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Jumalanpalvelukset 
ja toiminta

5/2010  ALI ITE
21.10.–16.12.

HAMINA 2–4, HÄMEENLINNA 5–7, KOTKA 8–10, LAHTI 10–13, LAPPEENRANTA 14–18, TAMPERE 18–21, TURKU 22–24
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Haminan seurakunta, Ortodoksiakeskus Sypressi,  
kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto Varuskuntakatu 14, 
45100 Kouvola, avoinna ti–pe 9–15, puh. 0206 100 480,  
fax 0206 100 482,
www.ort.fi, hamina@ort.fi
Kirkkoherra Leo Huurinainen, puh. 0206 100 481,
leo.huurinainen@ort.fi
Kanttori Kari Päivinen, puh. 0206 100 483, 
kari-paivinen@hotmail.com
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen, puh. 0206 100 480,
marita.nieminen@ort.fi
Muu papisto:
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 044 306 4900,
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
diakoni Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484,
juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484,
juke.jauhiainen@kolumbus.fi
seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, puh. 0206 100 485,
jaana.juka@pp.inet.fi
Kirkkojen isännöitsijät 2008–2011:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko, Jukka Jauhiainen,
puh. 0206 100 484
Kouvolan Pyhän ristin kirkko, Esa Nieminen, puh. 040 724 4642
Myllykosken tsasouna, Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
Haminan hautausmaan kirkko, pastori Vassi Livio,
puh. 040 752 7727

Yhteystiedot:

HAMINAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset VARUsKUNTAKATU 14, 45100 KOUVOLA

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

PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
Haminassa

Pyhäköt:

Muutokset mahdollisia

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
MARRAsKUU
La 6.11. klo 18 vigilia
su 7.11. klo 10 liturgia
La 27.11. klo 18  vigilia
su 28.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 4.12. klo 10 liturgia (slaavi)
su 5.12. klo 18 vigilia
Ma 6.12. klo 10 liturgia, Nikolaos Ihmeidentekijä,  
  minkä jälkeen Nikolaos-juhla  
  Pietarin ja Paavalin trapesassa
La 18.12. klo 18 vigilia
su 19.12. klo 10 liturgia (slaavi)

HAMINA, HAUTAUSMAAN KIRKKO
LOKAKUU
La 23.10. klo 18 vigilia
su 24.10. klo 10 pieni vedenpyhitys ja liturgia,  
  Haminan hautausmaan kirkon 
  vuosijuhla

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO
LOKAKUU
Ke 20.10. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 27.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 30.10. klo 18  vigilia
su 31.10 klo 10 liturgia

MARRAsKUU
Ke 3.11. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 5.11. klo 18 vigilia
La 6.11. klo 10 liturgia (slaavi), Karjalan valistajien  
  yhteinen juhla
Ke 10.11. klo 18  ehtoopalvelus
Ke 17.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 20.11. klo 18 vigilia
su 21.11. klo 10 liturgia (slaavi), Jumalansynnyttä- 
  jän, neitseen Marian temppeliin  
  tuominen.
 klo 12  Konsertti: pietarilainen Valamo- 
  kvartetti
Ke 24.11.  klo 18 ehtoopalvelus

JOULUKUU
Ke 1.12. klo 18  ehtoopalvelus
Ma 6.12. klo 15 Nikolaos-juhla
Ke 8.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.12. klo 18 vigilia
su 12.12. klo 10 liturgia
Ke 15.12. klo 18 ehtoopalvelus

MYLLYKOSKEN TSASOUNA
La 13.11. klo 18 vigilia 
su 14.11. klo 10 liturgia
La 4.12. klo 18 vigilia
su 5.12. klo10  liturgia
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Sypressi kukkii

Toimintaa ja tapahtumiaHamina

KERHOT JA PIIRIT:
l	 Ortodoksiakeskus sypressi, Varuskuntakatu 14, Kouvola
l	 Pyhän ristin kirkko, Kirkonmäenkatu 2, Kouvola
l	 Myllykosken tsasouna, Koulutie 4, Myllykoski
l	 Pietarin ja Paavalin trapesa, Isoympyräkatu 2, Hamina

Seurakunnan perheuutiSia 27.7.–20.9.2010

Kouvolan kaupunki on 
paikkakuntana verrat-
tain nuori. Ortodoksinen 
seurakunta on järjestäy-

tyneesti toiminut täällä vasta muu-
tamia vuosikymmeniä.

Kirkkomme sijaitsee lähes kes-
kellä kaupunkia. Aikaisempina vuo-
sina kaupunkilaiset eivät tienneet 
seurakuntamme toiminnasta juuri 
mitään. 

Kasarminmäellä sijaitseva Py-
hän ristin kirkko on ollut käytös-
sämme kolmisenkymmentä vuotta. 
Tästä huolimatta seurakunnan toi-
minta ei ollut aikaisemmin riittä-
vän näkyvää. Tämän takia seura-
kunnan muut toimitilat siirrettiin 
Kouvolan kaupungin kulttuurilli-
seen keskukseen ja seurakunnan 
keskuksen nimeksi tuli Ortodoksia-
keskus Sypressi. 

Vähitellen kaupunkilaiset oppi-
vat tuntemaan keskuksemme. 

Satuin kuulemaan kerran seu-

raavanlaisen keskustelun, mikä 
lämmitti suuresti mieltäni.

Tässä keskustelussa toinen 
henkilö kysyi toiselta: ”Missähän 
päin kaupungissa sijaitsee se ja se 
katu?” Toinen vastasi kysyjälle: 
”Tarkoittamasi katu sijaitsee Orto-
doksiakeskus Sypressin läheisyy-
dessä.”

Pieni keskuksemme on suurta 
Kouvola-taloa vastapäätä. Toista-
kymmentä vuotta kestänyt uuras-
tuksemme oli saavuttanut tuloksia. 
Seurakunnan näkyvyys kaupungin 
katukuvassa oli lisääntynyt. Kouvo-
lassakaan ei enää puhuta niin kut-
sutusta ”ryssän” kirkosta, kun tar-
koitetaan ortodoksista kirkkoa.

Näkyvyyttä seurakuntamme 
toiminnasta olemme hankkineet 
muun muassa erilaisten näyttelyi-
den avulla. Esimerkiksi kuluneena 
kesänä järjestimme sekä Haminas-
sa että Kouvolassa erilliset näytte-
lyt. Haminan Pietarin ja Paavalin 

trapesassa oli ”Kirkon sakraaliesi-
neet ihmisen hengellisen elämän 
tukena” -näyttely. Näyttelyiden pys-
tyttämiseen tarvitaan aina joukko 
vapaaehtoisia. Trapesassa olikin 
toistakymmentä innokasta asian 
harrastajaa. Itse näyttelyyn tutus-
tui useita satoja kaupunkilaisia.

Kouvolassa Ortodoksiakeskus 
Sypressissä avattiin elokuun lopulla 
Antti Halosen kollaasien näyttely 
”Hetki”. Avajaisvieraita oli tulossa 
niin paljon, että kaikki eivät mahtu-
neet sisälle. Ortodoksiakeskus 
Sypressin ulkopuolella oli jopa jo-
noja. 

Näitten näyttelyjen järjestämi-
nen ei ole itsetarkoitus. Seurakunta 
ei ole suinkaan mikään gallerian pi-
täjä. Tämä toiminta on seurakun-
nallista oheistoimintaa. Tällä on jo-
pa eräänlainen lähetystehtävä. 
Näyttelyjen kautta olemme saaneet 
nekin ihmiset avaamaan seurakun-
nan oven, jotka eivät muussa tapa-
uksessa lähestyisi seurakuntaam-
me. Olen pannut merkille, että sa-
malla, kun nämä ihmiset tutustuvat 
näyttelyyn, he katselevat ympäril-
leen ja usein pysähtyvät myös koti-
alttarimme ääreen.

n  Isä Leo Huurinainen

kaStetut
kemppainen,
anni emilia kristiina

terVetuLOa Seurakuntaan
Filppu, kerttu-ilona
Gavrilov, nikolay
hermunen, tarja-Marie
Judin, ida-riina Susanne
kemppainen, Jekaterina Olga
kemppainen, natalia
kuikka, Martti Mikael
kärkkäinen, raissa

Lahti, kalle Valtteri
Lahti, Minna Birgit
Lahti, nea Leena
Lahti, teemu tapani
Lahti, tia Maria
Lehtomäki, Stavros
Levonen, ilja aleksi
Maaninka, Laura Marianna
Martiskainen, Mikko
niskanen, Maija riikka
nummela, Marja-Leena kaarina
nyyssönen, Marja Birgit anneli
ruohonen, katja hannele

ruohonen, konsta rudolf
ruohonen, Martta ester
Säkkinen, Gabriella teresa
uotila, Maritta anna-Liisa
Vaino, Santtu Johannes
Vapaavuori, Sonja Monica
Voutilainen, tatiana

ikuinen MuiStO
Jauho, Julia
Leukkunen, eero
Lyhykäinen, Vieno Maria

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen, puh. 020 610 
0483
l Kouvolassa keskiviikkoisin klo 18 
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa.
l Haminassa joka toinen torstai klo 18 
Pietarin ja Paavalin trapesassa.

