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Kari M. Räntilä (isä Hariton)

Jumala pysähtyi Kauhajoelle

WWW.ORT.FI/ANALOGI    23. LOKAKUUTA 2008

Ajassa
liikkuu

K

Jumalansynnyttäjän
neitseen Marian

TEMPPELIIN TUOMINEN 21.11.

Kirkon tehtävänä on julistaa rakkauden evankeliumia. Näinhän me sanom-
me ja ajattelemme. Yhä useammin kuitenkin kysytään, muuttuuko tämä
käytännön elämässä todeksi? Kysymys on todella oikeutettu.

Tarvitsen nöyrää rukousta, että pystyn toteuttamaan sitä elämässäni.
Toistuvassa rukouksessa voin pyytää, että Jumala lähettäisi enkelit varjelemaan minua ja suojele-
maan minua kaikista näkyväisen ja näkymättömän vihollisen asettamista esteistä. Ja pyytää, että
Jumala armahtaisi minua syntistä!

Isä Leo Huurinainen

auhajoen traagiset tapahtumat ovat hiljentäneet monet pohtimaan, miksi tällaista voi ta-
pahtua suomalaisessa yhteiskunnassa. Myyrmannin pommimiehen sekä Jokelan ja nyt Kau-
hajoen murhaajien on ajateltu toimineen sosiaalisesti syrjäytyneinä sekä reagoineen väki-
valtaisesti ylemmyyden ja vihamielisyyden tunteiden pakottamina valtakulttuuria kohtaan.
Näiden murhamiesten tavoitteena on ehkä ollut puhdistaa ympäristöään kielteisinä pitä-

mistään aineksista. Ajatusmaailmaltaan he toimivat tietyn marginaalisen vihayhteisön arvojen ja ihan-
teiden mukaan. Perinteiselle suomalaiselle yhteiskuntamuodolle nämä teot ovat ongelmallisia senkin
vuoksi, että ideologisesti motivoitunut poliittinen aktivismi on selvässä murrosvaiheessa ja tuottaa
nyt myös tällaista muodoltaan uudenlaista väkivaltaa.

Kirkkona ja kristittyinä kysymme, miksi Jumala sallii tällaiset hirmuteot? Vastauksia on (ainakin)
kahdenlaisia. Me voimme sanoa, ettei näihin koskaan ole selvää tai vain yhtä vastausta, tai sitten saa-
tamme rohjeta ajattelemaan, että Jumalan tahto jollakin oudolla tavalla toteutuu tällaisissakin asioissa.
Ongelman aiheuttaa se, että kristittyinä meidän pitäisi kyetä ajattelemaan myös
jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan. Mutta mitä silloin sanomme kauheasta murha-
teosta, minkä lohdullisen selityksen kykenemme surun keskellä antamaan surma-
tuille ja heidän omaisilleen?

Vastaus voisi nousta näkemyksestämme, että ortodoksinen ajattelu on koko-
naisvaltaista ja ottaa huomioon ihmisen mielen, ruumiin ja elämäntavan. Me pi-
dämme tärkeänä, että ihminen tekee parannuksen kaikessa elämässään, sekä sie-
lussaan että ruumiissaan. Elämäntavan muutos parempaan ja pelastuminen
kulkevat aina rinnakkain, ja uskomme vakaasti, että Jumalan läsnäolo elä-
mänvalinnoissa ohjaa jokaista kirkon jäsentä oikeisiin tekoihin ja ajattelu-
tapaan.

Elämän syvät lainalaisuudet paljastuvat vähittäin, myös ristiriitaiset,
kun niitä tutkitaan Jumalan asioihin puuttumisena. Hän on läsnä siinä,
mitä maailmassa tapahtuu. Ihmisen elämänsuunta on paljolti Jumalan tah-
tomaa, ja hän ohjaa siinä toteutumaan pelastukselle tärkeät asiat. Tästä
näkökulmasta Jokelan tai Kauhajoen surmatyöt eivät ole Jumalan pe-
lastavaa johdatusta, vaan kyse on voimakkaista Jumalan tahdon vastai-
sista toimista, jotka eivät johda tekijäänsä pelastukseen. Sen sijaan sur-
mattujen elämän äkillinen päättyminen kaikessa hirveydessään liittyy
elämän yleisiin lakeihin. Elämällä on aina oma aikansa, ja heidän koh-
dallaan tuo aika pysähtyi. Jumala pysähtyi silloin Kauhajoelle.
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▼

auppiaspariskunnalla, Lauri ja
Anneli Lempiäisellä, yrittäjyys
alkoi vuonna 1970 oman päi-
vittäistavarakaupan perustami-
sella. Kauppa oli Vuoksennis-

■  Anneli on Lappeenrannan
seurakunnan valtuustossa
nyt kolmatta kautta. Tällä
hetkellä hän on valtuuston
varapuheenjohtaja. Hän
toimii myös tiistaiseurassa ja
kiinteistölautakunnassa.

Ikänsä kauppiaana
Imatralla toiminut An-
neli Lempiäinen sa-
noo, että kaupanteon
edellytys on toimeen
tuleminen kaikenlais-
ten ihmisten kanssa.
Hyvällä kauppiaalla
tulee olla palvelualtti-
utta ja nöyryyttä, vaik-
ka nöyristellä ei saa.

Omassa elämässään
hän on kokenut pysäh-
tymisen hetken henki-
lökohtaisesti.

lineitä ollut, mutta kirkkoherra Leo Mer-

ras kävi kerran vuodessa pitämässä pal-
veluksen kotona.

Rautjärven koulussa ei annettu orto-
doksista uskonnonopetusta. He olivat
siellä luterilaisten mukana uskontotun-
neilla. Muita ortodokseja ei siellä ollut
kuin heidän perheensä, mutta ei luterilai-
suus mitään outoakaan ollut.

– Ortodoksisuus oli paremminkin
outoa, hän naurahtaa. He katsoivat meitä
vähän pitkään…

Anneli kävi koulunsa loppuun Raut-
järvellä, jossa he asuivat 1960-luvun al-
kupuolelle asti. Kansakoulun jälkeen hän
lähti suoraan töihin. Silloin oli tavallista,
että melkein kaikki nuoret menivät töi-
hin kauppaan, koska niissä tarvittiin pal-
jon henkilökuntaa.

Haaveet omasta kaupasta

Lauri ja Anneli menivät naimisiin vuon-
na 1966. Heillä oli ollut haaveena jona-
kin päivänä ryhtyä yrittäjiksi. Kun Imat-

K
kan pääkadun varrella, ja siellä myytiin
elintarvikkeita, tekstiilejä, kotimaista la-
sia ja jopa puutarhakeinuja. Anneli sanoo,
että kauppatoiminta on paljon muuttunut
niistä ajoista, ja kaupatkin olivat silloin
aivan toisenlaisia kuin nykyiset ruoka-
kaupat. Henkilökohtaista palvelua oli
enemmän ja tunnelma läheisempi.

Ensimmäisessä kaupassaan he myivät
kuusi vuotta, sen jälkeen he pääsivät puol-
ta suurempaan entisestä parinsadan met-
rin päässä olevaan uuteen K-market Kat-
rilliin. Siinä he toimivat vuoteen 2002 asti.
Parhaimmillaan heillä oli palveluksessaan
muutamia kymmeniä työntekijöitä.

Evakkomatkalaisia

Anneli on syntynyt evakkomatkalla Vii-
tasaarella, missä ei paljon muita ortodok-
seja silloin ollut. Hänen äitinsä on kotoi-
sin Suojärveltä ja isä Rukajärveltä. An-
neli tuumii, että varmaan hänen vanhem-
pansa olivat hyvinkin ortodoksisesti ak-
tiiveja kotona Suojärvellä, mutta seitse-
män lapsen kanssa evakkoon Viitasaarelle
tulo muutti tilanteen.

– Suomessa olemme aina asuneet
kaukana kirkosta. Alkuvuosina matkat
olivat pitkät eikä kulkuvälinettä ollut.
Siksi kirkossa käyminen jäi vähäiseksi.
Mutta ikoni oli kotinurkassa, ja isä kävi
joka ilta ja aamu ikoninurkassa rukoile-
massa.

Sittemmin isän esimerkki ja hänen
rukouksensa ovat kantaneet Annelia vai-
keiden aikojen ylitse. Kirkon rukous tar-
josi myöhemmin lohtua suureen suruun.

Suoraan töihin

Viitasaarelta suurperhe muutti vuonna
1947 Rautjärvelle, kaksikymmentä kilo-
metriä Imatralta pohjoiseen. Kirkko oli
kaukana Lappeenrannassa, eikä kulkuvä-

ran Vuoksenniskalle rakennettiin K-kaup-
pa, heille avautui mahdollisuus päästä
siihen kauppiaiksi.

– Kauppatyö oli kyllä aika mukavaa.
Ei siihen väsynyt, se oli mielenkiintoista
ja tarjosi monenlaista työtä. Ja vaikka
päivät olivat pitkiä, niin työ ei niin rasit-
tanut, koska poikamme Petri ja Ilkka

osallistuivat paljon perheyrityksemme
töihin.

Laskuvuosiakin osui kaupantekoon,
varsinkin laman aikaan 1990-luvun alku-
puolella. Myös se vaikutti taloudelliseen
tulokseen, että pienen päivittäistavara-
kaupan edessä ei ollut ostaville asiakkail-
le kovin paljon pysäköintitilaa.

– Perustaessamme kauppaa 1976 ei
autokanta ollut vielä niin suuri kuin ny-
kyään. Tänne Imatrallekin rakennettiin

Kauppatyö oli kyllä
aika mukavaa. Ei siihen
väsynyt, se oli mielen-
kiintoista…

PERHE TUKENAPERHE TUKENA
“...Oonhan

mie tässä!”
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▼ näitä isoja halleja, mikä tietenkin vei
mukanaan autoilevia asiakkaita.

Suuri murhe ja kuitenkin toivo

Lempiäisten perheeseen kuului vanhem-
pien lisäksi alun alkaen kolme poikaa.
Kuitenkin liikenneonnettomuus vei van-
himman pojan 16-vuotiaana. Tuosta su-
run hetkestä on nyt kaksikymmentäviisi
vuotta. Tänä pitkänä väliaikana miksi-
kysymyksiin ei ole löytynyt vastauksia.

– No, niihin ei ole vastauksia, vaik-
ka lopulta ajattelin, että miksi ei näinkin,
olisihan onnettomuus voinut sattua jol-
lekulle toiselle. Paljon pohdin sitä, miksi
se tapahtui, miksi juuri nyt. Mutta eihän
tällaiseen saa lopullista vastausta.

Anneli kertoo myös, että tapaturman
jälkeen hän alkoi käydä useammin juma-
lanpalveluksissa. Hän tarvitsi lohdutusta
suruunsa. Yhteiset rukoukset helpottivat,
ja toisten kanssa yhdessä oleminen. Hä-
nen uskonnollinen tietoisuutensa myös
avautui.

– Kyllä se avautui. Kuitenkin sen
ensimmäinen alku oli jo kotoa, isän ru-
koillessa lapsuuteni kodin ikoninurkas-
sa. Ennemmin ei vain rohjennut lähteä
kirkkoon mukaan. Lähdin vasta sitten,
kun tuntui, että nyt on pakko mennä ja
on todellinen tarve.

Anneli kuitenkin miettii, että tällai-
sissa hyvin vaikeissa elämäntilanteissa ja
niiden herättämissä kysymyksissä juma-
lausko ei niinkään selitä tapahtunutta kuin
antaa lohdutusta.

– Ortodoksisessa kirjallisuudessa
kuolemaa kuvataan aika valoisaksi asi-
aksi. Äitini oli kuollut ennen poikamme
menehtymistä, ja olin myös ortodoksisis-
ta hautajaisista huomannut, että ne eivät
ole samanlaiset kuin toivottomalta tun-
tuvat luterilaiset hautajaiset. Niissä on
toivo mukana. Ja siinä sitä toivoa näki.

Uskon säilyminen

Vaikeissa tilanteissa oma usko Jumalan

tahtoon ja johdatukseen joutuu koetuk-
selle. Anneli vakuuttaa, että kaiken su-
run ja tuskan kestettyään Jumala on hä-
nelle vieläkin lempeä ja rakastava.

– Kaiken koetun jälkeen minulla oli
vieläkin uskoa jäljellä! Sen säilymistä
auttoi meidän nuorimmainen poikamme,
joka silloin oli vasta vajaan parin vuo-
den ikäinen. Enhän voinut jäädä mureh-
timaan vanhimman poikani menetystä, tai
ei ainakaan näyttää sitä, sillä jos satuin
kesken kaiken itkemään, hän heti huudah-
ti: ”Niin miks’, miks’ sie itket, oonhan
mie tässä!”

– Rukouksia luin silloin yksikseni
useammin, nyt ehkä harvemmin. Kun on
vastoinkäymisiä, niin muistamme hel-
pommin rukouksen. Kun kaikki menee
hyvin, kuljemme vain huolettomasti
eteenpäin.

Luottamustoimissa

Anneli sanoo isä Timo Tynkkysen hou-
kutelleen hänet seurakunnan luottamus-
tehtäviin vuonna 2000. Nyt on kolmas
kausi menossa valtuustossa, ja hän on
Lappeenrannan-Imatran yhteisen valtuus-
ton varapuheenjohtaja. Hän painottaa, että
nykyinen valtuusto on hyvin yhteistyöky-
kyinen. Mutta sen pitää miettiä, mikä on
seurakunnalle tärkeää ja olennaista, mi-
hin kannattaa keskittyä. Tähän liittyen
hänellä on suuri huolenaihekin.

– Nuorten mukaan saaminen seura-
kuntaan on aika vaikeaa. Vaikka kripareil-
la ja leireillä on paljon lapsia ja nuoria, ei
heitä juurikaan näy kirkossa. Nuorilla
perheillä on paljon tekemistä, työstä ja
lapsista huolehtimista, siksi kirkkokaan ei
aina ensimmäiseksi tule mieleen. Tästä
seurakunnalla on kuitenkin suuri vastuu.

■  Isä Hariton

O
on

ha
n 

m
ie

...

■   Lempiäisten
talon täyttävät
taulut ja taide-
esineet.

■  Annelilla ja Laurilla on eläkkeellä aikaa muistella työntäyteisiä vuosia.
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Hengellistä opetusta

Usko
ja terveys

Tampereen kirkkoherra Markku Toivanen
pohtii kirjoituksessaan hengellisen elä-
män ja ruumiillisen terveyden monimut-
kaista suhdetta. Hän korostaa, että ihmi-
sen parantuminen on ortodoksisen näke-
myksen mukaan myös yhteisöllinen ja
kirkon asia.

vankelista Matteuksen kerto-
muksessa (Matt. 9:27–35) Jee-
sus tekee kaksi ihmetekoa. En-
sin hän parantaa kaksi sokeaa ja
sen jälkeen miehen, jonka paha

▼

den parantamista Jeesus kysyy: “Uskot-
teko, että minä voin auttaa teitä?”

Kertomuksen päähenkilöitä vaivasi
ruumiillinen sokeus ja mykkyys. Yhtä
hyvin voimme ymmärtää, että kyse on
sokeudesta ja mykkyydestä myös laajem-

E
henki on tehnyt mykäksi. Ennen sokei-
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Hengellistä opetusta

massa merkityksessä. Jeesuksen kysymys
liittyy ihmisen kamppailuun maailmassa,
jossa hyvyyden rinnalla vaikuttaa pahuus,
hyvien töiden rinnalla ahneus ja oman
edun tavoittelu, kasvun ja uuden elämän
syntymisen rinnalla vaikuttavat rappeu-
tuminen, sairaus ja kuolema. Kaiken tä-
män keskellä Jeesus kysyy myös meiltä:
“Uskotteko, että minä voin auttaa teitä?”

Tullessaan kirkon jäseneksi jokainen
joutuu vastaamaan tähän kysymykseen
lausuessaan uskontunnustuksen. Myös
liturgiassa ennen ehtoolliseen osallistu-

mista koko seurakunta yhdessä vastaa
tähän Jeesuksen esittämään kysymyk-
seen. Kirkossa me siis uskomme, että Jee-
sus voi auttaa meitä parantumaan. Paran-
tuminen on kuitenkin paljon laajempi
asia, kuin vain jostain taudista tai vaivasta
pääseminen. Parantuminen on matka
kohti ihmisen alkuperäistä terveyttä.

Terveys on ruumiin harmoniaa

Suomen Lääkärilehden numerossa 10/
2000 arkkipiispa Johannes kirjoittaa
ortodoksisen perinteen terveysohjeista.
Hän kirjoittaa muun muassa näin: ”Teo-
logisen ja samalla periaatteellisen taus-
tan ortodoksisen kirkon opetukselle ter-
veydestä muodostaa kirkon näkemys
maailmasta, joka ilmenee maailmaa tar-
koittavasta kreikan kielen sanasta ’kos-
mos’. ”

”Kosmos” tarkoittaa kreikan kieles-
sä harmonista järjestystä, mutta myös

“Oletko tehnyt syntiä?
Tule kirkkoon ja

kadu syntejäsi, sillä
kirkossa on lääkäri,

ei tuomaria!”

▼ kaunistusta, kaunista järjestystä. Samaa
alkuperää on meille tuttu sana ”kosme-
tiikka”.

Arkkipiispa Johannes jatkaa: ”Kos-
mosteoria edellyttää Jumalan luomistyön
antaman rakenteen kunnioittamista. Se
merkitsee kaiken sen välttämistä, mikä
oleellisesti rikkoo luonnon järjestystä eli
tasapainoa. Tämä koskee vastaavasti ih-
mistä, jonka elämän tulisi heijastaa har-
monista järjestystä, terveen elämän edel-
lytysten huomioon ottamista.”

Tavallisesti ajattelemme, että terve-
ys on normaali tila ja sairaus siihen tule-
va häiriö tai takaisku. Maailmassa, “pa-
ratiisin” ulkopuolella elävinä ihmisinä me
kuitenkin olemme koko ajan sairaita ja
etsimme parannusta. Sairaus on eroa Ju-
malasta, luodun ihmisen eroa Luojastaan.
Parantuminen edellyttää kääntymistä pa-
rantajan puoleen – alkuperäisen järjestyk-
sen etsimistä elämään.

Terveyden ja sairauden uusi
merkitys

Kirkon tehtävänä on parantaa. Kristus itse
on antanut tämän tehtävän, sillä kirkon
tulee noudattaa Kristuksen itsensä anta-
maa esikuvaa. Pyhä isämme Johannes
Krysostomos (k. 407) sanoo: “Oletko teh-
nyt syntiä? Tule kirkkoon ja kadu synte-
jäsi, sillä kirkossa on lääkäri, ei tuoma-
ria!”

Kirkon jäsenten keskuudessa on
kaikkina aikoina tapahtunut erilaisista
taudeista ja vaivoista parantumista. Mo-
net ovat kokeneet parantumisen rukoil-
lessaan pyhien ikonien edessä. Moni on
saanut kokea esirukouksen voiman.

Kyse ei ole niinkään ihmeistä, vaan
eräästä kirkon parantavan toiminnan ulot-
tuvuudesta. Kun rukoilemme sairastavien
puolesta, emme niinkään rukoile tietyn
yksittäisen oireen tai vaivan helpottumis-
ta, vaan sitä, että kyseinen henkilö voisi
liittää koko elämänsä Kristukseen ja hä-
nen kirkkoonsa. Silloin käsitteet terveys
ja sairaus saavat aivan uuden sisällön.

Se, että joku ei parane vaivastaan,
vaikka hän rukoilee, ei merkitse sitä, että
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Jumala ei kuulisi hänen rukoustaan. Ei
tule myöskään ajatella, että hän olisi jo-
tenkin huonompi rukoilija kuin joku toi-
nen. Johannes Krysostomos neuvoo: “Älä
ole epätoivoinen, jos et saa heti sitä mitä
pyydät; Jumala tahtoo tehdä sinulle
enemmän hyvää sen kautta, että olet kes-
tävä rukouksessa.” Rukoillessamme
“muista Herra sairastavaa palvelijaasi”,
me liitämme hänet Jumalan parantavien
voimien yhteyteen. Jumala yksin tietää,
millaista parantumista asianomainen hen-
kilö tarvitsee, ja milloin on parantumi-
sen oikea hetki.

Parantumisen yhteisöllisyys

Ortodoksisen näkemyksen mukaan pa-
rantuminen on myös yhteisöllinen asia.
Parantuminen on lahja, jonka hyöty koi-
tuu sekä henkilölle itselleen että koko
yhteisölle – siis koko kirkolle. Rukous-
palveluksessa sairastavan puolesta sano-
taan: ”…nosta hänet sairasvuoteesta, tästä
kärsimyksen paikasta, terveenä ja täydel-
lisenä. Anna hänet jälleen seurakunnal-
lesi sinua palvelevana ja sinun tahtoasi
täyttävänä, sillä sinä voit armahtaa ja pe-
lastaa meidät…”

Yhteisö siis rukoilee sairastavan jä-
senensä puolesta, ja yhteisö myös iloit-
see parantumisesta ja sen mukanaan tuo-
masta siunauksesta. Vaivoistaan vapau-
tunut voi jälleen olla mukana vahvista-
massa kirkon liturgista elämää ja palve-
lemista.

Mihin parantuminen johtaa?

Näin voimme lopulta kysyä, mihin paran-
tuminen johtaa? Kristillinen vastaus on
siinä, että kirkon jäsenet pyrkivät jatku-
vasti kohti parannuksen lähdettä, Kristus-
ta. Terveys, minkä Kristus meille antaa,
myös ruumiillinen terveytemme, ei ole
meidän omaa ansiotamme, vaan ennen
kaikkea lahja, joka meidän tulee käyttää
Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme
parhaaksi.

Liittäessämme elämämme Kristuk-
seen ja hänen kirkkoonsa, evankeliumi-
kertomuksen miesten tavoin saamme nä-
kömme takaisin ja pääsemme mykkyy-
destämme ylistämään: “Kunnia olkoon

Sinulle, joka näytit meille valkeuden!”

■  Isä Markku Toivanen

ikään maailmassa ei ole ilmaista. Jopa musiikki, tuo ainee-
ton ääniaaltojen värähtely, helposti kaikkien omaisuudeksi
mielletty abstrakti, maksaa. Yleensä ostamisen kohteena on
levy (musiikkia kuunneltavassa muodossa), tai nuotti (mu-
siikkia graafisessa muodossa). Leijonanosan tästä rahaksi

Kopiokierteiset kanttorit

M
muutetusta musiikista vievät kustantajat. Niiden jälkeen tulevat tekijät, joista
luovuus on peräisin.

Ortodoksinen kirkko ei paljoakaan tekijänoikeuksista puhu. Asiasta on
helppo vaieta, koska tekijänoikeuslaki on kirkkojen puolella. Kaikki juma-
lanpalveluksissa laulettu musiikki on ns. teostovapaata. Tämä tarkoittaa sitä,
ettei seurakuntien tarvitse raportoida jumalanpalveluksissa esitetystä mu-
siikista mitään Teostolle, Säveltäjien Tekijänoikeustoimistolle, joka valvoo
säveltäjien, sanottajien ja sovittajien tekijänoikeuksia. Hyvä kirkolle, huo-
no tekijöille.

Televisioidut ja radioidut jumalanpalvelukset ovat asia erikseen. Mikä-
li Yleisradion lähettämästä radio- tai televisiojumalanpalveluksessa esite-
tään kirkkomusiikkia, jonka tekijänoikeus on vielä voimassa (so. 75 vuotta
tekijän kuolemasta), musiikista pitäisi tehdä raportti. Tällaisissa tilanteissa
maksaja ei ole seurakunta vaan Yleisradio. Mutta kuinka moni raporttia
siltikään laatii?

Eräs toinen, varsin arkipäiväinen esimerkki

Syyttäen osittain kirkkomme olematonta kirkkomusiikkijulkaisutoimintaa
kanttorit ovat ajautuneet kopiokierteeseen. Koska painettua kirkkomusiik-
kimateriaalia ei ole, tai vanha materiaali murenee käsiin, kanttorit kopioi-
vat ohjelmistoa kirkkokuorolaisille kopiokoneella. Eikä heitä käy syyttä-
minen. Niin olen minä itsekin tehnyt, koska vaihtoehtoja ei ole.

Onneksi muutos on jo käsillä! Uunituore kirkkomusiikintoimittaja Ju-

hani Matsi esitteli vastikään kirkkomusiikin julkaisuohjelmansa. Kysees-
sä on laaja paketti, joka kattaa hyvin monenlaista ortodoksista kirkkomu-
siikkia laidasta laitaan. Voimme siis ennustaa OKJ:n (Ortodoksisen kirjalli-
suuden julkaisuneuvoston) kustantavan seuraavan kolmen vuoden aikana
hienon, laillisesti toimitetun ortodoksisen nuottikokoelman kaikkien seura-
kunnan kanttorien ja kirkkokuorojen käyttöön. Toivonkin, että kun nuotti-
paketit ilmestyvät, kanttorit eivät tee sitä, mitä niin monet kuoronjohtajat
tekevät maallisilla markkinoilla: He ostavat yhden laillisen nuotin ja kopi-
oivat sen kuorolaisilleen.

Tekijänoikeus on lempiaiheitani, eikä syyttä; onhan minulla oma leh-
mä ojassa. Kirkkomusiikkia säveltävänä luonnollisena henkilönä minusta
on luonnotonta tekijänoikeuksien alituinen rikkominen. Pitäkäämme siis
kopiokoneen vihreä nappi kurissa ja suunnatkaamme kulku nuottikauppaan!

■  Mikko Sidoroff



ANALOGI 5/200810

MMetropoliitalta

Bysantin kulttuuri elää kirkossa

K irjailija Mika Waltarin syn-
tymän 100-vuotisjuhla on
tuonut suomalaisten tietoi-
suuteen Bysantin ja sen vii-
meiset vuodet. Johannes An-

gelos ja muut Itä-Roomaa käsittelevät
teokset herättävät henkiin myös oman
kirkkomme historiallisia kohtaloita. Nii-
tä Waltari käsitteli loistavalla tavalla.
Ikään kuin aikalaisena hän katseli Kons-
tantinopolin tuhoa.

Ortodokseille Bysantti oli kristillinen
kreikkalainen keisarikunta vuosina 330–
1453. Dimitri Obolensky on kuvannut
sitä ”bysanttilaisena kansainyhteisönä”,
jossa useat eurooppalaiset slaavilaiset
kansat elivät rinnakkain tuhat vuotta.
Tällä monikansallisella Bysantilla on
kaksi kestävää merkityssisältöä.

Sen poliittinen merkitys on erityisesti
siinä, että Bysantti vuosisatojen ajan esti
turkkilaisten pääsyn Eurooppaan. Länsi
pelastui siten islamilaiselta valloituksel-
ta. Nyt 2000-luvulla maailma on toinen.
Patriarkka Bartolomeos tukee aktiivi-
sesti Turkin liittymistä EU:hun.

Kulttuurisesti Bysantti säilytti koko
klassisen kreikkalaisen sivistyksen. Sen
kieli ja ajattelu nojautuivat kreikkalaisiin,
Homerokseen, Platoniin ja Aristotelee-
seen.

Kansainvaellusten jälkeen Bysantti
on edustanut myös roomalaista hengen-
perintöä. Siitä käytettiin nimeä Uusi Roo-
ma. Vielä tänä päivänä patriarkaattimme
nimenä turkkilaisittain on Rum Patrikha-

ne (Rooman patriarkaatti).

Tuoksuja, tunteita

Kirkollamme on Bysantin teologisessa,
askeettisessa ja mystisessä perinnössä
paljon luovuttamatonta rikkautta. Munkki
Serafim ja nunna Kristoduli kirjoittavat
sen hengellisistä aarteista. Hakkaraisen

veljekset Pentti ja Jarmo ovat tuoneet
esiin Bysantin syvällistä sosiaalista ee-
tosta. Arkkipiispa Johannes on tunnet-
tu sen kirkko-oikeudellisen ajattelun asi-
antuntijana. Kuka kirjoittaisi Bysantista
kattavan yleisesityksen suomalaiselle lu-
kijakunnalle?

Johannes Salminen on ytimekkäästi
todennut, miten Bysantin kulttuurin sy-
vällisin valtavirta elää yhä aidosti orto-
doksisessa liturgiassa. Hän on varmasti
oikeassa.

Jumalanpalveluksessamme on tilaa
väreille, tuoksuille, tunteelle, kauneudelle
ja eksotiikalle. Ei ihme, että ortodoksi-
suus kiinnostaa laajasti.

Ehkä kumminkin Bysantin ja idän
kirkon syvin lahja 2000-luvulla on pyhät
ikonit. Ne eivät syntyneet uutena kirkol-
lisena taidemuotona. Ne tarjoavat yhäkin
yhteyden, pääsyn ikonissa kuvatun pyhän
ihmisen kohtaamiseen. Näin ollen ikoni
ei koskaan ole muotokuva vaan jumalal-
lista läsnäoloa. Emme katso kuvaa, vaan
sen läpi. Siksi voimme myös suudella
ikonia.

Bysantissa kannattaa käydä tänäkin
vuonna!

■  Metropoliitta Ambrosius

PS. Kulttuurikeskus Sofiassa on Mika Waltari

-seminaari lauantaina 29.11.

Valamon vanhainkotiyhdistys ry. on käynnistänyt yhteis-
työn Medivire Hoiva Oy:n kanssa vanhainkodin raken-
tamiseksi Valamoon. Palvelukokonaisuuteen kuuluu sekä
palveluasuntoja että ryhmäkoti. Palveluasuntokokonai-
suuteen kuuluu 20 asuntoa, joiden pinta-alat ovat 30–45
m2. Ryhmäkodissa eli tehostetun asumispalvelun yksi-
kössä on huoneet 20 asukkaalle.

Vanhainkodin suunnittelussa keskeistä on ortodok-
sinen henki ja asiakaslähtöisyys, mikä tarkoittaa uskon-
nollisen taustan johdonmukaista huomioon ottamista.
Vanhainkoti rakennetaan puurakenteisista tilaelementeis-
tä Juurikkasalmen länsipuolelle, hiukan luostarin hauta-
usmaasta koilliseen tien itäpuolelle.

Kohteessa on seitsemän toisiinsa niveltyvää yksiker-
roksista rakennusta. Keskellä ovat yhteiset tilat eli ruo-

Valamon vanhainkotihanke toteutumassa

Lisätiedot: Valamon vanhainkotiyhdistyksen pj., isä Ser-

gius Colliander, puh. 045 110 8805, ja Medivire Hoiva Oy:n

tj. Kristiina Hautakangas, puh. 020 581 3003.

kasali, keittiö, toimistotilat, pesula, sauna sekä ryhmä- ja
toimintatila. Yhteistilarakennuksen kummallakin puolella on
kymmenen hengen ryhmäkotirakennus. Uloimmiksi sijoit-
tuvat palveluasuntorakennukset, joita on kaksi kummalla-
kin puolella.

Rakentamispäätös tehdään, kun saadaan varmuutta sii-
tä, että asuntoihin on tulossa asukkaita. Hankeen yksityis-
kohdat tullaan esittämään kahdessa tiedotustilaisuudessa,
toinen Helsingissä 22.10. ja toinen Valamossa 25.10. Täl-
löin on myös mahdollista kommentoida hanketta ja tehdä
alustavia varauksia.
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aahanmuuttajien parissa
tehtävä työ ei ole uusi asia,
vaan kirkossa on aina py-
ritty mahdollisuuksien mu-
kaan palvelemaan seura-

Maahan-
muuttajatyötä
tarvitaan

■  Suomen ortodoksi-
nen kirkko on saanut
uusia haasteita, kun
maahamme on kulu-
neen vuosikymmenen
aikana muuttanut eri
maista runsaasti orto-
doksista uskoa tun-
nustavia ihmisiä, kir-
joittaa kirkkomme
maahanmuuttajatyös-
tä vastaava Joensuun
piispa Arseni.

mään. Kanonisessa mielessä on poikke-
uksellista ja perinteen vastaista, että Mos-
kovan patriarkaatilla on Suomessa seu-
rakuntia. Alkuaan niitä oli vain kaksi,
mutta Neuvostoliiton romahtamisen jäl-
keen on toimintaa laajennettu Vamma-
laan, Turkuun ja Poriin. Syyskuun alussa
Porissa vihittiin käyttöön pyhäkkö, mikä
on selkeä kanoninen loukkaus Suomen
autonomista kirkkoa ja sen myötä Kons-
tantinopolin patriarkaattia kohtaan.

Kaikki seurakuntiin rekisteröitymät-
tömät ortodoksiset maahanmuuttajat ovat
tällä hetkellä potentiaalisia kirkkomme
jäseniä. Mahdollisuus liittyä kirkkoon ja
seurakuntaan on tuotava heidän tietoisuu-
teensa siksi, että kirkon tulee tarjota kris-
tillisten ihanteiden mukaista apua maa-
hanmuuttajille niin hengellisissä kuin
käytännön elämään liittyvissä kysymyk-
sissä. Maahanmuuttajat puolestaan tuo-
vat oman vahvan hengellisen ja kulttuu-
risen panoksensa seurakuntiin. Esimerk-
kinä tästä voisi mainita, että suurimmas-
sa Karjalan hiippakunnan seurakunnassa
on venäläisten osuus kahden prosentin
luokkaa, mutta kirkossa kävijöistä heitä
on peräti kymmenen prosenttia

Resursseja mukautettava

Kirkkomme maahanmuuttajien parissa
tehtävä työ synnyttää monenlaisia haas-
teita ja kysymyksiä. Tarpeet vaihtelevat
suuresti seurakunnasta toiseen, samoin
kuin työntekijöiden ja seurakuntalaisten
asenteet ulkomaalaistaustaisia kohtaan.
Maahanmuuttajilta voimme odottaa in-
tegroitumista, mutta paikallisväestöltä
puolestaan monikulttuurisuuden ja moni-
muotoisuuden sietämistä. Yhtenä keskei-
simpänä ongelmana työn kannalta ovat
resurssit. Monissa seurakunnissa ei ole
maahanmuuttajatyöhön kykenevää papis-
toa. Työ voitaisiin kuitenkin organisoida
tarkastamalla matkapappien ja -kanttori-
en ammatillisia vaatimuksia ja toimipii-
rien sijoittelua tämän hetken tarpeita vas-
taaviksi.

On hämmästyttävää, että eräät seu-
rakuntalaiset kokevat maahanmuuttajien
parissa tehtävän työn muun seurakunta-
työn kanssa kilpailevana toimintana. Aja-
tellaan, että uusien seurakuntalaisten pa-
rissa tehtävä työ jotenkin vähentäisi pai-
kallisten saamia palveluja. Asiahan on
aivan päinvastoin, koska maahanmuutta- ▼

M
kunnan yhteyteen tulleita niin, että he
voisivat kokea olonsa kotoiseksi. Tähän
meitä velvoittavat apostoli Paavalin sa-
nat: ”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juu-
talaista… vaan kaikki ja kaikissa on
Kristus.”(Kol. 3:11)

Maassamme asuu pysyvästi muun
muassa ruotsia, venäjää, kreikkaa, eng-
lantia, romaniaa, serbiaa ja viroa puhu-
via ortodokseja. Myös papistossamme on
jo useita ulkomaalaistaustaisia henkilöi-
tä. Suurin osa maahanmuuttajista on tul-
lut joko avioliiton kautta, paluumuuttaji-
na tai pakolaisina ja vain pieni joukko
työn vuoksi. Heidän lisäkseen on vielä
orientaalisia ortodokseja, joiden kanssa
ortodoksisella kirkolla ei ole virallista eh-
toollisyhteyttä. Heille on kuitenkin hiip-
pakuntapiispojen siunauksella annettu
mahdollisuus osallistua seurakunnissam-

me ehtoolliseen, ja heidän Suomessa vie-
railevien omien pappiensa on sallittu toi-
mittaa kirkkomme tiloissa jumalanpalve-
luksia.

