt-
ti uskonnonkoettaan. Yksi kysymys oli niin vaikea,
että se tuotti aikuisellekin päänvaivaa. Se kuului:
Miten Jeesus itse suhtautui tekemiinsä ihmeisiin?

Koululaisen paperissa luki lyhyt ja ytimekäs
vastaus:

- Ihan rauhallisesti.
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Luterilaisen kirkon järjes-
telmä rakennetaan vuo-
sien 2007-2010 aikana ja

otetaan testikäyttöön osassa
seurakuntia vuonna 2009. Tä-
mänhetkisten tavoitteiden
mukaan järjestelmän perus-
osa otetaan käyttöön kaikis-
sa luterilaisissa seurakunnis-
sa vuoden 2010 aikana.

Ortodoksisten seurakun-
tien yhteiseksi jäsenrekisterin
ylläpidon välineeksi otettiin
vuonna 1999 Rauhala-yhtiöi-
den Papinkirja-ohjelmisto.
Ohjelmisto on käytössä myös
noin puolessa luterilaisen kir-
kon seurakunnista. Papinkir-
jalla voidaan hoitaa väestö-
kirjanpidon muutostietojen
lähettäminen seurakunnasta
väestötietojärjestelmään ja
vastaavasti tietojen vastaan-
ottaminen väestötietojärjes-
telmästä. Tietojen välittämi-
nen tapahtuu Kirkkoverkon
kautta. Keskitetyssä jäsenre-
kisterijärjestelmässä seura-
kuntiin jäisivät luku- ja tulos-
tusoikeudet.

Ensimmäinen askel orto-
doksisen keskusrekisterin
käynnistymiselle on kaikkien
seurakuntien, kirkkokunnan
keskusarkiston ja luostarei-
den pääkirjojen ja perheleh-
tien saattaminen sähköiseen
muotoon.  Projektin tavoit-
teena on tehostaa asiakaspal-
velua ja varmistaa arvokkaan
aineiston säilyminen jälkipol-
vien käyttöön.

Luterilaisen kirkon uudis-
tettavaan jäsentietojärjestel-
mään sisältyy uuden, kirkon
omistukseen tulevan ohjel-
miston kehityshanke. Tarkoi-
tus on, että myös ortodoksi-
nen kirkko siirtyy aikanaan
käyttämään ohjelmistoltaan
samaa, mutta erillisenä toimi-
vaa järjestelmää.

Keskitetyn
jäsenrekisterin etuja
Ortodoksisen kirkon keskite-

Kansankirkoille keskitetyt
keskusrekisterit

Ortodoksisen kirkon
kaikkien seurakun-
tien jäsenrekisteri-
asioiden hoito
keskitetään Kuopi-
oon kirkollishallituk-
seen perustettavaan
palvelutoimistoon
vuoden 2009 alusta.
Jatkossa esimerkiksi
virkatodistusten
sekä sukuselvitysten
antamisesta huo-
lehtii palvelutoimis-
to. Myös luterilaisel-
la kirkolla on me-
neillään vastaavan-
lainen hanke, kun
kirkon yhteinen
jäsentietojärjestel-
mä tulee käyttöön
vuonna 2010.

tyn jäsenrekisterin etuna on
muun muassa se, että tiedot
sijaitsevat yhdessä paikassa
ja koko kirkkoa koskeva suun-
nittelu, tilastointi ja rapor-
tointi helpottuvat. Kirkollis-
hallituksen käsityksen mu-
kaan jäsenrekisterin keskittä-
minen vapauttaa sekä aineel-
lisia että henkisiä resursseja
varsinaiseen seurakuntatyö-
hön. Vuoden 2009 alusta lu-
kien on tarkoitus saattaa pää-
tökseen hankkeen edellyttä-
mät valmistelutoimet, kun
seurakuntien, luostareiden ja
keskusarkiston kirkonkirjo-
jenpito keskitetään Kuopion
palvelutoimiston yhteyteen
perustettavaan keskusrekis-
teriin. Mittavimpana toimen-
piteenä keskittämishank-
keen valmistelussa on seura-
kuntien kirkonkirjoihin sisäl-
tyvien jäsenrekisteritietojen
saattaminen sähköiseen
muotoon. Pääkirjojen ja per-
helehtien digitointiprojekti
pyritään käynnistämään tä-
män syksyn kuluessa.