HAMINAN DIAKONIA- JA   
RAAMATTUPIIRI
Liturgian jälkeen Pietarin ja Paavalin 
trapesassa
l su 7.11. ja 19.12. kahvitarjoilu, Tatia-
na Pitkänen, puh. 050 380 9828
l Ma 6.12. liturgian jälkeen Nikolaos-
juhla.

KOUVOLAN RAAMATTUPIIRI
Pastori Ville Kiiveri, puh. 041 441 1174 
ja Tapani Hohti. Kokoontuminen en-
nen vigiliaa 16.30 Pyhän ristin kirkon 

s



4 ANALOGI 5/2010

Toimintaa ja tapahtumiaHamina
juhlasalissa la 20.11. ja 11.12.

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434
Ortodoksiakeskus sypressissä, aiheena 
”Pyhä Raamattu ja juhlaikonit”
l Ti 2.11. ja 14.12. klo 18

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049
Leivotaan piirakoita myyjäisiin ja 
juhliin.

LASTEN JA NUORTEN LAULUKERHO
Kari Päivinen, puh. 020 610 0483
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa joka 
toinen torstai klo 18 Huom! 28.10. ei 
harjoituksia, 11.11., 25.11. ja 9.12.

LASTENKERHO
Marja-Leena Jaakkonen, puh. 040 774 
6690
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
l Ma 1.11., 15.11., su 28.11. ja 29.11. 
klo 18–19.30
l su 28.11. klo 12–18 ”joulubasaari” 
sypressissä
l Ma 6.12. klo 15 Nikolaos-juhla Pyhän 
ristin kirkon juhlasalissa.

LASTENKERHO 2,5–6-vuotiaille
Irina Levikari, puh. 040 707 0865
Pietarin ja Paavalin trapesassa
l Joka toinen tiistai 2.11., 16.11., 30.11. 
ja 14.12. klo 17–18.30
l Ma 6.12. Nikolaos-juhla liturgian 
jälkeen.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa keski-
viikkoisin klo 10–13.

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909
Pietarin ja Paavalin trapesassa keski-
viikkoisin klo 18.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Antti Narmala, puh. 050 934 6437
Ortodoksiakeskus sypressissä
l La 23.10., 20.11. ja 11.12. klo 10–15.

Kouvolan Museokorttelin   
JOULUNAVAUS
Putkiradiomuseon parvekkeelta su 
28.11. klo 12. Isä Leo, kanttori Kari ja 
lasten lauluryhmä.

Taidenäyttely

”AIKA”
Kuvataiteilija säde Hirvonen. 

Avajaiset sunnuntaina 28.11. klo 13 
Ortodoksiakeskus sypressissä Kou-

volassa. Näyttely avoinna arkisin 
ti–pe klo 9–15.

Pietarilaisen Valamo-kvartetin
ZNAMENIE-KONsERTTI

Kouvolan Pyhän ristin kirkossa sunnuntaina 21.11. klo 12. Kvartetti laulaa 
myös slaavinkielisessä liturgiassa klo 10.

Валаам квартет из Санкт-Петербурга 
КОНЦЕРТ ЗНАМЕННОГО распева

В храме Святого Креста г. Коувола в воскресенье 21.11. в 12часов. 
Квартет поёт также славянскую литургию в 10 часов.

EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO
Ekumeenisen vastuuviikon tilaisuus 
”sovinto” ke 20.10. klo 18, ehtoopalve-
lus, isä Leo. Puhe, rovasti Heikki Rekki, 
Kouvolan Pyhän ristin kirkko.

”JOULUBASAARI”
su 28.11. klo 12–18 Ortodoksiakeskus 
sypressissä. 

NIKOLAOS-JUHLAT
Ma 6.12. klo 10 liturgian jälkeen Hami-
nan Pietarin ja Paavalin trapesassa, klo 
14 Kouvolan Pyhän ristin kirkossa.

n  Kouvolan 
lasten- ja 
nuortenkuo-
rolaisia Pyhän 
ristin kirkon 
juhlasalissa. 
Kerho kokoon-
tuu joka toinen 
torstai. Terve-
tuloa mukaan 
laulamaan!

KARI PÄIVINEN

Ennen joulua Kouvolassa on ollut 
tapana viettää Museokorttelin 
joulunavausta. Tapahtuma pide-

tään tänä vuonna marraskuun 28. päi-
vänä sunnuntaina klo 12–18.

Ortodoksiakeskus Sypressi sijait-
see museokorttelissa, joten olemme 
osallistuneet tapahtumaan järjestämäl-
lä ”joulubasaarin”, johon sisältyy seura-
kunnan kerhojen ja piirien myyjäiset 
sekä puffetti ”Valamolainen teepöytä”. 
Tapahtuma on vuosittain kerännyt run-
saasti väkeä, erityisesti lapsiperheitä.

Tänä syksynä Sypressissä basaarin 
yhteydessä pidetään myös kirpputori 

Ennen joulua Kouvolassa
Viron ortodoksisen kirkon hyväksi. Vi-
ron kirkko elää suurten taloudellisten 
vaikeuksien keskellä, suoranaisessa 
puutteessa, joten rakkaudesta Juma-
laan ja lähimmäisiin, sisariimme ja vel-
jiimme Virossa, pyrimme edes vähän 
auttamaan heitä. Diakoniahan on kir-
kon perustehtäviä. Joku viisas onkin sa-
nonut: ”Kukaan ei tehnyt suurempaa 
erehdystä kuin hän, joka ei tehnyt mi-
tään, koska uskoi, että voisi tehdä niin 
vähän.”

Hyvää ja rauhallista joulupaaston 
ja joulun odotusta!

 n  Irmeli Lasarenko



5ANALOGI 5/2010

	 	 	Toimittajat: Papisto: Markus Aroma, Gaius sahlberg ja Kari M. Räntilä (isä Hariton), kanttori: Leena Lomu

MATTI ALANGON KATU 11, 13130 HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

SEuRAKuNNAN PERHEuuTISIA

HÄMEENLINNAN KIRKKO

MARRAsKUU

Karjalan valistajat
La 6.11.  klo 10  liturgia
 klo 17  vigilia
su 7.11.  klo 10  liturgia
La 13.11.  klo 17  vigilia
su 14.11.  klo 10  liturgia

Jumalan Äidin temppeliin tuominen

La 20.11.  klo 17  vigilia
su 21.11.  klo 10  liturgia
Aleksanteri Nevski
Ti 23.11.  klo 9  koululaisliturgia
La 27.11.  klo 17  vigilia
su 28.11.  klo 10  liturgia

JOULUKUU

La 4.12.  klo 17  vigilia
su 5.12.  klo 10  liturgia

Pyhä Nikolaos / itsenäisyyspäivä

Ma 6.12.  klo 10  liturgia
La 11.12.  klo 17  vigilia
su 12.12.  klo 10  liturgia, puurojuhla
La 18.12.  klo 17  vigilia
su 19.12.  klo 10  liturgia
Ke 22.12.  klo 18  yleinen sairaanvoitelu

Kristuksen syntymä

Pe 24.12.  klo 15  suuri ehtoopalvelus ja Basileios   
  suuren liturgia
La 25.12.  klo 9  aamupalvelus ja liturgia

Basileios suuri / uusi vuosi

Pe 31.12.  klo 23  Basileios suuren liturgia

PALVELUKSET  MUUALLA

su 17.10.  klo 10  liturgia someron ev.lut. srk-talossa,
   kirkkokahvit, litania vanhalla sotilas-  
  hautausmaalla, isä Markus Aroma
su 28.11.  klo 10  liturgia Forssassa, kirkkokahvit,
  isä Markus Aroma
su 26.12.  klo 10  liturgia Forssassa, yhteinen ateria

kaStettu
Ordning aino Olivia aurora

aViOLiittOOn VihittY
Mika pekka Levomäki ja 
natalia kovaleva

ikuinen MuiStO
Varkoi nadja
Makkonen Yrjö
pervitin aleksei

terVetuLOa Seurakuntaan
Backman Veli ralf
Sorsa arttu Juhani
Markus raimo anatoli
taljo kaino
Soininmäki niko Samuel

Kirkkoherranvirasto: hameenlinna@ort.fi
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12, puh. (03) 616 5228,
fax (03) 616 5248 
Kirkkoherra  Markus Aroma, puh. (03) 616 5229  
(virkahuone), (03) 612 7166 (koti), maukku@hotmail.com
Kanttori: Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com
Muu papisto:
pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232,
kai.sahlberg@hotmail.com 
isä Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
Uskonnonopettaja Maura Ihatsu, puh. 040 509 7423,
maura.ihatsu@joensuu.fi

Yhteystiedot:

s

Hämeenlinnan kirkko pyhän Aleksanteri Nevskin ja 
pyhän Johannes Krysostomoksen muistolle, 
Erottajakatu 2
Isännöitsijä: yrjö Usvasalo, puh. (03) 671 6240

Ahveniston kirkko  vanhalla hautausmaalla  
(Keskussairaalaa vastapäätä) pyhän Johannes Kastajan
mestauksen muistolle
Isännöitsijä: yrjö Usvasalo, puh. (03) 671 6240

Forssan toimintakeskus 
pyhittäjä serafim sarovilaisen muistolle,
Keskuskatu 10
Isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

Pyhäköt:



6 ANALOGI 5/2010
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Toimintaa ja tapahtumiaHämeenlinna

DIAKONIASEURA
l Kirkkokahvit 17.10. Kari Jaakkola 
kertoo Gambian lähetys- ja diakonia-
toiminnasta.
l Kirkkokahvit 21.11. Merja Merras 
puhuu aiheesta ”Raamatun puhetta 
nykyihmiselle”.