Suurin osa maahanmuuttajista on
kotoisin Venäjältä tai entisen Neuvosto-
liiton alueelta. Suomessa asuu tällä het-
kellä pysyvästi yli 40 000 venäläistä, jois-
ta valtaosa ei kuitenkaan ole kirkkomme
jäseniä. Syitä tähän lienee monia. Ensik-
sikin suurin osa heistä ei ilmeisesti ole
lainkaan kirkollisesti orientoituneita. Toi-
seksi kaikki eivät ole tietoisia Suomen
ortodoksisten seurakuntien toiminnasta.
Kaikki eivät myöskään tiedä ja ymmär-
rä, miten ja minkä vuoksi tulisi rekiste-
röityä seurakunnan jäseneksi, koska vas-
taavaa käytäntöä ei heidän kotimaassaan
ollut. Kolmanneksi pieni osa maahan-
muuttajista haluaa eri syistä pysyä Mos-
kovan patriarkaatin alaisuudessa ja liit-
tyä sen seurakuntiin. Tämä pieni joukko
koostuu käsittääkseni ihmisistä, jotka ei-
vät syvimmältään halua tai kykene koto-
utumaan Suomeen ja sen kirkolliseen elä-

Vastuumme maahanmuuttajista
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jat tuovat seurakuntiin uusia palvelutar-
peita. Synnintunnustuksella käynti, usein
toimitetut rukous- ja muistopalvelukset
sekä pyhäinjäännösten kunnioittaminen
ovat merkittävä osa ortodoksista tapakult-
tuuria monille Itä-Euroopasta muuttaneil-
le. Näiden palvelujen tarjoaminen on tär-
keä osa seurakuntaan integroitumista.
Voidaan myös toivoa, että maahanmuut-
tajien esimerkki innoittaisi paikallisia
ortodokseja pyytämään entistä enemmän
palveluja papistolta.

Tärkeää tiedotus ja opetus

Hyvin merkittävää on järjestää tiedotus-
ta ja opetusta maahanmuuttajille. Tietoa
kirkostamme ja sen seurakuntien tarjoa-
mista palveluista olisi löydyttävä eri kie-
lillä joko painettuna ja/tai internetistä.
Erityisen tärkeää on saattaa maahanmuut-
tajille tiedoksi niiden toimijoiden yhte-
ystiedot, jotka puhuvat eri kieliä. Maa-
hanmuuttajatyöstä vastaaville on myös
tarpeen järjestää koulutusta, koska hei-

▼
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dän on tunnettava kirkollinen ja rajatuin
osin myös maallinen lainsäädäntö, perus-
tiedot eri kulttuurien kohtaamisesta, maa-
hanmuuttajien integroitumisen ongelmis-
ta, sosiaalitaidoista sekä kirkon univer-
saalisuutta ilmentävien perinteiden mo-
ninaisuudesta. Maahanmuuttajille puo-
lestaan on tarpeen järjestää uskonnonope-
tusta, koska he eivät ole muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta saaneet sitä ko-
timaassaan. Tämä puolestaan vaatii joko
oppimateriaalin hankkimista tai tuotta-
mista. Opetusta on jo kyllä järjestetty
Valamon kansanopistossa ja seurakunnis-
sa, mutta sille on edelleen huutava tarve.

■   Piispa Arseni

Tarjoaako kirkkomme turvapaikan?

Timo Ruottinen

Ilmasto Lämpenee. Ruoan hinta nousee.
Kilpailu luonnonvaroista kovenee. Nykyai-
kainen sota koskee siviiliväestöä enemmän
kuin milloinkaan aikaisemmin. Ihmiset
joutuvat lähtemään eri syistä kodeistaan
monenlaisen väkivallan uhkan alla. Euroo-
pan Unioni laajenee mutta samanaikaisesti
sulkee ovia. Eurooppa linnoittautuu. Liturgi-
an toisessa antifonissa laulamme: ”Herra
varjelee muukalaiset, holhoo orvot ja lesket…”
Miten tämä muukalaisista huolehtiminen
näkyy käytännössä meidän seurakunnissam-
me? Asiaa pohtiessaan Timo Ruottinen
haastatteli Analogille neljää asiantuntijaa.
Vastaukset kyseenalaistavat monet itsestään-
selvyydet.

Vastuumme maahanmuuttajista

Pelkään itseni
ja lapseni
puolesta...

Kaikki seurakuntiin
rekisteröitymättömät

ortodoksiset
maahanmuuttajat
ovat potentiaalisia

kirkkomme jäseniä.
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uomen ekumeeninen neuvosto,

seurakunnat ja Maahanmuuttovi-

rasto ovat järjestäneet vuosien

2007–2008 aikana neljä seminaa-

ria, joissa on pohdittu turvapaik-S
katilanteiden opetuksia ja viranomaisyh-

teistyötä. Nyt Tampereella 11. syyskuuta

järjestetyssä ekumeenisessa Asyyli-semi-

naarissa kuultiin maahanmuuttoministe-

ri Astrid Thorsin lisäksi myös turvapai-

kanhakijan oma puheenvuoro, kun omista

kokemuksistaan kertoi kirkosta suojaa

hakenut Irina Lykhatan. Irinan isä mur-

hattiin Venäjällä tämän korruptionvastai-

sen poliittisen toiminnan takia. Kun pai-

kallinen poliisi epäsuorasti mutta vaka-

vasti otettavalla tavalla uhkasi Irinaa ja

erityisesti hänen pienen lapsensa turval-

lisuutta, Irina pakeni poikansa kanssa

maasta. Suomessa hänen turvapaikkaha-

kemuksensa hylättiin, koska Venäjä on

luokiteltu turvalliseksi maaksi.

Euroopan näkökulman keskusteluun

toi Euroopan kirkkojen siirtolaiskomis-

sion pääsihteeri Doris Peschke.

▼

Seminaarissa pohdittiin käytäntöjen

lisäksi periaatteellisia kysymyksiä sekä

Suomen ja EU:n turvapaikkapolitiikan

moraalia. Samalla pohdittiin, onko Suo-

mella ylipäänsä maahanmuuttopolitiik-

kaa ja kyseltiin, mikä on kirkon ääni ti-

lanteessa, jossa ovella on ihmisiä vailla-

virallisia papereita, mutta täynnä toivoa

uudesta elämästä.

Suomen ekumeeninen neuvosto jul-

kaisi vuonna 2007 kirjasen Kirkko tur-

vapaikkana, jonka lähtökohta on, että jos

joku pyytää apua hengenvaaraan vedo-

ten, kristityn seurakunnan velvollisuus on

auttaa häntä. Julkaisu herätti vilkkaan

keskustelun kirkkojen roolista turvapaik-

kakysymyksissä. Monet seurakunnat eri

kirkoissa ovatkin tarjonneet suojaa tur-

vapaikanhakijoille.

Irina Lykhatanin avunpyyntö

Maastamme turvapaikkaa anonut ja kiel-

teisen päätöksen saanut venäläinen Iri-

na Lykhatan haki turvaa luterilaisesta

Tampereen Harjun seurakunnasta. Ana-

logi kysyi kirkkoherra Veli-Pekka Jär-

viseltä tapauksesta.

●  Yllättikö Irinan tapaus seura-

kuntanne?

– Siinä mielessä yllätti, että Irinan ystä-

vä soitti edellisenä päivänä pyytäen ta-

paamista Irinan ja hänen poikansa Mar-

kin Suomesta karkotusuhan tähden. Toi-

saalta olin odottanut ja henkisesti varau-

tunut siihen, että myös Harjun seurakun-

nalta tullaan hakemaan turvaa ja tukea

viimeisenä oljenkortena. On myönnettä-

vä, että tähän odotukseen liittyi myös

pelkoa. Myötätuntoa on helppo osoittaa

etäältä, mutta lähellä se kysyy sitoutumis-

ta. Turvanhakija hakee turvaa, ja hän tie-

tää, ettei selviä yksin. Turvanantajalle se

merkitsee paneutumista, työtä, käytettä-

vissä olemista, myötäelämistä.

●  Oliko seurakunta yksimielinen

toimintatavoista?

– Seurakunnan tuki oli yksimielinen. Tar-

koitan ennen kaikkea seurakuntaneuvos-

toa ja Harjun seurakunnan työyhteisöä.

Seurakuntalaisilta on tullut myös tukea.

Hyvältä tuntuu kun ihmiset kaupassa tai

kirkollisten toimitusten yhteydessä kysy-

vät Irinan ja Markin kuulumisia.

– Olen toki saanut muutamia aggres-

siivisia puhelinsoittoja ja kirjeitä, joissa

on haukuttu ryssät ja pakolaiset ihmis-

kunnan syöväksi ja loisiksi. Suurin osa

■  Pakolaislapset Ana
ja Georgi Georgiasta.
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Maastamme turvapaikkaa anonut
ja kielteisen päätöksen saanut
venäläinen Irina Lykhatan haki
turvaa luterilaisesta Tampereen
Harjun seurakunnasta. Hän oli
yksi Asyyli-seminaarin puhujista.
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▼ heistä lähestyy nimimerkillä ja soittaa

tuntemattomasta numerosta. Minulle se

kertoo, että yhteydenottaja ei haluakaan

kuulla heidän tilanteestaan eikä keskus-

tella.

– Joidenkin kanssa keskustelu voi

taas päätyä hyvin. Harva toivoo pakolai-

sen joutuvan vainotuksi ja uhatuksi. Lä-

hes kaikki ovat lopulta sitä mieltä, että

oikeaa ja aitoa pakolaista tulee auttaa.

– Seurakunnan ei ollut missään vai-

heessa vaikea myöntyä Irinan avunpyyn-

töön. Hänen hätänsä oli se, että hän pel-

käsi lapsensa ja itsensä puolesta. Hänen

toiveensa on antaa Markille mahdollisuus

turvalliseen elämään. Tietenkin “pyysim-

me sisään”. Toinen vaihtoehto olisi ollut

sulkea ovi heti, kun olimme kuulleet, että

Suomen valtio ei myönnä heille suojelua.

Oven sulkeminen ei ollut missään vai-

heessa todellinen vaihtoehto.

● Oliko tämä sinulle  ensimmäi-

nen tapaus? – Olen saanut olla 28 vuot-

ta yhtäjaksoisesti turvapaikanhakijoiden

ja pakolaisten kanssa tekemissä. Heidän

elämänsä on suuri osa koko perheemme

elämää.

– Muutimme vuonna 1980 Jönköpin-

giin, jossa olin saanut siirtolaispapin työn.

Råslättin lähiössä, jossa asuimme, noin

puolet väestä oli maahanmuuttajia. Heistä

osa oli pakolasia. Kirkon alttarille ilmes-

tyi säännöllisesti lahjoja Vietnamin ve-

nepakolaisilta kiitoksena “Ruotsin Juma-

lalle ja sen kristilliselle kansalle”. Meis-

tä tämä voi tuntua hassulta. Pakolaiset

kuitenkin kertoivat, että lähes kaikki val-

tiot tahtoivat kuoria kerman päältä eli

valita nuoret, terveet ja oppineet. Lahjo-

jen tuojat sanoivat: “Me tiesimme, että

meitä ei huoli kukaan, koska olemme in-

valideja, vanhoja tai lapsemme ovat va-

kavasti sairaita. Mutta sitten tapahtui

ihme. Ruotsalaiset tulivat ja valitsivat

meidät juuri siitä syystä, että olimme in-

valideja, suurperheisiä, vanhoja ja sairai-

ta. Ajattelimme, että siinä maassa on pak-

ko olla hyvä uskonto.” Vaikka Ruotsi on

maallistunut valtio, pakolaiset näkivät

pintaa syvemmälle. Arvojen taustalla on

yhtenä vaikuttimena kristinusko.

– Ruotsissa opin sellaisen itsestään-

selvyyden, että rakkaus maksaa. Apua tar-

vitseva ei ole ilmainen. Jos sanomme ra-

kastavamme, joudumme maksamaan sii-

tä. Risti muistuttaa kristittyä, mitä rak-

kaus maksoi ihmistä rakastavalle Vapah-

tajalle.

– Ruotsista jatkoimme Suomen lähe-

tysseuran työntekijöiksi Jordanian lute-

rilaiseen kirkkoon. Käytännöllisesti kat-

soen kaikki seurakunnan jäsenet olivat

palestiinalaispakolaisia. Pakolaisia tuli

Jordaniaan myös Libanonista ja monista

Afrikan maista. Siellä oli Neuvostoliitos-

ta vainoja paenneita kristittyjä ja musli-

meja sekä turvan saaneita Turkissa vai-

nottuja armenialaiskristittyjä. On hyvä

muistaa, että planeettamme 2000-luvun

pakolaisista vain noin puoli prosenttia on

saanut turvapaikan Euroopasta.

– Palasimme Tampereelle vuonna

1990, kun Suomi alkoi raottaa ovia pa-

kolaisille. Työ jatkui maahanmuuttajien

ja pakolaisten parissa. Monille heistä

kirkko – uskontokuntaan katsomatta – on

merkinnyt lähiomaista, kuuntelijaa, tuki-

jaa viranomaisten kanssa turvapaikkapro-

sesseissa.

Ortodoksinen diakoniatyö

Tampereen kirkkoherra Markku Toiva-

nen oli syyskuisen Asyyli-seminaarin

Pakolaisten ja siirtolaisten pidätyskeskus
Lampedusan saarella Italiassa. Keskus
suljettiin heinäkuun lopussa 2007, kunnes
uusi avattiin elokuussa.
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▼

osanottajien joukossa kuulijana. Hän pai-

nottaa, että maahanmuuttajien ja erityi-

sesti pakolaisten tai turvapaikanhakijoi-

den asia on tärkeä ihmisoikeuskysymys.

– Kysymystä ihmisoikeuksista emme

voi kristittyinä ja ortodokseina sivuuttaa

ikään kuin se ei koskisi meitä, isä Mark-

ku sanoo. Hän kuitenkin sanoo, että käy-

tännössä monien pienten seurakuntien

resurssit ovat vaatimattomat.

– Verkottumalla seurakunnat voivat

jakaa kokemuksia keskenään, eikä kaik-

kien tarvitse törmätä samoihin peruson-

gelmiin. Kokemuksia ja ratkaisuvaihto-

ehtoja on jo nyt, ja niitä voidaan luonte-

vasti jakaa ekumeenisessa työryhmässä.

Se, minkä seurakunnan puoleen uhattu tai

vaikeuksiin joutunut henkilö tai perhe

Suomessa kääntyy, voi riippua myös sii-

tä, miten hänen kotimaansa viranomai-

set tai kirkko ovat asioihin suhtautuneet,

ja miten hän on kokenut esimerkiksi kir-

kon tai pappien roolin lähtöympäristös-

sään. Ehkä hän ei ensimmäiseksi hakeu-

dukaan täällä ortodoksisen kirkon seura-

kuntaan, jos hän ei ole saanut tukea ja

turvaa kotona omassa ortodoksisessa seu-

rakunnassaan.

●  Liittyykö tämä mitenkään seu-

rakunnan diakoniatyöhön?

– Turvapaikan hakijat ovat uusi haaste

seurakuntiemme diakoniatyölle. Tämän

haasteen vastaanottaminen tarkoittaa sitä,

että me perehdymme turvapaikanhakijoi-

den tilanteeseen sekä jaamme kokemuk-

sia eri viranomaistahojen ja muiden seu-

rakuntien ja kirkkojen kanssa. Ihan en-

simmäiseksi seurakuntiemme diakonia-

toimikunnat voisivat ottaa oppimateriaa-

likseen Suomen ekumeenisen neuvoston

Kirkko turvapaikkana -ohjeiston.

Arviointia viranomaisten työstä

Rehtori Timo Kekolahti helluntaiseura-

kuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjes-

töstä Fida Internationalista osallistui se-

minaariin yhtenä panelistina. Keskuste-

luun hän heitti karuja tosiasioita sekä kir-

peitä mielipiteitä. Hänen lähtökohtansa

on, että perinteinen suomalainen kunni-

oittaa esivaltaa. Tähän meidät on opetet-

tu jo sukupolvien ajan, ja tapa on syvällä

kansan luonteessa. Raamattukin kehottaa

meitä tähän: ”…joka asettuu esivaltaa

vastaan, se nousee Jumalan säätämystä

vastaan.” (Room. 13:1–3)

– Jos yksilö tai kirkko asettuu maas-

ta käännyttämispäätöksen saaneen turva-

paikanhakijan puolelle ja uskaltaa kriti-

soida viranomaispäätöksiä, onko se esi-

vallan vastustamista tai sen olemassaolon

kyseenalaistamista? Missä vedetään raja

esivallan vastustamiselle?

– Kaikkihan me esimerkiksi ymmär-

rämme, ettei natsi-Saksan esivalta ollut

Jumalasta. Sen koko olemassaolon vas-

tustaminen oli perusteltua. Mutta onko

räikeissä tapauksissa turvapaikanhakijan

puolelle asettumisessa sittenkin kyse vain

lain tulkinnasta ja valtion oman edun ta-

voittelemisen vastustamisesta vai koko

esivallan vastustamisesta?

Turvapaikkapolitiikan
vääristymiä

Maahanmuuttovirasto on nykyään maa-

hanmuuttoministerin toimivaltaan kuulu-

va elin. Aiemmin se toimi sisäasiainmi-

nisteriön alaisuudessa. Tästä Kekolahdel-

la on oma näkemyksensä.

– Siihen aikaan kuulimme jopa sisä-

ministerin suusta vainoharhaisuutta lä-

henteleviä lausuntoja, kuinka maahamme

tulee ulkomailta rikollista ainesta, ja se

meno pitää saada loppumaan. Liekö sii-

nä syy, että laitoksen johtoon asetettiin

kolme poliisitaustaista henkilöä?

– Nykyisen hallituksen tavoite on

tehdä entisestä Ulkomaalaisvirastosta ni-

menmuutoksen myötä avoimuutta ja ih-

misyyttä korostava laitos. Laitosta kui-

tenkin johtaa edelleen sama, kovaa lin-

jaa ajamaan valittu kolmikko. Onko sil-

loin edellytyksiä toimintakulttuurin muu-

tokseen?

Kekolahti toteaa, että yksi oikeuskä-

sityksemme peruskivistä on, että kansa-

lainen on syyllinen vasta, jos rikos pys-

tytään osoittamaan todeksi.

– Turvapaikanhakijan todistustaakka

on nurinkurinen. Häntä pidetään syylli-

senä laittomaan maahantuloon, turvapai-

kanhakuun ilman aiheellista syytä ja val-

heelliseen kertomukseen elämänkohta-

lostaan, mikäli hän ei pysty sitä osoitta-

maan todeksi. Turvapaikanhakija joutuu

pakenemaan maastaan useimmiten ilman

mitään todisteita. Juuri näiden todistei-

den puuttumiseen Maahanmuuttovirasto

tarttuu ja tekee valitettavan usein kieltei-

sen päätöksen.

– Ulkomaalaislaki edellyttää, että tur-

vapaikanhakija on kokenut kotimaassaan

poliittista, uskonnollista tai rotuun perus-

tuvaa vainoa tai on syytä olettaa, että

kotimaahan paluusta seuraa sellaista.

Maahanmuuttovirasto tuottaa tämän täs-

tä päätöksiä, joissa todetaan hakijan ker-

tomus uskottavaksi, mutta hän ei saa silti

turvapaikkaa, koska vainoajana ei ole

valtio vaan rikollinen organisaatio tai

valtiokoneistoa väärin käyttävä virka-

mies, kuten poliisi, armeijan upseeri, oi-

keuslaitoksen edustaja tai poliitikko. Epä-

kohta ilmenee myös eri uskontojen kes-

ken. On maita, missä poliisi tai oikeus-

laitos osaltaan toteuttaa enemmistönä ole-

■  Asyyli-seminaarin panelisteja, vas. Maila-Katriina Tuominen, Arto Satonen, Atanas Aleksovski, Juhani
Huotari, Timo Kekolahti ja Markus Himanen.
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van uskontokunnan harjoittamaa erotte-

levaa sortoa. Mikäli turvapaikkapykälä ei

toteudu kirjaimellisesti, mutta turvapai-

kanhakija tarvitsee suojelua, voi Maahan-

muuttovirasto antaa oleskelupäätöksen

humanitäärisistä syistä. Usein se ei sitä

kuitenkaan tee, Kekolahti sanoo.

Suomi tukahduttaa
maahantuloa

Timo Kekolahti painottaa, että Suomi ja

koko EU pyrkii tukahduttamaan turvapai-

kanhakijoiden maahantulon.

– Dublinin sopimus on yksi suuri syy

siihen, että ollaan yhä lähempänä tällais-

ta tavoitetta. Suomessakin on turvapai-

kanhakijoiden määrä laskenut muutama-

na viime vuotena. Se ei johdu siitä, että

pakolaisia olisi maailmalla vähemmän

vaan siitä, että Baltian maat ovat muka-

lun. Tämä aiheuttaa kolmansissa maissa

työttömyyttä ja kurjuutta.

– Maailman noin kahdestatoista mil-

joonasta oman maansa ulkopuolisesta

pakolaisesta hyväksytään EU:n alueelle

vuosittain vain puoli prosenttia. Tuon lu-

vun pitäisi olla EU:n bruttokansantuote

huomioon ottaen vähintään kaksikym-

menkertainen. EU aiheuttaa – Suomi

mukaan luettuna – pakolaisuutta, mutta

ei ole valmis kantamaan siitä vastuuta.

Maahanmuuttovirasto on yksi tuon vas-

tuun pakenemisen takaaja. Pitäisikö täl-

laista esivaltaa kunnioittaa Raamatussa

mainitulla tavalla?

Päätöksissä epäoikeudenmukai-
suutta

Kekolahti myöntää kuitenkin, ettei kaik-

ki Maahanmuuttoviraston päätöksenteko

ole väärää.

– Todennäköisesti suurin osa päätök-

sistä on oikeita, mutta miksi niin moni

päätös on epäoikeudenmukainen, ristirii-

tainen, sisältää asiavirheitä ja miksi lai-

toksen virkamiehet tekevät niin epätasais-

ta jälkeä? Pahimmillaan yhdessä päätök-

sessä puhutaan samasta asiasta ensin kiel-

teisesti ja toisaalla väitetään aivan jotain

muuta. Päätöksen sivuilla saattaa tulla

eteen jokin väite, josta Maahanmuutto-

viraston oma ja päätöksen tehnyt valmis-

telija on kirjannut puhuttelupöytäkirjaan

täysin eri informaation. Joskus päätökses-

tä paistaa selkeä negatiivinen asenne.

Entä silloin, kun yksi ainoa turvapaikka-

päätös sisältää kymmeniä tällaisia risti-

riitaisuuksia, totuudenvastaisia väitteitä

ja selkeän asenteellisia tulkintoja?

Ilman matkustusasiakirjaa

Juhannuksen alla EU teki päätöksen, että

ilman matkustusasiakirjaa turvapaikkaa

hakeva pakolainen käännytetään. Hän saa

lisäksi viiden vuoden maahantulokiellon

koko EU-alueelle. Kekolahden mielestä

tämä on jo todella rajua.

– Useilla pakolaisilla ei ole olemas-

sa mitään passia. Mitä joku darfurilainen

olisi elämänsä aikana tehnyt passilla?

Mutta sitten on tullut sota, kansanmurha

ja nälkä. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin

pakeneminen. Nyt EU ja Suomi takaavat,

ettei hän saa täältä apua vaan hänet aje-

taan pois eikä viiteen vuoteen kannata

edes yrittää uudelleen. Mutta kotimaa-

hankaan ei voi palata.

Kumpaa on toteltava

Kekolahti kysyykin, kumpaa pitäisi to-

tella enemmän, esivaltaa vai Jumalaa, jos

käännytyspäätöksen saanut pakolainen

tulisi oven taakse. Hän ottaa esimerkiksi

Jeesuksen sanat: ”Rakasta lähimmäistäsi

niin kuin itseäsi.”

– Tässä on kristityn rajanvedon koh-

ta. Mitä minä tekisin, jos olisin tuon dar-

furilaisen kanssa samassa tilanteessa?

Olisiko minua kunnioitettava inhimilli-

senä ja hätää kärsivänä olentona vai ei?

– Pakolaisen auttaminen on yksilöl-

tä kansalaisrohkeutta vaativa teko, ol-

koonkin, että sen perustana on Jumalan

Sana. Se vaatii rohkeutta myös yksittäi-

seltä paikallisseurakunnalta ja jopa kirk-

kokunnalta. Tällainen on jotain muuta,

mitä tämän kansan keskuudessa on totuttu

näkemään. Se vaatii uutta ajattelua myös

kirkoilta.

– Valtionkirkkojen päättäjiä saattaa

sitoa suhde valtioon, jolloin tietyt ns. va-

paiden suuntien toimintamallit voivat aut-

taa löytämään luovia ratkaisuja. Toisaal-

ta vapaat suunnat ovat joutuneet aina puo-

lustamaan paikkaansa. Turvapaikkakysy-

myksissä esivallan toimintaa kritisoiva

pieni uskontokunta tarvitse kuitenkin se-

lustatukea itseään suuremmilta. Eku-

meeninen yhteistyö on luonteva linkki

molemminpuolisen tuen saamiselle ja an-

tamiselle. Siitä on jo kokemusta!

Kirkkojen yhteinen haaste

Suomen ekumeenisen neuvoston pääsih-

teeri, isä Heikki Huttunen sanoo, että

turvaa ja suojaa hakevat ihmiset asetta-

vat meidät tuomiolle siitä, miten suhtau-

dumme heihin.

– Silloin meidät punnitaan, mitä

olemme ihmisinä, mitä olemme kristit-

tyinä. Itsekäs reaktiomme on rakentaa

muureja ja torjua hädänalaiset, kun ve-

rukkeena esitämme kysymyksiä, onko

kyse aidosta pakolaisesta vai sittenkin

elintasopakolaisesta. Kristittyinä meidän

ei kuitenkaan pidä pystyttää ihmiskuntaa

jakavia muureja. Kristus kehottaa meitä

ottamaan kaikki vastaan. Me voimme

kaikissa nähdä Kristuksen kasvot, pie-

nimmässä viattomassa lapsessa yhtä hy-

▼
Vastuumme maahanmuuttajista

na Dublinin järjestelmässä. Siten sen

kautta on vaikeampi päästä Suomeen kuin

aiemmin.

– EU on yhtä aikaa rikas ja ahne. Se

ja jäsenvaltiot ovat itse aiheuttaneet pa-

kolaisuutta: Moni entinen siirtomaa kär-

sii edelleen menneistä ajoista. Entiset siir-

tomaaisännät ja monikansalliset yhtiöt

riistävät globalisaation nimissä yhä en-

tisten alusmaidensa luonnonvaroja. Ku-

vaan on tullut riiston uusia muotoja, ku-

ten ruoan hintaa nostavat geenimuunnel-

lut viljelytuotteet ja biopolttoaineet. EU

maksaa tuotantotukiaisia, pitää yllä kor-

keita tuontitulleja estäen vapaan kilpai-

■  Harjun seurakunnan kirkkoherra Veli-Pekka
Järvinen oli henkisesti varautunut pakolaisten
tuloon.
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vin kuin kurjimmassa kerjäläisessä. Mut-

ta me olemme heikkoja ja syntisiä.

– Mitä meidän siis pitää käytännös-

sä tehdä? Pitää puhua ihmisyyden, ihmis-

arvon puolesta!

Isä Heikki pohtii, että usein kuulee

virheellisesti puhuttavan laittomista maa-

hanmuuttajista.

– Ihmisyys on meille kaikille maail-

man ihmisille samaa alkuperää etnisestä

taustasta, kansalaisuudesta tai syntype-

rästä riippumatta. Silloin ei kukaan ihmi-

nen ole laiton. Hänen tilanteensa voi olla

ristiriidassa joidenkin säädösten kanssa,

mutta ihmisenä hän ei voi olla laiton.

Neuvoston pääsihteerinä isä Heikki

tietää, että pakolaiskysymys ja turvapai-

kanhakijat asettavat meidät ekumeenisen

haasteen eteen.

– Kirkkojen ja meidän kristittyjen tu-

lee nähdä asia yhteisenä, kirkkokuntien

ja valtioiden rajat ylittävänä. Kun kristit-

tyinä kohtaamme muukalaisen hädän,

tehtävästämme tulee kaksitahoinen ja

kaksitasoinen. Meidän on välittömästi

reagoitava todellisen elävän ihmisen to-

delliseen hätään konkreettisesti. Hänet on

otettava suojaan ja vastattava hänen hä-

täänsä.

– Toisarvoista on pohtia, tiedämme-

kö tarpeeksi ihmisen taustoista tai onko

seurakunta sinisilmäinen auttaessaan tun-

temattomia. On parempi tulla huijatuksi

kuin käännyttää ketään ovelta.

– Sitten seuraa ongelmien yhteiskun-

nallinen taso. Kun seurakunnat ovat toi-

mineet, on itse asiassa toteutunut kumpi-

kin vaihe. Ihmistä on voitu todellisuudes-

sa auttaa. Samalla asia on noussut esille

yhteiskunnan ja yhteiskuntien ongelma-

na sekä sitä kautta julkiseen ja poliitti-

seen keskusteluun. On saatu jopa muu-

toksia aikaan viranomaiskäytännöissä.

Suomalaisten usko hallintoon

Isä Heikille on tuttua, että meihin suo-

malaisiin on syvälle juurtunut tietynlai-

nen valtioabsolutismi, usko hallintora-

kenteiden etevämmyyteen. Se tarkoittaa,

että virkamies on aina oikeassa.

– Mutta viranomaispäätösten kyseen-

alaistaminen vahvistaa demokratiaa ja

hallinnon läpinäkyvyyttä, mikä taas edel-

leen parantaa ihmisoikeuksia maassam-

me. Seurakunnat eivät kuitenkaan väitä

olevansa kaikkien alojen asiantuntijoita.

Mutta ne tuntevat hädänalaisen ihmisen

asian. Usein tällaisen henkilön todellinen

tilanne on paremmin tiedossa seurakun-

nassa kuin viranomaisilla, jotka käsitte-

levät asiaa lähinnä kirjallisen aineiston

perusteella. Sitä paitsi kotimaissaan nämä

ihmiset ovat kenties oppineet pelkäämään

viranomaisia ja poliisia. Seurakunnan

suoja taas on antanut rauhallisen mahdol-

lisuuden tuoda esiin asioita, joita muual-

la ei syystä tai toisesta ole voinut kertoa.

Hakijan kokonaistilanne

Turvapaikanhakijoita koskeva laki sanoo,

että hakijan kokonaistilanne pitää ottaa

huomioon. Tästä isä Heikillä on toisen-

laista kokemusta.

– Jos kuitenkin seurakunnassa oleva

tieto sivuutetaan käsittelyssä, ja näinkin

on tapahtunut, ei kokonaistilanne voi

mitenkään tulla tyhjentävästi käsitellyk-

si edes täällä Suomessa olevan tietämyk-

sen valossa, vaikka tunnustaisimme ym-

märrettävät ja ilmiselvät vaikeudet selvit-

tää tasapuolisesti kaikkia yksityiskohtia

lähtömaasta.

Arvioimisen suuri vaikeus

Isä Heikki sanoo, että viranomaistoimin-

nassa on lisäksi yksi suuri aukko.

– Turvapaikkahakemuksen käsittelyn

yhteydessä viranomainen joutuu pohti-

maan, voidaanko henkilölle antaa turva-

paikka, ja samalla punnitsemaan, mitä

todennäköisesti tapahtuu, jos hänet palau-

tetaan kotimaahansa. Viranomainen arvi-

oi turvallisuusuhkan, mutta palautuspää-

töksen jälkeen ei seurata – enkä väitä että

viranomainen aina kohtuudella pystyi-

sikään saamaan seurauksista todellista

tietoa – mikä on palautetun henkilön koh-

talo. Mutta juuri tämä seuranta tuleekin

kirkkojen ekumeeniseksi tehtäväksi nii-

den kansainvälisten yhteyksien avulla,

koska viranomaiset eivät pysty tätä hoi-

tamaan.

Ortodoksien vastuunkanto

– Kyllä meidän ortodoksien pitää kristit-

tyinä yhtä lailla olla valmiina kantamaan

vastuuta jokaisesta ihmisestä kirkkokun-

taan, uskontoon tai kansallisuuteen kat-

somatta, isä Heikki sanoo painokkaasti.

– Monet meidän seurakunnistamme

ovat ottaneet huomaansa Irakin pakolai-

sia, joita on autettu pakolaisleiriltä Suo-

meen ja jotka ovat hakeutuneet ortodok-

sisiin seurakuntiin. Tulevaisuudessa tämä

voi Kaukasuksen kriisin mahdollisesti

pitkittyessä tai jonkin luonnonkatastrofin

seurauksena koskea meitä ortodokseja

laajemminkin, ovathan Abhasian ja Ete-

lä-Ossetian selkkauksen osapuolet kum-

mallakin puolella ortodokseja.

– Romanian kerjäläiset ovat muuten

useimmissa tapauksissa ortodokseja, jo-

ten meillä on erityinen syy kiinnostua ja

tuntea vastuuta myös heidän kohtelus-

taan. Me puhumme mielellämme ihmi-

sestä Jumalan ikonina. Niinpä meidän

tulee nähdä se Jumalan ikoni näissäkin

lähimmäisissämme!  ■

Verkko-osoitteita:
www.migri.fi
www.infopankki.fi/fi-FI
/pakolaiset_ja_turvapaikanhakijat/
www.pakolaisapu.fi
www.pakolaisapu.fi/pakolaisinfo/
yleistietoa_pakolaisuudesta.html

■  Venesiirtolaiset, jotka matkustivat
Lampedusan ohitse, saavat vettä, ruokaa ja
ohjeita UNHCR:n henkilökunnalta.
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masta perehty-

misestään kano-

niseen oikeuteen

metropoliitta Jo-

hannes sanoo,

KIRKON UUDEN LAINSÄÄDÄNNÖN arviointia

Kirkon tuomioistuimet
puuttuvat
Ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö, kirkkolaki ja
kirkkojärjestys, uudistui kokonaisuudessaan vuoden
2007 alusta. Uudistuksen keskeisin tavoite oli vahvistaa
ortodoksisen kirkon itsehallintoa ja supistaa valtion
osuutta kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevassa
päätöksenteossa. Nikean metropoliitta Johannes sanoo,
että uudessa lainsäädännössä on myönteisiä ja kielteisiä
muutoksia kanonisen perinteen kannalta. Vakavimpana
ongelmana hän pitää kirkollisten tuomioistuinten puut-
tumista varsinaisessa kanonisessa mielessä.

– Kun ottaa huomioon,

kuinka tärkeitä periaatteita to-

moksessa on, olisi ollut paikal-

laan, että uudessa kirkkolaissa

olisi mainittu sen kaikkein kes-

keisimmät seikat. Samalla kun

tomos antaa Suomen kirkolle

oikeuden järjestää omat asian-

sa, niin siinä nimenomaan ase-

tetaan ehto, että mikään näin

tehty päätös ei saa olla ristirii-

dassa patriarkaatin noudatta-

man kanonisen käytännön

kanssa. Tämä on niin keskei-

Haastattelu Arimo Nyström

ta ja hallinnosta uutta kirkko-

lakia yksityiskohtaisemmin.

– Tämä lainsäädännön

kahtiajako on hyvin myöntei-

nen uusi vaihe. Tietenkin orto-

doksisen perinteen kannalta

tulisi tavoitteena olla, että val-

tiovallan vahvistamaa lakiteks-

tiä tulisi olla minimaalisen vä-

hän. Ortodoksisen kirkon tra-

ditio ei näet edellytä, että val-

tion viranomaiset tekevät sään-

töjä kirkolle. Jää nähtäväksi,

missä vaiheessa valtiovallan

osuutta voidaan vieläkin rajoit-

taa.

Puutteitakin on

Kirkkolain ensimmäisessä py-

kälässä sanotaan muun muas-

sa, että Suomen kirkko on ka-

nonisessa yhteydessä eku-

meeniseen patriarkaattiin sillä

tavalla kuin patriarkka Mele-

tioksen johtaman Suuren sy-

nodin 6.7.1923 laatima päätös-

kirje (kreikaksi tomos) sen il-

maisee. Metropoliitta Johannes

kaipaisi kohtaan tarkennusta.