Kirkonkirjojen digitointi
parantaa ja nopeuttaa asia-
kaspalvelua. Kirkkokunnan
kaikkien seurakuntien säh-
köisessä muodossa olevia tie-
toja voi tarkastella keskusre-
kisterin jokaiselta työasemal-
ta, joissa on käytössä myös
ajantasainen Papinkirja-jä-
senrekisteriohjelma. Perhe-
lehtiä ortodoksisissa seura-
kunnissa on noin 114 000,
pääkirjoja 250 ja niissä aukea-
mia noin 65 000. Jotkut seu-
rakunnat ovat jo aikaisemmin
mikrofilmanneet tai digitoi-
neet aineistoaan.

Kirkolliskokouksen
toimeksianto
Ortodoksisen kirkon päätök-
sen taustalla on kirkolliskoko-
uksen toimeksiannosta pe-
rustetun keskittämistyöryh-
män vuonna 2004 jättämä
loppuraportti. Työryhmän ra-

portissa päädyttiin esittä-
mään sekä jäsenrekisterin ja
taloushallinnon osalta täysin
keskitettyä mallia eli seura-
kuntien jäsenrekisterien, kir-
janpidon ja palkanlaskennan
hoitamista perustettavassa
kirkkokunnan palvelutoimis-
tossa. Keskittämistyöryhmän
ehdotuksiin suhtauduttiin
kriittisesti varsinkin Helsingin
hiippakunnan seurakunnissa.

Merkittävät säästöt
Kummankin kirkon jäsenre-
kisterien keskittämishank-
keet tullaan viemään eteen-
päin uusimman teknisen ke-
hityksen mukana, millä saa-
vutetaan kustannussäästöjä
ja -tehokkuutta.

Luterilainen kirkko arvioi
säästöt kymmeniksi miljoo-
niksi euroiksi. Järjestelmän
investointikustannukset ovat
noin viisi miljoonaa euroa.
Käyttöönoton jälkeen kehit-
tämiseen ja ylläpitoon kuluu
arviolta reilu miljoona euroa
vuodessa. Luterilainen kirk-
kohallitus kustantaa järjestel-
män teknisen rakentamisen
ja kehittämisen, seurakunnat
maksavat vain omat laitekus-
tannuksensa. Kymmenessä
vuodessa säästöt nousevat
arviolta 30 miljoonaan eu-
roon. Säästöä kertyy 10 mil-
joonaa euroa teknisistä kus-
tannuksista ja 20 miljoonaa
työmäärän vähentymisenä ja
helpotuksina toiminnassa.
Myös jäsenrekisterin tietotur-
va pystytään järjestämään
yhtenäisesti ja keskitetysti,
mikä vähentää siihen kohdis-
tuvia riskejä ja kustannuksia.

Ortodoksisen kirkon kes-
kusrekisterin käytössä ole-
vasta atk-ohjelmasta ei nyky-
tilaan verrattuna koidu lisä-
kustannuksia. Laiteinvestoin-
teja jouduttaneen tekemään
jonkin verran. Kun keskusre-
kisteri sijoitetaan kirkkokun-
nan keskustaloon, ei myös-
kään kiinteistöstä aiheudu
mainittavia lisäkustannuksia.
Suurimmat kustannukset
syntyvät käynnistysvaiheessa
digitointiprojektista ja lisä-
henkilöstön palkkaamisesta.
Tarkoitus on, että koko pro-
jektin investoinneista vastaa
kirkollishallitus.

■  Analogi
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Sibiun ortodoksinen
kirkko täyttyi
rukoilijoista.

Ekumeeninen patriarkka
Bartolomeos oli kokouksen
yksi pääpuhujista.

Kokousteemojen käsittely
tapahtui yhteisissä
keskusteluissa.

Liturgian jälkeen
jaettiin antidora-
leipää.