PERHEKERHO
Kerhon toimintaan ovat tervetulleita 
kaikenlaiset perheet lapsineen. Jos 
vanhemmat ovat töissä, niin isovan-
hemmat, sedät, tädit ja kummitkin 
voivat tuoda lapsia seurakunnan 
perheeseen tai sinne voi tulla vaikka 
ilman lapsia. Pääasia, että löytyy 
lapsekasta mieltä ja intoa puuhastella 
pienten parissa.

Kerho kokoontuu kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 12–14.30 
seurakuntasalilla tai jossain muualla 
erikseen ilmoitettavassa paikassa. 
Mikäli innostusta riittää osallistujien 
kannalta, niin kokoontumiskertoja 
lisätään. 

Seuraavat kokoontumiset:
l To 4.11. tutustutaan sibeliuksen 
syntymäkotiin ja Palanderin taloon. 
Lähtö seurakuntasalilta klo 12. Välillä 

Erinomainen suunnitelma, 
mutta mistä rahat? Seu-
rakunnassamme on pu-
huttu loppukevään ja ke-

sän aikana nykyisen kirkkoraken-
nuksen saneeraamisesta tai uuden 
vanhatyylisen kirkkorakennuksen 
rakentamisesta nykyistä raken-
nusta mahdollisimman paljon hyö-
dyntäen.

Arkkitehti, rovasti Matti 
Porkka on laatinut Sofiassa pide-
tyn kirkkorakennusseminaarin in-
noittamana Kristus Viiniköynnös 
-aiheen pohjalta upean suunnitel-
man, joka syvällisellä tavalla ko-

rostaa kirkon syvintä olemusta 
Kristuksen ruumiina, eukaristian 
ympärille kokoontuneena Jumalan 
kansana. Tätä silmällä pitäen kirk-
koon tulisi suuri keskuskupoli, jon-
ka ylimpään osaan on kuvattu 
Kristus Viiniköynnös, josta viini-
köynnöksen oksat lähtevät laskeu-
tumaan: ensin tulevat apostolit, 
marttyyrit, esipaimenet, pyhittäjät 
ja sitten me itse, jotka seisomme 
kirkossa, olemme tuon Kristus Vii-
niköynnöksen tuoreimpia oksia. 

Tällaista kirkkorakennusta ei 
meillä vielä ole Suomessa eikä lähi-
alueellakaan, joten tässä suhteessa 

voisimme toimia eräänlaisina 
”edelläkävijöinä”. 

Olemme luottamushenkilöi-
den kokouksessa syyskuun alussa 
saaneet kuulla isä arkkitehdin 
seikkaperäisen selvityksen tämän 
rakennusprojektin toteuttamises-
ta. Mutta mistä sitten saadaan ra-
hat tämän noin 2,5-3 miljoonaa eu-
roa maksavan hankkeen toteutta-
miseen? Tietty osa hankkeen hin-
nasta voidaan varmaankin saada 
sen kokoisena lainana, jonka pys-
tymme maksamaan takaisin, mut-
ta lisäksi tarvitaan varsin paljon 
muuta rahoitusta. Jos seurakun-
tamme jäseniltä ja kirkkomme ys-
täviltä löytyy innostusta, hyvää 
tahtoa ja valmiutta uhrauksiin, 
hanke varmaankin toteutuu, 
muussa tapauksessa se joudutaan 
”hautaamaan” odottamaan ”ylös-
nousemusta” myöhempinä aikoina.

Jumalan siunaamaa syksyä 
toivottaen

 n  isä Markus Aroma

n  Hämeen-
linnan nykyi-
nen kirkko.

KARI M. RÄNTILÄ
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Toimintaa ja tapahtumia
käydään syömässä eväät leikkipuis-
tossa.
l su 21.11. Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian temppeliin käymisen 
liturgian jälkeen kirkon esittely noin 
klo 11.30.
l To 2.12. klo 12 joululaulajaiset, jossa 
harjoitellaan seurakunnan puurojuh-
laan esitys.
Kerhoa ohjaa Leena Lomu, puh. 040 
707 6715.

LASTENKERHOT
Kokoontuu joka toinen kerta kirkon 
alakerrassa sunnuntaina liturgian yh-
teydessä (käynti ulkona kirkon takaa) 
ja joka toisella kerralla lauantaina 
lastenkerhotoimintana seurakuntasa-
lilla (Matti Alangonkatu 11) tai jossain 
muussa edeltä ilmoitetussa paikassa. 

Syyskauden kerhopäivät:
LAUANTAIsIN seurakuntasalissa:
l 23.10. klo 12 lastenkerho
l 20.11. klo 12 lastenkerho
l 18.12. klo 12 lastenkerho
sUNNUNTAIsIN kirkon alakerrassa
l 10.10. klo 10 sinapinsiemenkerho
l 7.11. klo 10 sinapinsiemenkerho 
l 5.12. klo 10 sinapinsiemenkerho 
Muutoksista (ajan tai paikan suhteen) 
ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustau-
lulla ja nettisivuilla: http://www.ort.fi/
fi/kirkko_palvelee/srk/hameenlinna/
toimintapiirit.php

Kerhon vetäjänä on Klaudia Hon-
kamäki, puh. 040 5252 108. Kerhon 
säännöt: Tule ajoissa ja säännöllisesti 
paikalle, ole aktiivinen, käyttäydy 
asiallisesti, tottele ohjaajaa kiltisti ja 
ole reipas ja iloinen.

LAPSI- JA NUORISOKUORO
Harjoitukset lokakuun alusta alkaen 
keskiviikkoisin klo 16–17 seuriksella 
(Matti Alangonkatu 11A).

Kaikki laulutaitoiset kouluikäiset 
lapset ja nuoret! Opetellaan laulamaan 
1–2-äänisesti erilaista kirkkomusiik-
kia (mm. znamenni- ja bysanttilaista 
laulua). Tulkaa rohkeasti mukaan laula-
maan ja kertokaa kavereillekin!
Kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 
6715, leena.lomu@ort.fi

IKONIPIIRI
Opettaja: Pasi-Mikael Huovinen, puh. 
041 576 6143 
Hämeenlinnan ikonipiiri kokoontuu 
seurakuntasalissa, os. Matti Alangon-
katu 11 A.
l Päiväpiiri kokoontuu pe klo 14–17 
ja iltapiiriläiset klo 17.30–20.30. Ko-
koontumispäivät: 12.11., 19.11., 3.12. 
ja 10.12. 

Nykyajan mystikoita
Luentosarja jatkuu

Paikka: Hämeenlinnan ortodoksinen seurakuntakoti,
Matti Alangon katu 11 A

l Ke 27.10. klo 18.30 metropoliitta Anthony Bloom – kirkon tulevia pyhiä?
l Ke 24.11. klo 18.30 arkkipiispa Paavali – hiljaisuuden rukouksen ja euka-

ristian opettaja
l Ke 1.12. klo 18.30 Valamon vanhus – skeemaigumeni Johannes

Tule perehtymään pintaa syvemmältä kirkon hengellisen elämän ytimeen! 

Kurssin vetäjänä toimii isä Markus Aroma, puh. (03) 616 5229 (virasto) ja 
(03) 612 7166 (koti). 

Nykyajan mystikoita
Luentosarja Forssassa jatkuu

Paikka: Ortodoksinen toimintakeskus, Keskuskatu 10
l Ti 26.10. klo 18 metropoliitta Anthony Bloom – kirkon tulevia pyhiä?

l Ti 24.11. klo 18 arkkipiispa Paavali – hiljaisuuden rukouksen
ja eukaristian opettaja

l Ti 30.11. klo 18 Valamon vanhus – skeemaigumeni Johannes

Kurssin vetäjänä toimii isä Markus Aroma. Tule perehtymään kirkon hen-
gellisen elämän ytimeen! Tervetuloa mukaan!