O
että häntä oli pitkään kiinnos-

tanut kanoninen ja kirkollisko-

kousten perinne.

– Mitä paremmin ymmär-

sin sen keskeisen aseman or-

todoksisen maailman koossa

pitävänä tekijänä, sitä enem-

män yritin siihen syventyä.

Suomeksi käännetty kreikka-

lainen väitöskirjani yrittää tuo-

da kirkkokansalle keskeistä

tietoa juuri siitä, mitä kanoni-

suuteen kuuluu kirkon piirissä.

Valtiovallan osuus
vähemmälle

Metropoliitta Johannes toteaa,

että kirkkolaki edellyttää vie-

läkin valtion viranomaisten

vahvistamista, kun taas kirkko-

järjestys on kokonaan kirkon

oma asia. Kirkkojärjes-tykses-

sä kirkolliskokous voi antaa

säännöksiä kirkon toiminnas-
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nen asia, että se olisi pitänyt

vielä erikseen mainita jo siitä-

kin syystä, että kirkkomme

näihin asioihin liittyvässä his-

toriassa on esimerkkejä tämän

periaatteen vastaisista päätök-

sistä.

Johannes mainitsee edelli-

sen lisäksi toisenkin tärkeän

mutta kirkkolaista puuttuvan

kohdan, nimittäin piispainko-

kouksen täydentämisen.

– Kirkkolain alussa puhu-

taan vain tomoksesta, mutta ei

tarkemmin sen tärkeistä koh-

dista. Minusta hyvin oleellinen

on myös pykälä 27, jossa sa-

notaan, että piispainkokouksen

täydentämiseksi me voimme

pyytää tarvittaessa ekumeeni-

selta patriarkaatilta lisävoimia.

Ja tomos on tässä kohdin hy-

vin mielenkiintoinen! Siinä

korostetaan, että tällä tavoin

täydennetty piispainkokous on

päätöksissään vastuussa suo-

raan ekumeeniselle patriarkaa-

tille, ei siis Suomen ortodok-

siselle kirkolle. Minä luulen,

että tämäkin tärkeä periaate on

kokonaan tuntematon kirk-

komme piirissä!

– Myös se olisi pitänyt

mainita, että Suomessa kirkol-

lisesti tuomitulla piispalla on

vetoomusoikeus ekumeeni-

seen patriarkaattiin. Nämä ve-

toomusoikeusasiat ja se, että

täydennetty synodi on vas-

tuussa vain patriarkaattiin,

osoittavat hyvin selvästi, että

meidän kanoninen asemamme

vie selvästi suomalaisen lain-

käytön ulko- ja yläpuolelle.

Oikeuskäytäntö
tuhoutunut

Uudessa kirkon lainsäädän-

nössä on siten Johanneksen

mukaan vakavia ongelmia.

– Tässä pitää tuoda vielä

hyvin vahvasti esiin se näkö-

kohta, että tämä uusi kirkkola-

ki on täysin tuhonnut perintei-

sen kirkollisen oikeuskäytän-

nön, sillä meillä ei enää ole ali-

oikeutta eikä ylioikeutta. Piis-

painkokouksella on aikaisem-

paa selvemmin ja konkreetti-

semmin tietty tuomiovalta,

mutta kanonien mukaan perin-

teinen kirkollisten oikeusastei-

den rakenne puuttuu meiltä

kokonaan. Luultavasti olemme

ainoa ortodoksinen kirkko

maailmassa, jolla ei ole kirkol-

lista oikeudenkäyttöä.

Vetoamisoikeuden
puuttuminen

Metropoliitta Johannes pitää

silti hyvänä asiana, että piis-

painkokous on nyt saanut tiet-

tyjä oikeuksia, joita sillä ei ole

ennen ollut papistoon nähden.

Tiettyjä lainkäyttöön liittyviä

asioita voidaankin hoitaa piis-

painkokouksessa, vaikka kir-

kollisen oikeustoiminnan puut-

tuessa siinäkin on vaaransa,

niin kuin hän painottaa. Erityi-

sesti näin on nyt, kun piispain-

kokouksen päätöksistä ei voi-

da kirkollisesti vedota korke-

ampaan oikeusasteeseen.

– Kun meillä ei enää ole

kirkollisia oikeusistuimia, la-

kiin liittyy periaatteellinen on-

gelma. Tietyistä papistoa kos-

kevista päätöksistä voi näet

valittaa maalliseen hallinto-oi-

keuteen, mutta kanonit kieltä-

vät ehdottomasti papistolta ve-

toamisen maallisiin oikeusis-

tuimiin. Siinä on hyvin vahva

ristiriita.

– Tällainen vetoaminen

alkaa jo alimmasta oikeusas-

teesta, koska meillä ei ole kir-

kollista oikeutta. Tämä perus-

▼

■  Metropoliitta Johannes
kotinsa parvekkeella Turussa,
taustalla Vartiovuoren puisto.

MARIA HOKKINEN

tuu yleiseen lainsäädäntöön.

Sen vuoksi uudessa kirkkolais-

sa olisi pitänyt mainita, että

kirkollisista hallintoratkaisuis-

ta ei voi vedota maalliseen tuo-

mioistuimeen. Mutta tieten-

kään ei olisi saanut synnyttää

sellaista tilannetta, että kirkol-

liset oikeusistuimet puuttuvat

kirkosta, koska jo kirkon perin-

teen mukaan pitää olla tällai-

nen vetoamisen mahdollisuus.

Piispojen asema

Piispojen asema on Johannek-

sen mukaan kuitenkin selkiy-

tynyt.

– Kirkkolaissa piispan ase-

ma on kanonisesti nyt oikeam-

pi kuin ennen, ja näin on myös

luostareihin nähden. Piispain-

kokouksen tehtäväksi laki jät-

tää nimenomaan kanonisuuden

noudattamisen valvominen. Se

edellyttäisi piispoilta tietenkin

selvää kanonisen perinteen

tuntemusta, mikä nykytilan-

teessa voi olla ongelmallinen

asia.

Luultavasti
olemme ainoa
ortodoksinen kirkko
maailmassa, jolla ei
ole kirkollista
oikeudenkäyttöä.
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Epätarkkaa lakikieltä

Presidentin ja valtioneuvoston

valtasuhteista Suomen valtiol-

lisessa lainsäädännössä on pit-

kään käyty poliittista keskus-

telua. Perustuslain mukaan

presidentti ja valtioneuvosto

yhdessä hoitavat tiettyjä ulko-

poliittisia asioita. Vastaavan-

laista on kirkon piirissä.

– Puhuttaessa arkkipiispan

asemasta mainitaan, että hän

johtaa kirkkoa yhdessä kirkol-

liskokouksen ja -hallituksen

sekä piispainkokouksen kans-

sa. Laissa jää kuitenkin epäsel-

väksi, mitä tämä ”yhdessä” tar-

Slovakian kirkko) pyysi eku-

meenista patriarkaattia muuta-

mia vuosia sitten vahvistamaan

autokefaalisen eli itsenäisen

asemansa, niin patriarkaatin

yksi ehto oli, että piispanvaa-

lit ovat piispainsynodin asia.

Muutoin sille ei olisi myönnet-

ty autokefaliaa.

Piispan nostama syyte

Metropoliitta Johannes nostaa

myös uudelleen pohdittavaksi

kysymyksen piispan jääviy-

destä omassa asiassaan.

– Jos piispa on saattanut

piispainkokouksen tai kirkol-

tin muutamia, vaikka se ei pe-

rustunutkaan lainsäädäntööm-

me. Me organisoimme tietyin

väliajoin hiippakuntakokouk-

sia, ja ne olivat aluksi hyvinkin

arvostettuja ja suosittuja. Tä-

män uuden hiippakuntaneuvos-

ton merkitys jää nähtäväksi.

Saarnaamista tarvitaan

Jumalanpalveluksissa Johan-

nes on kiinnittänyt huomiota

saarnan puuttumiseen.

– Lainsäädäntö edellyttää,

että liturgiassa on saarna aina-

kin sunnuntaisin ja juhlapäivi-

nä. Minä uskon, että näin

yleensä toimitaankin seura-

kunnissa, mutta toisinaan on

tullut mieleeni, minkä takia

luostareissa tätä periaatetta ei

noudateta eikä valvota. Eikö

muka ymmärretä, että luosta-

riväki yhtä hyvin tarvitsee hen-

gellistä opetusta kuin luostari-

en ulkopuoliset seurakunnat-

kin! Viimeksi käydessäni Lin-

tulassa kysyin nimenomaan,

miten täällä liturgiassa on saar-

nan laita? Sanottiin, ettei niitä

pidetä, ja niin on ilmeisesti

myös Uudessa Valamossa.

– Kun olen viettänyt kir-

kollisia juhla-aikoja Lintulas-

sa, on siellä aina toivottu ope-

tuspuheita minultakin, Johan-

nes jatkaa tähän myhäillen.

Valtuuston luonnollinen
puheenjohtaja

Metropoliitta kokee kirkolli-

seksi uutuudeksi sen, että seu-

rakunnan valtuusto valitsee

itse puheenjohtajansa, ja toisi-

naan valitaan joku muu kuin

kirkkoherra.

– Minä koen tämän erittäin

vaikeaksi ja ongelmalliseksi

kysymykseksi, koska on itses-

tään selvää, että perinteen va-

lossa kirkkoherra on seurakun-

nan esimies. Luottamuselinten

kokoukset liittyvät seurakun-

nan elämään ja ovat siten osa

seurakunnan toimintaa. Silloin

tietysti kirkkoherra on niiden

luonnollinen puheenjohtaja.

– Kukaan ei voi kuiten-

kaan kieltää, etteikö meillä oli-

si ollut joissakin seurakunnis-

sa epäkohtia, joiden korjaami-

nen ei tämän aikaisemman

lainsäädännön puitteissa ole

onnistunut. Siksi olen valmis

myöntämään, että tämä uusi

systeemi on tehnyt mahdolli-

seksi korjata joitakin epäkoh-

tia seurakuntien elämässä,

mutta periaatteessa se on orto-

doksisen kirkon näkemyksen

vastainen.

Kirkkoneuvoksen asema
hiertää

Kirkkoneuvoksen asemasta

päättäminen piispainkokouk-

sessa ja kirkollishallituksessa

on vaikuttanut jo päätöksente-

koon.

– Kyse on lainoppineen

kirkkoneuvoksen asemasta

piispainkokouksessa ja myös

kirkollishallituksessa. Tästä

piispainkokous on ollut eri-

mielinen, ja se on myös py-

säyttänyt tietyn pykälän vah-

vistamisen.

– Uusi lainsäädäntö antaa

kirkkoneuvokselle oikeuden

osallistua ja käyttää puheval-

taa asioissa, jotka liittyvät hä-

nen toimialaansa näissä hallin-

toelimissä. Minusta ortodoksi-

sesti oikea kanoninen systee-

mi olisi ollut mainita laissa

vain siitä, että piispainkokous

tai kirkollishallitus voi pyytää

tarvittaessa lainoppineen kirk-

koneuvoksen lausuntoa asiois-

ta. Mutta se, että hänellä on

säädösten antama oikeus itses-

tään, ei mahdu perinteiseen or-

todoksisen kirkon hallintora-

kenteeseen.

Jos piispa lankeaa

Perinteisesti kanonisessa oi-

keudessa luotetaan piispaan

täysin. Piispa on aina ollut

ikään kuin kirkon luottamus-

▼
KIRKON UUDEN ...

koittaa. Siinä on samanlainen

ongelma kuin Suomen valtiol-

lisessa lainsäädännössä tarkoi-

tettaessa presidentin ja valtio-

neuvoston suhdetta. Kirkko-

laissa pitäisi täsmällisemmin

olla ilmaistuna, mitä ”yhdes-

sä”-sana tässä yhteydessä tar-

koittaa.

Piispanvaalista

Myös kirkolliskokouksen ase-

ma piispanvaalissa (kirkkola-

ki 20 §) herättää metropoliitas-

sa vakavia kysymyksiä.

– Piispanvaalikysymyk-

seen on uudessa laissa tullut

muutamia myönteisiä muutok-

sia. Silti on todettava, että kir-

kolliskokouksen asema piis-

panvaalin yhteydessä on kano-

nisesti hyvin ongelmallinen ja

kyseenalainen. On mielenkiin-

toista, että kun Tsekkoslovaki-

an kirkko (nykyään Tsekin ja

lishallituksen käsiteltäväksi

jonkin pappia koskevan riita-

kysymyksen, niin kirkkomme

tulkinnan mukaan hän on jää-

vi silloin osallistumaan asian

käsittelyyn. Kanoninen periaa-

te on kuitenkin se, että jos piis-

pa on aloittanut jonkin oikeus-

prosessin jotakuta pappia vas-

taan, niin juuri tämä piispa on

nimenomaan oikeutettu käsit-

telemään asiaa. Meidän käy-

täntömme mukaan katsotaan,

ettei hän voi osallistua käsitte-

lyyn. Tämäkin on yksi lain-

käyttömme ongelma.

Hiippakuntaneuvoston
merkitys

Metropoliitta Johannes suhtau-

tuu hyvin myönteisesti hiippa-

kuntaneuvostoihin.

– Minullahan oli aikoinaan

Helsingin metropoliittana hiip-

pakuntaneuvosto, johon nimi-

Kirkon tradition
mukaan kanoninen
oikeus on kirkkoa
koskevissa asioissa
ratkaisevin.

KARI M. RÄNTILÄ

^
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

S

Kieli- ja
kulttuuripääoman
kasvattamiseen

uomessa asuu kansainvälisesti verrattuna edel-
leen vähän ulkomaalaisia. Ortodoksisen kirk-
komme jäsenmäärän kannalta Suomeen muut-
taneet ovat kuitenkin erittäin merkittävä ryh-
mä. Itä-Euroopan maiden maahanmuuttajat

voivat kasvattaa kirkkomme jäsenmäärää lähivuosina
tuhansilla, jopa kymmenillä tuhansilla.

Maahanmuuttajien saamiseksi seurakuntiemme
jäseniksi on syytä aloittaa uusi lähestymistapa. Maahan-
muuttajatyö ei ole kirkossa väliaikainen toimintamuo-
to, vaan pysyvien uusien toiminta- ja vaikutusmahdol-
lisuuksien luomista seurakuntiin.

Maahanmuuttajat muuttavat kirkkoamme itsensä
näköiseksi. Seurakuntamme kasvavat monikielisiksi ja
erilaisiksi. Tulevaisuudessa Suomen ortodoksisen kirkon
seurakunnat muistuttavat Länsi-Euroopan ortodoksi-
seurakuntia: yhdessä puhutaan ja lauletaan pääasiassa
suomea, toisessa kaikuu sekä suomi että kirkkoslaavi ja
kolmannessa suurin osa seurakuntalaisista on ehkä
muita kieliä käyttäviä.

Toinen iso muutos on kirkkorakennuksessa olevan
toiminnan kasvattaminen. Itä-Euroopasta Suomeen
muuttaneet suhtautuvat neuvostoperinteen kokemus-
ten perusteella epäluuloisesti kanslioita ja virastoja
kohtaan. Jumalanpalvelukset

Seurakuntaan liittymistä pitäisi tarjota maahan-
muuttajille mahdollisuutena, jonka avulla he voivat tul-
la mukaan päättämään seurakunnan palveluista. Liit-
tymisen edellyttäminen kasteen tai vihkimisen toimit-
tamiseksi ei ole hyvä tapa. Jos hoidamme ihmiset hy-
vin, he liittyvät vapaaehtoisesti kirkkoomme.

Suomen venäjänkielinen väestö muuttaa lähivuo-
sina monien seurakuntien kielirakennetta. Etelä- ja
Kaakkois-Suomen seurakunnissa voidaan olla kymme-
nen vuoden kuluttua tilanteessa, jolloin enemmistö
seurakuntien jäsenistä on venäjänkielisiä.

Muutokset ovat kirkollemme tervetulleita, ne te-
kevät seurakunnistamme portteja eurooppalaiseen
monikulttuurisuuteen. Näin ortodoksinen kirkko voi
tarjota kodin myös niille suomalaisille, jotka kaipaavat
uskonnolliseen elämäänsä monimuotoisuutta ja kult-
tuurien kohtaamista.

■   Arkkipiispa Leo

mies. Mutta jos piispa sortuu

harhaoppeihin tai muuhun tuo-

mittavaan, miten silloin mene-

tellään? Metropoliitta Johan-

nes hymähtää hymyillen sano-

essaan, että toivottavasti vas-

tauksessa ei tarvitse lähteä sii-

tä, että kaikki piispat ovat ereh-

tyneet yhtä aikaa!

– Tällaisessa tilanteessa

piispainkokouksen niiden jä-

senten, joita ei syytetä harhau-

tumisesta, tulisi kääntyä eku-

meenisen patriarkaatin puo-

leen. He voivat myös tehdä

tuomiopäätöksensä omin voi-

min ja siinä mainita, että pää-

töksestä on vetoomusoikeus

ekumeeniseen patriarkaattiin.

Mutta katson, että tällaiset on-

gelmat pitäisi aina viedä eku-

meeniseen patriarkaattiin. Täl-

lainen menettely olisi pitänyt

mainita kirkkolaissamme.

Kanoninen oikeus
ylimpänä

Usein ajatellaan, että kirkkoon

nähden ja kirkon asioissa ka-

noninen oikeus on kaikkien

muiden lakijärjestelmien ylä-

puolella. Mutta Kuopiossa kir-

kollishallituksessa on asiaa tar-

kasteltu paljon myös siltä kan-

nalta, että Suomen laki on

meille ainoa ohjenuora. Joskus

kirkon piirissä riita-asioissa

vedotaan mieluummin Suo-

men lakiin ja maalliseen tuo-

mioistuimeen kuin kirkolliseen

perinteeseen.

Metropoliitta Johannes on

sitä mieltä, että kirkon traditi-

on mukaan kanoninen oikeus

on kirkkoa koskevissa asiois-

sa ratkaisevin.

– Kun Suomen hallitus on

aikanaan hyväksynyt ja vah-

vistanut edellä mainitun patri-

arkka Meletioksen tomoksen,

niin siinä on samalla hyväksyt-

ty tämä kanonisen oikeuden

ensisijaisuus kirkon kannalta.

Sen mukaisesti pitäisi myös

sitten meilläkin toimia.

On myös herätetty epäilys,

että oikeusoppineet eivät olisi

meillä riittävästi pohtineet ka-

nonisen lain ja valtiollisen lain-

säädännön suhdetta. Kuitenkin

Johanneksen mukaan suoma-

laiset oikeusoppineet ovat ot-

taneet siihen kantaa, erityises-

ti silloin, kun Suomen hallitus

aikoinaan vahvisti tomoksen.

– Silloin tunnustettiin sel-

västi, että tomos liittyy tietyin

osin lainsäädäntöön, joka me-

nee Suomen lainsäädännön yli.

Viron kirkon menettely

Metropoliitta Johannes toivoo,

että suomalaisen kirkkolain ja

-järjestyksen valmistelussa oli-

si menetelty samalla tavoin

kuin Viron kirkossa, kun siel-

lä uudistettiin kirkkoa koske-

va lainsäädäntö joitakin vuosia

sitten. Viron kirkon lakiehdo-

tus näet käännettiin englannik-

si ja lähetettiin lausunnonantoa

ja tarkastusta varten ekumeeni-

seen patriarkaattiin. Patriar-

kaatti halusi muutettavaksi sii-

tä muutaman kohdan. Näin

Viron kirkolliskokous oli sel-

villä siitä, millä tavalla muut-

taen lakiehdotuksesta voitiin

tehdä kanonisesti pätevä pää-

tös, joka on lisäksi ekumeeni-

sen patriarkaatin käytännön

mukainen.

– Meillä tämä sivuutettiin

täydellisesti. Minä voin todeta

myös sen, että oman kirkkom-

me kirkkolain ja kirkkojärjes-

tyksen valmistelut olivat työ-

ryhmällä, joka kenties olisi

voinut kuulla kommenttejani

kanonisen oikeuden tietynlai-

sena tuntijana, hän sanoo miet-

teliäänä.

– Rohkenen vielä mainita,

että patriarkaattimme aikoi-

naan jakoi kanonista oikeutta

käsittelevän kreikkalaisen väi-

töskirjani kaikille edustajilleen

eräänlaiseksi apuvälineeksi

Suuren synodin valmisteluun

liittyvissä dialogeissa.

■    Tekstin toimitus

isä Hariton
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sä Leo Huurinainen istuu työ-

pöytänsä takana Helsingin kirkko-

herran työhuoneessa. Avoimista ik-

kunoista kuuluu liikenteen ääniä

Liisankadulta, haastattelupäivä on

■  Isä Leo Huurinainen on
syntynyt vuonna 1952 ja vihitty
papiksi vuonna 1976. Vuodesta
1980 hän on hoitanut Haminan
kirkkoherran tehtäviä. Sen
ohessa hän toimii johtavana
ortodoksisena sotilaspappina
pääesikunnassa. Isä Leolla on
kaksi aikuista lasta ja kaksi
lastenlasta.

Haminan kirkkoher-
ra Leo Huurinainen
on hoitanut kesä-
kuun 6. päivästä al-
kaen kirkkoherran
tehtäviä Helsingin
seurakunnassa. Työ-
rupeama jatkuu vuo-
den loppuun. Hän
on tämän vuoden
myös Analogin jul-
kaisuneuvoston pu-
heenjohtaja.

todella. Eri tahoilta sai kuulla erilaisia ”to-

siasioita”, ja hurjimmat huhut antoivat

ymmärtää, ettei isä Veikko enää saisi toi-

mia pappina lainkaan. Seurakunta kyllä

julkaisi tiedotteita, mutta niitäkin luettiin

ilmeisesti melko tavalla itse tulkiten.

Syyllisiä etsittiin, syyllisiä löydettiin, ja

vikapääksi on yritetty myös piispan työ-

tehtävään kutsumaa isä Leoa.

– Koko tilanne on ikään kuin henki-

löitynyt työtehtävien hoitajaan, isä Leo to-

teaa.

– En voi olla muistamatta takavuosi-

en tapahtumia, kun silloinen arkkipiispa

joutui hoitamaan Viron kirkkoa. Syylli-

seksi hänetkin leimattiin, eikä leima vuo-

sien myötä ole oikein liuennut.

Isä Leo myöntää, että näinhän se

yleensä menee. Hän kuitenkin lisää, että

ensisijaisesti on saanut asiallista ja kan-

nustavaa palautetta.

– Pääsääntöisesti on suhtauduttu erit-

täin myönteisesti, niin että on ollut help-

po tehdä työtä”, hän sanoo.

– Joskin ikävät ja aggressiiviset vas-

taheitot ovat tietysti mielessä myös…

Isä Leolla ei ollut runsaasti miettimis-

aikaa, kun metropoliitta Ambrosius otti

yhteyttä ja tiedusteli, olisiko hän käytet-

tävissä Helsingin kirkkoherran tehtävien

hoitajana.

– Tunnissa ei paljon ennätä miettiä,

isä Leo toteaa. Tuolloin neuvoteltiin teh-

tävien hoidosta elokuun loppuun saakka.

– Minä sitten suostuin, hän sanoo tyy-

nesti.

Mietin, että pappien kaiketi on olta-

va kuuliaisia piispoilleen…

Kokonaiskuva puuttuu

Uppo-outo Helsingin seurakunta ei isä

Leolle ollut, sillä piirivalvojana hän osal-

listui Helsingin seurakunnan tarkastuk-

seen viitisen vuotta sitten. Sanoo jo sil-

loin keskustelleensa joistakin asioista lä-

I
lämmin ja aurinkoinen, vaikka kesä on

enemmänkin tarjonnut sadepäiviä. Ele-

tään Jumalanäidin paastoa ja valmistau-

dutaan seurakunnan pääkirkon, Uspens-

kin katedraalin, praasniekkaan ja 140-

vuotisjuhlaan.

Miettimisaikaa tunti

Isä Leo tuli omasta seurakunnastaan var-

sin vaikeaan paikkaan.

Helsingissä oli kuohunut ja rytissyt

niin, että mediakin innostui: seurakunnan

tilannetta on käsitelty varsin laajasti val-

talehdissä ja televisiossa, eikä vähiten in-

ternetin keskustelupalstoilla. Ongelmallis-

ta oli ulkopuolisen mielestä vain se, ettei

oikein osannut hahmottaa, mitä tapahtuu

Kärsivällisyys
on tärkeää



ANALOGI 5/2008 23

hinnä luottamushenkilöiden kanssa.

– Netistä olen lukenut seurakunnan

sivuilta seurakunnanvaltuuston pöytäkir-

joja, vaikkakaan en ihan säännöllisesti”,

hän kertoo.

– Jos niitä lukee, niin saahan niistä

jonkinnäköisen kuvan…

Myös toisen työnsä vuoksi isä Leo

joutuu usein käymään Helsingissä, hän

toimii johtavana ortodoksisena sotilaspap-

pina pääesikunnassa.

– En sitä mitenkään halunnut, mutta

tuttujen ihmisten kanssa tulee aina kes-

kustelua asioista, ja sitä kautta kuulin

myös jotakin seurakunnan tilanteesta.

Hän sanoo kuitenkin, ettei hänellä ol-

lut ennakkoon minkäänlaista kokonaisku-

vaa.

– Eikä ole vieläkään, hän myöntää ja

lisää: – Tuskinpa sitä on kenelläkään…

Sitoutunutta työtä

Hän sanoo tunteneensa suurta surua ja

myötätuntoa isä Veikkoa kohtaan ottaes-

saan tehtävän vastaan.

– Tämä on todella ikävä tilanne, kun

joutuu tulemaan ikään kuin kollegan teh-

tävien hoitajaksi. Tämä ei siis ole helppo

tehtävä, kun asiaa tarkastelee siltä kan-

nalta. Meillähän täytyy olla lojaalisuus

pappien kesken, mutta tunnen lojaalisuut-

ta kaikkia pappeja kohtaan. Joka tapauk-

sessa täytyy ymmärtää, että kun tehtävä

on annettu, se on hoidettava.

Hän myöntää, että muutosvastaisuut-

ta on jonkin verran ollut, hän kertoo ai-

van yllättävistäkin reaktioista.

– Osittain ne toki ymmärränkin, kos-

ka jokainen katsoo asiaa vähän eri kantil-

ta, papit, hengellisen työn tekijät ja sitten

seurakuntalaiset. Mutta tiedän hyvin pal-

jon olevan aivan tunteiden tasolla, kun ei

siis jakseta ymmärtää tosiasioita. Tiedän

myös, että luottamushenkilöillä on ollut

päätöksiä ja sopimuksia tehdessään iso

vastuu, ja he ovat toimineet vastuuntun-

toisesti, tehneet työtään sitoutuneesti, ja

myös sitä kunnioitan. Tiedänhän minä,

että nykyään on vaikea saada luottamus-

henkilöitä seurakuntaan ja toimielimiin.

Hän ei halua ottaa kantaa seurakun-

nan tapahtumien syihin, koska katsoo, et-

tei se ole hänen asiansa eikä hänen työ-

tehtäviinsä liioin kuulu pohtia, olisiko jol-

lakin tavalla voitu välttää tapahtunut.

– Mutta monta kipupistettä on, hän

sanoo vähän murheellisena. – Todella

monta. Miksi niitä ruveta peittelemään,

niitä on niin paljon.

Käytännön teologiaa

Hän ei tee mitään pitkän aikavälin suun-

nitelmia, ei muutoksia muutosten takia;

hänellä on lyhyt työrupeama, kuten hän

sanoo, ja hän pyrkii hoitamaan sen niin

hyvin kuin mahdollista. Hän myöntää, että

joutuu olemaan puheissaan varovainen.

– Sanonpa juu tai jaa, niin jonkun

mielestä se on jotakin aivan muuta. Tämä

on tosi vaikeaa. Mutta koko ajan toivon

kaikilta osapuolilta malttia, semmoista

kristillistä perushyvettä, kärsivällisyyttä.

Ja vielä senkin jälkeen kärsivällisyyttä.

Hän korostaa, että seurakunnassa tar-

vitaan nyt kristillistä nöyryyttä ja ruko-

usta.

– Yhden palveluksen aikana jokaises-

sa seurakunnan kirkossa pyydetään kym-

meniä kertoja ”tapahtukoon sinun tahto-

si”. Siihen meidän pitää myös sitoutua.

Itse luotan yhä enemmän siihen.

Hän kertoo lyhyesti, että jos hänen

omassa elämässään olisi tapahtunut hänen

oma tahtonsa, ei hän tällä paikalla istuisi,

eipä papin viitassakaan kulkisi, tekisi jo-

takin aivan muuta…

– Mutta kun olin kutsuun vastannut,

ja se viimeinen vastaus on pappisvihki-

myksessä, niin silloin päätin, että teen tä-

män työn niin hyvin kuin osaan, niine

heikkouksineni, jotka minulla on, kuten

kaikilla ihmisillä on omansa.

Katsoo minuun pitkään, tämä isä Leo,

kun olen rohjennut miettiä, että jos liene-

vät tyhjiä sanoja ne kaikki ”tapahtukoon

sinun tahtosi” –rukoukset… Sanoo sitten:

– Oman elämäni kautta minun on

helppo sanoa sinulle, että ei se ole vain

tyhjiä sanoja…

Ja nauraa, ettei teologisesti rupea asi-

aa perustelemaan, käytännön mies kun

enemmänkin on.

Uskovaisena on kiva olla

Edessä on Uspenskin praasniekka,

katedraalin 140-vuotisjuhla. Jokaisella

temppelillä on vuosittain juhlansa, ja vuo-

sittain isä Leo on valmistautunut oman

kirkkonsa praasniekkaan. Tämänvuotinen

juhla Helsingissä poikkeaa aikaisemmis-

ta ainakin siinä, että valmistautumisaikaa

ei ole ollut liiemmälti.

– Keskitymme nyt olennaisimpaan eli

jumalanpalveluksiin”, hän toteaa.

– Käytännön toimenpiteistä voisi

mainita, että olen mahdollistanut kaikki-

en seurakunnan työntekijöiden osallistu-

misen juhlaan.

Juhlapäivänä nimittäin kaikki seura-

kunnan toimistot ovat kiinni, ja kaikilla

työntekijöillä on siten mahdollisuus tulla

mukaan.

– Toisenlaisenkin valinnan tietysti voi

tehdä”, isä Leo sanoo.

– Mutta ulkonaiset edellytykset osal-

listumiselle on.

Hän kertoo joidenkin kummeksuneen

menettelyä, mutta huomauttaa:

– Eipähän sitä ihmetellä, että vappu

on palkallinen vapaapäivä!

Hän haluaa viestittää sitä tosiasiaa,

että kirkon perimmäinen tehtävä on sie-

lujen pelastaminen.

– Valitettavasti se tuntuu joskus meil-

tä unohtuvan. Tietenkin ulkonaiset puit-

teet, kuten kauniit kirkot, kuuluvat asiaan,

mutta lähtökohta on, että meidän sielum-

me pelastuvat. Että elämä jatkuu iankaik-

kisuudessa.

Niinpä ymmärtääkin, miksi isä Leo

eniten Helsingin seurakunnassa iloitsee

rukoilijoiden runsaudesta palveluksissa:

– Ei minua enää sillä tavalla kosketa

palveleminen isossa katedraalissa, mutta

jokainen tuohus, jonka näen kirkossa, se

minua ilahduttaa!”

Hän miettii:

– Emmehän me elä missään paratii-

sissa, mutta tästä kristillisestä uskosta

meidän pitäisi löytää myös ilo! Lapsille

olen tänäkin kesänä sanonut parilla leiri-

vierailulla, että uskovaisena oleminen on

tosi kivaa!

Naurahtaa, kun muistaa:

– Eräs pappi sanoi minulle, että ei-

hän uskovaisuus pelkästään sitä ole, että

päätä hakataan kirkonlattiaan…

■  Teksti ja kuva: Hellevi Matihalti

Uspenskin katedraali
on Helsingin
seurakunnan
pääkirkko. Jäseniä
seurakunnassa on
lähes 19 000.
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okakuun 26. päivänä ortodoksi-

nen kirkko viettää pyhän suu-

marttyyrin Demetrios Mirhan-

vuodattajan muistoa. Pyhä De-

metrios sai surmansa vuonna 305

Isä Aarne Ylä-Jussila pohtii kirkon marttyyrien
jättämää uskonperintöä. Hänen mukaansa kirkko
kunnioittaa marttyyrien muistoa, sillä he ovat
meille esimerkkinä rohkeasta uskosta ja syvästä
rakkaudesta Kristukseen.

Sana marttyyri tulee kreikan sanasta

martys, joka tarkoittaa todistajaa. Kristil-

lisessä kielenkäytössä marttyyrilla tarkoi-

tetaan erityisesti veritodistajaa eli ihmis-

tä, joka on kärsinyt kuoleman uskonsa täh-

den. Suurmarttyyreiksi kutsutaan niitä ih-

misiä, jotka ennen marttyyrikuolemaansa

joutuivat hyvin paljon kärsimään sen

vuoksi, että olivat Kristuksen seuraajia.

Pappismarttyyrit olivat marttyyreina kuol-

leita papiston jäseniä. Neitsytmarttyyreiksi

nimitetään neitsyinä surmansa saaneita

naismarttyyreja. Tunnustajiksi kutsutaan

niitä ihmisiä, jotka kärsivät uskonsa täh-

den, mutta joita ei kuitenkaan surmattu.

Varhaiskirkon marttyyrit

Kristityt joutuivat kokemaan vainoa usta-

monien muidenkin näissä vainoissa kuol-

leiden marttyyrien muistopäiviä. Laajalti

tunnettuja ja kunnioitettuja ovat muun mu-

assa suurmarttyyrit Katariina (24.11.),

Barbara (4.12.) ja Anastasia (22.12.), neit-

sytmarttyyri Lucia (13.12.) sekä marttyy-

ri Sebastianus (18.12.).

L
keisari Diocletianuksen ajan suurissa vai-

noissa. Marras- ja joulukuun aikana on

ANALOGI 5/2008

Pyhien marttyyrien
perintö
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suvaitsevaisesti niin kauan, kuin sitä pi-
dettiin yhtenä juutalaisuuden haarana.
Suhtautuminen kuitenkin muuttui, kun
kristinusko nousi tietoisuuteen omana us-
kontonaan. Epäluuloja kristittyjä kohtaan
aiheutti myös heidän pasifisminsa. Salai-
nen ehtoollisen vietto herätti myös huhu-
ja kannibalismista. Myös orjien suuri mää-
rä kristittyjen kokoontumisissa synnytti
epäilyjä.

Marttyyriaikojen muisto

Ensimmäiset suuret vainot koettiin keisa-
ri Neron aikana 60-luvun alkupuolella,
joissa muun muassa apostolit Pietari ja
Paavali saivat surmansa. Sortotoimet oli-
vat kuitenkin useimmiten paikallisia ja
lyhytaikaisia. Laajimmat vainot toteutet-
tiin keisari Deciuksen aikana 200-luvun
puolivälissä ja keisari Diocletianuksen
hallituskaudella 300-luvun alussa. Vainot
eivät kuitenkaan pystyneet musertamaan
kristittyjä, vaan heidän lukumääränsä kas-

voi vainoista huolimatta tai jopa niiden
ansiosta, sillä marttyyrien rohkeus teki
moniin ihmisiin niin suuren vaikutuksen,
että nämä juuri siksi kiinnostuivat kristin-
uskosta. Karthagolainen kirkkoisä Tertul-
lianus kuvasikin marttyyrien verta kirkon
siemeneksi, josta kristityt kasvavat. Vai-
not päättyivät keisari Konstantinuksen
valtaannousun myötä, ja vuonna 313 kris-
tityt saivat luvan harjoittaa vapaasti uskon-
toaan.