Forssan ikonipiiri kokoontuu ystä-
vänkammarilla (Hämeentie 5, käynti 
säästöpankinkadun puolelta). Maala-
uspiiri kokoontuu la–su 27.–28.11. klo 
10.30–16.30.

TIISTAISEURA
Pj. sven Wessman, puh. 040 757 5228
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
kodilla, Matti Alangonkatu 11 A, jollei 
toisin mainita. Kirkkoillat, vigiliat ja 
liturgiat pääkirkossa, Erottajakatu 2. 
l  Ti 2.11. klo 17 vierailijana TM Ari 
Koponen
l  su 14.11. liturgian jälkeen isänpäi-
vän kirkkokahvit seurakuntakodilla
l  Ti 16.11. klo 17 vierailijana Altti 
Moisala
l  Ti 7.12. klo 17 aihe avoin
l  su 12.12. osallistutaan liturgian 
jälkeen seurakunnan yhteiseen joulu-
juhlaan
Tervetuloa mukaan!

KIRKKOKUORO
Kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 
6715, leena.lomu@ort.fi

s  Hämeenlinna
Kirkkokuoron harjoitus pidetään 
säännöllisesti keskiviikkoisin klo 17 
seurakuntasalilla. Mahdollisista poik-
keuksista ilmoitetaan erikseen. 

l  Lapsi-ja nuorisokuoro
Lokakuun alussa perustettu 1–2-ääni-
nen kuoro on tarkoitettu kouluikäisille 
lapsille ja nuorille. Kaikki laulutaitoiset 

uskontoon ja sukupuoleen katsomatta 
ovat tervetulleita.

Harjoitukset keskiviikkoisin klo 
16–17 seurakuntasalissa.

l  Lauluryhmä Lintuset
Haluatko laulaa, mutta et jaksa tai 
ehdi sitoutua aktiiviseen kuorotoimin-
taan etkä välttämättä laula aina niin 
puhtaastikaan, mutta laulamisen intoa 
löytyy. Iälläkään ei ole väliä. Tämä lau-
lupiiri on juuri sinua varten! Lintuset 
laulavat ortodoksisia kirkkolauluja ja 
muita veisuja kansanlaulupohjalta. 
Ryhmässä opetellaan myös äänen-
käyttöä. 

Kerran kuussa torstaisin klo 12 
kirkossa. syksyn kokoontumiset: 14.10, 
18.11. ja 16.12.

s  Forssa
Forssan toimintakeskuksen delina-
salissa harjoitellaan kerran kuussa 
maanantaisin klo 17 alkaen seuraavina 
päivinä: 22.11. ja 20.12. Harjoituksiin 
ovat kaikki laulutaitoon katsomatta 
tervetulleita. Kansanlauluharjoituk-
sissa alkujumpan ja ääniharjoitusten 
jälkeen perehdytetään kirkkokan-
san tuntemusta liturgian ja vigilian 
veisuihin.

Hämeenlinnalaiset kirkkolaulus-
ta kiinnostuneet voivat kysyä kyytiä 
Leena-kanttorilta. Forssassa harjoitel-
laan perusliturgian ja vigilian veisuja 
kansanlaulupohjalta.

Mikäli aikoihin tulee muutoksia, 
niistä ilmoitetaan netissä seurakunnan 
sivuilla: http://www.ort.fi/fi/kirkko_
palvelee/srk/hameenlinna.
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Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, 
avoinna ma-pe klo 9-13, puh. (05) 212 490, f. (05) 216 449,
kotka@ort.fi; www.ort.fi / seurakunnat / Kotka
Nikolaossali, Kymenlaaksonkatu 2,
48100 Kotka, puh. (05) 212 482,
salia 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 (sairauslo-
malla vuoden 2010 loppuun)
Kirkkoherran tehtävien hoitaja: pastori Alexander
Hautamäki, puh (05) 213 157, 0500 480 269
alexander.hautamaki@ort.fi
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh.  050 359 4823
Seurakuntasihteeri: 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) 212 490

Yhteystiedot:
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KyMENLAAKsONKATU 2, 48100 KOTKA

KOTKAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Palvelusten toimittajat: Papisto: Alexander Hautamäki  Kanttori: Katarine Lehtomäki

Tietoa seurakunnasta
Kotkan seurakuntaan 
kuuluu kuusi kuntaa: 
Kotka, Pyhtää, Loviisa, 
Myrskylä, Lapinjärvi ja 
Artjärvi. seurakunnassa 
on kaksi vanhaa kirkkoa, 
Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko Kotkassa ja Jumalan-
synnyttäjän Kasanilaisen 
ikonin kirkko Loviisassa 
sekä Kotkan Metsolassa 
hautausmaalla pyhän 
Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen tsasouna ja 
Loviisan hautausmaalla 
pyhän serafim sarovilai-
sen avokappeli.

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle, Isopuisto, Kotka
puh. (05) 212 767,
kirkonisännöitsijä Pirjo Kurki, puh. 050 381 0259
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna
Metsolan hautausmaalla, Toukolantie, Kotka,
tsasounanisännöitsijä Pirjo Kurki, puh. 050 381 0259
Loviisan kirkko
Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle,
Itäinen Tullikatu 17, Loviisa,
kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan avokappeli
Pyhän serafim sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla,
Läntinen Harjukatu, Loviisa,
hautausmaan isännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461

Pyhäköt:

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

La 23.10.  klo 18  vigilia
su 24.10.  klo 10  liturgia
La 30.10.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi,
 klo 9.30  synnintunnustus
La 30.10.  klo 18  vigilia

MARRAsKUU
Pe 5.11.  klo 18  vigilia
La 6.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajat
su 7.11.  klo 10  liturgia
La 13.11.  klo 18  vigilia
su 14.11.  klo 10  liturgia
La 20.11.  klo 18  vigilia
su 21.11.  klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän, neitseen  
  Marian temppeliin tuominen
La 27.11.  klo 10  liturgia suomi/slaavi
 klo 9.30  synnintunnustus
La 27.11.  klo 18  vigilia
su 28.11.  klo 10  liturgia

JOULUKUU
La 4.12.  klo 18  vigilia
Nikolaoksen kirkon vuosijuhla
su 5.12.  klo 18  vigilia
Ma 6.12.  klo 9.30  vedenpyhitys, liturgia, itsenäisyys-
  päivän rukoushetki, ristisaatto.
  Liturgian jälkeen juhla ja isä Veikon    
  eläkkeellejäämisjuhla Nikolaos-salissa.
La 11.12.  klo 18  vigilia
su 12.12.  klo 10  liturgia
La 18.12.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi
 klo 9.30  synnintunnustus
La 18.12.  klo 18  vigilia
su 19.12.  klo 10  liturgia
Pe 24.12.  klo 14.15  jouluaaton hautausmaahartaus    
  Metsolan hautausmaalla
Pe 24.12.  klo 16  jouluvigilia
La 25.12.  klo 10  joululiturgia, Herramme Jeesuksen    
  Kristuksen syntymä

LOVIIsA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN   
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO

su 31.10.  klo 10  liturgia

MARRAsKUU
La 6.11.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi
 klo 9.30  synnintunnustus

JOULUKUU
La 4.12.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi
 klo 9.30  synnintunnustus
su 5.12.  klo 10  liturgia
Pe 24.12.  klo 13  hautausmaahartaus Loviisan    
  ortodoksisella hautausmaalla
su 26.12.  klo 10  liturgia
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Uusien asioiden
edessä

Toimintaa ja tapahtumiaKotka

SEuRAKuNNAN PERHEuuTISIA 28.7.–22.9.2010
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aViOLiittOOn VihitYt
Lamanen konstantin ja
ekaterina e Zakharenko

kaStetut
koskinen niklas timi Olavi
Mantsinen antti akseli

kuinen MuiStO
helinummi kaija taisia 82 v.
uschanoff Maria 89 v.

terVetuLOa Seurakuntaan
andersson eva Sofia
andersson natalia
Bidnenko roman
Biryukova Mayya
Chouvaeva irina
Fedorova ekaterina
Fedorova evelina anastassia
herskoi kristiina
hussar Lukas alexander
karvali Ville petteri
kartavtsev innokenti

kartavtseva elisaveta
kasurin Oleg
kirin nikolay
kiseleva kristina
kryukov igor
kryukova evgenia
kryukova kira
korotun roman
kozharskaya Valeriya
Lisitsin Lasse Ville Valtteri
Molochnaja Marija
Molochnyy roman

Muradova Maria
toivanen Seija irene
Vilhola Jani Juhani
Vickholm Galina
Seurakuntaan muutti
16 naista ja 11 miestä,
yhteensä 27.