Marttyyrit olivat Kristuksen esimer-
killisiä todistajia, joiden muistoa ei pääs-
tetty unohtumaan. Heidän elämästään ja
erityisesti heidän kärsimyksistään laadit-
tiin kirjoituksia, joita luettiin sekä yksityi-
sesti että kristittyjen kokouksissa. Heidän
esirukouksiinsa turvauduttiin ja heidän
maallisia jäännöksiään, reliikkejä, alettiin
kunnioittaa, sillä uskottiin, että Jumalan
pyhyys vaikutti niiden kautta. Marttyyri-
en kuolinpäivät talletettiin kalenteriin, ja
noina päivinä alettiin toimittaa muistoli-
turgioita, jotka Roomassa tapahtuivat ka-

Kuvat vas.

Pappis-
marttyyri
ylidiakoni
Laurentius

Marttyyri ja
parantaja
Panteleimon

Suurmarttyyri
Katariina

konsa vuoksi jo alkuseurakunnan ajoista
alkaen. Juutalaisten uskonnolliset johtajat
tunsivat vihamielisyyttä kristittyjä koh-
taan, koska nämä pitivät Jeesusta Messi-
aana ja Jumalan Poikana, mikä juutalais-
ten mielestä oli jumalanpilkkaa. Uudessa
testamentissa mainitaan nimeltä vain kol-
me kristittyä marttyyria. Ensimmäisenä
marttyyrina surmansa sai diakoni Ste-
fanos, jonka juutalaiset kivittivät kuoliaak-
si. Apostolien teoissa kerrotaan myös,
kuinka kuningas Herodes Agrippa I ryh-
tyi vainoamaan kristittyjä ja mestautti
apostoli Jaakobin. Ilmestyskirjassa maini-
taan vielä marttyyri Antipas, joka kirkon
perimätiedon mukaan oli Pergamonin piis-
pa ja sai surmansa keisari Domitianuksen
aikaisissa vainoissa vuonna 92.

Rooman valtakunta oli uskonnollisesti
moniarvoinen. Erilaisia uskontoja suvait-
tiin eikä ihmisiä vainottu, jos he suostui-
vat uhraamaan keisarille. Vain juutalaiset
oli vapautettu keisarille uhraamisen kul-
tista ja siksi kristinuskoon suhtauduttiin ▼
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takombeissa marttyyrin
haudan toimiessa altta-
ripöytänä, mistä on saa-
nut alkunsa ortodoksi-
nen tapa sijoittaa pyhän
ihmisen reliikki kirkon
alttaripöydän alle. Mo-
net kristityt kertoivat
myös kokeneensa yli-
luonnollisia parantumi-
sia sairauksista tai mui-
ta ihmeitä kosketettuaan
marttyyrien pyhiä jään-
nöksiä ja turvautues-
saan marttyyrien esiru-
kouksiin. Ensimmäisten
marttyyriaikojen koke-
mukset vaikuttivat siis
merkittävästi niihin
muotoihin, joilla pyhien
ihmisten muistoa nyky-
äänkin ortodoksisessa
kirkossa kunnioitetaan.

Uusmarttyyrit

Suurin osa ortodoksi-
sessa kirkkokalenterissa
mainituista marttyyreis-
ta sai surmansa kirkon
kolmen ensimmäisen
vuosisadan aikaisissa
vainoissa. Myös myö-
hempinä aikoina orto-
doksiset kristityt joutui-
vat kärsimään vainoja
erityisesti harhaoppis-
ten ja vierasuskoisten
hallitsijoiden aikoina.
Varsinkin niitä marttyy-
reja, jotka ovat saaneet
surmansa Konstantino-
polin kukistumisen
(1453) jälkeisenä aika-
na, on tapana kutsua
uusmarttyyreiksi.

Islamilaisen vallan
hallitessa vuosisatoja
suurta osaa ortodoksi-
sista kristikuntaa joutui-
vat kristityt aika ajoin
kokemaan vainoja,
vaikka yleensä islami-
laiset vallanpitäjät suh-
tautuivat melko suvait-
sevaisesti kristittyihin.
Myös levittäessään

Marttyyrit liturgisessa elämässä

Marttyyrien muiston kunnioittaminen
kuuluu monin tavoin myös kirkon liturgi-
seen perinteeseen. Kirkon liturgisen jär-
jestyksen mukaan marttyyrien viikoittai-
nen muistopäivä on lauantai. Jokaiselle ka-
nonisoidulle marttyyrille on myös oma
muistopäivänsä, joka useimmiten on hä-
nen kuolinpäivänsä, koska silloin hän on
siirtynyt iankaikkiseen elämään taivaalli-
sen seurakunnan jäseneksi. Marttyyreina
kuolleiden apostolien Pietarin ja Paavalin
päivä on suuri juhla kaikkialla ortodoksi-
sessa maailmassa. Lisäksi marttyyreja
muistellaan juhlallisissa jumalanpalveluk-
sissa erityisesti niillä paikkakunnilla, jois-
sa sijaitsee jonkun marttyyrin muistolle

pyhitetty kirkko tai
tsasouna. Marttyyrien
juhlan liturginen väri
on punainen – veren ja
tunnustuksen väri.
Myös marttyyrien
ikoneissa on tavalli-
sesti ainakin osa hei-
dän vaatetuksestaan
punaista.

Varha i sk i rkon
ajalta on näihin päi-
viin asti periytynyt
tapa sijoittaa marttyy-
rin pyhäinjäännös eli
reliikki kirkon alttari-
pöydän alle. Pyhäin-
jäännöksellä muistu-
tetaan siitä, että kirk-
ko on rakennettu

marttyyrien verelle ja pyydetään heidän
esirukouksiaan kirkon elämään.

Jokaisessa proskomidissa pappi aset-
taa diskokselle palasen kirkkoleipää py-
hien marttyyrien kunniaksi ja muistoksi.
Myös eräissä vigilian ja liturgian rukouk-
sissa kirkko muistelee pyhiä marttyyreja
ja pyytää heidän apuaan esirukouksissaan.
Marttyyrien muistaminen on mukana mo-
nissa muissakin kirkon jumalanpalveluk-
sissa. Varsinkin avioliiton mysteeriossa
marttyyrien kunnioittaminen ja heidän
esirukouksiinsa turvautuminen on erityi-
sen voimakkaasti esillä. Avioliittoa verra-
taan palveluksen rukouksissa ja veisuissa
marttyyriuteen, sillä aviopuolisoiden tuli-
si samalla tavoin uskollisia toisilleen kuin
marttyyrit olivat Kristukselle ja yhtä epä-
itsekkäästi rakastaa toisiaan kuin marttyy-

evankeliumia pakanakansojen keskuuteen
kristityt kohtasivat vihamielisyyttä, ja
monet lähetystyöntekijät saivat surmansa
marttyyreina. Historiansa suurimmat vai-
not kirkko on kuitenkin joutunut koke-
maan kommunistien hallitessa Itä-Euroop-
paa viime vuosisadalla. Heti kommunisti-
sen vallankumouksen tapahduttua Venä-
jällä syksyllä 1917 välit ortodoksisen kir-
kon ja uuden ateistisen valtiovallan välil-
lä kiristyivät. Monet kristityt kärsivät
marttyyrikuoleman vallankumouksen
pyörteissä, mutta ankarimmat ja järjestel-
mällisimmät vainot toteutettiin Josif Sta-

linin johdolla vuosina 1937–1938. Vaino
kohdistui ennen kaikkea kirkon johtajiin,
mutta myös tavalliset seurakuntalaiset jou-
tuivat vainotuiksi. Uhrien lukumäärää ei
tarkkaan tiedetä, mutta
todennäköisesti jo pelkäs-
tään surmansa saaneita
piispoja, pappeja ja
munkkeja oli kymmeniä-
tuhansia. Vaikka myö-
hempinä vuosikymmeni-
nä kristittyjen vainoami-
nen ei ollut yhtä häikäi-
lemätöntä, niin silti koko
kommunistisen vallan
ajan kristityt saivat kokea
Itä-Euroopassa valtioval-
lan syrjintää, painostusta
ja vihamielisyyttä.

Kommunistien viha-
mielisyyden lisäksi va-
kaumukselliset kristityt
joutuivat viime vuosisa-
dalla kärsimään myös
natsien ja fasistien vainoja, joiden uhrei-
na monet ortodoksikristitytkin saivat sur-
mansa. Viime vuosisadan ortodoksimart-
tyyreista maassamme erityisen tunnetuiksi
ovat tulleet Viron marttyyripiispa Platon,
jonka bolshevikit tappoivat vuonna 1919,
sekä Stalinin ajan vainoissa vuonna1937
surmattu Helsingin entinen kirkkoherra
Alexander Hotovitski. Myös natsien kes-
kitysleirillä vuonna 1945 kuollut venäläi-
nen emigranttinunna äiti Maria Pariisi-

lainen on laajalti tunnettu ja kunnioitettu
marttyyri. Marttyyrius ei kuitenkaan ole
vain menneisyyden asia, vaan se on todel-
lista myös nykyaikana. Tämänkin päivän
maailmassa on yhteiskuntia, joissa kristi-
tyt joutuvat kärsimään ja kuolemaan ateis-
tisen valtiovallan vainon tai vierasuskois-
ten fanatismin takia.

▼

Pyhien marttyyrien...
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Jeesus
käskee meitä
tunnustautu-
maan hänen
omikseen
ihmisten
edessä.
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rit rakastivat Jumalaa. Myös panihidan ja
hautajaispalveluksen alkuosassa veisatta-
vissa syvällisissä tropareissa käännytään
erityisesti pyhien marttyyrien puoleen ja
pyydetään heidän esirukouksiaan.

Marttyyrit esikuvanamme

Kirkko kunnioittaa marttyyrien muistoa,
sillä he ovat meille esimerkkinä rohkeas-
ta uskosta ja syvästä rakkaudesta Kristuk-
seen. Marttyyrit joutuivat kuolemallaan
todistamaan uskostaan, mutta kirkko ei ole
koskaan hyväksynyt marttyyriuden tietois-
ta tavoittelua. Kristitty ei myöskään saa
pakottaa tai yllyttää toista ihmistä tule-
maan marttyyriksi. Vierasta kristinuskol-
le on myös se, että pidettäisiin marttyy-
reina väkivaltaisesti taistellen kuolleita
ihmisiä, vaikka he olisivatkin saaneet sur-
mansa puolustaessaan kirkkoa.

Marttyyreja kunnioittamalla kirkko
julistaa, että marttyyrius kuuluu jokaiseen
aikakauteen, eikä se koskaan käy tarpeet-
tomaksi. Se kuuluu kirkon elämään, eikä
se ole vain menneisyyttä, vaan se on myös
nykyhetken ja tulevaisuuden tosiasia. Siksi
kirkko opetuksellaan kasvattaa jäseniään
näkemään marttyyriuden kuuluvaksi Kris-
tuksen seuraamiseen: on oltava valmiit
kärsimään pilkkaa, vainoa, vaivaa, jopa
kuolemaankin Kristuksen tähden.

Vaikka meidän aikanamme useimmat
kristityt eivät joudu vainotuksi uskonsa
takia, niin nykyäänkään Kristuksen seu-
raaminen ei ole ongelmaton asia. Jeesus
käskee meitä tunnustautumaan hänen
omikseen ihmisten edessä. Millä tavoin
me sitten hänet tunnustamme? Pyhä pap-
pismarttyyri Kleemens Roomalainen vas-
taa: ”Siten, että teemme, mitä hän sanoo,
ja olemme kuuliaiset hänen käskyilleen
emmekä kunnioita häntä vain huulillam-
me, vaan koko sydämestämme ja koko
mielestämme.” Kristuksen opetusten mu-
kainen elämä saattaa kuitenkin usein olla
ristiriidassa sen arvomaailman kanssa, jon-
ka kohtaamme jokapäiväisessä ympäris-
tössämme. Pelko halveksituksi ja pilkatuk-
si joutumisesta saattaa monesti olla ras-
kaampaa kestää kuin suoranainen vastus-
tus. Tällaisissa elämäntilanteissa pyhien
marttyyrien esimerkki ja heidän rukouk-
sensa ovat meille lohdutukseksi, rohkai-
suksi ja vahvistukseksi.

■  Isä Aarne Ylä-Jussila
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ähän vuodenaikaan on paljon Jumalanäidin juhlia. Kirkkovuoden viimei-
nen suuri juhla elokuussa on Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumi-
nen. Ortodoksisissa ja roomalaiskatolisissa maissa se on virallinen va-
paapäivä ja yhdessä ilmestyspäivän kanssa rakastetuin Jumalanäidin juhla.
Kesä on tuolloin runsaimmillaan niin etelässä kuin täällä meilläkin. Mar-

”Neitsyt Maaria, emonen,
rakas äiti armollinen”

LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

T
jat kypsyvät, pellolta saa uusia perunoita, kasvinmaa on pullollaan vihanneksia,
tomaatit punertuvat kasvihuoneessa. Etelänmaissa viinirypäleet ja persikat ovat par-
haimmillaan, makeat melonit korvaavat janojuomat. Koko tämä yltäkylläisyys ja
puutarhojen kukkaloisto kuvaavat hyvin Jumalanäitiä itseään. Hän on puutarha, josta
versoi kaikkien aikojen kaunein kukka: Kristus. Tuossa puutarhassa on meidänkin
hyvä käydä oleilemassa. Siellä paistaa aina aurinko, on lämmintä ja turvallista. Kes-
kellä elämän myrskyjäkin tulee tunne, ettei ole mitään hätää.

Uusi kirkkovuosi alkaa sitten Jumalanäidin syntymän juhlalla syyskuun 8. päi-
vänä. Kauan odotettu Joakimin ja Annan tyttövauva on pelastuksemme alku, kuten
juhlan troparissa sanotaan. Tänä vuonna sain yhdessä ystäväni kanssa iloita siitä,
että hänen ensimmäinen lapsenlapsensa – tyttö – sai kunnian syntyä samana päivä-
nä Jumalanäidin kanssa. Tuossa perheessä ei Jumalanäidin syntymäpäivä pääse kos-
kaan unohtumaan!

Lokakuun alussa on etenkin Venäjällä suuresti rakastettu Pokrovan eli Juma-
lanäidin suojeluksen juhla. Blahernan kirkossa pyhä houkka Andreas näki hänen
seisovan ilmassa ja levittävän hartialiinansa suojelevasti kirkkokansan ylle. Tämä
juhla on Lintulan luostarin toinen vuosijuhla. Luostarimme kirkko on omistettu sekä
Pyhälle Kolminaisuudelle että Jumalanäidin suojelukselle.

Suloinen salaisuus

Jumalanäiti on eräänlainen uskovien suloinen salaisuus. Hänet oppii tuntemaan kään-
tymällä hänen puoleensa, jolloin saa kokea hänen apuaan. Se on tullut monelle tu-
tuksi Suomessakin etenkin erilaisten ihmeitä tekevien ikonien edessä. Niistä tunne-
tuin on tietysti Uudessa Valamossa oleva Konevitsan Jumalanäiti, jonka pyhä Arse-
ni toi Athokselta suojelemaan näitä pohjoisia seutuja.

Jumalanäiti on erottamaton osa jumalanpalveluksiamme. Hänet mainitaan niis-
sä aina! Kuuluisin hänelle osoitettu runoelma on akatistoshymni, joka kuvaa täy-
dellisesti Jumalan ihmiseksitulon salaisuutta. Sen ihanat säkeet soljuvat Kristuk-
sesta hänen pyhään Äitiinsä ja toisinpäin.

Athosvuorelainen igumeni Athanasios kirjoitti aikoinaan: ”Tottukaa lukemaan
suurella hartaudella Herran Äidin akatistos, niin saatte nähdä, kuinka osaksenne
tulee suuri armo – sellainen, jota ette ole koskaan ennen maistaneet. Mutta maista-
kaa ja katsokaa! Älkää odottako näkevänne seurauksia heti, sillä eihän viiniköyn-
nöskään heti istutuksen jälkeen kasva rypäleitä. Mutta kun oikea hetki tulee, saatte
poimia kypsän makean rypäletertun.”

Suomen kansalle Jumalansynnyttäjä on perinteellisesti ollut läheinen, eikä edes
uskonpuhdistus, joka yritti puhdistaa hänetkin pois, onnistunut haihduttamaan hän-
tä ihmisten mielistä. Hänet mainitaan 845 suomalaisessa kansanrunossa. Niitä ei
suinkaan ole kerätty vain Karjalasta vaan myös Suomen läntisiltä, täysin luterilai-
silta alueilta. Ei Äiti helposti unohdu! Eikä hän itse meitä unohda. Täällä hän on
saanut parhaan mahdollisen luonnehdinnan, jonka suomalainen voi ikinä kenelle-
kään antaa: ”Maaria, makia löyly!”

■    Nunna Kristoduli
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kaltanu mennä kattoon lähemmäs. Olin piilossa kiven taka-
na. No, ehkä mä olen liian ujo tyyppi ja tuskin se mua edes
huomas. Äidin mielestä ujous on vain hyvä ominaisuus, että
parempi olla ihastumatta vielä kovin varhaisessa vaiheessa.
Säästyy kuulemma monilta itkuilta, jos keskittyis enemmän
koulunkäyntiin.

Eipä niille tunteille kai mitään mahda. Ei äidit kaikkea voi
tietää. Tuntuu että teinit elää alituisessa kieltomaailmassa.
Kaikki mitä tekee on väärin tai kaikki mitä jättää tekemättä
on laiskuutta. Joka tapauksessa toivon, että se Joona tulis
vaikka seurakunnan järjestämälle lasten ja nuorten leirille. Olis
kiva tutustua siihen.

Anton on oppinut ryömimään ja sille on tullut jo ensim-
mäiset hampaat, joilla se jyrsii huo-
nekaluja. Ostettiin sille valmiiksi
konttauskypäräkin kun se vaikuttaa
niin kovalta menijältä. Kaikki pel-
kää, että se vielä putoo portaat alas,
joten täytyy laittaa aidat ja esteet
sille joka paikkaan. Tässä yks päivä
se oli ryöminyt remppahuonee-
seen ja maistellut maalia sudista.
Sillä oli aivan pinkki suu. Meinattiin
soittaa myrkytyskeskukseen, mut ei
sillä mitään oireita ollu.

Onhan koulu ihan ok, mut silti
tässä odotellaan syyslomaa ihan in-
nolla. Mua harmittaa kun Nasti heh-
kuttaa tuota koulua aivan liikaa. Mi-
ten voi sisko olla niin toisenlainen?
Pitäis kai pyytää rukouksissa vähän
lisää kouluintoa, ettei tämäkin luku-
vuosi mene ihan hukkaan.

… Jatkuu seuraavassa
numerossa

Teksti: LL
Piirros: Klaudia Honkamäki

Julian päiväkirjasta

K
yllä ystävien merkitys on sitten tärkeää. Koulun
alkaminen oli niin ikävää, kun Nonna muutti pois,
mutta onneksi olen saanut uuden kaverin – Mi-
rellan. Hänen myötä olen tutustunut aivan uu-

siin ihmisiin ja aloin myös harrastaa karatea. Koulussa on
puhuttu, että siellä nurkilla on pyörinyt joku ”lastennap-
paaja”, joten itsepuolustustaito ei ole pahitteeksi. Minä
en ymmärrä, miksi jotkut aikuiset ovat niin tyhmiä ja sai-
raita, että käyvät voimattoman ja viattoman lapsen kimp-
puun. Tosin ei sitä varmaan kukaan muukaan järkevä ih-
minen ymmärrä. Eipä niistä budotaidoistakaan vielä
apua ole, koska jos joku tulee ehdotteleen ikäviä, niin
paras on pinkoa meteliä pitäen pakoon. Pääsia, ettei tart-
te olla koulussa yksin. Harmit-
taa niiden oppilaiden puoles-
ta, jotka vetäytyy omaan kuo-
reen ja joskus tuntuu et ne ei
aina edes halua kavereita. Är-
syttää ihan älyttömästi ne kiu-
saajat. Mä olen joskus puolus-
tanut niitä arkajalkoja tai sa-
nottasko mieluummin ujom-
pia kuin mä itte. Jostain oon
vaan saanu voimaa. Ehkä ne
enkelit on tullu mun suun
kautta auttamaan heikompia!

Meillä oli koululaisliturgia
ja taisin ihastua. Se poika on eri
koulussa, mutta samanikäinen
kuin minä. Enhän mä tieten-
kään kehdannut sitä tuijottaa,
mut ensivaikutelma ainakin oli
hyvä. Mirella tunsi sen, kun se
on ollut ennen samassa kou-
lussa. Sen nimi on Joona ja se
on hyvä koriksen pelaaja. Mä
näinkin sen kerran tässä lähis-
töllä pelaamassa, mut en us-

Vaakasuoraan:
1. Ketä muistellaan Dimitrin lauantaina (25.10)?
2. Apostoli ____________, Herran veli (23.10)
3. Piispan myöntämä kunniakirja, kirkollinen

huomionosoitus aktiivisille maallikoille
4. Jumalanäidin ___________________(21.11)
5. Hengellinen kasvattaja
6. Meillä Karjalan valistajien ja pyhittäjien juhla
7. Kuka evankelista maalasi Jumalanäidin ikonin?
8. Papyruksesta tai pergamentista valmistettu
9. Ketä perheenjäsentä muistellaan tänä

vuonna 9.11.?
10. Jumalanäidin ennusmerkki-ikonin vierasperäinen termi
11. Lukijan lausuma juhlan yleistä sisältöä kuvaava lauselma
Pystysuoraan:
12. Mikä alkaa 15.11.

Ristikon ratkaisu:
1. vainajia 2. Jaakob 3. siunauskirja 4. temppeliinkäyminen 5. kummi 6. pyhäinpäivä
7. Luukas 8. kirjakäärö 9. isää 10. orantti 11. prokimeni 12. joulupaasto
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ulluilta päiviltä” saimme vaimoni Onen
kanssa edulliset lentoliput Roomaan.
Kun sunnuntaiaamuna vaelsimme Vati-

Reppureissu Balkanille
me ehtoollisen, siunauksen sekä vietäväksi ter-
veiset ”Analogin” lukijoille. Mieskuoron synk-
kä ja monotoninen laulu toi vahvasti mieleen
ottomaanien 500-vuotisen vaikutuksen!

Balkanin logistiikan voi aistia, kun istuu
bussissa 250 kilometrin matkan eli 11 tuntia
Tiranasta Suomen edellisenä päivänä tunnus-
tamaan Kosovon Pristinaan. Tie oli kuin suoni-
kohjua ja mutkitteli hautausmaitten ja kaato-
paikkojen lomassa kaksituhatta metriä korke-
alla lumimetsässä.

Pristina oli kolea ja nostalginen. Linja-au-
toaseman seinistä oli patterit revitty jo aikoja
sitten. Keskellä kaupunkia, parhaalla tontilla, on
hylätty ortodoksinen katedraali. Sen alakuloon
antaa toivoa vain taivaaseen osoittava kultai-
nen risti. Tolppaan on liimattu sikäläisen tavan
mukaan kuolinilmoituksia. Murheelliseksi tu-
limme, kun näimme kristityn vainajan tupakal-
la herjatun ristin ja raavitut kasvot.

Kosovon arki on unelma muualta tulevasta
avusta. Sitä kuvannee se, että presidentti Bill
Clinton on saanut oman puistokadun sekä
kiviveistämön.

Monte Negrossa Ulcinjin ortodoksisella
hautausmaalla herätti ihmetystä vainajien pin-
tahautaus sekä tekokukat. Kaunis alue oli kes-
kellä asutusta ja palautti voimakkaasti mieleen,
että kuolema on osa elämää.

Pari tuntia siitä, kun lähdimme Äiti Tere-
san lentokentältä Tiranasta, siellä räjähti ase-
varikko. Uuden terminaalin ikkunat olivat pirs-
taleina ja kaaos sen mukainen, kuolleita oli 20
ja loukkaantuneita kymmenkertaisesti. Elämä
on näemmä yllätyksiä täynnä, mutta ”Jumalan
kanssa voit mennä merten taa, mutta ilman
Häntä kynnyskin on liian korkea.”

■   Mikael Miikkola

■  Montenegrolainen ortodoksinen hautausmaa.

■  Paavin siunaus reppureissulaisille.

■  Tiranan kirkkokompleksi ulkoa.

■ Paastonajan jumalanpalvelus papa
Javanin johdolla.

■ Tärvelty kristityn kuolinilmoitus.

”H
kaaniin, niin sielläpä saarnasi pyhä isä Bene-
dictus XVI, ja saimme muiden kera häneltä
siunauksen. Makuujunalla Bariin, ja sen vanhassa
kaupungissa oli komea katolinen katedraali,
jonka eräässä sakastissa on runsaasti eku-
meenisiksi lahjoiksi saatuja upeita ortodoksi-
sia sakraaliesineitä ja asuja! Mutta kiire oli laut-
taan ja Albaniaan.

Elämä entisessä ateistisessa maassa on
muuttunut. Kymmenvuotiaan ortodoksisen
kirkon ”Kisha e Vangjelizmoit” isä Javani ker-
toi, että Albanian 3,5 miljoonan kansasta 40 %
on kristittyjä ja heistä 30 % ortodokseja. Saim-

30

■  Pristinan hylätty ortodoksinen kadetraali.



ANALOGI 5/2008 31

A
urinkoisena, varhaisena perjan-
taiaamuna lähdimme Haminas-
ta linja-autolla kohti Vaalimaan
raja-asemaa määränpäänämme

Konevitsan luostari. Laatokan rannassa
Sortanlahdessa yli kaksikymmenpäinen
ryhmämme ja kaksi munkkiveljeä nousi-
vat pieneen laivaan seilaten kirkkaassa
säässä reilun viiden kilometrin matkan Ko-
nevitsan saarelle. Jo kaukaa Laatokalta
näimme Konevitsan matalahkon saaren,
hiekkarannat, pääkirkon kupolit ja Kone-
vitsan skiitan siluetin. Perjantaina meillä
oli aikaa tutustua omatoimisesti luostari-
saareen ja sen rakennuksiin.

Lauantaiaamuna jumalanpalveluksen
jälkeen teimme saarikierroksen oppaan
johdolla. Aloitimme tutustumisen pääkir-
kosta, jonka entisöinti- ja kunnostustyöt
ovat jo varsin pitkällä. Opas esitteli uudet
konevitsalaisen Jumalanäidin ja käsittä teh-
dyn Kristuksen ikonit ja kertoi pyhittäjä
Arsenin pyhäinjäännösten uudelleen löy-
tymisestä sekä reliikkien huolellisista tut-
kimuksista. Saimme myös kuulla luosta-
rin perustajan, Arseni Konevitsalaisen saa-
relle saapumisesta vuonna 1393, luostarin
vaiheikkaisista vuosisadoista, sen tuhois-
ta ja kukoistuksen ajoista, luostarin kohta-
losta toimia salaisena sotilastukikohtana
neuvostoajalla sekä luostarin uudelleen-
syntymisestä.

Kirkolta siirryimme runsaasti koristel-
lulle, kauniille Jumalanäidin kuolonuneen

H
AM

IN
A Ikonimaalarit Konevitsan luostarissa

11.–13. 7.

nukkumisen tsasounalle, jonka suomalai-
set ovat taitavasti kunnostaneet. Jatkoim-
me vanhan hedelmäpuutarhan ohi niin sa-
notulle pyhälle vuorelle, Kazanin skiitalle
ja tutustuimme sen vieressä olevaan ilmes-
tystsasounaan eli vihreään tsasounaan.
Hevoskivellä kuulimme kertomuksen sii-
tä, kuinka pyhittäjä Arseni karkotti pyhi-
tettyä vettä vihmomalla saarelta pois pa-
hat henget, jotka lensivät korppien muo-
dossa vastarannalle Sortanlahteen. Hevos-
kiven tsasounassa on Joensuun piispa Ar-

senin maalamat kauniit ikonit Konevitsan
Jumalanäiti ja pyhittäjä Arseni Konevitsa-
lainen.

Illaksi meille oli järjestetty pienen
luostarikuoron konsertti pääkirkon yläkir-
kossa. Kauniin laulun ohella ihastelimme
myös seinämaalauksia. Freskomaalausten
restaurointityöt yläkirkossa on entisöinnis-
sä ilmenneiden ongelmien vuoksi tällä het-

kellä keskeytetty. Oppaan mukaan nyt poh-
ditaankin mahdollisuutta saada yläkirk-
koon kokonaan uudet seinämaalaukset.

Myöhään illalla vielä saunoimme ja
kävimme uimassa virkistävissä Laatokan
aalloissa. Sunnuntaina liturgian jälkeen
vierailimme Konevitsan skiitassa ja käve-
limme Nuoliniemeen ja rantaan, joka oli

KUVAT: MAARIT KOVEROLA

■  Haminan ikonimaalareita Sortanlahdessa odottamassa kuljetusta Konevitsan saarelle.

■  Pääkirkko
luostarikehän
ulkopuolelta
nähtynä.

■  Jumalanäidin kuolonuneen
nukkumisen tsasouna.

täynnä kauniita, monen värisiä veden hio-
mia pyöreitä kiviä. Muutama kivi piti poi-
mia taskunpohjalle kotiin vietäväksi muis-
toksi tästä matkasta, joka oli enemmän
kuin tavallinen turistimatka. Pienestä py-
hiinvaelluksesta jäi lempeän lämmin tun-
ne sydämeen pitkäksi aikaa.

Kotimatkalla pysähdyimme Pyhäjär-
ven kirkonmäellä. Kirkosta on jäljellä ki-
vijalka ja portin pylväät. Vanhan kellota-
pulin paikalla on nyt kirkon muistomerk-
ki. Lähellä sijaitsee myös talvi- ja jatko-
sodan sankarivainajien hautausmaa, jonne
pyhäjärveläiset ovat pystyttäneet vuonna
1994 muistomerkin. Laskimme kukat
muistomerkille ja lauloimme Karjalaisten
laulun. Vielä piipahdimme lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkillä Kirkkoahon
reunalla ja jatkoimme Viipurin kautta Ha-
minaan.

■  Maarit Koverola
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Syyskuun 17. päivänä
avattiin Ortodoksiakes-
kus Sypressissä valoku-

vaaja Pirkko Porkan ”Metsän
henki” -valokuvanäyttely.
Näyttelynsä esitteessä Pirkko
kertoo muun muassa: ”Lapsuu-
teni aikaan suomalaisten suh-
de metsään oli hyvin käytän-
nönläheinen, marjastajan, sie-
nestäjän, metsurin tai metsäs-
täjän suhde. Maalla myös lap-
set olivat mukana näissä puu-
hissa, saunavastojen teossa,
käpyjä keräämässä tai kuori-
massa puita, viemässä isälle
metsään kahvia. Nykysuoma-
lainen näkee metsän myös vir-
kistymisen paikkana, vaellus-
maastona tai lomanviettokoh-
teena. Miten suhteemme met-
sään muuttuu seuraavien vuo-
sikymmenten aikana? Miten
itse metsä muuttuu? ’Metsän
henki’ -sarjan kuvani taltioivat
2000-luvun alun metsää, luon-
toa, jossa kaakkureineen on
vielä aavistus korpimaisemas-
ta, osana taloudelle ja vapaa-
ajanvietolle valjastettua metsä-
viljelysmaata.”

■  Isä Aarne Ylä-Jussila

■  Pyhän ristin
kirkon kvartetti
lauloi kanttori
Kari Päivisen
johdolla ”Taitei-
den yö”-tapah-
tumassa.

Uuden kirkkovuoden
alkaessa käynnistyi-
vät myös seurakun-

nan kerhot ja toimintapiirit.
Lasten kokkikerho, jonka oh-
jaajana toimii Irmeli Lasanren-
ko, järjesti saunaretken Sippo-
laan 31. päivänä elokuuta. Tätä
kirjoitettaessa (19.9.) toimin-
tansa olivat aloittaneet Hami-
nassa ikonipiiri Ritva Kovero-

lan johdolla sekä raamattupii-
ri isä Aarne Ylä-Jussilan toi-

miessa vetäjänä. Kouvolassa
käynnistyi lastenkerho ohjaa-
jinaan Minna Miinalainen ja
Minna Jauho sekä ikonipiiri
Antti Narmalan opastuksella.
Myös Pyhän ristin kirkon ai-
kuisten kerho aloitti Leena Ju-

kan johdolla, samoin kirkko-
tekstiilikerho, jonka vetäjänä
toimii Irma Leimulahti. Muut
kerhot ja toimintapiirit aloitti-
vat toimintansa myöhemmin
syksyllä.

■  Lasten kokkikerhon saunaretkeläisiä Sippolassa.

■  Lastenkerholaisia Pyhän ristin
kirkolla.

Kerhot ja
toimintapiirit
käynnistyivät

Taiteiden yö

Elokuun 15. päivänä vie-
tettiin Kouvolassa Tai-
teiden yötä, jonka ohjel-

maan myös ortodoksinen seu-
rakunta osallistui. Ortodoksia-
keskus Sypressissä oli Irmeli

Lasarenkon järjestämä herkul-
linen ja monipuolinen kahvitar-
joilu, jonka tuotto käytetään
seurakunnan lapsityön hyväk-
si. Samaan tarkoitukseen me-

Kouvolan Pyhän ristin
kirkon praasniekkaa
vietettiin 13.–14.

syyskuuta. Juhlapalvelukset
toimitti isä Leo Huurinainen

yhdessä protodiakoni Juha

Lampisen sekä isä Vassi Li-

vion, isä Markus Petsalon,
isä Markku Salmisen, isä Jo-

hannes Wuorlinnan ja isä
Aarne Ylä-Jussilan kanssa.
Kirkkokuoro lauloi kanttori
Kari Päivisen johdolla.

Kouvolan Pyhän ristin
kirkko on valmistunut vuonna
1915, mutta ehdittyään toimia
vain muutaman vuoden orto-
doksisena kirkkona se muutet-

Pyhän ristin kirkon praasniekka

tiin luterilaiseksi kirkoksi.
Vuonna 1981 se palautettiin or-
todoksille seurakunnalle ja vi-
hittiin uudelleen käyttöönsä
vuonna 1982. Kirkon isännöit-
sijänä toimii Esa Nieminen ja
vahtimestarina Jaana Juka,
joka viime kesän aikana toimi
myös kirkon oppaana.

■  Valokuvaaja Pirkko Porkka.

Valokuva-
näyttely

nee myös tapahtuman arpajais-
ten tulot. Pyhän ristin kirkon
kvartetti lauloi kauniisti orto-

doksisia veisuja kanttori Kari

Päivisen johdolla.

■  Suuri saatto Pyhän ristin kirkon
praasniekassa.

■  Kouvolan Pyhän ristin kirkon
vahtimestari Jaana Juka.
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Ikonit tutuksi -kurssi
veti yleisöä seurakuntasalin täyteen. Isä Markus Aroma kerto-
massa kuvan tehtävästä kreikkalais-roomalaisessa, juutalaisessa ja
varhaiskristillisessä ajattelussa. Myös ikoninäyttely sai samalla
hienon avauksen.

Hämeenlinnan ikonipiirien näyttely
avautui 28. syyskuuta. Näyttely on avoinna 26.10. asti sunnuntaisin klo 12-15.

LEENA LOMU
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Koskiston meijerin praasniekka, pi-
dettiin sunnuntaina 31.8. Koskis-
tolla. Tilaisuuden avasi Tia Taj-

akka kertomalla Meijerin historiasta ja ny-
kyisyydestä. Entisessä meijerissä on näyt-
telytiloja, kahvila ja kulttuuritapahtumia.

Isä Veikko Lisitsin toimitti vedenpy-
hityksen ja siunasi näyttelytilat ja kahvi-
on pyhitetyllä vedellä käyttöön. Isä Veik-
ko kertoi myös praasniekkaperinteestä ja
vedenpyhityksestä. Kotkan kirkkokuoroa
johti kanttori Katarine Lehtomäki.

Ohjelmassa esiintyi tyttökvartetti, viu-
listi sekä äiti ja tytär esittivät runoja ja lau-
luja. Isä Veikko Lisitsin esitti kitaralla
säestäen kolme karjalaista kansanlaulua ja
Sibeliuksen Finlandian. Lopuksi kirkko-

Koskiston meijerin
praasniekka

kuoro lauloi kaksi hengellistä ortodoksis-
ta veisua.

Tilaisuus keräsi yli satapäisen osallis-
tujajoukon. Tarkoituksena on pitää Kos-
kiston meijerin praasniekkaa vuosittain. ■

KUVAT: VANJA RENDA

■  Isäntäpari
Tia Tajakka

ja Juha
Tuomainen

■  Tyttö-
kvartetti
laulamassa.

■  Koskiston
meijerin pyhitys.

Forssalaisten
unelmana
on ollut oma rukoushuone.
Toivottavasti innokkaiden
seurakuntalaisten toive toteutuu
lähitulevaisuudessa, koska
vuokratalo on osoittautunut
täydelliseksi löydöksi. Kuvassa
forssalaisia 28. syyskuuta rovasti
Markus Aroman toimittaman
liturgian jälkeen.
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Perinteistä Munkholman praasniek-
kaa saatiin viettää kauniissa sääs-
sä. Vigilia ja liturgia toimitettiin

Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja li-
tania Karjalaan jääneiden muistomerkillä
Kotkan ev.lut. kirkon muistopatsaalla. Ris-
tisaatto alkoi ehtoopalveluksella Langin-
kosken kappelilla, ja sen toimitti isä Aar-

ne Ylä-Jussila kanttori Katarine Lehto-

mäen johtaessa kirkkokuoroa.
Ristisaaton saavuttua Munkholmaan

toimitti isä Veikko Lisitsin Nikolaoksen
kaivolla vedenpyhityksen.

Praasniekkaohjelmaa juonsi kanttori
Katarine Lehtomäki. Ohjelmassa esiintyi-
vät Kotkan kansantanssijat, Helkanuoret,
hanuristi Anastasia Autio, Mieskvartetti
Rönkyjät. Karjalaisia lauluja esitti juuka-
lainen Hannu Brelo säestäjänään haitari-
taiteilija Mika Tarkkonen.

Hyvin harva nuoripari, joka suunnittelee yhteiselämää, avioliittoa ja perhettä, huomaa, että todellisuudessa kihloi
hin voi mennä kirkollisesti jo paljon ennen itse avioliittoon vihkimistä. Yleensä kihlaus tapahtuu samassa avioliit
toon vihkimisessä. Kihloihin on menty aivan yksinkertaisesti ostamalla sormukset ja laittamalla ne sormiin. Nai-

misiin on sitten menty, kun se on katsottu ajankohtaiseksi.
Kirkollinen kihloihin meneminen on astetta vakavampi juttu. Silloin kihloihin mennään kirkossa papin toimittaessa

sen pyhitetyllä vedellä vihmotuin sormuksin Jumalan kasvojen edessä. Toimitus on lyhyt, kymmenisen minuuttia, mutta
se on herkkä ja juhlallinen kihlattaville.

Erityisesti suosittelen kirkollista kihlaantumista avioliittoon aikoville nuorille!
■  Isä Veikko Lisitsin

■  Kansantaiteilija Hannu Brelo (oik.) esittää karja-
laisia lauluja hanuristi Mika Tarkkosen kanssa.

Munkholman praasniekka
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■  Praasniekkaohjelmaa juonsi kanttori
Katarine Lehtomäki.

Praasniekkayleisöä

■  Mieskvartetti Ronkyjät laulamassa.
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Kirkollinen kihlaus
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■ Tuula Majurinen
opettaa Lahdessa

ikonimaalausta
alkeisryhmälle.

■  Lahden kirkon isännöitsijä Arvo Alava
aloitti ikonimaalauksen viime keväänä.
Kuvassa alkamassa ikonilaudan pohjustus.

■  Seurakunnan kirkkoleivänpaistajat Aili Nieminen ja Veera
Jaronen järjestelevät kirkkokahveja liturgian jälkeen.

■  Pirjo
Pikkarainen esitti
omien elämänvai-
heidensa kautta
syntyneitä runoja
kirkkokahvien
yhteydessä.

■  Tanja ja
Mikko Kuri
huolehtivat
Hyvinkään
kirkon siivouk-
sesta ja
ulkoalueiden
hoidosta. Mikon
sylissä heidän
poikansa
Joonatan.

■  Isä Mikael toimitti kodinpyhityksen
Mikko ja Tanja Kurin kodissa.

LA
H
TI Syksyn

kuvasatoa
Lahdesta
KUVAT AKI LESKINEN
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Kristityn suhde
LUOMAKUNTAAN
Espoosta kotoisin oleva Hanna Repo on työskennellyt
simpeleläisellä maatilallaan jo 17 vuotta.

MIKÄ SAI Hanna Revon
lähtemään pääkaupunkiseu-
dulta Itä-Suomeen maanvil-
jelijäksi?

– Paikka missä synnyin ei
ollut silloin kaupunkia. Syn-
nyinkotini edessä oli heinäpel-
to, ja siellä kävi paljon lehmiä.
Aina olen asunut sellaisella
pientaloalueella”, kertoo Han-
na lapsuudestaan.

– Kyllähän sitä nuoruudes-
sa tuli käytyä Helsingissä, mut-
ta kaupunkielämä ei kiehtonut.

Maaseudun rauha ja kiin-
nostus siihen, että työllä olisi
merkitystä, toivat Hannan lo-
pulta Simpeleelle.

– Ruoan tuottaminen, elä-
minen luonnon rytmin mukaan
ja muutenkin luonnonmukai-
nen elämä kiehtoivat.

Tilalla on muutama kym-
men lehmää ja myös omaa pel-
toa. Periaatteena on luomuajat-
telun mukainen kasvatus.

– Luomun ajatuksena on,
ettei käytettäisi väkilannoittei-
ta tai myrkkyjä. Näin luonto
kuormittuu vähemmän. Kaik-
kea on mahdollista tehdä luo-
muna, mutta on eri asia, onko
se järkevää. Jos jokainen vil-
jelisi omien tarpeidensa mu-
kaan, olisi se täydellistä luo-
mua. Ei kukaan jaksa suuria vi-
hannesplantaaseja käsin kit-
keä, eikä ehkä haluakaan.

●  Onko luomulla sitten
oikeasti merkitystä?

– Ei Suomessa luomua ja
tavallista maataloutta voi lait-
taa kovin hyvin vastakkain.
Meillä ei ole varsinaista teho-
ryöstömaataloutta. Esimerkik-
si Amerikoissa tai muissa suu-
rissa tuotantomaissa käytetään

geeniteknologiaa ja lentokone-
ruiskutuksia. Niitä vastaan kyl-
lä olen.

●  Kuinka kristityn tuli-
si suhtautua luontoon?

– Ihmisen etiikasta riip-
puu, mihin hän uskoo. Kristi-
tyn suhde ei voi koskaan olla,
että ihminen on yksinomaan
luomakunnan herra, joka saa
käyttää sitä, miten haluaa. Ih-
minenhän juuri nimenomaan
asetettiin viljelemään ja varje-
lemaan luontoa, Hanna Repo
painottaa.

●  Miten tätä tulisi sitten
toteuttaa?

– Vaikuttamaan pystyy
monella eri tavalla. Itse koen,
että eettisellä kuluttamisella
voi vaikuttaa. Esimerkiksi boi-
kotoin Färsaarelaista ruokaa,
sillä siellä pyydetään uhanalai-
sia valaita. Muita vaihtoehtoja
voisi olla vaikka jonkin järjes-
tön tukeminen.

●  Uskotko, että mainit-
semillasi asioilla on oikeasti
merkitystä?

– Uskon, että on. Toisaal-
ta, tärkein asia ei ehkä ole se,
onko teoilla loppujen lopuksi
vaikutusta, vaan se, onko oma-
tunto todella puhdas. Kyse on
kristityn vastuusta maailmasta.
Jos jokin asia sotii omaa etiik-
kaa vastaan, eikö silloin tulisi
toimia? Ennen kaikkea, jos tie-
tää jonkun asian olevan väärin,
niin eikö kristityn tulisi valita
oikein? Eikö vaikkapa kierrät-
täminen ole myös synnin –
väärän asian – välttämistä?
Kristityn pitää ottaa vastuu
omista toimistaan ja maapal-
losta. Pienelläkin asialla on
merkitystä.  ■

TEKSTI JA KUVA:  JANNE PARKKILA

LA
PP

EE
N
R
AN

TA



ANALOGI 5/2008 37

Valamon Ystävät ry:n Tampe-
reen osaston järjestämän kesän
pyhiinvaelluksen kohteena oli
Laatokan itäpuolella sijaitseva
Tihvinän luostari ja sinne Yh-
dysvalloista 2004 palautettu
Tihvinän Jumalanäidin ikoni.
Ikonin merkitys kasvaa sen eri-
koisista vaiheista ja niihin liit-
tyneistä ennustuksista sekä ih-
meistä, joita rukoilijat ovat

Kunnioittamassa
Tihvinän Jumalanäitiä

kohdanneet ikonin ääressä.
Pyhiinvaeltajat saivat to-

distuksen siitä, että Tihvinän
Jumalanäidin ikonia rakastavat
kaikenlaiset ja kaikenikäiset
tihvinäläiset. Isät tai äidit tai
molemmat vanhemmat tuovat
lapsiaan ikonin luo. Samoin
seurustelevat parit tai nuorten
pikkuporukat käyvät hetken
hiljentymässä ikonin edessä

siinä kuin muukin kirkkoväki.
Arvokkaassa ja tyylikkäästi
valaistussa kiotakaapissa ole-
vat arvoesineet kertovat, ettei
ihmeiden aika todellakaan ole
ohi. Ortodoksisuuteen paneu-
tuminen ohjasi matkalaisia ih-
meen olemuksen ymmärtämi-

seen ja kohtaamiseen myös
omassa kotikirkossa ja kodin
ikonissa.

Isä Risto Linnun osallis-
tuminen loi lämmintä jälleen-
näkemisen iloa vaellukselle,
jonka ydin on ilmaistu kano-
nissa: “Oi Ilo ja Tiennäyttäjä!
Suo ilo meille, jotka pelossa
veisaamme ylistystäsi, sinä
ilon Äiti, joka päästät kaikki
murheesta ja armahdat kaikkia,
jotka kiiruhtavat tykösi!”

■  Esko Nikander

KUVAT: TARA KOIVISTO

■  Loputon uskovien virta käy
kunnioittamassa ihmeitä tekevää
Tihvinän Jumalanäidin ikonia.

■  Isä Risto Lintu toimitti
muistopalveluksen tuonilmaisiin
siirtyneelle Matti "Asseri"
Nybergille Tihvinän Jumalanäidin
ikonin läheisyydessä.

■  Professori Nikolai Simakov ja
hänen tulkkinsa Marina Latschinoff.
Simakov on syvällinen asiantuntija ja
ortodoksipatriootti, jota suomalai-
senkin on miellyttävää kuunnella.
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Talon rakentamissuunnittelu
alkoi vuonna 1986, jolloin
laadittiin huonetilaohjelma.

Kiinteistössä on kaksi osakasta,
seurakunta (73 %) ja Tampereen
Hammashoito Oy (27 %). Seura-
kunnan omistamia tiloja ovat
seurakuntavirasto, seurakuntasa-
li eli Nikolainsali keittiö- ja ko-
koustiloineen, kaksi asuntoa ja
kahdeksan liikehuoneistoa.

Nikolaintalo-projektista on
käytännössä vastannut seura-
kunnan rakennustoimikunta pu-
heenjohtajana Juhani Mitro-
nen, varapuheenjohtajana Timo
Ruottinen sekä jäseninä Lauri
Alvoittu, Keijo Kyyrönen, isä

Risto Lintu, Silvo Mikkilä ja Yrjö
Sauhke. Virkatalon ovat suunni-
telleet Arkkitehtuuritoimisto Rei-
jo Lairto Ky ja rakennusarkkiteh-
ti Hannu Vihanto.

Arkkipiispa Johannes siu-
nasi rakennuspaikan 25.9.1987 ja
muurasi peruskiven 4.12.1987,
pyhien suurmarttyyri Barbaran ja
pyhittäjä Johannes Damaskolai-
sen muistopäivänä. Lopullinen
urakkasopimus allekirjoitettiin
vuoden 1987 viimeisenä päivänä
KVR-urakkana eli kokonaisvastuu
rakentamisesta -urakkana. Talon
rakentamisesta vastasi Raken-
nuskunta Haka. Hankkeen päära-
hoittaja oli Postipankki. Harjan-

nostajaisia vietettiin 11.3.1988.
Arkkipiispa Johannes siunasi
seurakuntasalin 6.11.1988.

Maailmantalouden lama ja
monet muut tekijät myötävai-
kuttivat yhdessä siihen, että Suo-
messa koettiin 1990-luvun ta-
louslamaksi kutsuttu aika, suur-
työttömyys, verotulojen lasku ja
pankkikriisi. Seurakunnan talous
joutui suuriin vaikeuksiin mak-
settaessa isojen velkojen korko-
ja ja lyhennyksiä. Nyttemmin Ni-
kolaintalo voi viettää syntymä-
päiväänsä veloista pelastuneena.

Tampereen ortodoksisen seurakunnan virasto-
talo eli Kiinteistö Oy Nikolaintalo täyttää 20
vuotta 6.11., kun laskuperusteena on
seurakuntasalin siunauspäivä 6.11.1988.

Nikolaintalo 20-vuotias

Nikolaintalo tarjoaa erin-
omaiset tilat monenlaiselle seu-
rakunnalliselle toiminnalle. Sen
lisäksi Nikolainsali on erittäin ky-
sytty yksittäisten juhlien, ulko-
puolisten esitelmien ja monien
muiden tilaisuuksien pitopaikka-
na. Salin etuosan lasiseinän takaa
näkyvä kirkko ja salin kolmella
seinällä olevat monet Margit
Linnun maalaamat isot ikonit
muistuttavat aina siitä, että ol-
laan ortodoksisessa seurakunta-
salissa.
■  Juhani Mitronen, Raimo Sounela

■  Nikolaintalon urakkasopimuksen allekirjoitus 31.12.1987, vas. Jorma
Kilpinen, Juhani Mitronen, kirkkoherra Risto Lintu ja Hannu Tähtinen.
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Nikolainsalissa toteutettiin syys-
kauden aluksi mielenkiintoinen
viikonloppunäyttely. Rinnakkain

esiteltiin Marita Jouhki-Inkisen maalaa-
mia ikoneja sekä Helinä Inkisen suunnit-
telemia sisustusratkaisuja. Äidin ja tyttä-
ren yhteisnäyttely sai kiittävän vastaan-
oton.

Näyttely avattiin rukouspalveluksel-
la, jonka yhteydessä isä Markku Toiva-
nen mainitsi muun muassa olevan uskom-
me mukaista, että ”kaiken kauneuden, so-
pusoinnun ja harmonian alkulähde on Ju-
malassa. Ikonimaalari ei ensisijaisesti ta-
voittele kauneutta, mutta noudattaessaan

Ikonit ja interiöörit
Nikolainsalissa

kirkon vuosisataista maalaustraditiota hän
onnistuu tavoittamaan jotain siitä kauneu-
desta, joka johdattaa katsojan kohtaamaan
Jumalan kauneutta.”

”Myös sisustussuunnittelija etsii sel-
laisia esteettisiä ratkaisuja, joiden keskel-
lä eläessään ihminen voi aistia iloa, sopu-
sointua, rauhaa ja turvallisuutta – kuin
aavistuksena ammoin kadotetusta paratii-
sista.”

”Taidemaalari Vilho Lampi kiteyttää:
Jumala on kauneus. Niin myös tämä näyt-
tely on raikas tuulahdus siitä kauneudesta
ja sopusoinnusta, jota sydämemme poh-
jimmiltaan tavoittelee.”

■  Vasemmalta oikealle Heidi Eklund, Jussi Okulov, Katarine Lehtomäki,
Petri Huttu, Jarmo Lehto, Paula Löfgren ja Tuula Härkönen.

Vuonna 1985 Kuopion ortodoksi-
sesta pappisseminaarista valmis-
tuneet kanttorikurssilaiset tapasi-

vat toisensa Tampereella 4. kesäkuuta. Ru-
koushetken toimitti isä Markku Toivanen
laulajana entinen opettajamme Jarmo
Lehto ja tietysti vankka kanttorikuoro!
Muistelimme menneitä aikoja ja vaih-
doimme ajatuksia elämästä sekä työstä or-
todoksisen kirkon piirissä.

Jatkotapaamissuunnitelmia oli ilmas-
sa ja vähän jatkoprojektejakin. Kuvasta
puuttuvat he kurssimme jäsenet jotka ei-
vät kokoontumiseen päässeet. Kiitos Heidi
Eklundille kuvasta ja teille kaikille kurs-
sikavereille yhteisestä hienosta päivästä.

■  Tuula Härkönen

Hieno kanttoripäivä
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■   Äidin ja tyttären yhteisnäyttely, äiti
Marita oikealla, tytär Helinä vasemmalla.

■  Kirkkoherra Markku Toivanen toimitti
rukouspalveluksen.
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Seurakuntamme uusi nuorten ikä-
luokka osallistui 12.–19. heinäkuu-
ta kristinoppileirille. Sunnuntaina

20. heinäkuuta Turun Pyhän Aleksandran
kirkossa vietettiin leirin päätösjuhlaa. Juh-
la kruunasi Ylöjärvellä vietetyn ajan. Tänä
vuonna leirille osallistui Turun seurakun-
nasta 22 nuorta, mikä on ennätyksellinen
määrä. Kirkko oli täynnä juhlavieraita,
niin kuin toivoisimme sen olevan useam-
min vuoden aikana.

TU
R
K
U

Kripari ja jatkokripari
Juhla jatkui seurakuntasalissa, ja siellä

nuoret saivat diplominsa ja lisäksi jaettiin
pieniä lahjoja. Viikonloppuna 5.–7. syys-
kuuta leiriläiset Turun, Tampereen ja Hä-
meenlinnan seurakunnista tapasivat jatko-
kriparilla Paraisilla, jossa muisteltiin ke-
sän kristinoppileirin tapahtumia.

Turun seurakunta onnittelee kaikkia,
jotka näin ottivat taas yhden hengellisen
askeleen eteenpäin elämässään ja kiittää
kristinoppileiriläisiä hyvästä yhteistoimin-

nasta ja myös ohjaajia, jotka olivat suure-
na apuna isä Ionille ja isä Heikille sekä
kanttori Markukselle. Hyvä yhteishenki
takasi, että kristinoppileiri oli onnistunut.

■   Isä Ion Durac

■  Terveisiä Turun Tiistaiseuran
kesäretkeltä Kemiöstä,
Söderlångvikista! Kävimme
tutustumassa merkittävän
taiteenystävän Amos Anderso-
nin taidekokoelmiin sekä
nauttimassa hänen kesäkarta-
nonsa viehättävästä menneen
ajan tunnelmasta.

TU
R
K
U

■  Kriparilaiset
yhteiskuvassa

■  “Jatkislaiset” isä Heikki Honkamäen ja
isä Ion Duracin kanssa.
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Retki-
muisto
Kemiöstä
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Jumalanpalvelukset
Haminan seurakunta VARUSKUNTAKATU 14

45100 KOUVOLA

*Muutokset mahdollisia*

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

PYHÄKÖT:

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

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherra Leo Huurinainen
puh. (05) 312 0839 tai 040 095 0631
leo.huurinainen@ort.fi
Pastori Aarne Ylä-Jussila
puh. 044 702 8428
aarne.yla-jussila@luukku.com
Kanttori Kari Päivinen
puh. 040 866 76866
kari-paivinen@hotmail.com

Kanslisti-taloudenhoitaja
Marita Nieminen
puh. (05) 312 0839
tai 040 704 7171
marita.nieminen@ort.fi

MUU PAPISTO:
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

Kiinteistöjen isännöitsijä
Jukka Jauhiainen
puh. 040 095 8760
juke.jauhiainen@kolumbus.fi

Seurakunnan vahtimestari
Jaana Juka
puh. 040 486 5550
jaana.juka@pp.inet.fi

Kirkkojen isännöitsijät 2008 - 2011:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko
Jukka Jauhiainen,
puh. 040 095 8760
Kouvolan Pyhän ristin kirkko
Esa Nieminen, puh. 040 724 4642
esakos23946@suomi24.fi
Myllykosken tsasouna
Tamara Lamponen,
puh. 050 088 4930

Haminan hautausmaan kirkko
pastori Vassi Livio,
puh. 040 752 7727

HAMINAN HAUTAUSMAAN KIRKKO
Jumalansynnyttäjän juhla Kaikkien murheellisten ilo -ikonin
kunniaksi

Haminan hautausmaan kirkon vuosijuhla
To 23.10. klo 18 vigilia
Pe 24.10. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, kahvitus

Pietarin ja Paavalin trapesassa.
Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä
Ke 24.12. klo 13 ehtoopalvelus

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

La 1.11. klo 18 vigilia
Su 2.11. klo 10 liturgia
La 8.11. klo 10 liturgia (slaavi)
La 15.11. klo 18 vigilia
Su 16.11. klo 10 liturgia
La 22.11. klo 18 vigilia
Su 23.11. klo 10 liturgia
La 6.12. klo 18 vigilia
Su 7.12. klo 10 liturgia
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä
Jouluaamun palvelus
To 25.12. klo 8 liturgia
Su 28.12. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 31.12. klo 18 ehtoopalvelus

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO

La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia
Ke 29.10. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 5.11. klo 18 ehtoopalvelus

La 8.11. klo 18 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia, liturgian jälkeen isänpäiväkahvit
Ke 12.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 19.11. klo 18 ehtoopalvelus
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliin käyminen
To 20.11. klo 18 vigilia
Pe 21.11. klo 10 liturgia
Su 23.11. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 26.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 3.12. klo 18 ehtoopalvelus
Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä
Pe 5.12. klo 18 vigilia
La 6.12. klo 10 liturgia ja itsenäisyyspäivän rukouspalvelus,

liturgian jälkeen Nikolaos-juhla
Ke 10.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 13.12. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 17.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 20.12. klo 18 vigilia
Su 21.12. klo 10 liturgia
Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä
Ke 24.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 27.12. klo 18 vigilia
Su 28.12. klo 10 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

Karjalan valistajien ja pyhittäjien yhteinen juhla
Pe 31.10. klo 18 vigilia
La 1.11. klo 10 liturgia
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia
Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä
Ke 24.12. klo 15 ehtoopalvelus
Jumalansynnyttäjän juhla
Myllykosken tsasounan vuosijuhla
Pe 26.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia
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Seurakunnan elämän
monimuotoisuus

Pastori Aarne Ylä-Jussila

S

Haminan seurakunnan perheuutisia 1.7.-31.8.

Hamina Toimintaa ja tapahtumia

Ortodoksiakeskus Sypressi,
Varuskuntakatu 14, Kouvola
Pyhän ristin kirkko,
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola

Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski
Pietarin ja Paavalin trapesa,
Isoympyräkatu 2, Hamina

eurakunnallisen toiminnan keski-
piste on jumalanpalveluselämä,
jota monenlaiset muut seurakun-
nan toimintamuodot omalla taval-
laan tukevat. On ollut erittäin ilah-

duttavaa kokea, miten suurella innolla ja
rakkaudella monet Haminan seurakunnan
jäsenet osallistuvat kirkon elämään. Seu-
rakunnan tapahtumat jäisivätkin usein il-
meeltään puutteellisimmiksi ilman näiden
ihmisten uskollista työtä. On syytä tuntea
kiitollisuutta niistä ihmisistä, jotka pitä-
vät huolta kirkkojen sekä muiden seura-
kunnan tilojen siisteydestä, kunnostukses-
ta ja kaunistamisesta. Arvokasta työtä te-
kevät myös ne, jotka osallistuvat jumalan-
palvelusten toimittamiseen kanttoreina,
laulajina, lukijoina tai ponomareina. Suu-
ren kiitoksen ansaitsevat nekin ihmiset,
jotka huolehtivat tarjoilusta erilaisissa seu-
rakunnan tilaisuuksissa. Merkittävää työ-
tä tehdään myös seurakunnallisissa ker-
hoissa ja toimintapiireissä. Hyvin tärkeää
on lisäksi se, että seurakunnassa on ihmi-

siä, joilla on sekä tahtoa että taitoa huo-
lehtia sen taloudesta ja hallinnosta.

Jumala on antanut meille erilaisia hen-
kisiä ja ruumiillisia lahjoja, jotka opiske-
lun, harjoituksen ja kokemuksen kautta
ovat voineet kehittyä monenlaisiksi tie-
doiksi ja taidoiksi. Erilaisissa tehtävissä
tarvitaan erilaisia lahjoja. Ihmisillä on tai-
pumus korostaa sellaisia lahjoja, jotka ovat
hyvin näkyviä tai kuuluvia, mutta on tär-
keää ymmärtää, että Jumalan lahjojen run-
saus on hyvin monimuotoista. Esimerkik-
si myötäelämisen taito sekä kyky aidosti
kuunnella lähimmäistä ovat korvaamatto-
man arvokkaita lahjoja. Lahjojen moninai-
suus merkitsee myös sitä, että ei ole ole-
massa vain yhtä oikeaa tapaa tehdä kir-
kon työtä. Voimme palvella seurakunnas-
sa monella tavalla osallistumalla sen eri-
laisiin toimintamuotoihin voimiemme,
kykyjemme ja käytettävissämme olevan
ajan mukaan. Kaikkein merkittävintä kui-
tenkin on, että rukoilijoina osallistumme
kirkon elämään niin yhteisissä jumalan-

palveluksissa kuin yksityisissä rukoushet-
kissämme. On tärkeää huomata myös se,
että Jumalan lahjojen rikkaus ja niiden
oikea käyttäminen ei toteudu vain seura-
kunnan toiminnassa, vaan meidän kaut-
tamme myös arkipäivän elämän keskellä:
työpaikalla, perheessä, ystäväpiirissä ja
harrastuksissa.

Joskus Jumalan lahjojen käyttämises-
sä vaaditaan myös rohkeutta. Saatamme
vertailla kykyjämme toisiin ihmisiin ja
ajatella, että emme ole joissakin asioissa
yhtä lahjakkaita kuin he. Ihmisillä on eri-
laisia lahjoja, mutta Jumala tahtoo, että
tekisimme hänen valtakuntansa työtä juu-
ri niillä lahjoilla, jotka meille on annettu.
Jokainen ihminen on hänelle tärkeä ja sa-
manarvoinen. Jokaiselta hän myös odot-
taa uskollisuutta lahjojensa käyttämises-
sä. Emme saa vähätellä ja häpeillä Juma-
lalta saamiamme lahjoja, vaan meidän roh-
keasti käytettävä niitä siellä, mistä niitä
tarvitaan. Käyttämättöminä Jumalan lah-
jat eivät voi täyttää tarkoitustaan. Juma-
lan tahto on, että käytämme häneltä saa-
miamme lahjoja hyvien asioiden tekemi-
seen. Hän haluaa, että toimimme niin, että
rakkaus ihmisten välillä kasvaisi maail-
massa. Jos elämme näin, niin silloin myös
meissä itsessämme tapahtuu sellainen ke-
hitys, joka johdattaa meidät iankaikkiseen
elämään.

■   Isä Aarne Ylä-Jussila

KASTETUT
Alatalo, Helmi Maria Markontytär
Oivo, Dmitry
Virtanen, Saara Maria
Virtanen, Saku Johannes

IKUINEN MUISTO
Räsänen, Raakel
Kääriäinen, Vera

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Drakonakis, Evangelia

Haakana, Daniel
Haakana, Tatiana
Hirvonen, Jyrki Miikael
Hotanen, Niko Johannes
Junnila, Joni-Matti
Kivimäki, Kristiina Helena
Mainonen, Antti Jussi
Mansukoski, Timo Ilmari
Prokhorskaia, Irina
Pössi, Joona
Tchervinskij, Vladimir
Vodyanitskaya, Anastasia

Kerhot
ja piirit:

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen, puh. 040 866 7686
Harjoitukset ke klo 18.30 Kouvolassa Pyhän
ristin kirkon juhlasalissa, to klo 18 Haminas-
sa Pietarin ja Paavalin trapesassa.

HAMINAN PYHÄN ANNANSEURA
Vassi Livio, puh. 040 752 7727

HAMINAN RAAMATTUPIIRI
Isä Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428
Piiri kokoontuu Pietarin ja Paavalin trape-
sassa klo 18 ti 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja
16.12.

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434,
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Kerho kokoontuu Pyhän ristin kirkon juh-
lasalissa tiistaisin klo 10–13.

LASTENKERHO
Minna Miinalainen, puh. 050 545 6727
Kerho kokoontuu Pyhän ristin kirkon juh-
lasalissa klo 18 maanantaisin 10.11. ja
24.11.; la 6.12. klo 10 liturgian jälkeen Ni-
kolaos-juhla.

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909
Piiri kokoontuu Pietarin ja Paavalin trape-
sassa keskiviikkoisin klo 18.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Antti Narmala, puh. 050 934 6437
Piiri kokoontuu Ortodoksiakeskus Sypres-
sissä klo 12 la 11.10., 25.10. ja 15.11.

SEURAKUNTAMATKA HELSINKIIN
Seurakuntamatka Helsinkiin Kallvik – Us-

Piiri kokoontuu Ortodoksiakeskus Sypres-
sissä to 30.10., 27.11. ja 11.12. klo 18 aihee-
na: ”Tito Collianderin teoksia.”

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049
Kerho kokoontuu ti 21.10 klo 14 Ortodok-
siakeskus Sypressissä, pe 28.11. klo 10 Py-
hän ristin kirkon juhlasalissa.

KÄDENTAITOKERHO KOULULAISILLE
Minna Miinalainen, puh. 050545 6727
Kerho kokoontuu Haminan Pietarin ja Paa-
valin trapesassa klo 10–12 la 15.11. ja 13.12.

LASTEN KOKKIKERHO
Irmeli Lasarenko, puh. 044 257 8428
Kerho kokoontuu Pyhän ristin kirkon juh-
lasalin keittiössä klo 18 ti 18.11. ja 16.12.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798

penskin katedraali ke 19.11. Lähtö linja-au-
tolla Haminasta klo 11 Myllykosken ja Kou-
volan kautta Helsinkiin. Tutustumme Pyhän
Sofian kappeliin, Uspenskin katedraaliin ja
Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Takaisin
olemme noin klo 21. Tiedustelut ja sitovat
ilmoittautumiset viimeistään ti 4.11. men-
nessä virastoon, puh. (05) 312 0839 tai 040
704 7171.

”JOULUBASAARI”
Perinteiset joulumyyjäiset, seurakunnan
toimintapiirit, sunnuntaina 30.11. klo 12–18
Ortodoksiakeskus Sypressissä, Varuskunta-
katu 14, Kouvola: karjalanpiirakoita ym. Lei-
vonnaisia, arpajaisia. Tarjoilua: Valamolai-
nen teepöytä.

NIKOLAOS-JUHLA
Lauantaina 6.12. klo 10 liturgiajumalanpal-
veluksen jälkeen Kouvolan Pyhän ristin kir-
kon juhlasalissa. Ohjelmassa lastenkerhon
esityksiä. Tarjoilu: puuro ja kahvit ym.

Jumalansynnyttäjän tsasouna, joka sijaitsee
Anjalankosken kaupungin Myllykosken taaja-
massa, on yksi Haminan ortodoksisen seura-
kunnan neljästä pyhäköstä. Se on tyyliltään
perinteinen hirsistä rakennettu rajakarjalainen
rukoushuone. Sen mallina onkin käytetty Kor-
piselän Ägläjärvellä sijainnutta tsasounaa.

Myllykoski on paperitehtaan ympärille
kasvanut taajama, jonne jo sodan aikana ja sen
jälkeen muutti työpaikan vuoksi paljon myös
karjalaista väestöä. Vuosina 1942–1954 orto-
doksiset jumalanpalvelukset toimitettiin työn-
johtaja Mikko Sipakon kodissa, mutta olojen
vakiintuessa heräsi ajatus myös oman tsasou-
nan rakentamisesta paikkakunnalle. Hankkeen
alullepanija oli opettaja Jaakko Louhimo. Va-

Myllykosken tunnelmallinen tsasouna
roja tsasounan rakentamiseen alettiin hank-
kia muun muassa paikallisen tiistaiseuran jär-
jestämillä keräyksillä ja myyjäisillä. Hanketta
varten saatiinkin runsaasti lahjoituksia. Valtion
jälleenrakennusrahastosta vuonna 1953 saa-
tu avustus kattoi noin puolet tsasounan raken-
tamiskuluista. Tsasounan suunnittelivat arkki-
tehti Eklund ja insinööri Aro, ja se rakennet-
tiin vuosina 1953–1954 ekumeenisena talkoo-
työnä, johon osallistuneet olivat suurimmaksi
osaksi paikkakunnan luterilaisia asukkaita. Tsa-
sounan honkahirret hankittiin lähellä sijaitse-
van Takamaan kartanon metsistä. Varsinaisten
jumalanpalvelutilojen lisäksi tsasounan ala-
kertaan rakennettiin myös tilava kerhohuone.
Helsingin piispa Aleksanteri vihki tsasounan
elokuun 22. päivänä vuonna 1954, jolloin se
pyhitettiin Jumalansynnyttäjän muistolle. Tsa-
sounan praasniekkaa vietetään 26. päivänä
joulukuuta.

Tsasounan esineistö on peräisin pääosin
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkos-
ta Haminasta sekä Kouvolan Pyhän ristin kir-
kosta. Eräät ikonit on maalannut Haminan
entinen kirkkoherra pastori Vladimir Tsvet-
kov. Joitakin esineitä on peräisin myös mene-
tetyn Karjalan alueelta. Tsasounan vanhin esi-
ne on Pyhän Kolminaisuuden ikoni, jonka iäk-
si on arvioitu noin 400 vuotta. Uusia esineitä
hankitaan nykyäänkin myyjäisistä, keräyksis-
tä ja lahjoituksista saatavilla varoilla. Äskettäin
saatiin yksityisenä lahjoituksena tsasounaan

uudet kauniit siniset matot. Pyhän ristin kir-
kon ponomari Yrjö Palviainen on parin vii-
me vuoden aikana tehnyt tsasounaan uuden
pyhän pöydän, uhripöydän sekä analogeja.

Myllykosken tsasounan ensimmäisenä
isännöitsijänä toimi Mikko Sipakko vuosina
1954–1981. Vuodesta 1999 lähtien on isän-
nöitsijänä ollut Mikko Sipakon tytär Tamara
Lamponen, joka yhdessä miehensä Kullervo
Lamposen kanssa pitää huolta tsasounasta ja
sen ympäristössä. Kullervo hoitaa talonmie-
hen tehtävät huolehtien muun muassa nur-
mikon leikkaamisesta, lumitöistä, maalauksis-
ta sekä monista erilaisista huolto- ja korjaus-
töistä. Vuosikymmenten saatossa on tsasou-
nasta tullut Lamposille hyvin rakas paikka,
minkä voi nähdä itse rakennuksen ja sen ym-
päristön siisteydestä sekä aistia siitä lämpi-
mästä tunnelmasta, jonka tsasounaan tulles-
saan kohtaa.