SeurakunnaSta Muuttaneet
Seurakunnasta muutti
6 naista ja 5 miestä,
yhteensä 11.

Kotkan ortodoksisen seu-
rakunnan syyskausi on 
alkanut aktiivisesti toi-
mien. Ihmiset ovat pa-

lanneet jälleen kaupunkiin. Tiistai-
seurat ja lukuisat muut toimintapii-
rit ovat aloittaneet uudella innolla 
ahertamisen. Seurakunnasta on 
löytänyt uuden hengellisen kodin jo 

lähes 50 uutta aikuisjäsentä tänä 
vuonna. Tästä kaikesta voimme 
iloita.

Olemme myös uusien asioiden 
edessä. Rovasti Veikko Lisitsin – 
seurakuntamme kirkkoherra 20 
vuoden ajalta on saanut äskettäin 
eläkepäätöksen, jossa hänelle 
myönnettiin eläke takautuvasti 

toukokuun alusta 2010 alkaen. Toi-
votamme isä Veikolle monia armo-
rikkaita vuosia jo nyt! Nikolaoksen 
päivänä juhlistamme sitten viralli-
semminkin eläkkeelle jäämistä.

Marraskuun alusta kirkkoher-
ranviraston aukioloajat muuttuvat. 
Virasto on avoinna tiistaista tors-
taihin klo 10–13. Näinä aikoina 
varminten tavoitat papin tai kant-
torin virastolta. Aina voit soittaa 
myös suoraan papille.

Toivotan kaikkia teitä osallis-
tumaan seurakuntamme toimin-
taan!

n  Isä Alexander Hautamäki
kirkkoherran tehtävien hoitaja

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen, puh. 050 343 
2966, siht. soja Rantanen, puh. 045 
113 4882
Kokoontumiset Nikolaos-salissa klo 17:
l Ti 2.11. isä Alexander Hautamäki: 
Karjalan valistajat
l Ti 16.11. kanttori Katarine Lehtomä-
ki: joulupaasto
l Ti 30.11. joululaulu- ja joulukorttias-
karteluilta
Lisäksi:
l La 6.11. kirkkokahvit liturgian 
jälkeen (Karjalan valistajien yhteinen 
juhla)
l Ma 6.12. oman kirkon praasniekka

PERHEPIIRI
Vetäjänä Katarine Lehtomäki
Kokoontumiset:
l su 31.10. klo 16 Nikolaos-salissa. 
Aihe: suitsutus

l su 21.11. klo 16 Nikolaos-salissa. 
Aihe: Neitsyt Maria
l Ma 6.12. klo 10 Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa. Aihe: pyhä Nikolaos
l Ti 28.12. klo 18 Nikolaos-salissa. 
Aihe: kuusijuhla. Koko seurakunnan 
yhteinen joulujuhla.

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti, puh. 
040 760 5039
Loviisan tiistaiseura kokoontuu Loviisan 
kirkon kulmakammarissa 2.11., 16.11., 
30.11. ja 14.12. Puurojuhla klo 13.

KARHULAN ORTODOKSIT
Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh. 040 
831 4321, ja Ritva Lindberg, puh. 050 
463 9777.
Kokoontumiset: 4.11. ja 2.12. klo 15 
Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

IKONIKERHO
Kokoontuu Nikolaos-salin kerhohuo-
neessa.

MAAHANMUUTTAJAKERHO
Vetäjä isä Viktor Maksimovski, puh. 050 
461 7381. Kokoontuu maanantaina 
13.12. klo 18 Nikolaos-salin kerhohuo-
neessa.

OPINTOKERHO
Vetäjä isä Alexander Hautamäki.
Kokoontumiset: 3.11. ja 15.12. klo 18 
Nikolaos-salissa.

TORSTAIKERHO
Vetäjät isä Alexander Hautamäki, sirk-
ka Paasonen ja Nikolaoksen ystävät. 
Kokoontumiset: 21.10., 11.11. klo 12 
Nikolaos-salissa ja 6.12. klo 10 liturgia 

s
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Pyhän Nikolaoksen kirkossa, jonka 
jälkeen juhla Nikolaos-salissa.

NÄYTTELY
”Vanhoja painokuvaikoneita Kotkan 
Pyhän Nikolaoksen kirkosta ja yksityis-
kodeista”. Näyttelyn avaus su 21.11. 
klo 12. Näyttely avoinna ti–to 10–13 
Nikolaos-salissa. Tervetuloa!

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä
yhteystiedot: kirkkoherranvirasto puh. 
(05) 212 490. Tervetuloa!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaos-salissa klo 11–12: 27.10., 
17.11. ja 15.12. Hinta 1 euro.

KIRKKOKUORO
Pj. Anita Osola, puh. (05) 281 807, 
kuoronjohtaja kanttori Katarine 
Lehtomäki.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 
18–19.30 Nikolaos-salissa. ”Minä 

veisaan Herralle, sillä hän teki minulle 
hyvin.” Tule laulamaan Jumalan kunni-
aa. Tervetuloa!

YLEISÖLUENNOT
Nikolaos-salissa liturgian jälkeen klo 
12:
l 24.10. isä Alexander Hautamäki: 
”Kuolema ja vainajien muisteluperin-
ne”

JOULUMYYJÄISET
La 11.12. klo 11–13 Nikolaos-salissa. 
Myytävänä erilaisia leivonnaisia, suo-
laista ja makeaa sekä diakonian tuot-

teita ja ikoneita. Järjestää seurakunnan 
toimintapiirit.

SEURAKUNNAN YHTEINEN  
KUUSIJUHLA
Ti 28.12. klo 18 Nikolaos-salissa. Lapset 
esittävät lauluja ja runoja; jouluista 
ohjelmaa, yhteislaulua, riisipuroa ja 
kahvit. Tervetuloa! 

AVUSTUS
Vuonna 2010 avustamme Viron saa-
renmaan ortodoksista seurakuntaa. 
Tilinumero: Nordea 202438-3941, viite-
numero 2121. Kiitos avustasi!

HARJUKATU 5, 15110 LAHTI

LAHdEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Toimintaa ja tapahtumia...Kotka

s

LAHTI, Pyhän Kolminaisuuden kirkko
La 23.10.  klo 18  vigilia 
su 24.10.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
La 30.10.  klo 18  vigilia 
su 31.10.  klo 10  liturgia 

MARRAsKUU
Ke 3.11.  klo 17.30  ehtoopalvelus 
La 6.11.  klo 18  vigilia 
su 7.11.  klo 10  liturgia 
La 13.11.  klo 18  vigilia 
su 14.11.  klo 10  liturgia 
Ke 17.11.  klo 17.30  ehtoopalvelus 
La 20.11.  klo 18  vigilia 
su 21.11.  klo 10  liturgia, Neitsyt Marian temppeliin   
  tuominen 
Ke 24.11.  klo 10  liturgia, koululaispalvelus
La 27.11.  klo 18  vigilia 
su 28.11.  klo 10  liturgia 

JOULUKUU
Ke 1.12.  klo 17.30  ehtoopalvelus 
La 4.12.  klo 18  vigilia 
su 5.12.  klo 10  liturgia 
su 5.12.  klo 18  vigilia 
Ma 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä Nikolaos   
  Ihmeidentekijä, itsenäisyyspäivä 
La 11.12.  klo 18  vigilia 
su 12.12.  klo 10  liturgia 
Ke 15.12.  klo 17.30  ehtoopalvelus 

La 18.12.  klo 18  ehtoopalvelus, venäjä/suomi 
su 19.12.  klo 9  aamupalvelus ja liturgia,   
  venäjä/suomi 
su 19.12.  klo 14  ehtoopalvelus ja jouluun  
   valmistautumisen juhla 
Pe 24.12.  klo 17.30  joulun ehtoopalvelus 
La 25.12.  klo 9  joulun aamupalvelus ja liturgia 
su 26.12.  klo 10  toisen joulupäivän aamupalvelus  
  ja liturgia 

HYVINKÄÄ, Karjalan valistajien kirkko
Keskiviikkoisin klo 18 iltapalvelus
La 30.10.  klo 17  vigilia 
su 31.10.  klo 10  liturgia 

MARRAsKUU
Pe 5.11.  klo 18  vigilia, Karjalan valistajien juhla
La 6.11.  klo 9  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon   
  praasniekka, papisto 
La 13.11.  klo 17  vigilia 
su 14.11.  klo 10  liturgia 
Ti 23.11.  klo 10  liturgia, koululaispalvelus

JOULUKUU
La 4.12.  klo 17  vigilia 
su 5.12.  klo 10  liturgia 
su 5.12.  klo 18  vigilia 
Ma 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä Nikolaos
  Ihmeidentekijä, itsenäisyyspäivä 
La 11.12.  klo 17  vigilia 