■  Isä Aarne Ylä-Jussila
■  Myllykosken tsasouna valmistui
vuonna 1954.
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■  Tsasounassa on lämmin tunnelma
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Jumalanpalvelukset
Hämeenlinnan seurakunta

PYHÄKÖT:
YHTEYSTIEDOT:

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

Kirkkoherranvirasto: 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), maukku@hotmail.com
Kanttori: Leena Lomu, puh. 040 707 6715, leena.lomu@hotmail.com
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232,
gaius.sahlberg@suomi24.fi ja kai.sahlberg@hotmail.com
- diakoni Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
Uskonnonopettaja Altti Moisala, puh. 040 836 1177

Hämeenlinnan kirkko
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja  pyhän Johannes
Krysostomoksen muistolle, Erottajakatu 2
Ahveniston kirkko
vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa vastapäätä)
pyhän Johannes Kastajan mestauksen muistolle
Isännöitsijä: Yrjö Usvasalo, puh. (03) 671 6240
Forssan rukoushuone
pyhittäjä Serafim Sarovilaisen muistolle, Keskuskatu 10
Isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

MARRASKUU
Karjalan valistajat
La 1.11. klo 10 juhlaliturgia

klo 17 vigilia
Su 2.11. klo 10 liturgia
La 8.11. klo 17 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia
La 15.11. klo 17 vigilia
Su 16.11. klo 10 liturgia
Neitsyt Marian temppeliin käynti
To 20.11. klo 18 juhlavigilia
Pe 21.11. klo 9 koululaisliturgia (Huom. aika!)
Pyhä Aleksanteri Nevski
La 22.11. klo 17 juhlavigilia
Su 23.11. klo 10 juhlaliturgia
La 29.11. klo 17 vigilia

JOULUKUU
Su 1.12. klo 10 liturgia
Pyhä Nikolaos / Itsenäisyyspäivä
Pe 5.12. klo 18 juhlavigilia
La 6.12. klo 10 juhlaliturgia
Su 7.12. klo 10 liturgia
La 13.12. klo 17 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
Kristuksen syntymän esijuhla / pyhien isien sunnuntai
La 20.12. klo 17 vigilia
Su 21.12. klo 10 liturgia
Yleinen sairaanvoitelu
Ma 22.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Kristuksen syntymä
Ke 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus ja Basileios Suuren liturgia
To 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 27.12. ei palveluksia
Su 28.12. klo 10 liturgia
Basileios Suuri / uusi vuosi
Ke 31.12. klo 23 Basileios Suuren liturgia

PALVELUKSET MUUALLA
FORSSA
Pyhän Serafim Sarovilaisen rukoushuone, Keskuskatu 10
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo10 liturgia
Su 23.11. klo 10 liturgia
Pe 12.12. klo 9 koululaisliturgia
Su 28.12. klo 10 liturgia

SOMERO
Ev.lut. seurakuntakeskus
Su 12.10. klo 10 liturgia, litania Krimin sodan aikaisella

hautausmaalla
LOPPI
Kaunisniemen leirikeskus, Läyliäinen
Su 19.10. klo 10 liturgia
Su 14.12. klo 10 liturgia
AKAA
Ev.lut. seurakuntakeskus
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
Su 21.12. klo 10 liturgia

Hämeenlinnan perheuutisia
KASTETUT
Lahtinen Sara Sofia Jekaterina
Berhane Mehari Delina

IKUINEN MUISTO
Haikonen Valentina
Mauristo Pauli
Merivalo Elisabet
Piipponen Olga
Salonen Raino Johannes
Salvisto Helmi
Sibakov Maria

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Kalinaninen-Jäppinen Airi H
Jäppinen Unto O
Komulainen Ritva A
Huotari Marco J
Shemeikka Tytti P
Snellman Anne M
Snellman Heidi E
Lukjanov Irja I
Lumisalmi Jarkko J
Mantila Annika N

Pekkanen Sirja A I
Leander Essi K
Piirola Hanna-Mari
Piirola Martta H O
Hanski Sanni A
Siivola Samu T J
Haimi Jonna E P
Haimi Tiia M S
Siivola Minna M
Liinamo Anna-Elisa
Palviainen O T
Piipponen Olga
Lukin Kristiina K
Holopainen Maija L
Holopainen Onni H H
Rissanen Teija M
Timperi Tarja H
Rajala Niina M
Kaarre Reija K
Lehto Anne K
Papadopoulou Sofia E
Burke Jaakko O
Niemilehto Mikael

Vetoomus!
Onko sinulla mahdollisesti tietoa ,  mistä saisi kirjan nimeltä EUHOLO-
GION, Pyhien toimitusten kirja. Tämä papin tärkeä työkalu, käsikirja,
on loppuunmyyty, eikä saa sitä mistään. Voisitko mahdollisesti lahjoit-
taa tämän teoksen Forssan uuteen rukoushuoneeseen? Tarvitsemme
sitä usein, eikä sitä saa mistään lainattuakaan. Maksamme pyydettäes-
sä myös kohtuullisen hinnan. Ota yhteyttä, etukäteen kiittäen isä Gaius,
puh.  0400 107 232 tai sähköposti: gaius.sahlberg@suomi24.fi
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Kirkkoherra Markus Aroma

S
Oppiminen
ja mielenmuutos

Hämeenlinna Toimintaa ja tapahtumia

IKONIT TUTUKSI  -kurssi
Kokoontuu seuraavina iltoina ortodoksisella seurakuntakodilla
(Matti Alangon katu 11 A):

● Ke 12.11. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit I (syyskuu-joulukuu)
● Ke 19.11. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit II (kevätkausi

helatorstaihin saakka)
● Ke 10.12. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit (helluntaista

elokuun loppuun)
● Ke 17.12. klo 18.30 Eri pyhien ryhmien ikonit ja niiden sanoma

Huom! Päivämäärät ovat osittain muuttuneet edellisestä ilmoituksesta.
Kurssin vetäjänä toimii isä Markus Aroma, puh. (03) 612 7166 (koti) ja
616 5229 (virasto).

yyskauden myötä ovat seurakun-
nassamme käynnistyneet erilaiset
toiminta- ja opiskeluryhmät, joi-
den kautta me voimme syventää
ja laajentaa oman ortodoksisen

kirkkomme ja uskomme tuntemusta. Mut-
ta oppiaksemme jotakin uutta meidän mie-

lemme ja sydämemme täytyy avautua, jot-
ta me voisimme todella vastaanottaa, ym-
märtää ja jakaa sitä opetusta, jota kirkko-
äiti meille tarjoaa.

Hyvin usein meidän mielemme on
yhtä rajoittunut kuin vanhalla oppineella,
joka luuli tietävänsä jo kaiken ja joka ei

sen vuoksi voinut omaksua mitään uutta
tietoa tai näkemystä...

Todellinen oppiminen vaatii meiltä
nöyryyttä, itsekkään minämme “tyhjentä-
mistä”, avoimuutta eli yhdellä sanalla il-
maistuna mielenmuutosta! Pyhä liturgia-
palvelus alkaakin avoimuuden ja avautu-
misen kehotuksella: “On aika antaa Her-
ran toimia!”

Mutta olemmeko me valmiit avautu-
maan Kristuksen läsnäololle, opetukselle
ja toiminnalle ja näin myös kuulemaan ne
sanat ja opetukset, jotka hän haluaa jakaa
kanssamme pyhän kirkkonsa kautta?
Kaikki todellinen oppiminen edellyttää
meiltä mielenmuutosta!

■  Isä Markus Aroma

ORTODOKSINEN LUKUPIIRI

Lukupiirin ensimmäisessä tapaamisessa
päätimme syksyn ohjelmasta. Tapaamiset
seurakuntakodilla klo 18 seuraavasti: to
25.9., to 23.10., ke 19.11. ja to 18.12. Lisä-
tietoja Ilkka Marjaselta, puh. 040 530 6552.
Tervetuloa mukaan!

LASTENKERHO
Ohjaaja: Samuli Korhonen,
puh. 050 306 1781
Lastenkerho kokoontuu liturgian aikaan
kirkon alakerrassa (sisäänkäynti ulkokaut-
ta kirkon takaa). Lapset voi tuoda ennen li-
turgian alkua kerhohuoneelle, josta heidät
tuodaan kirkkoon palveluksen puolivälissä.
Kerhopäivät: 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.

Tervetuloa!

KUORO
Kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 6715
Harjoitukset torstaisin seurakuntasalissa
klo 17-19 seuraavasti: 30.10., 6.11., 13.11.,
27.11., 4.12., 11.12. ja 18.12. Laululeiripäivä
lauantaina 29.11. klo 12 alkaen seurakun-
tasalissa.

DIAKONIASEURA
Su 9.11. kirkkokahvit.

NUORISON VIIKONLOPPU 15.-16.11.
Seurakuntasalissa pidetään yläaste- ja lu-
kioikäisille suunnattu viikonloppu. Tapah-
tuma alkaa lauantaina klo 12 ja päättyy
sunnuntaina liturgian ja ruokailun jälkeen
noin klo 13.30.

Infoa enemmän ja ilmoittautumiset
kanttorille: leena.lomu@hotmail.com /040

707 6715 viimeistään 10.11. mennessä. Jät-
täkää viestiin omat yhteystietonne, niin
mahdollisista muutoksista voidaan ilmoit-
taa henkilökohtaisesti.

JOULUJUHLA
Seurakunnan yhteistä joulujuhlaa viete-
tään liturgian jälkeen 14.12. seurakuntasa-
lissa. Tervetuloa kaikki mukaan!

TIISTAISEURA
Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718 8255
Seura kokoontuu seurakuntasalissa (Matti
Alangon katu 11) pääsääntöisesti joka kol-
mas tiistai klo 17. Loppukauden kokoontu-
miset: 4.11., 18.11. ja 2.12.
Tervetuloa!

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
-kurssi Forssassa
Kurssi pidetään Forssan rukoushuoneel-
la, os. Keskuskatu 10, seuraavina iltoina
syyskaudella 2008:

● Ke 29.10. klo 18.30 Ortodoksisen
kirkon sakramentit: kaste ja
mirhallavoitelu

● Ke 26.11. klo 18.30 Katumus ja
eukaristia

● Ti 16.12. klo 18.30 Avioliitto ja
pappeus

Kurssin vetäjänä toimii isä Markus Aro-
ma, puh. (03) 612 7166 (koti) ja 616 5229
(virasto). Tervetuloa mukaan oppimaan
ja keskustelemaan!
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Jumalanpalvelukset
Kotkan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

KYMENLAAKSONKATU 2
48100 K0TKA

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussil, kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila

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, aarne.yla-jussila@luukku.com
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. (05) 218 8591, 050 359 4823
Sivutoiminen kanttori: Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984,
maria.yla-jussila@gmail.com
Kanslisti: Arja Sundberg, puh. (05) 212 490
Apulaiskanslisti: Vanja Renda, 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 Johannes Karhu, puh. 040 952 6461

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymme-
nen kuntaa: Kotka, Pyhtää, Elimäki,
Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja,
Liljendahl, Myrskylä, Lapinjärvi ja
Artjärvi. Seurakunnassa on kaksi
vanhaa kirkkoa, Pyhän Nikolaoksen
kirkko Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän
kasanilaisen ikonin kirkko Loviisassa
sekä Kotkan Metsolassa hautausmaalla
Pyhän Jumalansynnyttäjän suojeluk-
sen tsasouna ja Loviisan hautausmaal-
la Pyhän Serafim Sarovilaisen kappeli.

TIETOA SEURAKUNNASTA

Kotkan seurakunnan perheuutisia 1.8. – 30. 9.

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

LOKAKUU
La 25.10. klo 10 liturgia, vainajien muisto
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia
Pe 31.10. klo 18 ehtoopalvelus

MARRASKUU
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajien ja

pyhittäjien yhteinen juhla
La 8.11. klo 18 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia
La 15.11. klo 10 liturgia, slaavi / venäjä
La 15.11. klo 18 vigilia
Su 16.11. klo 10 liturgia, apostoli ja evankelista Matteus
To 20.11. klo 18 vigilia
Pe 21.11. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian

temppeliin käyminen, koululaiskirkko
La 22.11. klo 18 vigilia
Su 23.11. klo 10 liturgia, pyhä Alekanteri Nevski
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Nikolaoksen praasniekka
Pe 5.12. klo 18 vigilia
La 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, itsenäisyyspäivän

rukoushetki, ristisaatto
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
La 20.12. klo 10 liturgia, slaavi / venäjä
La 20.12. klo 18 vigilia
Su 21.12. klo 10 liturgia

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN
IKONIN KIRKKO

MARRASKUU
Su 2.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Su 7.12. klo 10 liturgia

KASTETUT
Lamanen Kristian

AVIOLIITTOON VIHITYT
Haltola Kari Tapani ja
Marju Hannele e Lehtola
Kirichenko Aleksandr ja
Troufanova Alexandra
Närhi Ilkka Antero ja
Anna e Paatelainen
Renda Jonathan Tony ja
Vanja e Balcin

IKUINEN MUISTO
Mukala Maria 85 v.
Petrow Niilo Nikolai 76 v.

TERVETULOA
SEURAKUNTAAN
Airema Juha Matti
Ivanov Mikhail

Kayava Alexandra
Kayava Valery
Kelho Reeta Liina Emilia
Korkalainen Johanna
Mäkelä Taika Matleena
Oeberg-Soubbotscheff Boris
Pulkka Henri Olavi Johannes
Shorokhova Elena
Teinola Hanna Kaarina
Venäläinen Elena
Zaharenko Ekaterina
Seurakuntaan muutti 8
naista ja 5 miestä, yhteensä
13 henkilöä.

SEURAKUNNASTA
MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti 10
naista ja 4 miestä, yhteensä
14 henkilöä.
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

S
Ovatko suomalaiset
mistään kotoisin?

Kotka Toimintaa ja tapahtumia

uomen ortodoksisen kirkon jäse-
nistä kaksi kolmasosaa on hei-
moltaan karjalaisia tai heidän jäl-
keläisiään. Muut ovat Venäjältä
tulleita emigrantteja, maahan-

muuttajia ja erityisesti luterilaisuudesta or-
todoksiseen kirkkoon tulleita tai siihen liit-
tyneitä ja heidän perheenjäseniään. Eräs
merkittävä suomalainen poliitikko kirjees-
sään minulle toteaa omaan tyyliinsä, että
suomalaiset eivät ole mistään kotoisin.
Tämä tarkoitti sitä, että varsinaista suoma-

laisten alkuperää on hyvin vaikea täsmen-
tää.

Eräät tutkijat ja tiedemiehet ovat sa-
noneet, että karjalaiset ovat ensimmäiset
suomalaiset. Olivatpa karjalaiset, saame-
laiset tai mitkä heimot ja ryhmät tahansa
ensimmäisiä ”suomalaisia”, historian saa-
tossa suomalaisuus on vahvistunut ja ke-
hittynyt niin, että jopa asein olemme maa-
tamme puolustaneet. Suomi on siis suo-
malaisten!

Suomen ortodoksisessa kirkossa on

silloin tällöin vedetty kissanhäntää siitä,
onko liturgisessa elämässä käytettävä
konstantinopolilaista vai jerusalemilaista
traditiota tai haluttu rakentaa liturginen
elämämme amerikkalaiseen muottiin tai
aivan ensimmäisten vuosisatojen liturgi-
selle perinteelle.

Olemme suomalaisia tai Suomen or-
todoksisen kirkon jäseniä. Meidän sydä-
missämme tulisi sykkiä suomalainen sy-
dän ja mielemme tulisi täyttyä rakkaudesta
omaan isänmaahamme ja Jumalaan. Mitä
liturgisiin traditioihin tulee, on muistetta-
va, että nekin rakentuivat eri maissa oman
liturgisen käsityksen pohjalta.

Siis myös suomalaisen typikonin eli
kirkkojärjestyksen tulisi liturgisessa elä-
mässä olla mahdollista. Siinäpä olisi litur-
gisteillamme ja piispoillamme sovelletta-
vaa, rakennettavaa ja pähkäiltävää!

■   Isä Veikko Lisitsin

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen puh. 050 343 2966,
siht. Soja Rantanen, puh. 045 113 4882
Kokoontumiset Nikolaossalissa klo 17
●   Ti 4.11. isä Veikko Lisitsin: Hengellisestä
elämästä
●  Ti 11.11. Sinikka Lehikoisen ohjaamaa
joulukorttiaskartelua (ennakkoilmoittautu-
minen)
●   Ti 18.11. Anita Osola: Arkkipiispa Herma-
nin elämästä
●  Ti 2.12. joululauluilta
●   La 6.12. oman kirkon praasniekka

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti,
puh. 040 760 5039
Loviisan tiistaiseura kokoontuu Loviisan
kirkon kulmakammarissa. Kokoontumiset:
4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12. klo 13.

KARHULAN ORTODOKSIT
Vetäjinä Pirkko Erhovaara,
puh. 040 831 4321, ja Ritva Lindberg,
puh. 050 463 9777
Kokoontumiset: 6.11. klo 15 Karhulan Ko-
dintalossa, Vesivallintie 21.

PERHEPIIRI
Vetäjänä Katarine Lehtomäki.
Perhepiiri kokoontuu syksyllä seuraavasti:
●   Su 23.11. klo 16 Nikolaossalissa. Aihe:
Suurmarttyyri Katariina.

Tutustumme myös kerholaisten nimikko-
pyhiin.
●   La 6.12. klo 10 pyhän Nikolaoksen kir-
kossa. Aihe: Pyhä Nikolaos

IKONIKERHO
Kokoontuu Nikolaossalin kerhohuoneessa.

MAAHANMUUTTAJAKERHO
Vetäjä isä Viktor Maksimovski,
puh. 050 461 7381
Kokoontumiset: 27.10. ja 1.12. klo 18 Niko-
laossalin kerhohuoneessa.

OPINTOKERHO
Vetäjä isä Veikko Lisitsin
Kokoontumiset: 12.11. ja 17.12. klo 18 Ni-
kolaossalissa.

TORSTAIKERHO
Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka Paasonen
ja Nikolaoksen Ystävät.
Kokoontumiset: 20.11. klo 12 Nikolaossalis-
sa ja 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

KIRKKOKUORO
Pj. Anita Osola, puh. (05) 281 807, kuoron-
johtaja kanttori Katarine Lehtomäki.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 18–19.30
Nikolaossalissa. ”Minä veisaan Herralle, sil-
lä Hän teki minulle hyvin.” Tule laulamaan

Jumalan kunniaa. Tervetuloa!

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä
Yhteystiedot isä Veikko Lisitsin. Tervetuloa!

NÄYTTELY
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon alttarie-
vankeliumeja ja evankeliumien opetusku-
via. Näyttely avoinna ma–pe 9–13 ja ke 16–
18. Tervetuloa!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaossalissa 29.10. ja 26.11. klo 11–13.

YLEISÖLUENNOT NIKOLAOSSALISSA
●   Su 16.11. klo 12 Nemanja Balcin: Slava-
perinne
●   Su 14.12. klo 12 Raimo Kurki: Suomalai-
nen merenkulku

TUTKIMUSYHTEISÖ
Kokoontuu keskiviikkona 29.10. klo 18 Ni-
kolaossalissa.

Seurakunnan työntekijöi-
den virkistysretken takia
kirkkoherranvirasto on
suljettuna 27.–28.11.
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Jumalanpalvelukset
Lahden seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Harjukatu 5
15110 Lahti

Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
Isännöitsijä Arvo Alava, puh. 0400 494 262
Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6,
puh. 020 610 0461
Isännöitsijä Mikko Äikäs, puh. 040 520 1696
Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1, puh. (019) 431 212
Isännöitsijä Aimo Kuivamäki, puh. (019) 418 321, 0400 195 915
Kausala, Neitsyt Marian syntymän tsasouna, Keskikatu 4, puh. 020 610 0462.
Isännöitsijä Kristina Leussu, puh. 040 548 2693.

LAHTI, Pyhän Kolminaisuuden kirkko

MARRASKUU
Su 2.11. klo 10 liturgia, radiopalvelus, kirkkokahvit
La 8.11. klo 18 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia
La 15.11. joulupaasto alkaa
La 15.11. klo 18 vigilia, venäjäksi
Su 16.11. klo 10 liturgia, venäjäksi
To 20.11. klo 18 vigilia
Pe 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliin käynti
Su 23.11. klo 10 liturgia
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Pe 5.12. klo 18 vigilia
La 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, itsenäisyyspäivä
Su 7.12. klo 10 liturgia
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 20.12. klo 18 vigilia, venäjäksi
Su 21.12. klo 10 liturgia, venäjäksi
Su 21.12. klo 16 ehtoopalvelus ja jouluun

valmistautumisen juhla
Ke 24.12. klo 15 joulun ehtoopalvelus
To 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja liturgia
Pe 26.12. klo 10 toisen joulupäivän liturgia
Ke 31.12. 18.00 ehtoopalvelus, uusi vuosi

HYVINKÄÄ, Karjalan valistajien kirkko

MARRASKUU
Pe 31.10. klo 18 vigilia, pyhät Karjalan valistajat
La 1.11. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka,

kirkkokahvit
La 15.11. joulupaasto alkaa
La 15.11. klo 17 vigilia
Su 16.11. klo 10 liturgia

To 20.11. klo 18 vigilia
Pe 21.11 klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliin käynti
La 29.11. klo 17 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Pe 5.12. klo 18 vigilia
La 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, itsenäisyyspäivä
Ke 17.12. klo 9 liturgia, koululaispalvelus
La 20.12. klo 17 vigilia
Su 21.12. klo 10 liturgia
Su 21.12. klo 16 ehtoopalvelus ja jouluun

valmistautumisen juhla
Ke 24.12. klo 15 joulun ehtoopalvelus
To 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja liturgia
Ke 31.12. 18.00 ehtoopalvelus, uusi vuosi

HEINOLA, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6

La 8.11. klo 18 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ke 24.12. klo 15 joulun ehtoopalvelus
To 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja liturgia
Lisäksi: Keskiviikkoisin aamurukous klo 8, torstaisin iltarukous klo
20 ja lauantaisin hetkipalvelus klo 9.

KAUSALA, Neitsyt Marian syntymän tsasouna, Keskikatu 4

To 13.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 22.11. klo 9 liturgia
To 11.12. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 26.12. klo 10 toisen joulupäivän liturgia

RIIHIMÄKI, hautausmaan kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26

Su 23.11. klo 10 liturgia
Su 28.12. klo 10 liturgia

Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 020 610
0450, avoinna ma–pe klo 9–13, fax (03) 751 5975, lahti@ort.fi
Kirkkoherra Aki Leskinen, puh. 020 610 0451, Kumpulantie 24,
11130 Riihimäki.
Toinen pappi: Mikael Sundkvist, puh. 020 610 0452, Ortelantie 6
D, 13210 Hämeenlinna.
Papiston apuna: isä Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446,
Kuovinkuja 14, 15610 Lahti.
Maahanmuuttajatyö: isä Viktor Maksimovski, puh. 050 461 7381,
Laajakorvenkuja 8 B 13, 01620 Vantaa.
Diakoni Andrei Platonov, puh. (019) 450 159, Jussilankatu 11 G
53, 05880 Hyvinkää.
Kanttori Petri Huttu, puh. 020 610 0453, Hatinkatu 3, 15340 Lahti.
Osa-aikainen kanttori: Minna Jokinen, puh. 020 610 0454,
Ilveskatu 5 A 6, 11910 Riihimäki.

Seurakuntakeskuksen vahtimestari (avoinna), puh. 020 610 0456,
Harjukatu 5 as. 2, 15110 Lahti.

47ANALOGI 5/2008



ANALOGI 5/200848 ANALOGI 5/2008

Kirkkoherra Aki Leskinen

M
Pyhien isien kunnioitus

Lahti Toimintaa ja tapahtumia

arraskuun ensimmäisenä
lauantaina vietämme Suo-
messa pyhäinpäivää. Orto-
doksisessa kirkossa se tun-
netaan myös pyhien Karja-

lan valistajien päivänä, jota varten on val-
mistettu omat erityiset vain meillä käytös-
sä olevat jumalanpalvelustekstit.

Tuhatvuotisen kauden, jonka kristil-
linen kirkko on toiminut niin Karjalan kuin
Suomenkin alueella, on Karjalassa kilvoi-
tellut suuri joukko hurskaita jumalanmie-
hiä, jotka ovat pyhittäneet koko elämänsä
Jumalan palvelemiseen ja hänen evanke-
liuminsa levittämiseen. Näiden hurskasten
miesten joukosta on Jumala kirkastanut
useita ja osoittanut ihmetekojen kautta
heidän saavuttaneen pyhyytensä ihmisten
keskellä.

Monista Karjalan pyhistä on säilynyt
vain hyvin niukasti elämäkerrallisia tieto-
ja. Tämä ei kuitenkaan vähennä heidän
merkitystään taivaallisina esirukoilijoina.
Heidän kilvoituksensa on melkein poik-
keuksetta suoritettu hiljaisuudessa ja maa-
ilmalta salassa.

Tunnetuimpia Karjalan pyhistä valis-
tajista lienevät Sergei ja Herman Valamo-
laiset, Arseni Konevitsalainen ja Trifon

Petsamolainen. Heitä on kuitenkin paljon
muitakin: Aunuksen Karjalan pyhittäjät
Aleksanteri Syväriläinen, Andrian Ont-
rusovalainen, Atanasios Säntämäläinen,
Nikifor ja Gennadi Vasojärveläiset ja Joo-
na Jalasjärveläinen. Vienan Karjalan py-
hiä ovat pyhittäjät Sosima, Savvati, Her-
man, Irinark ja Eleasar Solokkalaiset, Eli-
sei Sumalainen sekä Vassian ja Joona Per-
tominskiläiset. Äänisniemen ja Äänisen
takaisten seutujen pyhittäjiä Kornilo Pa-
leostrovilainen, Joona Klimenitsiläinen,
Aleksanteri Oschevenilainen, Lasarios ja
Atanasios Muromilaiset, Kyrillos Tselma-
vuorelainen ja Pakomios Keniläinen sekä
autuaat kilvoittelijat Taddeus Petroskoi-
lainen ja Teodorit saamelaisten valistaja.
Tästä joukosta puuttuu varmaankin vielä
monia Karjalan pyhiä, enkä ole varma,
löytyykö nykyisestä kirkkokalenterista
enää näidenkään pyhien isien muistopäi-
viä, koska nykyisin kirkkokalenteria on
muodin mukaisesti kreikkalaistettu.

Karjalan valistajien kirkko Hyvin-
käällä on pyhitetty Sergei ja Herman Va-
lamolaisille, Arseni Konevitsalaiselle,
Aleksanteri Syväriläiselle ja Trifon Pet-
samolaiselle. Heidän elämästään on säi-
lynyt melko paljon tietoja jälkipolville.

On kuitenkin muistettava, ettei ihmi-
sen pyhyys perustu hänen omiin saavutuk-
siinsa, vaan Jumalan armoon. Pyhyys ei
myöskään ole ihmisen hengellisen kilvoi-
tuksen asteen tunnusmerkki, vaan koko
luomakunnan ja siinä asuvien pyhittymi-
nen ja pyhyys on lähtöisin Jumalasta. Kir-
kon tehtävä on pyhittää ihmisiä, ja kirkko
on se paikka, jossa Jumala asuu ja vuo-
dattaa omaa pyhyyttään ihmisiin.

Ortodoksisen kirkon perinteiseen us-
konelämään kuuluu pyhien isien kunnioi-
tus, ja siksi puhummekin usein kirkkom-
me olevan isien kirkko. Kirkkomme on siis
rakennettu näiden isien opetuksille ja hei-
dän kunnioittamiseen. Tästä elämästä
ylennettyjen isien uskotaan elävän Juma-
lalle ja jatkavan esirukouspalvelustaan
meidän maailmassa elävien ihmisten puo-
lesta. Nykyisinkin kirkon jäsenet hoitavat
omaa hengellistä elämäänsä kirkon isien,
piispojen, pappien ja diakonien kanssa. Ja
jokaisen nyt hengellisessä toimessa ole-
van kirkon isän tulisi noudattaa ja vaalia
pyhien joukkoon ylennettyjen isien meil-
le jättämää perinnettä, koska siten suh-
teemme alkukirkkoon ja Kristukseen säi-
lyy katkeamattomana. Silloin koko seura-
kunta on osa tätä isien kirkkoa, ja mekin
voimme kantaa rukouksemme Jumalan
eteen:

Pyhät Sergei ja Herman, Arseni, Alek-

santeri ja Trifon, rukoilkaa Jumalaa mei-

dän puolestamme!

■   Isä Aki Leskinen

LAHDEN TIISTAISEURA
Lahden tiistaiseura kokoontuu tiistaisin
joka toinen viikko klo 18 seurakuntasalis-
sa, Harjukatu 5.
●  28.10. isä Aki Leskinen: Pyhät ja pahat
naiset kirkossa
●  11.11. isä Sergius Colliander: Skeemai-
gumeni Johannes
●  25.11. isä Olavi Merras: Palestiinan kris-
tittyjen elämä ja asema
●  9.12. kanttori Minna Jokinen: Ortodoksi-
nen kirkkomusiikki maailmalla

ORTODOKSIA-KURSSI LAHDESSA
Kahdestatoista tapaamisesta koostuva

kurssi on tarkoitettu ortodoksiseen kirk-
koon liittyville tai viime aikoina liittyneille.
Kokoonnumme kahdesti kuukaudessa kes-
kiviikkoisin klo 18 Lahdessa kerhohuoneel-
la (Harjukatu 5, 2. kerros) seuraavasti:

●  29.10: Uskon yhteen Jumalaan
●  12.11: Miten ortodoksi lukee Raamattua?
●  26.11: Jeesus Kristus – Valo valosta
●  10.12: Jeesus Kristus: Meidän pelastuk-
semme tähden tuli lihaksi

Jokaisella kerralla annetaan tilaa myös
kysymyksille ja keskustelulle sekä käsitel-
lään ajankohtaisia ja käytännön asioita,
kuten kirkollisia paastoja, juhlia ym. Kurs-

sin vetäjänä isä Mikael Sundkvist (puh.
0206 100 452; mikael.sundkvist@ort.fi)

▼

Haetaan
KERHONOHJAAJIA
Lahden seurakunta hakee kerhonoh-
jaajia Lahteen, Hyvinkäälle ja Heino-
laan. Nuorisotyötoimikunnalle osoite-
tut vapaamuotoiset hakemukset seu-
rakunnan kansliaan 30.11. mennessä,
os. Harjukatu 5, 15110 LAHTI tai säh-
köisesti lahti@ort.fi. Lisätietoja kantto-
ri Minna Jokiselta, puh. 0206 100 454
tai minna.jokinen@elisanet.fi.
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DIAKONIAPIIRIN MYYJÄISET
Diakoniapiirin myyjäiset pidetään Lahdes-
sa seurakuntasalilla la 13.12. klo 17 alkavan
ehtoopalveluksen jälkeen vietettävän jou-
luun valmistautumisen juhlan yhteydessä.

RAJALTA – runoja ja itkuvirsiä
Helena Nuutinen esittää Suomen kansan
vanhoja runoja ja itkuvirsiä Lahden seura-
kuntasalissa, Harjukatu 5, su 16.11. klo 16.
Osallistujat voivat tuoda mukanaan suru-
kiven, joka symboloi omaa surua: kuolleita
läheisiä tai jotain muuta kipeää asiaa ku-
ten sairaus, pettymykset, ihmissuhdeongel-
mat tai yksinäisyys. Näitä kiviä käytän to-

teutuksessa ja jokainen saa oman kivensä
takaisin mukaansa – muuten ei tarvitse
osallistua.

LAULUN VOIMA -juhlakonsertti
Kanttori Minna Jokisen 40-vuotishyvänte-
keväisyysjuhlakonsertti Riihimäellä Kirkko-
puiston seurakuntakodissa su 23.11. klo 15.
Ohjelmassa kauneimpia ja rakastetuimpia
ooppera-aarioita (mm. Puccini, Dvorak,
Mozart) sekä kuoromusiikkia Lopen nuori-
sokuoron ( joht. Minna Jokinen) ja Hyvin-
kään ortodoksisen kirkon kuoron (joht.
Minna Jokinen) esittämänä. Väliaika. Vapaa
pääsy. Vapaaehtoinen kahviraha OrtAidin
hyväksi.

Lahti Toimintaa ja tapahtumia

UUSIEN SEURAKUNTALAISTEN
TUTUSTUMISTILAISUUS
Uusien seurakuntalaisten tutustumistilai-
suus la 15.11. klo 13 Hyvinkään kirkossa,
Tsasounakuja 1.
Ohjelma:
●  klo 13 hetkipalvelus ja kirkon esittely, isä
Mikael Sundkvist
●   klo 13.30 kahvit seurakuntasalissa ja sen
lomassa: tiistaiseuran, kuoron ja lastenker-
hon toimintojen esittelyä, ortodoksisen
uskonnonopetuksen järjestelyt Hyvinkääl-
lä ja Riihimäellä. Aikaa vapaalle keskuste-
lulle, ehdotuksille ja kysymyksille (myös
venäjäksi), paikalla mm. isä Mikael ja kant-
tori Minna Jokinen.

JOULUMYYJÄISET Hyvinkäällä
Hyvinkään tiistaiseuran perinteiset joulu-
myyjäiset pidetään Hyvinkään seurakunta-
salilla, Tsasounakuja 1, Hyvinkää, 29.11. klo
10–12. Tarjolla leivonnaisia, piirakoita ja
kaikenlaisia muitakin herkkuja.

JOULUMYYJÄISET Lahdessa
Valamon ystävät järjestää perinteiset jou-
lumyyjäiset Lahden kirkon seurakuntasalil-
la, os. Harjukatu 5, la 13.12. klo 9–12 sekä
”rääppijäiset” su 14.12. liturgian jälkeen.
Kaikki piirakoiden, pullien sekä muiden
makuelämysten paistamisesta kiinnostu-
neita jauhopeukaloita pyydetään otta-
maan yhteyttä Lahja Loposeen, puh. 044
255 5722. Myyjäiset onnistuvat vain, jos jä-
senet ja seurakuntalaiset toimittavat myös
pieniä (2–3 ¤) lahjapaketteja, käsitöitä ja
arpajaisvoittoja joko itse tilaisuuteen tai
mieluiten ennakkoon Valamon ystävien
johtokunnan jäsenille.
Runsasta osanottoa toivoen, johtokunta.

RIIHIMÄEN ORTODOKSIAPIIRI
Riihimäen Ortodoksiapiiri  kokoontuu
ev.lut. seurakuntakeskuksessa, Temppelika-
tu 9, 3 krs. Tilaisuudet alkavat ehtoopalve-
luksella klo 18, jonka jälkeen on kahvit,
alustus ja keskustelua.
●  Ti 4.11. panihida. Dimitrin lauantain pa-
nihidassa muistellaan tuonilmaisiin siirty-
neitä ortodoksiapiirin toimihenkilöitä ja
piiriläisten läheisiä. Toisena teemana ”Py-
hissäkävijän päiväkirja”, Kari Laitinen kertoo
kuvin ja sanoin matkastaan Athosvuorelle
kesällä 2008.
●  Ti 9.12. ehtoopalvelus. ”Ortodoksisen kir-
kon tulevaisuudennäkymiä Suomessa”, or-
todoksiapiirin vieraana KP Helsingin met-
ropoliitta Ambrosius.
Toimintakauden 2008–2009 ohjelma löytyy
osoitteesta: www.ort.fi/riihimaki. Ohjelma-
lehtisiä on jaossa seurakuntien tiloissa.

▼

seurakunnan keskuksessa Lahdessa. Toimi täytetään heti. Vahtimestarin
pääasiallisena tehtävänä on toimia 1) kirkon ja seurakuntasalin vahtimestarina

ja 2) seurakuntakeskuksen kiinteistön hoitajana. Toimella on ohjesääntö.
Kiinteistön hoitoon perehtyneisyys katsotaan eduksi. Toimen palkkaus on

1381,00 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan viikonloppulisät ja henkilökohtais-
ta palkanlisää enintään 50 % tehtäväkohtaisesta peruspalkasta.

Seurakunnanneuvostolle osoitetut hakemukset liitteineen sekä virkatodistus
tulee lähettää 11.11.2008 mennessä osoitteella: Lahden ortodoksinen seura-

kunta, Harjukatu 5, 15110 Lahti. Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Aki
Leskinen, puh. 0206 100 451.

Lahdessa 19.9.2008, seurakunnanneuvosto

HAETTAVANA VAHTIMESTARIN TOIMI

Lahden seurakunnan perheuutisia 11.7.–20.9.