NIKOLAOKSEN KIRKON VUOSI-
JUHLA ja ROVASTI VEIKKO 
LISITSININ LÄKSIÄISET

l su 5.12. klo 18 vigilia
l Ma 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, litur-
gia, ristisaatto, itsenäisyyspäivän rukous-
hetki. Liturgian jälkeen Nikolaos-salissa 
juhlaruokailu ja isä Veikon eläkkeellejää-
misjuhla.
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su 12.12.  klo 10  hetkipalvelus 
La 18.12.  klo 17  vigilia 
su 19.12.  klo 10  liturgia ja jouluun valmistautumisen 
juhla 
Pe 24.12.  klo 17.30  joulun ehtoopalvelus 
La 25.12.  klo 9  joulun aamupalvelus ja liturgia 

HEINOLA, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, 
Hämeenkatu 6
Keskiviikkoisin aamurukous klo 9 ja lauantaisin hetkipalve-
lus klo 9.
La 23.10.  klo 18  vigilia 
su 24.10.  klo 10  liturgia 
La 13.11.  klo 9  liturgia 
La 27.11.  klo 18  vigilia 
su 28.11.  klo 10  liturgia 
su 26.12.  klo 10  toisen joulupäivän aamupalvelus   
  ja liturgia

KAUSALA, Neitsyt Marian syntymän tšasouna,   
Keskikatu 4
To 28.10.  klo 18  ehtoopalvelus 
su 7.11.  klo 10  liturgia
To 18.11.  klo 18  ehtoopalvelus 
La 18.12.  klo 9  liturgia 

MÄNTsÄLÄ, ev.lut. seurakuntakeskuksen ”alasali”,   
Urheilutie 1
su 21.11.  klo 16  ehtoopalvelus 
su 19.12.  klo 16  ehtoopalvelus 

RIIHIMÄKI, Kirkkopuiston seurakuntakoti (Hämeenkatu 5)
su 21.11.  klo 10  liturgia 

ЛАХТИ, Свято-Троицкая церковь

Сб 23.10.  в 18  всенощная
Вск 24.10.  в 10  литургия
Сб 30.10.  в 18  всенощная
Вск 31.10.  в 10  литургия

НОЯБРЬ
Ср 3.11.  в 17.30  вечерня
Сб 6.11.  в 18  всенощная
Вск 7.11.  в 10  литургия
Сб 13.11.  в 18  всенощная
Вск 14.11.  в 10  литургия
Ср 17.11.  в 17.30  вечерня
Сб 20.11.  в 18  всенощная
Вск 21.11.  в 10  литургия, праздник Введение во   
  храм Пресвятой Богородицы
Ср 24.11.  в 10  литургия
Сб 27.11.  в 18  всенощная
Вск 28.11.  в 10  литургия

ДЕКАБРЬ
Ср 1.12.  в 17.30  вечерня
Сб 4.12.  в 18  всенощная
Вск 5.12.  в 10  литургия
Вск 5.12.  в 18  всенощная
Пн 6.12.  в 10  литургия, день Св. Николая   
  Чудотворца, день независимости   
  Финляндии
Сб 11.12.  в 18  всенощная
Вск 12.12.  в 10  литургия
Ср 15.12.  в 17.30  вечерня

Сб 18.12.  в 18  вечерня, на русском и на финском   
  языках
Вск 19.12.  в 9  утреня и литургия, на русском и на  
  финском языках
Пт 24.12.  в 17.30  Рождественская вечерня
Сб 25.12.  в 9  Рождественская утреня и литургия
Вск 26.12.  в 10  Рождественская утреня и литургия  
  второго дня

ХЮВИНКЯЯ, Церковь Всех Карельских святых 
По средам вечерня в 18 часов; в первую среду месяца в 
18 часов совершается служба Иисусовой молитвы

Сб 30.10.  в 18  всенощная
Вск 31.10.  в 10  литургия

НОЯБРЬ
Пт 5.11.  в 18  всенощная, престольный праздник
Сб 6.11.  в 9  освящение воды и литургия,   
  праздник Всех Карельских святых
Сб 13.11.  в 17  всенощная
Вск 14.11.  в 10  литургия
Вт 23.11.  в 10  литургия

ДЕКАБРЬ
Сб 4.12.  в 17  всенощная
Вск 5.12.  в 10  литургия
Вск 5.12.  в 18  всенощная
Пн 6.12.  в 10  литургия, день Св. Николая   
  Чудотворца, день независимости   
  Финляндии
Сб 4.12.  в 17  всенощная
Вск 5.12.  в 10  литургия
Сб 11.12.  в 17  всенощная
Вск 12.12.  в 10  Изобразительные
Пт 24.12.  в 17.30  Рождественская вечерня
Сб 25.12.  в 9  Рождественская утреня и литургия

ХЕИНОЛА, Церковь Вознесения Господня,   
Хямеенкату 6
По средам утренняя молитва в 9 часов и служба часов 
(изобразительны) 9.00
Сб 23.10.  в 18  всенощная
Вск 24.10.  в 10  литургия
Сб 13.11.  в 9  литургия
Сб 27.11.  в 18  всенощная
Вск 28.11.  в 10  литургия
Вск 26.12.  в 10  Рождественская утреня   
  и литургия второго дня

КАУСАЛА, Часовня Рождества Пресвятой Богородицы, 
Кескикату 4
Чт 28.10.  в 18  вечерня
Вск 7.11.  в 10  литургия
Чт 18.11.  в 18  вечерня
Сб 18.12.  в 9  литургия

МЯНТСЯЛЯ, Мянтсялян ев.-лют. приходской центр, 
Урхеилутие 1
Вск 21.11.  в 16.00  вечерня
Вск 19.12.  в 16.00  вечерня

RИИХИMЯKИ, Приходской дом церковного сада,  
Hämeenkatu 5
Вск 21.11.  в 10  литургия, праздник Введение во   
  храм Пресвятой Богородицы

s
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Seurakunnan
tulee uudistuaKi
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ko
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Toimintaa ja tapahtumiaLahti

SEuRAKuNNAN PERHEuuTISIA 28.7.–20.9.2010

Yhteystiedot:

Pyhäköt:
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,   
Tšasounakuja 1, puh. 020 610 0460
Isännöitsijä Aimo Kuivamäki, puh. 0400 195 915 
Kausala, Neitsyt Marian syntymän tšasouna,   
Keskikatu 4, puh. 020 610 0462 
Isännöitsijä Kristina Leussu, puh. 040 548 2693 

Kirkkoherranvirasto,
Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 020 610 0450,
avoinna ma–to klo 10–13, fax 0206 100 463,
lahti@ort.fi 
Kirkkoherra Aki Leskinen, puh. 0206 100 451,
Kumpulantie 24, 11130 Riihimäki.
Toinen pappi: Mikael Sundkvist, puh. 0206 100 452,
Harjukatu 1-3 B 4, 05900 Hyvinkää.
Papiston apuna: isä Olavi Merras, puh. 040 510 4664,
Isomäenkatu 15, 15500 Lahti.
isä Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446,
Kuovinkuja 14, 15610 Lahti.
Maahanmuuttajatyö: isä Viktor Maksimovski,
puh. 0206 100 295,
Malmin Kauppatie 4 a E 75, 00700 Helsinki.
Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453,
Hatinkatu 3, 15340 Lahti.
Toinen kanttori: Minna Jokinen, puh. 0206 100 454,
Ratamotie 2, 11120 Riihimäki
seurakuntalehtori: Satu Timonen,
puh. 040 745 3517
Lahden seurakuntakeskuksen vahtimestarin
tehtävä avoinna, puh. 020 610 0456

kaStetut
hakala, teppo Oskari
kotiranta, roni Viljami
Mela, anna Sofia

aViOLiittOOn VihitYt
kaasalainen, harri kalevi ja
kaasalainen (e pyy),
arja kaarina koponen,
Yki Santeri Matias ja
koponen (e hallamaa),
Merilin Matkaniemi,
tero tapani ja Matkaniemi
(e Bratysheva), alexandra

terVetuLOa
Seurakuntaan
Borisoglebskaya, anna 

Syksyn toiminnot ovat käyn-
nistyneet seurakunnassa, 
ja pian alkaa jouluun val-
mistautumisen aika. Taak-

se jääneen kesän aikana uudistim-
me kristinoppikoulun ohjelman ja 
leirikäytäntöjä. Tämä on saanut ai-
kaan nuorten aktivoitumista seura-
kunnassa. Pitkästä aikaa olemme 
aloittaneet nuorten toiminnan Lah-
dessa. Nuoret ovat kokoontuneet 
kahden viikon välein eripuolelta 
seurakuntaa Lahteen. Tulevan tal-

ven aikana yritämme panostaa nuo-
risotoimintaan, koska nuoret ovat 
myös kirkkomme tulevaisuus. On-
gelma nuorisotoiminnassa on sama 
kuin kaikessa muussakin seurakun-
nan toiminnoissa. Seurakunta on 
alueellisesti suuri ja nuoret ovat ha-
jallaan. Seurakunnan työntekijöiltä 
on löydyttävä aikaa myös nuorten ja 
lasten kohtaamiseen. Uskonnon-
opetus on yksi tärkeä tiedottamisen 
keino nuorille. 