KASTETUT
Kozmina, Laura Maria
Timonen, Teemu Matias

KIRKKOON LIITTYNEET
Koskinen, Iliana
Valtonen, Leena Kaarina
Koskinen, Sandy Kiriaki
Puline, David Herman

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET
Leander, Jarmo Otto Olavi
Leander, Essi Katerina
Hotari, Taru Tuulikki
Hotari, Sini Suvi Hilaria
Vehviläinen,
Johannes Juha Otto
Saari, Eva Elisabeth
Kuutsa, Lotta Sisko
Kuutsa, Milja Anneli
Kuutsa, Henri Ville Oskari
Kuutsa, Hilla Maaria

Kolehmainen,
Marika Johanna
Aellig, Natalia
Kukkola, Seppo Juhani
Hovattala, Jasmin Juulia
Janttonen, Minttu-Maaria
Hovattala, Jami Petteri
Keskinen, Sami Antero Mikael
Kaasinen, Jaana Maria
Valkama, Tiina Pia Susanna
Hartikainen, Niina Hannele
Immonen, Mikko Krister
Pantsu, Jutta Sofia
Hämeenaho, Niina Marianne
Hämeenaho,
Ludmila Fyodorovna
Sihvola, Larisa
Sihvola, Dasha
Kontkanen,
Krista Petra Anniina
Hirvonen, Tuomas Artturi
Huovinen, Ulla Maria
Matsi, Matilda Anni

Koukku, Anna-Maija
Niskanen, Miia Hannele
Koljonen, Laura Maria
Tuomisto, Anni-Julia Isabella
Koukku, Saana Matleena
Penttinen, Vesa Juhani
Nordberg, Elena Susanna

AVIOLIITTOON VIHITYT
Dart, Mikko Olavi ja
Dart e Jormanainen,
Anja Irma Kaarina

IKUINEN MUISTO
Stranden,
Juho Mikael  39 v.
Koskinen, Faina  85 v.
Plattonen,
Kaisa Marjatta  65 v.

VUOSIA TÄYTTÄNEET
Emme julkaise enää
syntymäpäiväilmoituksia.
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Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA, puh. (05) 451 5511,
fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10-13, lappeenranta@ort.fi
Lappeenrannan seurakuntatalo, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA
Imatran seurakuntatalo, Vuoksenniskantie 3, 55510 IMATRA, puh. ja fax (05) 431 7027
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää), puh. 0400 654 883,
timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
1. papin sijainen 31.8.2008 saakka: Makarios Alatalo, puh. 040 774 2575
Seurakuntamestari Veikko Tiittanen, puh. 0400 933 287
Kuntien päätoimiset uskonnonopettajat: Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää),
puh. 050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi ja Sanna Salonen (puhuu myös venäjää),
puh. 050 337 9397, sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Papiston viikoittaiset vapaapäivät: Timo Tynkkynen perjantaisin ja
Mauri Patronen maanantaisin.
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Jumalanpalvelukset
Lappeenrannan seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

PYHÄKÖT:

Lappeenrannan kirkko
Kirkonisännöitsijä: Outi Susiluoto
Imatran kirkko
Kirkonisännöitsijä: Risto Rahikainen
Parikkalan rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä: Olga Kemova
Koitsanlahden rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä: Antero Lappalainen
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LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
– Ïîêdîâñêàÿ öådêîâü

LOKAKUU
Ke 22.10. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän Kasanin ikonin juhla
La 25.10. klo 16 panihida hautaus-
maalla, vainajien muistelu
Su 26.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
La 8.11. klo 18 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia
La 15.11. klo 18 vigilia
La 22.11. klo 18 vigilia
su 23.11. klo 10 liturgia
To 27.11. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän Ennusmerkki -ikonin juhla
La 29.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 6.12. klo 18 vigilia
Su 7.12. klo 10 liturgia
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
Pe 19.12. klo 18 ehtoopalvelus ja
akatistos Johannes Kronstadtilaiselle
La 20.12. klo 18 vigilia
Su 21.12. klo 10 liturgia

JOUTSENO, siunauskappeli
Su 2.11. klo 10 liturgia

-Îêòÿádü
-Ñd 22.10. â 9 ëèòódãèÿ, Êàçàíñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòådè
Ñá 25.10. â 16 ïàíèõèäà íà êëàäáèùå
Âñê 26.10.â 10 ëèòódãèÿ

Íîÿádü
Ñá 8.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 9.11. â 10 ëèòódãèÿ

Ñá 15.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Ñá 22.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 23.11.â 10 ëèòódãèÿ
xò 27.11. â 9 ëèòódãèÿ, Çíàìåíñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòådè
Ñá 29.11. â 10 ëèòódãèÿ íà ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå
Ñá 29.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 30.11.â 10 ëèòódãèÿ

Äåêàádü
Ñá 6.12. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 7.12. â 10 ëèòódãèÿ
Ñá 13.12. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 14.12.â 10 ëèòódãèÿ
Ïò 19.11. â 18 âå÷ådíÿ è àêàôèñò
Èîàííó Êdîíøòàäòñêîìó
Ñá 20.12. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 21.12.â 10 ëèòódãèÿ

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Íèêîëüñêàÿ öådêîâü

LOKAKUU
La 25.10. klo 13 panihida Karhumäen
hautausmaalla, vainajien muistelu
La 25.10. klo 18 vigilia

MARRASKUU
La 1.11. klo 18 vigilia
La 8.11. klo 10 liturgia, ylienkelit
La 15.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Su 16.11. klo 10 liturgia
To 20.11. klo 18 juhlavigilia
Pe 21.11. klo 10 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän temppeliin käyminen
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Pe 5.12. klo 18 juhlavigilia
La 6.12. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys, kirkon praasniekka, pyhä
Nikolaos

La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
La 20.12. klo 10 liturgia, Johannes
Kronstadtilainen
La 20.12. klo 18 slaavinkielinen akatistos
Jumalansynnyttäjälle
Su 21.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia

PARIKKALAN TSASOUNA
Pe 31.10. klo 18 juhlavigilia
La 1.11. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
Karjalan valistajien ja pyhittäjien juhla

Îêòÿádü
Ñá 25.10. â 13 ïàíèõèäà íà êëàäáèùå
Ñá 25.10. â 18 âñåíîùíàÿ

Íîÿádü
Ñá 1.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Ñá 8.11. â 10 ëèòódãèÿ,
Àdõèñòdàòèã Ìèõàèë è ädóãèå íåáåñíûå
ñèëû
Ñá 15.11. â 10 ëèòódãèÿ íà ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå
Âñê 16.11.â 10 ëèòódãèÿ
xò 20.11. â 18 ïdàçäíè÷íàÿ âñåíîùíàÿ
Ïò 21.11. â 10 ëèòódãèÿ, ïdàçäíèê
Ââåäåíèÿ â õdàì Ïdåñâÿòîé Áîãîdîäèöû
Ñá 29.11. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 30.11.â 10 ëèòódãèÿ

Äåêàádü
Ïò 5.12. â 18 ïdàçäè÷íàÿ âñåíîùíàÿ
Ñá 6.12. â 10 ëèòódãèÿ, êdåñòíûé õîä
è îñâÿùåíèå âîäû, ïdåñòîëüíûé ïdàçäíèê,
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé
Ñá 13.12. â 18 âñåíîùíàÿ
Âñê 14.12.â 10 ëèòódãèÿ
Ñá 20.12. â 10 ëèòódãèÿ, Ïdàâåäíûé
Èîàíí Êdîíøòàäòñêèé
Ñá 20.12. û 18 àêàôèñò Áîæèåé Ìàòådè
íà ñëàâÿíñêîè ÿçûêå
Âñê 21.12.â 10 ëèòódãèÿ íà ñëàâÿíñêîè
ÿçûêå

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
– ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

LOKAKUU
La 25.10. klo 13 panihida Karhumäen
hautausmaalla, vainajien muistelu
La 25.10. klo 18 vigilia

MARRASKUU
La 1.11. klo 18 vigilia
La 8.11. klo 10 liturgia, ylienkelit
La 15.11. klo 18 slaavinkielinen akatistos
Jumalansynnyttäjälle
Su 16.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
To 20.11. klo 18 juhlavigilia
Pe 21.11. klo 10 liturgia, Jumalansynnyt-
täjän temppeliin käyminen
La 29.11. klo 18 vigilia
Su 30.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
Pe 5.12. klo 18 juhlavigilia
La 6.12. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys, kirkon praasniekka, pyhä
Nikolaos
La 13.12. klo 18 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
– НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Октябрь
Ср 22.10.  в 9  литургия, Казанская 
икона Божией Матери
Сб 25.10.  в 16  панихида на кладбище
Вск 26.10.  в 10  литургия 

Ноябрь
Сб 8.11.  в 18  всенощная
Вск 9.11.  в 10  литургия
Сб 15.11.  в 18  всенощная
Сб 22.11.  в 18  всенощная

Вск 23.11.  в 10  литургия
Чт 27.11.  в 9  литургия, Знаменская 
икона Божией Матери
Сб 29.11.  в 10  литургия на славян-
ском языке
Сб 29.11.  в 18  всенощная
Вск 30.11.  в 10  литургия 

Декабрь
Сб 6.12.  в 18  всенощная
Вск 7.12.  в 10  литургия
Сб 13.12.  в 18  всенощная
Вск 14.12.  в 10  литургия
Пт 19.11.  в 18  вечерня и акафист 
Иоанну Кронштадтскому
Сб 20.12.  в 18  всенощная
Вск 21.12.  в 10  литургия

Октябрь
Сб 25.10.  в 13  панихида на кладбище
Сб 25.10.  в 18  всенощная

Ноябрь
Сб 1.11.  в 18  всенощная
Сб 8.11.  в 10  литургия, Архистратиг 
Михаил и другие небесные силы
Сб 15.11.  в 10  литургия на славянском 
языке
Вск 16.11.  в 10  литургия
Чт 20.11.  в 18  праздничная всенощная
Пт 21.11.  в 10  литургия, праздник 
Введения в храм Пресвятой Богородицы
Сб 29.11.  в 18  всенощная
Вск 30.11.  в 10  литургия

Декабрь
Пт 5.12.  в 18  праздичная всенощная
Сб 6.12.  в 10  литургия, крестный ход 
и освящение воды, престольный празд-
ник, Святитель Николай
Сб 13.12.  в 18  всенощная
Вск 14.12.  в 10  литургия
Сб 20.12.  в 10  литургия, Праведный 
Иоанн Кронштадтский
Сб 20.12.  ы 18  акафист Божией Мате-
ри на славянскои языке
Вск 21.12.  в 10  литургия на славянскои 
языке
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ämän lehden ilmestyessä seura-

kunnassamme tulisi olla jo ohit-

se toisen papin toimen täyttämi-

sen prosessi. Se merkitsee sitä,

että aktiivisen seurakunnan elä-

TIISTAISEURA
Lappeenrannan tiistaiseura kokoontuu Lin-
noituksen seurakuntatalossa tiistaisin kel-
lo 15.
●  Ti 28.10. klo 15 piispa Kallistos Waren
teos ”Ortodoksinen tie”
●  Ti 11.11. klo 15 isä Mitron sanakirjasta:
Vainajien muisto

mää on jakamassa kaksi päätoimista pap-

pia, ja moni toiminto saa uutta pontta. Sa-

manaikaisesti olemme uuden tilanteen

edessä, koska pitkäaikainen kanttorimme,

isä Mauri Patronen, on jäämässä eläk-

keelle. Pitkä työrupeama kirkon parissa ja

erityisesti omassa seurakunnassamme al-

kaa päättyä, ja ensi vuoden alkupuolella

hänelle koittaa vapaus säännöllisestä työ-

rytmistä.

Seurakunnalle tämä merkitsee jälleen

uutta toimen täyttämistä ja kuorolaisille

myös mielenkiintoista aikaa uuden kant-

torin odottelussa. Muutosprosessit saatta-

vat olla ihmisille hämmentäviä, mutta on

hyvä aina muistuttaa itseään, että kirkko

on pysyvä ja vain me ihmiset vaihdum-

me. Jumalanpalvelus ja rukous jatkuvat,

näinhän on ollut seurakunnassamme jo yli

250 vuotta! Itsekin olen jo kahdeskymme-

nes kirkkoherra Lappeenrannan seurakun-

nan historiassa. Jokainen jättää meistä jäl-

kemme, ja uudet työntekijät jatkavat eteen-

päin siitä, mihin edeltäjä on työnsä saat-

tanut.

Henkilöstövaihdosten ohella seura-

kunnallamme on paljon suuria haasteita

edessään. Rakennuksista on pidettävä

huolto, seurakunnan hengellisen työn tu-

lisi olla voimakasta, ja talouden ylläpitä-

minen vakaalla pohjalla työllistää paljon

luottamushenkilöitä.

Viime aikoina olen ilolla saanut huo-

mata, kuinka seurakunnan luottamushen-

kilöt ovat keskittyneet yhteisten asioiden

hoitoon. Hyvä henki vallitsee vastuunkan-

tajien piirissä, ja innolla ja luottamukselle

kuljetaan tulevaisuutta kohti. Jokainen

heistä on tahtonut tuoda oman ammatti-

taitonsa ja tietonsa seurakunnan hyvin-

voinnin ylläpitämiseksi. Tämä on arvokas

lahja seurakunnan hyväksi, ja erilaiset

persoonat erilaisilla lahjoillaan rakentavat

omaa kotiseurakuntaansa. Tästä kaikesta

olen hyvin kiitollinen.

Jokainen seurakuntalainen on terve-

tullut tuomaan oman lahjansa kotikirk-

koonsa ja seurakuntayhteisöön. Suurin

lahja on se, että osallistumme sielustam-

me huolehtimiseen yhteisessä rukoukses-

sa, jumalanpalveluksessa. Tämä seurakun-

nan toiminnan ydin on se olennaisin asia,

josta meidän tulisikin pitää kiinni. Kun itse

tahdomme pysyä kiinni viinipuussa, niin

Jumalan huolenpito saa mahdollisuuden

meissä kantaa meitä elämämme teillä.

■   Isä Timo Tynkkynen

Lappeenranta Toimintaa ja tapahtumia

Lappeenrannan seurakunnan perheuutisia 30.7. – 21.9.

KASTETUT
Sidorova, Valeria
Sidorova, Ksenia
Dubov, Serafim
Yhteensä 3

KIRKOSSA VIHITYT
Toikka Elena ja Toikka Tero

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET
Ohvanainen,
Jussi Petteri Samuel
Skyttä, Ida-Lotta Antonina
Kopakkala, Tiina Kaisa Maria
Ruutinen, Satu Maarit
Salo, Iina
Mantsinen, Heikki Tapio
Ritvanen, Emma Heidi Maria
Bogdanoff, Kari Aleksi

Knieling, Victor-Octavian
Norppa, Anni Katariina
Kazakov, Igor
Yhteensä 11

SEURAKUNNASTA
MUUTTANEET
Kivimäki, Kristiina Helena
Ermakova, Lioubov
Petriläinen, Piia Johanna
Haakana, Daniel
Haakanen, Tatiana
Sedig, Anna
Lattu, Marika Meeri Susanna
Rastas, Teemu Santeri
Ratilainen, Matti Severi
Pirhonen, Jussi Elmeri
Timonen, Jaana Hannele
Malinen, Heli Susanna
Ostrovskaya, Tatiana

▼
Gongladze, Tamara
Ranta, Pentti
Yhteensä 15

KIRKKOON LIITTY-
NEET
Sidorova, Ksenia
Sidorova, Denis
Sidorova, Elena
Sidorova, Valeria
Bourtovski, Kirill
Jäppinen, Olga
Ilvonen, Ekaterina
Tokareva, Dina
Tokareva, Anna
Iljin, Alexander
Dubov, Sergei
Yhteensä 11

KIRKOSTA ERONNEET
2 henkilöä

●  Ti 25.11. klo 15 isä Mitron sanakirjasta:
Juhlapäivät / kirkon juhlat
●  La–su 13.–14.12. joulumyyjäiset Linnoi-
tuksen joulumarkkinoiden yhteydessä
●  Ti 16.12. klo 15 syyskauden päättäjäiset

ORTODOKSIAPIIRI
Ortodoksiapiirin kautta voit oppia tunte-

maan ortodoksisuutta ja sen rikasta hen-
gellistä perintöä. Keskusteluillat ovat avoi-
mia kaikille ortodoksisuudesta kiinnostu-
neille. Ortodoksiapiiri toimii seurakunta-
kouluna uskonperintömme elävöittämisek-
si ja syventämiseksi. Tervetuloa toimintaan
mukaan! Kokoontumiset kello 18 seurakun-
tasalilla: ke 8. lokakuuta aiheella ”Seurakun-
ta – laitos vai yhteinen hengellinen koti”, ke
29. lokakuuta aiheella ”Eettiset kysymykset
ja niiden ratkaiseminen” ja ke 19. marras-
kuuta aiheella ”Jumalanpalveluselämä”.

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
Päiväpiiri kutsuu yhteiseen toimintaa seu-
rakunnan aikuisväestöä. Kokoonnumme
linnoituksen seurakuntatalolla kello 13.
Ohjelmassa on pieni tarjoilu, ortodoksisuu-
teen syventymistä eri tavoin ja myös kä-
dentaidoillekin löytyy sijaa. Päiväpiirin toi-
minnan organisoi diakoniatoimikunta. Ko-
koontumiskerrat: ke 8. lokakuuta, ke 29. lo-
kakuuta, ke 26. marraskuuta ja ke 10. joulu-
kuuta.

VALAMON YSTÄVÄT
Kokoontumiset kerran kuussa, seuraa kir-
kollisia ilmoituksia lehdessä!
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IKONIN YSTÄVÄT
Kokoontumisia myös Lappeenrannassa. Ks.
ilmoitus Imatran toiminnasta.

KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee tiistai-iltaisin kel-
lo 18.30 vuorotellen Lappeenrannassa ja
Imatralla. Lisätietoja isä Maurilta, puh. 040
595 1688. Seuraa kirkollisia ilmoituksia!

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊDÓÆÎÊ
Ïî ïîíåäåëüíèêàì â 16.30 â ïdèõîäñêîì äîìå.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÍÀ ÑËÀÂßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
È ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ
Â êàæäîå ÷åòâådòîå âîñêdåñåíüå ìåñÿöà
ñîâådøàåòñÿ áîæåñòâåííàÿ ëèòódãèÿ íà
ñëàâÿíñêîì ÿçûêå â Ïîêdîâñêîì õdàìå ñ
ó÷ àñòèåì dóññêîÿçû÷ í îãî õîdà. Ïîñëå
ñëóæáû ÷ àåïèòèå â ïdèõîäñêîì çàëå è
äóõîâíàÿ áåñåäà î dàçíûõ òåìàõ. Ñì!
dàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé.

DÓÑÑÊÎßÇÛxÍÛÉ ÕÎD
Õîd ïîåò íà áîãîñëóæåíèÿõ íà ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ: Àëåêñàíä-
dà Ãåáåë, òåë. 040 766 9475

Imatran
kuulumisia

VAINAJIEN MUISTOPÄIVÄN
PALVELUKSET HAUTAUSMAILLA
Dimitrin lauantaina toimitetaan vainajien
yleiset muistopalvelukset seuraavasti: la
25.10. klo 13 Karhumäen hautausmaalla
Imatralla ortodoksisella alueella ja klo 16
Lappeenrannan ortodoksisella hautaus-
maalla.

Karjalan valistajien PRAASNIEKKA
ja ekumeeninen tilaisuus Parikkalassa
Parikkalan tsasounan syyspraasniekka on
1.11. Aattoiltana pe 30.10. klo 18 toimite-
taan juhlavigilia, ja juhlapäivän liturgia on
la 1.11. klo 10. Liturgian jälkeen on muisto-
palvelus Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkillä ja yhteiset kirkkokahvit lu-
terilaisella seurakuntatalolla, jossa myös
pidetään ekumeeninen tilaisuus.

KONEVITSAILTA Lappeenrannassa
Konevitsan luostari esittäytyy la 8.11. Lap-
peenrannan seurakuntasalissa. Katso tar-
kemmin kirkollisista ilmoituksista. Mukana
on myös Konevitsan luostarin uusi johtaja,
igumeni Aleksandr.

VARTTUNEIDEN KIRKKOPYHÄ
Lappeenrannassa
Varttuneen väen yhteistä kirkkopyhää vie-
tetään Lappeenrannassa sunnuntaina

HENGEN JYVIÄ -keskustelupiiri
Keskustelupiirin kautta voit oppia tunte-
maan ortodoksisuutta ja sen rikasta hen-
gellistä perintöä. Keskusteluillat ovat avoi-
mia kaikille ortodoksisuudesta kiinnostu-
neille. Ortodoksiapiiri toimii seurakunta-
kouluna uskonperintömme elävöittämisek-
si ja syventämiseksi. Tervetuloa toimintaan
mukaan! Kokoontumiset kello 18 seurakun-
tasalilla: 1. lokakuuta aiheella ”Seurakunta
– laitos vai yhteinen hengellinen koti”, 15.
lokakuuta aiheella ”Eettiset kysymykset ja
niiden ratkaiseminen” ja 12. marraskuuta
aiheella ”Jumalanpalveluselämä”.

MAGDALA-KUORO PIETARISTA
KONSERTOI
Pietarilainen Magdala-kuoro pitää konser-
tin Imatran seurakuntasalissa ti 5.11.  klo 19.
Ohjelmassa ammattilaulajien esittämänä
ortodoksista kirkkomusiikkia sekä venäläis-
tä kansanmusiikkia. Liput 8 €.

SYYSMYYJÄISET IMATRALLA
Herkkuleivonnaisten syysmyyjäiset pide-
tään isänpäivän aattona la 8.11. kello
11.30–13.30. Tarjolla monenlaisia suolaisia
ja makeita leivonnaisia. Arpajaiset ja kah-
vio yms. Tervetuloa! Myyjäiset järjestää seu-
rakunnan toimintapiirit yhdessä.

23.11. Tapahtuma alkaa klo 10 liturgialla
Pokrovan kirkossa ja  jatkuu aterialla ja oh-
jelmalla seurakuntasalissa.

KARJALAISSEUROJEN 60-VUOTIS-
JUHLAN  liturgia Lappeenrannassa
Karjalaisseurojen 60-vuotisjuhlaa vietetään
Lappeenrannassa su 30.11. Ohjelmassa
myös liturgia klo 10 Pokrovan kirkossa.

VALAMOLAINEN TEEILTAPÄIVÄ
Valamon Ystävät järjestää perinteisen tee-
iltapäivän Lappeenrannan seurakuntasalis-
sa su 30.11. klo 15. Vieraana isä Mitro, joka
luennoin aiheesta ”Luostarikilvoitus mo-
dernissa maailmassa.”

LINNOITUKSEN JOULUMYYJÄISET
Linnoituksen joulumarkkinoiden yhteydes-
sä pidetään myyjäiset myös seurakuntata-
lolla la–su 13.–14.12. Katso tarkemmin kir-
kollisista ilmoituksista.

JOHANNES KRONSTADTILAISEN
kuolemasta 100 vuotta
Pyhä Johannes tuki aikanaan myös Lap-
peenrannan kirkkoa lahjoituksillaan, ja use-
at seurakuntalaiset saivat häneltä hengel-
listä lohtua ja parannusta vaivoihinsa. Pe
19.12. klo 18 toimitetaan Lappeenrannan
kirkossa ehtoopalvelus ja akatistos pyhälle
Johannekselle, palveluksen jälkeen isä Timo
kertoo Johannes Kronstadtilaisen vaikutuk-
sesta seurakunnassamme. La 20.12. klo 10
toimitetaan liturgia Imatran kirkossa, jonka
yhteydessä siunataan Ikonin Ystävien lah-
joittama pyhän Johanneksen ikoni.

MERKKIPÄIVÄÄNSÄ VIETTÄNEIDEN
yhteiset juhlahetket
Seurakunta tahtoo muistaa juhlavuottaan
viettäviä seurakuntalaisiaan. Kukin pyörei-
tä vuosia (50 vuodesta eteenpäin) täyttä-
vä seurakuntalainen saa henkilökohtaisen
kutsun juhlaan, joita pidetään alueittain
Lappeenrannassa ja Imatralla.

NIKOLAOKSEN PRAASNIEKKA 5.–6.12.
Imatran kirkon vuotuista praasniekkajuhlaa
vietetään perinteisin tapahtumin. Perjan-
tai-iltana 5.12. kello 18 toimitetaan kirkos-
sa juhlavigilia ja la 6.12. klo 10 alkaa juhla-
liturgia, jonka lopussa ristisaatto ja veden-
pyhitys Vuoksen rannalla. Praasniekka-ate-
ria ja juhla seurakuntasalissa. Samalla vie-
tetään itsenäisyyspäivän juhlaa.

TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu tiistai-iltapäivisin
kello 15 seurakuntasalilla. Ohjelmassa alus-
tuksia kirkollisista teemoista ja aiheista ja
keskustelua. Matkoja ja retkiä eri kohteisiin.
Tule mukaan!
Kokoontumiset:
●  Ti 7.10. Vanha testamentti ja jumalanpal-
velus
●  Ti 21.10. jumalanpalveluksessa yhteises-
ti laulettavien veisujen opettelua
●  Ti 4.11. Uusi testamentti
●  La 8.11. syysmyyjäiset klo 11.30–13.30
●  Ti 18.11.Uusi testamentti ja jumalanpal-
velus
●  Ti 2.12. pyhän Nikolaoksen juhlan juma-
lanpalvelustekstit
●  Ti 16.12. syyskauden päättäjäiset Lap-
peenrannassa

IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin Ystävät on toimintapiiri, joka pyrkii
edistämään ikonitaiteen ja muun kirkkotai-
teen tuntemusta sekä ikonimaalareitten
että kaikkien seurakuntalaisten parissa.
Syksyn aikana perehdytään pyhien ihmis-
ten elämään ja ikoneihin, lähinnä tutustu-

ДЕТСКИЙ КРУЖОК
По понедельникам в 16.30 в приходском 
доме.

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СЛАВЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ И ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
В каждое четвертое воскресенье месяца 
совершается божественная литургия на 
славянском языке в Покровском храме 
с участием русскоязычного хора. После 
службы чаепитие в приходском зале и 
духовная беседа о разных темах. См!  рас-
писание богослужений. 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОР
Хор поет на богослужениях на славянском 
языке. Дополнительные сведения: Алек-
сандра Гебел, тел. 040 766 9475.
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en Pyhän Nikolaoksen kirkon ikoneihin
Imatralla, Lappeenrannassa kokoonnutaan
opiskelemaan kirkkotekstiilien nimityksiä
ja liturgisia värejä marraskuussa.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiin-
nostuneille, eivät pelkästään ikonimaala-
reille. Tervetuloa!
●  13.10. Enkeli-ikonit, enkeliaiheisia runo-
ja. Pyhän Nikolaoksen kirkko, klo 17.
●  27.10. Jumalanäidin ikonit. Pyhän Niko-
laoksen kirkko, klo 17.
●  10.11. Kirkkotekstiilit ja liturgiset värit.
Pokrovan kirkko, klo 18.
●  24.11. Pyhälle Nikolaokselle pyhitetyt kir-
kot: Lappeenrannan Leirikirkko. Lappeen-
rannan seurakuntasali klo 18.
●  8.12. Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen elä-
mä. Imatran seurakuntasali klo 17.

PIKKU-MIIKKULAN LASTENKERHO
Kerho kokoontuu seurakuntasalilla tiistai-
sin kello 17. Tule mukaan seurakunnan las-
tentoimintaan!

KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee tiistai-iltaisin kel-
lo 18.30 vuorotellen Lappeenrannassa ja
Imatralla. Lisätietoja isä Maurilta, puh. 040
595 1688. Seuraa kirkollisia ilmoituksia!

KSENIA-PIIRI
Ksenia-piiri kutsuu lähimmäistoimintaan ja
virkistäytymiseen. Kokoonnumme seura-
kuntasalilla kello 14 alkaen ja ohjelmassa
on pieni tarjoilu, keskustelua eri teemoista
ja kädentöitä mielen iloksi. Ksenia-piirin
toimintaa vetää seurakunnan diakoniatoi-
mikunta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi.
Kokoontumiskerrat: ma 29. syyskuuta, ti 28.
lokakuuta, ma 24. marraskuuta ja 8. joulu-
kuuta.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÍÀ ÑËÀÂßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
È ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ
Â êàæäîå òdåòüå âîñêdåñåíüå ìåñÿöà
ñîâådøàåòñÿ áîæåñòâåííàÿ ëèòódãèÿ íà
ñëàâÿíñêîì ÿçûêå â Íèêîëüñêîì õdàìå ñ
ó÷ àñòèåì dóññêîÿçû÷ í îãî õîdà. Ïîñëå
ñëóæáû ÷ àåïèòèå â ïdèõîäñêîì çàëå è
äóõîâíàÿ áåñåäà î dàçíûõ òåìàõ. Ñì!
dàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé.

DÓÑÑÊÎßÇÛxÍÛÉ ÕÎD
Õîd ïîåò íà áîãîñëóæåíèÿõ íà ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå.  Dåïåòèöèè ïî ïîíåäåëüíèêàì â 18 ÷àñîâ
â ïdèõîäñêîì äîìå. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ:
Òàòüÿíà Ádàãèíà, òåë.040 846 2899

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊDÓÆÎÊ
Ïî ÷åòâådãàì â 17 ÷àñîâ â ïdèõîäñêîì äîìå.
Âåäåò õóäîæíèöà Ñâåòëàíà Ëóíèíà.

Lappeenranta Toimintaa ja tapahtumia

Lappeenrannan perinteinen Linnoituk-
sen Yö -tapahtuma koki tänä vuonna
selkeän muodonmuutoksen. Aiemmin

varsin markkina- ja riehatyyppinen tapahtu-
matarjonta oli nyt suunniteltu historia- ja
kulttuuripainotteiseksi.

Kun kuulimme keväällä, että tapahtu-
man luonne tulee muuttumaan varsin mer-
kittävästi, kiinnostuimme oitis olemaan mu-
kana ohjelman tarjonnassa. Tapahtuman jär-
jestäjät ottivatkin meidät lämpimästi vastaan,
kun tarjouduimme tekemään yhteistyötä.
Pienellä tehokkaalla työryhmällä työstimme
seurakunnan oman osuuden kokonaisuudes-
ta. Meille oli ennen kaikkea tärkeää, että se
mitä tarjotaan, on alusta loppuun asti hyvin
mietittyä ja toteutettua.

Halusimme tarjota tapahtuman vieraili-
joille tunnelmantäyteisen slaavilaisen elä-
myksen. Otimme yhteyttä kirkkokunnan ruo-
kakulttuurin ammattilaiseen munkki Harito-
niin. Hän ystävällisesti kutsui meidät luok-
seen luostariinsa päiväksi käytännön oppiin.
Voin vakuuttaa, että se oli elämys jo itsessään!
Tämän käynnin jälkeen meille muodostui
kokonaisuus ruokapuolen tarjonnastamme.

Tapahtuman molempina iltapäivinä ja
iltoina meillä pyöri tunnelmallinen ”Agrono-
min iltatee”, jolla halusimme kunnioittaa pit-
kään ja vahvasti seurakunnassamme vaikut-
tanutta agronomi Johannes Wolkoffia. Sa-
movaarista tarjotun teen lisukkeena oli Hari-
tonin reseptein valmistettuja suolaisia piira-

koita sekä pieni makea herkku. Lisäksi suun-
nittelimme Haritonin opastuksella lounastar-
joilun. Tarjosimme suussa sulavan aterian
”lohta moskovalaiseen tapaan” à la Hariton.
Kaksi lounaskattaustamme myytiin loppuun
välittömästi.

Kaiken herkuttelun lisäksi tarjontaamme
sisältyi myös korkeatasoinen musiikillinen
puoli. Seurakunnan Varvara-kvartetti piti en-
sikonserttinsa ulkona kirkon edustalla koo-
ten kaupunkilaisia kuuntelemaan naiskvarte-
tin esittämää kirkkomusiikkia. Pietarilainen
Konevitsa-kvartetti esiintyi kahdella konser-
tilla. Toinen oli venäläinen kansanmusiikki-
konsertti ja toinen kirkkokonsertti. Sielua hi-
velevää nautintoa molemmat! Hiljentymi-
seen ja kirkkoon tutustumiseen oli tietenkin
mahdollisuus koko tapahtuman ajan. Lisäksi
isä Timo Tynkkynen toimitti vielä akatistok-
sen lauantaina puolenyön aikaan.

Pokrovan kirkon kellot kumisivat tasa-
tunnein ilmoittaen lyönneillään kellonajan.
Näin elvytettiin vanha 1800-luvun tapa, jol-
loin linnoituksen kirkon kellot löivät kaupun-
kilaisille kellonajan vartiosotilaan soittama-
na.

Tapahtuman suunnitteluun ja järjestelyi-
hin osallistuneena uskomme, että tavoit-
teemme tuoda kirkko lähelle ihmisiä onnis-
tui osaltamme loistavasti. Kiitos kaikille mu-
kana olleille!

■ Katriina Varho ja Liisa Pirilä

Ortodoksinen Linnoituksen Yö

■  Seurakunnan Varvara-kvartetti piti ensikon-
serttinsa ulkona kirkon edustalla.
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■  Konevitsa-kvartetti tunnelmoi Linnoituksen
seurakuntasalissa.

■  "Agronomin iltatee" tarjoiltiin seurakuntasalissa.

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СЛАВЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ И ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
В каждое третье воскресенье месяца 
совершается божественная литургия 
на славянском языке в Никольском 
храме с участием русскоязычного 
хора. После службы чаепитие в при-
ходском зале и духовная беседа о 
разных темах. См!  расписание богос-
лужений. 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОР
Хор поет на богослужениях на славян-
ском языке.  Репетиции по понедель-
никам в 18 часов в приходском доме. 
Дополнительные сведения: Татьяна 
Брагина, тел.040 846 2899 

ДЕТСКИЙ КРУЖОК
По четвергам в 17 часов в приходском 
доме. Ведет художница Светлана 
Лунина.