Uskonnonopetuksessa on ta-

pahtunut seurakunnassamme myös 
muutoksia. Seurakunnan pitkäai-
kainen opettaja Merja Merras on 
siirtynyt eläkkeelle ja seurakunta-
lehtorin toimi on otettu uudelleen 
käyttöön. Seurakuntalehtorin toin-
ta hoitaa Satu Timonen. Nuoriso-
työtoimikunta suunnittelee aktiivi-
sesti erilaisia lapsi- ja nuorisotyön 
hankkeita. Tämä on ilahduttava 
asia ihmisten sitoutumisesta seura-
kunnalliseen toimintaan. 

Nuorisotoimintaan panostami-
nen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
unohdamme muut seurakunnan 
toimintamuodot. Jokainen kerho ja 
toimintapiiri on tärkeä seurakun-
nalle ja osoittaa seurakunnan ole-
van osa elävää kirkkoa.

 n  Isä Aki Leskinen

hakamäki Martin,
emilia iiris Francesca
hernetkoski, kaija anneli
Jääskeläinen, niina elina
kaverinen, Santeri
kiema, Carita Janniina
kilpiö, emma aleksandra
kipiani, Georgi niko
klonaris,
Christiana Yoanna eleni
klonaris,
eleni Christiana tuulikki
koskinen, Jussi pekka
kuismin,
Jonna katja karoliina
kyyrönen, pirjo kaarina
Loikala, Maria aminata
Mauranen, esko ilmari

NUORTENILLAT
Nuortenillat Lahden srk-salilla 1.10. alkaen. Kokoonnumme joka toinen perjan-
tai (parittomilla viikoilla) klo 18–22.

LAHDEN TIISTAISEURA
Lahden tiistaiseura kokoontuu kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tors-
taina seurakuntasalissa klo 13. Kokoontumiset ovat 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12.

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI
Lahden ortodoksiapiiri kokoontuu kuukauden 3. keskiviikkona klo 18 (klo 17.30 
alkavan ehtoopalveluksen jälkeen) seurakuntatalon kerhohuoneessa: 17.11. 
”Eukaristia”, 15.12, ”Valmistautuminen ehtoolliseen”.

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI
Kausalan ortodoksiapiiri jatkaa kokoontumisiaan kerran kuukaudessa torstaisin 

Mäkinen, Juho pekka Valtteri
nurminen, karoliina eila Maria
peltola, Maksim
pylkkänen, Marja anneli
ramsay, Martina
Sanila-koskinen, Mari natalia
Suvinen, kristian Juan Samuel
Suvinen, Sara-Sofia Maria
turkki, iiro Valtteri
Yijälä, tero Valdemar
(kaikki yhteensä 25, joista
2 liittynyt seurakuntaan)

ikuinen MuiStO
kiema, Olavi Johannes 78 v.
Silpala, Leena 67 v.

s



13ANALOGI 5/2010

klo 18. Kerhoillan alussa toimitetaan 
ehtoopalvelus. seuraavat kokoontumiset 
ovat torstaina 28.10. ja 18.11.

HYVINKÄÄN    
SINAPINSIEMENKERHO
Lapsille tarkoitettu Hyvinkään sinapinsie-
menkerho kokoontuu Hyvinkään kirkolla 
jokaisen kuukauden ensimmäisenä sun-
nuntaina klo 9.45 – noin 10.30. Kerhon 
jälkeen lapset osallistuvat liturgiaan. 

HYVINKÄÄLLÄ ”KESKIVIIKKOILTA 
KIRKOLLA”
Keskiviikkoisin jumalanpalvelus Hyvin-
kään Karjalan valistajien kirkossa klo 18, 
jonka jälkeen esitelmä, keskustelua ym. 
teekupin ääressä. Kuukauden ensimmäi-
sinä keskiviikkoina Jeesus-rukouspalveus, 
muina iltoina ehtoopalvelus.

Alkusyksyn alustukset: 3.11 
”Psalmeista”, 10.11. yleisöluento: ”Onko 
1500-luvun riita takanapäin? Luterilaisen 
ja katolisen kirkon sopimus vanhurskaut-
tamisesta”, pastori Virpi Koivisto,
1.12. ”Psalmeista”, 8.12. ”Psalmeista”. 

HYVINKÄÄLLÄ OPISKELLAAN  
PSALMIEN KIRJAA
syksyn aikana syvennymme Psalmien 
kirjaan, jota on aina pidetty kirkon juma-
lanpalvelusten ja kristityn henkilökohtai-
sen rukouselämän tärkeimpänä lähteenä. 
Tervetuloa oma Raamattu kainalossa.

YLEISÖLUENTO HYVINKÄÄLLÄ
Luennon ”Onko 1500-luvun riita takan-
päin? Luterilaisen ja katolisen kirkon 
sopimus vanhurskauttamisesta” pitää 
pastori Virpi Koivisto keskiviikkona 10.11 
n. klo 18.30, klo 18 alkavan ehtoopalve-
luksen jälkeen.

RIIHIMÄEN KIRKKOPYHÄ
Riihimäen kirkkopyhä on 21.11. Kirkko-
puiston seurakuntakodissa (Hämeenkatu 
5). Liturgia alkaa klo 10, jonka jälkeen 
kirkkokahvit sekä vierailevan luennoitsi-
jan esitelmä.

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
- Lahden kirkkokuoron harjoitukset keski-
viikkoisin klo 18.
- Hyvinkään kirkkokuoron harjoitukset 
maanantaisin klo 18-20.

MIESTENPIIRI
”Miestenpiiri” aloittaa Hyvinkäällä. Miehiä 
kutsutaan tervetulleiksi Hyvinkäällä käyn-

LAHDESSA VUOKRATTAVANA KAKSIO

Lahden seurakunnalla on vuokrat-
tavana kaksio (50 m2) Lahdessa. 
Lisätietoja kirkkoherra Aki Leskisel-
tä, puh. 0206 100 451.

HAETTAVANA TALONMIES-VAHTIMESTARIN TOIMI
Lahden seurakunnassa on haettavana talonmies-vahtimestarin toimi. 
Toimipaikkana on Lahti. Talonmies-vahtimestarin tehtävänä on toimia 
seurakuntakeskuksen vahtimestarina ja kiinteistön hoitajana. Työsuhteen 
ehdot määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. 
Toimi on tällä hetkellä sijoitettu kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuus-
ryhmään 3, jossa tehtäväkohtainen peruspalkka on 1.573,11 €. Lisäksi 
maksetaan suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, jonka suuruus on 
enintään 35 % peruspalkasta sekä viikonloppulisä. Kirjalliset hakemukset 
pyydetään lähettämään Lahden ortodoksisen seurakunnan neuvostolle 
29.10.2010 mennessä osoitettuna joko postitse osoitteella: Harjukatu 
5, 15110 Lahti, tai sähköpostitse lahti@ort.fi. Lisätietoja kirkkoherra Aki 
Leskiseltä, puh. 0206 100 451.

Nuortenillat
Lahdessa aloitetaan uudenlainen 
nuorisotoiminta. yläasteikäisille ja sitä 
vanhemmille tarkoitetut nuortenillat 
alkavat perjantaina 1.10. Nuortenillat 
järjestetään joka toinen perjantai klo 
18–22 (parittomien viikkojen perjan-
tait) seurakuntasalissa, osoitteessa 
Harjukatu 5. Ensimmäisillä kokoontu-
miskerroilla ideoidaan ja suunnitellaan 
yhdessä tulevaa toimintaa.

Leirinohjaajien kouluttaminen
Lahden seurakunnassa aloitetaan lei-
rinohjaajien kouluttaminen ensi vuo-
den alussa. Leirinohjaajakoulutukseen 
voit hakea kirjoittamalla vapaamuo-
toisen jutun itsestäsi. Kerro jutussa, 
miksi haluaisit ohjaajaksi, millainen on 
hyvä ohjaaja ja millainen on mielestäsi 
hyvä leiri. Kerro myös harrastuksistasi 
ja asioista, joista mielestäsi olisi hyötyä 
leirinohjaajan työssä. Jutut lähetetään 
30.11. mennessä osoitteeseen Nuoriso-
työtoimikunta, Lahden ortodoksinen 
seurakunta, Harjukatu 5, 15110 Lahti. 
Myös aikaisemmin leireillä toimineet 
ohjaajat voivat hakea koulutukseen.