ANALOGI 5/200854

Jumalanpalvelukset
Tampereen seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

SUVANTOKATU 10 A
33100 TAMPERE

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
on avoinna: TI–PE klo 9–12 (muuttunut aika v. 2008 ajan),
puh. 0206 100355, fax 0206 100356
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,
puh. 0206 100 357, 050 557 0050
II pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi, puh. 0206 100 359, 050 557 0057
Kanttori Jarmo Lehto, jarmo.lehto@ort.fi , puh. 0206 100 358, 050 557 0051
Talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen,
marita.inkinen@ort.fi, puh. 0206 100362, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi, puh. 0206 100 363, 050 5570056
Emäntä Leena Hänninen, Ieena.hanninen@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 5570053
Diakonia-asioissa voi Tampereen seudulla ottaa yhteyttä diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, tai diakoni Rolf Hernbergiin, puh. 040 551 5705, ja
Porin seudulla pastori Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.
Tampereen srk:n diakoniatoimikunnan puheenjohtaja
on Satu Reunanen, puh. 046 684 1163

SC Sergius Colliander, ID Ion Durac, DD Daniela Durac, KH Kerttu Halonen, HH Heikki Honkamäki, NJ Niina Jolkkonen-Porander, HK Harri Kahila,
PK Petri Korhonen, JK Jorma Kudjoi, JL Jarmo Lehto, JM Jouni Mäkelä, MR Mitro Repo, TR Timo Ruottinen, GS Gaius Sahlberg, MiS Mikko Sidoroff,
MT Markku Toivanen

PYHÄKÖT:

Tampereen kirkko, pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän
Nikolaoksen muistolle, Tuomiokirkonkatu 27, puh.
(03) 3141 2724, isännöitsijä: Heikki Häyhtiö, puh. 040 732 0654,
vahtimestari Mika Kangasaho, puh. 0206 100 360, 050 557 0054
Kolhon kirkko Vilppulassa, pyhittäjien Sergei ja Herman
Valamolaisen muistolle, Kappelintie, 35990 Kolho, isännöitsijä
Toivo Nikoskinen, puh. (03) 531 5347
Porin kirkko, apostoli Johannes Teologin muistolle,
Maantiekatu 46, 28120  Pori, puh. 0206 100 364,
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

LOKAKUU
La 25.10. klo 18 vigilia MT JL
Su 26.10. klo 10 liturgia (kreikka) MR JL
Ti 28.10 klo 17 Jeesus-rukous MT

MARRASKUU
La 1.11. klo 18 vigilia HH JL
Su 2.11. klo 10 liturgia HH JL
Ti 4.11. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 8.11. klo 18 vigilia HH JL
Su 9.11. klo 10 liturgia SC JL
Ti 11.11. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 15.11. klo 18 vigilia HH JL
Su 16.11. klo 10 liturgia HH JL
Ti 18.11. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
Neitsyt Marian temppeliin käymisen juhla
To 20.11. klo 18 vigilia MT JL
Pe 21.11. klo 10 liturgia MT JL
La 22.11. klo 18 vigilia JO
Su 23.11. klo 10 liturgia JO
Ti 25.11. klo 17 praavilo HK
La 29.11. klo 18 vigilia HH JL
Su 30.11. klo 10 liturgia HH JL

JOULUKUU
Ti 2.12. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
Pe 5.12. klo 18 vigilia MT JL
La 6.12. klo 10 liturgia, pyhäkön vuosipäiväjuhla

(Pyhä Nikolaos) MT JL
Su 7.12. klo 10 liturgia (slaavi) HH JL
Ti 9.12. klo 17 praavilo HK
La 13.12. klo 10 liturgia (romania) ID DD
La 13.12. klo 18 vigilia MT JL
Su 14.12. klo 10 liturgia MT JL
Ti 16.12. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
To 18.12. klo 16 alkaen mahdollisuus katumuksen

sakramenttiin MT HH
To 18.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu MT HH
La 20.12. klo 18 vigilia HH MiS
Su 21.12. klo 10 liturgia HH MiS
Ke 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus MT JL
To 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,

Kristuksen syntymäjuhla MT JL
La 27.12. klo 18 vigilia HH JL
Su 28.12. klo 10 liturgia HH JL
Ke 31.12. klo 18 rukoushetki MT JL

PORIN KIRKKO
La 25.10. klo 18 vigilia PK JK NJ
Su 26.10 klo 10 liturgia PK JK NJ
Su 9.11. klo 10 liturgia JK NJ
Su 23.11. klo 10 liturgia JK MiS
La 29.11. klo 18 vigilia JK NJ
Su 30.11. klo 10 liturgia JK NJ
Ti 9.12. klo 17 alkaen mahdollisuus osallistua

katumuksen sakramenttiin MT JK
Su 14.12. klo 10 liturgia JK NJ
Ke 17.12. klo 16 alkaen mahdollisuus osallistua katumuksen

sakramenttiin HH JK
Ke 17.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu HH JK
Ke 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus HH JK NJ
To 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen syntymäjuhla HH JK NJ

KOLHON KIRKKO
Karjalan pyhittäjäisien ja valistajien yhteinen juhla, pyhäkön
vuosipäivä
La 1.11. klo 10 liturgia MT JL
Pe 26.12. klo 10 liturgia HH JL

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
La 25.10 klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä HH JL
Su 16.11. klo 10 liturgia GS KH
La 6.12. klo 10 liturgia, pyhäkön vuosipäiväjuhla

(pyhä Nikolaos) HH KH
Ke 24.12. klo 14 jouluaaton ehtoopalvelus MT JL

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA
TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5. krs
Ke 12.11. klo 16 ehtoopalvelus MT JL
Ke 3.12. klo 16 ehtoopalvelus HH JL

AKAA
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1, Toijala
Karjalan pyhittäjäisien ja valistajien yhteinen juhla
La 1.11. klo 10 liturgia GS
Su 21.12. klo 10 liturgia GS

JÄMSÄ
Jämsän ev.lut. seurakuntasali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto),
Jämsä
Su 26.10. klo 10 liturgia HH JM
Su 7.12. klo 10 liturgia MT KH

VAMMALA
Vammalan ev.lut. seurakuntasali, Asematie 6, Vammala
Su 9.11. klo 10 liturgia HH KH
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Kirkkoherra Markku Toivanen

T

Tampere Toimintaa ja tapahtumia

Isät elämän
muutos-
paineissa
-

änäkin syksynä vietetään Suo-

messa isänpäivää (9.11.). Tuon

sunnuntain liturgiassa luetaan

evankeliumitekstinä Kristuksen

kertomus ns. laupiaasta samari-

nuori ja syntynyt aika kömpelönä yrityk-

senä kertoa tasa-arvoisesta parisuhteesta:

Kun kerran äitiä juhlitaan, niin isää myös!

Myöhemmin on pyritty löytämään juhlaan

myös sisältöä. On markkinoitu uutta mie-

henmallia! Välillä on puhuttu pehmoisis-

tä, mutta se ei nyt ole muotia. Kerrotaan,

että suomalaisella miehellä on aika heikot

pelimerkit, mutta naiset menestyvät: kou-

luttautuvat ja elävätkin vielä kauemmin.

Mistä mies ja isä voi löytää perusvoiman,

jolla läpäistä trendit ja roolipaineet?

Ehkä yksi vastaus voi olla isänpäivän

evankeliumitekstissä. Laupias samarialai-

nen otti tehtävän vastaan ja sitoutui huo-

lehtimaan ihmisestä, joka oli hänen lähim-

mäisensä. Maamme avioerotilastot jo yk-

sin kertovat siitä, miten vähän sitoutumista

arvostetaan parisuhteissa. On tärkeää ym-

märtää isyys toisaalta lahjana, mutta sa-

malla myös sitoutumisena. Isyys sitouttaa

miehen puolisoon, parisuhteeseen ja jäl-

keläisiin.

Isyyteen kuuluva aito sitoutuminen ei

ole tunnetila, kiva ”fiilis”, vaan jo alusta

alkaen ilmaistu päätös kohdata elämän

haasteet jakaen ne puolison ja lasten kans-

sa. Isyys ei siten ole ulkopuolisten mää-

rittämä miehen rooli, vaan miehen suos-

tuminen ja sitoutuminen koko elämän kes-

tävään prosessiin – muutokseen isäksi ja

kasvuun isänä. Sitoutuminen koskee luon-

nollisesti parisuhteen molempia osapuo-

lia, ja siihen liittyy samalla myös vastuu.

Ortodoksisessa kirkossa kunnioitetaan

pyhinä isinä henkilöitä, jotka sitoutuivat

kantamaan vastuuta koko kirkon opetuk-

sen ja tradition siirtämisestä tuleville pol-

ville. Ennen kaikkea pyhinä kunnioitetut

isät sitoutuivat itse Kristukseen. Kyse ei

ollut ”vihreästä oksasta” tai auvoisesta elä-

mänvalinnasta, vaan usein jopa marttyy-

riudesta – siitä, että joutui todistamaan si-

toutumisensa pyövelin edessä.

Apostoli Paavali vertaa miehen ja nai-

sen liittoa Kristuksen ja kirkon väliseen

suhteeseen. Evankeliumiteksteissä Kristus

antaa itsensä miehen ja isän malliksi. Kris-

tus on tämänkin päivän isille esikuva, joka

kestää muutoksen ja trendien paineet.

Häneen kannattaa tutustua!

■  Isä Markku Toivanen

alaisesta (Luuk. 10:25–37). Monelle ker-

tomus on tuttu. Halveksittuun kansanosaan

kuulunut mies osoitti toiminnallaan ns. oi-

kein uskoville ja sääntöjä noudattaville,

kuinka tulee ymmärtää lähimmäisenä ole-

minen ja mitä lähimmäisenrakkaus on.

Kertomuksen yksi kohokohta on se,

kun auttaja jättää pahoinpidellyn autetta-

van toipumaan majataloon, maksaa hänen

hoidostaan ja jo etukäteen sitoutuu huo-

lehtimaan myöhemmistä kuluista. Kerto-

muksessa laupiaasta samarialaisesta Jee-

sus puhuu myös itsestään.

Juhlapäivien joukossa isänpäivä on

TAMPEREEN TIISTAISEURA
Tiistaiseuran loppuvuoden kokoukset ovat
21.10., 18.11. ja 9.12. Tervetuloa kahvipöy-
dän ääreen kuuntelemaan mielenkiintoisia
alustuksia ja vaihtamaan kuulumisia ja aja-
tuksia! Tiistaiseuraillat alkavat klo 18, ja ne
pidetään Nikolainsalissa. Tervetuloa!

VALAMON YSTÄVÄT ry
Tampereen osasto
Yleisöillat järjestetään Nikolainsalissa, os.
Tuomiokirkonkatu 27, alkaen klo 18. Iltoi-
hin peritään 5 € / 2,5 € (opiskelijat) osal-
listumismaksu. Illoissa on pienimuotoinen
tarjoilu. Tulot käytetään Uuden Valamon
luostarin pääkirkon tukemiseen.
Esitelmöitsijät ja aiheet:
●  Ti 4.11. näyttelijä Hannu-Pekka Björkman:
Valkoista valoa
●  Ti 2.12. filosofi Eero Ojanen: Rakkauden
filosofia
●  Päiväretki ”Rajantakaista Karjalaa”
-näyttelyyn la 15.11. Ks. http://www.nba.fi/
fi/rajantakaista_karjalaa. Matkan hinta 55
€. Hintaan sisältyvät matkat Tampere – Hel-
sinki – Kirkkonummi – Tampere, sisäänpää-
symaksu Kulttuurien museoon ja näyttelyn
esittely, ateria Pokrovan veljesyhteisössä ja

kirkon esittely. Lähtö klo 8.00, os. Tuomio-
kirkonkatu 27, ja paluu klo 20:een mennes-
sä. Ilmoittautuminen viimeistään 31.10.
mennessä Eija Kalloselle, puh. 050 353 2611
tai eija.kallonen@koskiklinikka.fi ja maksu
Valamon Ystävät ry:n tilille: Nordea 114630-
1013199. Tervetuloa!

OOL / Tampere
Toimintaa syyskaudella:
●   Ti 30.9. klo 17 osallistuminen Tampereen
kirkossa toimitettavaan Jeesus-rukouspal-
velukseen, jonka jälkeen luontoretki/nuo-
tioilta Tampereen lähimaastossa.
●   Pe 24.10. klo 19 retki Tampereen Teatte-
riin seuraamaan esitystä Otello.
●   Ma 10.11. klo 18 osallistuminen Tampe-
reen Pyhän ristin seurakunnan iltamessuun
ja sen jälkeen pidettävään esittelytilaisuu-
teen
●   La 29.11. Helsingin-matka, jonka aikana
tutustuminen Kulttuurikeskus Sofiaan ja
osallistuminen illan vigiliaan Uspenskin
katedraalissa.
●   Ti 16.12. klo 17 ehtoopalvelus Tampe-
reen kirkossa. Palveluksen jälkeen paasto-
ruokaillanvietto Lukonmäessä.
Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoa tapahtumista, päivitetty oh-

jelma ja ohjeet sähköpostilistalle liittymi-
sestä  löytyvät verkkosivuilta: http://
www.helsinki.fi/jarj/ool/.
Uudet ja vanhat jäsenet, olette lämpimästi
tervetulleita!

PÄIVÄPIIRI

Päiväpiiri kokoontuu parillisten viikkojen
keskiviikkoina Nikolainsalissa. Joka kerta
on klo 12 lounas, joka sisältää lämpimän
ruoan salaatin kera sekä kahvin ja kahvilei-
vän hintaan 5 euroa / henkilö, pelkkä kahvi
2 euroa/henkilö. Aterioinnin ja kahvittelun
jälkeen on luento, joka alkaa noin klo 13.
Loppusyksyn luentoaiheet ovat seuraavat:
●  15.10 isä Markku Toivanen: Rukouksen
viljely
●  29.10. Tuula Granlund: Tuokiokuvia Kii-
nasta ja Pohjois-Koreasta
●  12.11. isä Heikki Honkamäki
●  26.11. Askartelua Sirpa Häyhtiön johdolla
joulumyyjäisiä varten
●  10.12. Timo Ruottinen: Joulukontakin ta-
rina
Päiväpiiriin ovat tervetulleita kaikki aikui-
sikään ehtineet: eläkeläiset, työttömät,
opiskelijat, kotiäidit ja -isät jne.
Tervetuloa
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kuulumisia
PORIN

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA RY
Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137, vpj.
Anita Luonila, puh. 050 569 3671, siht. Tarja
Lehtonen, puh. 050 583 1057.
Kaikki ovat tervetulleita toimintaamme!

Tiistaiseura kokoontuu
pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 18
●  Ti 28.10. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 11.11. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 25.11. klo 18 tiistaiseurailta
●  Ti 9.12. klo 18 tiistaiseurailta, mukana isä
Markku Toivanen

Tampereen seurakunnan
perheuutisia 10.7. – 15.9.

KASTETUT
Asikainen Miska Pekka Olavi
Korpijaakko Ilari Aleksanteri
Kuoppala Ville-Veikko
Lehtineva Alexandros Markus
Luode Jasmin Kristiina
Palviainen Konsta Aleksanteri

Poikia 5, tyttöjä 1, yhteensä 6

AVIOLIITTOON VIHITYT
Averio Heikki ja
Paula Elina e Andelin
Lehmus Harri Pekka Olavi ja
Pirkko Anneli e Talvensaari
Peltonen Tapio Olavi ja
Nadja e Nurmi
Vuorinen Markku Hannu Tapani ja
Pölönen Pirkko Kaisa Anita

IKUINEN MUISTO
Seppälä Anna 90 v.
Soini Sirkka Liisa 73 v.
Särkiniemi Cristina Elisabeth 10 v.

Miehiä 0, naisia 3, yhteensä 3

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Aihos Emmi Pihla Natasia
Ananin Maria
Andelin Paula Elina
Chernitenko Natalia
Haapasalo Lauri Olli Ilari
Hallenberg Karoliina Marketta
Hirvonen Nanna Elina
Hätinen Tuire Maarit
Jääskeläinen Niko Eemeli Haidara
Jääskeläinen Pia Päivikki
Karppinen Suvi-Tuuli
Katajamäki Satu Susanna
Kinnunen Maria
Kusrati Alan
Kusrati Amina
Laitinen Satu Maria
Lukkala Jyri Petteri
Markus Raimo Anatoli
Mihalchenko Timofei
Mitrofanov Aavo
Mononen Elena
Mäkirinta Veera
Paananen Tiia Ulriika
Patrikainen Anna Maria
Pehkoranta Joel Aleksi
Pietikäinen Milja Riikka
Piira Matti Päiviö
Piispanen Laura Kristiina
Rajala Galyna
Rajala Maria Sanna
Rajala Tommi Matias
Saatsi Paulina Elina
Salmensuo Tero Tapio
Sereda Anatoly
Suominen Tanja Maria
Tanskanen Mari Anneli
Teelahti Angelo Timo
Tilja Silja-Jemina
Tirronen Daniil
Uurto Ulla-Riikka
Vaittinen Kari Pekka
Vitikainen Niina Kirsi
Väänänen Ilari Hermanni

Miehiä 16, naisia 27, yhteensä 43

▼ ●  To 11.12. klo 9 leivontatalkoot
●  Pe 12.12. klo 9 leivontatalkoot
●  La 13.12. klo 9 piirakkatalkoot
●  Su 14.12. klo 12–14 joulumyyjäiset
Liturgioitten jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntasalin puolella

Kirjallisuuskerhon tapahtumat
Kerhon vetäjänä toimii Leena Ranta
●  Su 2.11. klo 16–18

Askartelukerho Pyöröset
Kerho kokoontuu kaksi kertaa kuukaudes-
sa. Kerhon ”pyörittäjänä” toimii Eira Vepsä.
Kerhossa valmistetaan sekä yhteisiä että
omia töitä, vaalitaan perinteitä ja opetel-
laan uusia tuulia. Toiminta monipuolista;
siellä syntyy tuotteita kirkon käyttöön,
myytävää myyjäisiin, lahjoiksi ”sankareille”
sekä herkkuja suissa sulamaan.

Pyöröset ahertavat joka toinen maa-
nantai klo 15–17: 3.11., 17.11. ja 1.12.

J
o kaksikymmentä kertaa ovat Porin

alueen perheet kokoontuneet viettä-

mään perheleiriä meren rannalle sekä

elämään viikonvaihteen ortodoksisessa

hengessä. Aluksi olimme kahdeksan ker-

taa Kemiran leirikeskuksessa Anttooras-

sa ja sitten kaksitoista kertaa Merikarvian

luterilaisen seurakunnan leirikeskuksessa.

Niinpä nytkin kokoontui yli 40 henkeä

yhteen syksyiseen tapahtumaan. Iloksem-

me nytkin noin puolet osallistujista oli lap-

sia ja nuoria.

Emäntämme olivat laittaneet herkul-

lisia ruokia. Iltaisin saunottiin, istuttiin

leirinuotiolla makkaroita paistaen ja jutus-

tellen. Lauantai-iltana oli juhlagaala, jos-

Porilaisilla
20. perheleiri

likkö paloauton kanssa, ja lapset saivat

tutustua paloautoon sekä sen äänekkää-

seen kyytiin. Lauantain ohjelmaan kuului

pitkin päivää erilaisia pelejä ja kilpailuja,

joista erityisesti nuorten järjestämä moni-

puolinen kilpailu muistuu monen mieleen

vielä vuosienkin jälkeen. Siinä oli mm. or-

todoksisten tietojen osio sekä yleisiä ai-

heita sekä hyviä hoksottimia vaativa lii-

kunnallinen laatikkoleikki.

Leirille saatiin askartelunohjaajaksi

Seija, joka opetti meidät nuorimmasta

vanhimpaan tekemään koruja helmistä,

mosaiikkitöitä sekä gransseja luonnon

antimista. Lämmin kiitos Seijalle opastuk-

sesta.

Lämpimät kiitokset kaikille leirin jär-

jestäjille, erityisesti Luonilan perheelle

sekä talkoolaisille.

■  Elli Honkala
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■   Ristisaatto Merikarvian perheleirillä.

sa Anita Luonila esitti

mielenkiintoisen multi-

mediaesityksen tapah-

tumista kahdenkymme-

nen vuoden ajalta sekä

tietysti odotetut arpajai-

set. Leirin kohokohta

oli lauantaiaamuna isä

Ion Duracin toimitta-

ma liturgia ristisaattoi-

neen ja vedenpyhityksi-

neen.

Lauantaipäivänä

leirillä vieraili Merikar-

vian VPK:n palopääl-
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Jumalanpalvelukset
Turun seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:

YLIOPISTONKATU 19 B 3
20100 TURKU

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, turku@ort.fi,
avoinna ma, ti, to klo 10–13, ke klo 14-18, perjantaisin suljettu

Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741, ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Rannikko, puh. 050 596 0514
Matkapappi Petri Korhonen, puh. 044 525 7037
Matkakanttori 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 Jari Ananin, puh. 044 094 0922

DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JH Jopi Harri, PK Petri Korhonen, VM Viktor Maksimovski, JM Jouni Mäkelä, PT Pasi Torhamo
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LOKAKUU
La 18.10. klo 18 vigilia PK PT
Su 19.10. klo 10 liturgia PK PT
Ke 22.10. klo 17 iltarukous
La 25.10. klo 18 vigilia ID PT
Su 26.10. klo 10 liturgia ID PT
Ke 29.10. klo 17 iltarukous
Pe 31.10. klo 18 vigilia ID PT

MARRASKUU
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat PK PT
La 1.11. klo 18 vigilia PK PT
Su 2.11. klo 10 liturgia PK PT
Ke 5.11. klo 10 liturgia, koululaisten kirkko ID PT
Ke 5.11. klo 17 iltarukous
La 8.11. klo 18 vigilia PK JM
Su 9.11. klo 10 liturgia, metropoliitta Ambrosius ja papisto
Ke 12.11. klo 17 iltarukous
La 15.11. klo 18 vigilia ID PT
Su 16.11. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
Ke 19.11. klo 17 iltarukous
To 20.11. klo 18 vigilia PK JM
Pe 21.11. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän

temppeliin käyminen PK PT
La 22.11. klo 18 vigilia PK JM
Su 23.11. klo 10 liturgia PK JM
Ke 26.11. klo 17 iltarukous
La 29.11. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD
La 29.11. klo 18 vigilia ID PT
Su 30.11. klo 10 liturgia ID PT

JOULUKUU
Ke 3.12. klo 17 iltarukous
Pe 5.12. klo 18 vigilia PK JM
La 6.12. klo 10 liturgia, p. Nikolaos, itsenäisyyspäivä PK JM
La 6.12. klo 18 vigilia VM PT
Su 7.12. klo 10 liturgia, slaaviksi VM PT
La 13.12. klo 18 vigilia, piispa Arseni ID PT
Su 14.12. klo 10 liturgia, piispa Arseni ID PT
La 20.12. klo 18 vigilia PK PT
Su 21.12. klo 10 liturgia PK PT
Ke 24.12. klo 15 vigilia ID PT
To 25.12. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen

Kristuksen syntymä, joulu ID PT

Pe 26.12. klo 10 liturgia PK PT
La 27.12. klo 18 vigilia PK JM
Su 28.12. klo 10 liturgia, seurakunnan joulujuhla ID PT

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
La 18.10. klo 18 vigilia ID JM
Su 19.10. klo 10 liturgia ID JM
Ke 5.11. klo 17 iltarukous
La 8.11. klo 18 vigilia, metropoliitta Ambrosius ja papisto
La 15.11. klo 18 vigilia PK JM
Su 16.11. klo 10 liturgia PK JM
Pe 5.12. klo 18 vigilia ID PT
La 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, p. Nikolaos,

itsenäisyyspäivä, praasniekka ID PT
La 20.12. klo 18 vigilia ID JM
Su 21.12. klo 10 liturgia ID JM
To 25.12. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen

syntymä, Rauman alueen joulujuhla PK JM

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
La 1.11. klo 18 vigilia ID JM
Su 2.11. klo 10 liturgia ID JM
Ke 19.11. klo 17 iltarukous
La 6.12. klo 18 vigilia PK JM
Su 7.12. klo 10 liturgia PK JM
Ke 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus ID PT
Pe 26.12. klo 10 liturgia, Salon alueen joulujuhla ID JM

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko
Ke 8.10. klo 17 iltarukous
La 15.11. klo 10 liturgia PK JM

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
Ke 22.10. klo 17 iltarukous
La 22.11. klo 10 liturgia PK JM

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo
Ke 29.10. klo 17 iltarukous
La 20.12. klo 10 liturgia PK JM

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 1.11. klo 10 liturgia ID JM
Ke 3.12. klo 17 iltarukous
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Kirkkoherra Ion Durac

O
Katumus ja synnintunnustus
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rtodoksisessa kirkossa on

pyhiä sakramentteja, jotka

kristitty voi saada vain ker-

ran elämässään, nimittäin

kaste ja mirhavoitelu, jotka

TURUN TIISTAISEURA
Pj. Isä Ion Durac, puh. 040 516 6741, vpj. Aila
Lahtinen, puh. 040 773 6749, siht. Anne Fo-
min, puh. 050 544 5213
Tiistaiseura kokoontuu Turun seurakunta-
salissa, Yliopistonkatu 19 B, klo 17.30. seu-
raavasti: 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., ja vuo-
den viimeinen tiistai-illan kokoontuminen
on 9.12.

Tiistaina 25.11. aloitamme jouluaskar-
telut myyjäisiä varten. Perjantaina 12.12.
seurakuntasalin keittiöllä valmistaudumme
joulumyyjäisiin mm. leipomalla. Ilmoitus-
tauluilta ja seurakuntamme nettisivuilta
löytää aina päivitetyn tapahtumakalente-
rin.
Tervetuloa kaikki mukaan!

TURUN TIISTAISEURAN
JOULUMYYJÄISET
Tervetuloa myyjäisostoksille la 13.12. klo
10–14 Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksan-
dran kirkon seurakuntasaliin, Yliopistonka-
tu 19 B.
Tarjolla jouluisia herkkuja, kortteja, kirjalli-
suutta, arpoja, lahjatavaroita ym. sekä kirp-

useimmat saavat lapsina. Muut sakramen-

tit saamme vain, jos haluamme ja olem-

me valmiita niitä vastaanottamaan.

Tuntuu siltä, että seurakunnissamme

on yksi sakramentti usein haluttu unohtaa,

tai ehkä se on haluamatta unohdettu – tämä

on pyhän katumuksen sakramentti. Pyhään

liturgiaan osallistuva ei voi kuvitella jät-

tävänsä väliin pyhää ehtoollista, mutta

useimmiten unohdamme, että meidän pi-

tää valmistautua ottamaan vastaan Herran

ruumis ja veri. Valmistautumista on myös

se, että olemme syömättä ja juomatta lau-

antai-illasta asti. Mutta saatamme unoh-

taa katumuksen sakramentin.

Tämän sakramentin asetti itse Juma-

lan Poika: ”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te

annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat an-

teeksiannetut. Jolta te kiellätte anteeksi-

annon, hän ei saa syntejään anteeksi.”

(Joh. 20:22)

Näiden Vapahtajan sanojen perusteel-

la rippi-isä lukee päästörukouksen ja an-

taa luvan syntinsä tunnustaneelle osallis-

tua pyhään ehtoolliseen. Mutta näiden sa-

nojen perusteella rippi-isä voi antaa luvan

osallistua ehtoolliseen vasta myöhemmin,

kun rippi-isä on nähnyt, että kristitty on

parantanut elämänsä suunnan.

Kirkon isät Origenes, pyhät Kyp-

rianos, Johannes Krysostomos, Atanasios

ja Ambrosius ovat sanoneet kirjoituksis-

saan, että jokaisen kristityn pitää tulla syn-

nintunnustukselle neljä kertaa vuodessa,

neljän paaston aikana tai vähintään ker-

ran pääsiäispaaston aikana.

Katumuksen sakramentilla on kaksi

puolta: teologinen ja käytännöllinen puo-

li. Teologisesti se on Vapahtajan asettama

pyhä sakramentti, ja se kuuluu kirkon ope-

tukseen. Käytännöllisesti kristitty tyhjen-

tää sielunsa syntien painosta ja puhdistaa

sydämensä Jumalan edessä, ja sitten puh-

taalla sydämellä tulee vastaanottamaan

pyhän ehtoollisen.

Kirjoitukseni otsikoksi laitoin ”Katu-

mus ja synnintunnustus”, koska sen jäl-

keen, kun olemme tunnustaneet syntim-

me, meidän pitää katua niitä ja luvata, että

teemme vähemmän syntejä eli enemmän

hyviä tekoja. Katumuksen sakramentti on

kaikkein tärkein valmistautumistapa py-

hää ehtoollista varten. Jos teemme tämän

valmistautumisen harvoin ja oletamme,

että saamme ilman muuta Herran ruumiin

ja veren, ja niin pyhällä ehtoollisella ei ole

toivottua sielun pelastavaa vaikutusta.

Olen aiemmin kirjoittanut teille: ”Tul-

kaa kirkkoon!” Nyt laajennan tätä kutsua

ja sanon: ”Tulkaa kirkkoon ja osallistukaa

katumuksen sakramenttiin”, sillä joulun

paasto on lähellä.

■  Isä Ion Durac

putori kerhohuoneessa. Tervetuloa kaikki
mukaan!

LAPSIPERHEIDEN RETKI
RUISSALOON
Tule mukaan trooppiselle retkelle joulukii-
reiden ja pimeyden keskellä! Lähdemme
matkaan heti liturgian jälkeen sunnuntai-
na 14.12. ja ruokailemme Ruissalon kasvi-
tieteellisen puutarhan kahvilassa. Sen jäl-
keen ohjelmassa on vapaata yhdessäoloa
ja puutarhaan tutustumista (lapsille myös
leikkimielisiä tehtäviä). Kotiin voi kukin läh-
teä oman aikataulunsa mukaan. Varaa mu-
kaan 5 euroa / hlö ruokailua varten. Ilmoit-
tauduthan Marialle viimeistään pe 5.12.
puh. 050 4628586 tai mhokkine@abo.fi.
Hyvää joulunodotusta!
Toivoo lapsi- ja nuorisotoimikunta

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU
Salossa ja Raumalla pidetään kerran kuu-
kaudessa maallikkopalvelus keskiviikkoisin
kello 17.00. Myös muissa paikoissa, joissa
seurakuntamme järjestää palveluksia, pide-
tään maallikkopalveluksia ilmoitusten mu-

kaan (Analogi, seurakunnan nettisivut) syk-
syn aikana.

MUISTUTUS!
Turun Pyhän Aleksandran kirkossa alkavat
keskiviikon iltarukoukset kello 17.00!

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

PIISPANTARKASTUS
KP Helsingin metropoliitta Ambrosius suo-
rittaa piispantarkastuksen seurakunnas-
samme 7.–9.11.

Hei kaikki LAPSIKUOROSTA
KIINNOSTUNEET!
Seurakuntaamme on perustettu lapsikuo-
ro. Toiminta on tarkoitettu 7–12-vuotiaille,
mutta reipas eskarilainenkin mahtuu jouk-
koon. Säännölliset harjoitukset pidetään
torstaisin klo 17.30–18.30. Harjoittelemme
kirkkolauluja sekä muuta kivaa lasten mu-
siikkia. Jos olet kiinnostunut toiminnasta,

Turku Toimintaa ja tapahtumia
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Turun seurakunnan perheuutisia 1.7. – 10.9. 2008

TERVETULOA
SEURAKUNTAAN
Airaksinen, Mari Susanna
Berhanu, Eskender Zawde
Berhane-Mask
Björkvall, Petra Alexandra
Golnick, Juho Anton Nikolai
Granlund, Juha Antti
Hannonen, Maria Kristiina
Hassinen, Aki Juhani
Jaakkola, Maria Kirsikka
Kallio, Sami Antti Juhani
Koski, Tuuli-Marjaana
Hannele
Kurri, Juha Petteri
Leskinen, Mikko
Malkamo, Pirjo Hellevi
Mattila, Tuula-Maria
Mesiniemi, Olga Katarina
Nordberg,
Evert Veikko Valeri
Oikari, Lotta Emilia
Orlov, Matvej
Orlova, Alina

Pantelejev, Daniel
Alexander
Pantelejeva, Svetlana
Paronen, Jasmin
Margaretha
Partanen, Marina
Piiparinen, Katariina
Prozorova, Elena
Pulli, Karoliina Maria
Pullo, Heikki Aki Tapio
Rantala, Lauri Antero
Sallinen, Marko
Seppo, Aleksi Eljas Ilmari
Sirviö, Olena
Sykkö, Tomi Juhani
Taipale, Mikko Romanos
Uosukainen, Sergei
Voutila, Mitri
Vuononvirta, Juho Pekka
Zdanova, Jana

Miehiä 20, naisia 18
Kaikki yhteensä 38

KASTETUT
Ananin, Aleksi Valdemar
Hepo-oja, Minnea Marjaana
Orolv, Matvej
Pantelejev, Daniel Alexander
Pikaro, Mark Erik
Prozorova, Elena
Viranen, Anton Johannes
Konstantin

Poikia 5, tyttöjä 2
Kaikki yhteensä 7

IKUINEN MUISTO
Fokin, Artemi 70 v.
Lindström, Valentina 69 v.
Okkonen, Helena 80 v.
Röppänen, Veli Pekka 58 v.
Surakka, Ensio 72 v.
Tschernij, Nikolai 79 v.

Miehiä 4, naisia 2
Kaikki yhteensä 6

ota yhteyttä seurakunnan kanttoriin Pasi
Torhamoon, puh. 040 835 8360.
Tervetuloa mukaan.

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu keskustelemaan
mielenkiintoisista kirjoista. Ota mukaan
myös kirja, jota ehdotat jatkossa käsiteltä-
väksi piirissä. Seuraavat kokoontumiset
ovat 29.10. ja 26.11. Yhteyshenkilö Mikko
Ylinen, puh. 044 294 3050.
TERVETULOA MUKAAN!

SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN
Träffarna blir som vanligt den första mån-
dagen i månaden, den 3 november och den
1 december. Träffarna aviseras som vanligt
i ÅU på dagbokssidan under rubriken ”just
nu” tisdag och fredag veckan innan. Väl
mött! Kontaktperson: Barbro Doepel, tel.
(02) 235 0121 eller 0400 507 783.

KOULULAISTEN KIRKKOPÄIVÄ
Perinteistä koululaisten kirkkopäivää viete-
tään Turussa keskiviikkona 5.11. Päivä alkaa
liturgialla Pyhän Aleksandran kirkossa. Pal-
veluksen jälkeen siirrytään seurakuntasa-
liin, jossa koululaisille on tarjolla syötävää.
Tapahtuma on tarkoitettu ortodoksista us-
kontoa opiskeleville koululaisille Turun lä-
hialueilla.

VALAMON YSTÄVÄT
Turun paikallisosasto, pj. kirkkoherra Ion

Durac, puh. 040 516 6741, vpj. Anne Hokki-
nen, puh. 044 517 8764, siht. Maritta Koski-
nen, puh. 040 550 6348, maritta.koski-
nen@turku.fi
●   Ke 22.10. iltarukous kirkossa klo 17, jon-
ka jälkeen seurakuntasalissa isä Tri katoli-
sesta seurakunnasta: Ruusukkorukous ka-
tolisen kirkon perinteessä.
●   Su 16.11. liturgian jälkeen noin klo 12.30
nunna Kristoduli: Ortodoksisia naisluosta-

reita ja niiden kilvoittelijoita.
●   La 13.12. osallistumme seurakunnan toi-
mintapiirien joulumyyjäisiin.
●   Su 14.12. liturgian jälkeen noin klo 12.30
Joensuun piispa Arseni: Venäläiset kansan-
ikonit.
Tilaisuudet Turun seurakuntasalissa, Yli-
opistonkatu 19 B, ovat avoimia kaikille.
Ajankohtaista tietoa tapahtumista löytyy
kirkon ja seurakuntasalin ilmoitustauluilta.
Tervetuloa mukaan!

JOULUMYYJÄISET

Seurakuntamme perinteiset joulumyyjäiset
järjestetään la 13.12. kello 10–14.

KIRKKOHERRAN ILTATEE

●   Ke 5.11. klo 17 iltarukouksen jälkeen
kirkkoherran iltatee Rauman rukoushuo-
neen tiloissa, os. Länsikatu 10. Vapaata kes-
kustelua kirkkoherran kanssa!
●   Ke 19.11. kello 17 iltarukouksen jälkeen
kirkkoherran iltatee Turun seurakuntasalis-
sa, os. Yliopistonkatu 19 B. Vapaata keskus-
telua kirkkoherran kanssa!  Tervetuloa!

PSHV:n ansiomerkki Maire Koivulalle

L
oimaan Seudun Tiistaiseu-

ran perustajajäseniin kuu-

luva, seuran nykyinen vara-

puheenjohtaja Maire Koivula sai

kesäkuussa vastaanottaa Veljes-

kunnan hänelle myöntämän hopei-

sen ansiomerkin.

Jo yli 30 vuotta keskeytymät-

tä jatkuneen tiistaiseuratyön palkit-

seva huomioiminen ilahdutti tiis-

taiseuran koko jäsenistöä.

Olimmekin lähes täysilukuisi-

na läsnä, kun merkki luovutettiin

ansioituneelle tiistaiseura-aktivis-

tille hänen kauniissa kodissaan jär-

jestetyssä juhlassa. Onnittelupu-

heiden ja yhteisten rukousten jäl-

keen toivotimme Mairelle monia

armorikkaita vuosia.

■   Ulla-Maija Lajunen

Turku Toimintaa ja tapahtumia

RAUMAN TIISTAISEURA
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Länsikatu 10, Rauma.
Pj. Ulla Raula, ulla.raula@student.samk.fi,
puh. 050 358 1761.
Kokoontuminen joka toinen tiistai: 21.10.,
4.11., 18.11. Temppelin praasniekkaa viete-
tään 6.12.  Tervetuloa!
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nsimmäiset
    kristityt pakolaisetE

MINIATYYRI:

Pako Egyptiin.

Ikonitaiteilija

Vivi Ruottinen,

tempera

paperille.

Ks. sivut 12-17.