Uusi uskonnonopettaja
Lahden seurakunnan alueella on 
aloittanut uskonnonopettajana satu 
Timonen. satu opettaa Lahden, Heino-
lan, Mäntsälän, Hyvinkään, Hausjärven, 
Hollolan ja Kärkölän alueella. Opetta-
misen lisäksi hän hoitaa seurakunnan 
alueen uskonnonopetusjärjestelyjä, ja 
häneen voi ottaa yhteyttä opetukseen 
liittyvissä asioissa. satun puhelinnume-

nistyvään miestenpiiriin. Piiri kokoontuu 
kerran kuukaudessa juttelun, käytännön 
töiden ym. merkeissä. Ensimmäisellä 
kerralla torstaina 21. lokakuuta käymme 
tutustumassa Espoon Pyhän Herman 
Alaskalaisen kirkolla toimivaan miesten-
piiriin. Ilmoittautumiset isä Mikaelille, 
puh. 0206 100 452.

MÄNTSÄLÄN ORTODOKSIAPIIRI
Mäntsälän ortodoksiapiiri (Mäntsälän 
ev.lut. seurakuntakeskus, Urheilutie 1, 
”alasalissa”). Ehtoopalvelus su klo 16, jon-
ka jälkeen ortodoksiapiiri, aiheina 21.11. 
”Liturgian alkuosa” ja 19.12. ”Liturgia – 
ajasta ikuisuuteen”.

ro on 040 745 3517 ja sähköposti satu.
timonen@edu.lahti.fi 

Sinapinsiemenkerhot
sinapinsiemenkerho jatkaa toimin-
taansa Hyvinkäällä joka kuun ensim-
mäisenä sunnuntaina klo 9.45- noin 
10.30. Kerhon jälkeen lapset osallistu-
vat yhdessä ohjaajan tai vanhempien-
sa kanssa liturgiaan. Lahden sinapin-
siemenkerho on ainakin väliaikaisesti 
tauolla kävijöiden puutteen vuoksi.

Retkipäivä Messilään
Tulevana vuonna ei järjestetä talvi-
leiriä vaan satsataan tulevan kesän 
pyhiinvaellukseen. sen sijaan yritetään 
toteuttaa retkipäivä Messilään maalis-
kuun alkupuolella. Tarkemmat tiedot 
asiasta ovat seuraavassa Analogissa.

Pyhiinvaellus
Pyhiinvaellus sevettijärvelle ja Nelli-
miin, kolttasaamelaisten asuinsijoille, 
toteutuu kesäkuussa 2011. Matka 
toteutetaan yhdessä useamman 
seurakunnan yhteisprojektina ja on 
tarkoitettu 11–18-vuotiaille. Järjeste-
lyistä vastaa Lahden seurakunta. Tark-
ka ajankohta ja muut tiedot selviävät 
seuraavasta Analogista.

LAPsILLE JA NUORILLE TOIMINTAA

s
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KRIsTIINANKATU 7,      53900 LAPPEENRANTA

LAPPEENRANNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO

La 23.10.  klo 18  vigilia
su 24.10.  klo 10  liturgia suomeksi ja slaaviksi

MARRAsKUU
La 6.11.  klo 18  vigilia
su 7.11.  klo 10  liturgia, kansan yhteisesti laulamana
La 13.11.  klo 10  liturgia, Johannes Krysostomos
La 20.11.  klo 18  juhlavigilia
su 21.11.  klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän   
  temppeliin tuominen
La 27.11.  klo 18  vigilia
su 28.11.  klo 10  liturgia slaaviksi

JOULUKUU
La 4.12.  klo 18  vigilia
su 5.12.  klo 10  liturgia kansan yhteisesti laulamana
La 11.12.  klo 10  liturgia
su 12.12.  klo 14  kiitosakatistos
La 18.12.  klo 18  vigilia
su 19.12.  klo 10  liturgia, pyhien isien sunnuntai
Ma 20.12.  klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos   
  Johannes Kronstadtilaiselle 
 
Pe 24.12.  klo 14  panihida hautausmaalla
Pe 24.12.  klo 15  juhlavigilia 
La 25.12.  klo 10  liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
su 26.12.  klo 10  slaavinkielinen liturgia

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ

Сб 23.10.  в 18  всенощная
Вск 24.10.  в 10  литургия на финском и славянском  
  языках

НОЯБРЬ
Сб 6.11.  в 18  всенощная
Вск 7.11.  в 10  литургия, народ поет
Сб 13.11.  в 10  литургия, Святитель Иоанн 
Златоуст
Сб 20.11.  в 18  праздничная всенощная
Вск 21.11.  в 10  литургия, Введение во храм   
  Пресвятой Богородицы
Сб 27.11.  в 18  всенощная
Вск 28.11.  в 10  литургия на славянском языке

ДЕКАБРЬ
Сб 4.12.  в 18  всенощная
Вск 5.12.  в 10  литургия, народ поет
Сб 11.12.  в 10  литургия
Вск 12.12.  в 14  акафист «Слава Богу за все»
Сб 18.12.  в 18  всенощная
Вск 19.12.  в 10  литургия, воскресенье святых отец
Пн 20.12.  в 18  вечерня и акафист Праведному   
  Иоанну Кронштадскому
Пт 24.12.  в 14  панихида на кладбище
Пт 24.12.  в 15  праздничная всенощная,   
  сочельник
Сб 25.12.  в 10  литургия, Рождество Христова
Вск 26.12.  в 10  литургия на славянском языке

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Pe 22.10.  klo 18  parastasis, vainajien yleinen muisto-
palvelus
La 23.10.  klo 10  liturgia ja panihida, vainajien yleinen  
  muisto, dimitrin lauantai

La 30.10.  klo 18  vigilia
su 31.10.  klo 10  liturgia

MARRAsKUU
La 13.11.  klo 18  vigilia
su 14.11.  klo 10  liturgia
La 20.11.  klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos   
  Jumalansynnyttäjälle slaaviksi
su 21.11.  klo 10  liturgia slaaviksi, Jumalansynnyttäjän  
  temppeliin tuominen
La 27.11.  klo 18  vigilia
su 28.11.  klo 10  liturgia kansan yhteisesti laulamana

JOULUKUU
su 5.12.  klo 18  juhlavigilia
Ma 6.12.  klo 10  liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys   
  Vuoksella. Kirkon praasniekka,   
  pyhä Nikolaos
La 11.12.  klo 18  vigilia
su 12.12.  klo 10  liturgia, pyhien esi-isien sunnuntai
La 18.12.  klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos slaaviksi
su 19.12.  klo 10  liturgia slaaviksi, pyhien isien   
  sunnuntai
Pe 24.12.  klo 15  juhlavigilia
La 25.12.  klo 10  liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Pe 31.12.  klo 18  vigilia

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Пт 22.10.  в 18  парастас, общее поминовение   
  усопших
Сб 23.10.  в 10  литургия и панихида, общее   
  поминовение усопших
  Дмитриевская суббота
Сб 30.10.  в 18  всенощная
Вск 31.10.  в 10  литургия

НОЯБРЬ
Сб 13.11.  в 18  всенощная
Вск 14.11.  в 10  литургия
Сб 20.11.  в 18  вечерня и акафист Божией Матери
Вск 21.11.  в 10  литургия на славянскоя языке,   
  Введение во храм
  Пресвятой Богородицы
Сб 27.11.  в 18  всенощная
Вск 28.11.  в 10  литургия, народ поет

ДЕКАБРЬ
Вск 5.12.  в 18  праздничная всенощная
Пн 6.12.  в 10  литургия, крестный ход и   
  водосвятный молебен у р. Вуокси,   
  престольный праздник,
  Святитель Николай
Сб 11.12.  в 18  всенощная
Вск 12.12.  в 10  литургия, воскресенье сятых   
  праотец
Сб 18.12.  в 18  вечерня и акафист на славянском   
  языке
Вск 19.12.  в 10  литургия на славянском языке,   
  воскресенье святых отец
Пт 24.12.  в 15  праздничная всенощная, 
сочельник 
Сб 25.12.  в 10  литургия, Рождество Христова
Пт 31.12.  в 18  всенощная

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
La 6.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajien juhla
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1. TOIMINTAPIIRIT
seurakunnan toimintapiirit on tarkoitettu kaikille aiheista ja toiminnoista kiinnostu-
neille. Toimintapiirien kautta voit helposti tutustua uusiin ihmisiin, syventää omaa 
kirkollista tuntemustasi ja kasvaa Kirkon jäsenenä. seurakunnalla on tarjottavana 
paljon erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. syksyn toiminta käynnistyy pääasiassa 
syyskuun alusta!

yksittäisistä tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan kerran viikossa kirkollisis-
sa ilmoituksissa keskiviikkoisin kaupunkilehti Vartissa ja sanomalehti Uutisvuoksessa 
perjantaisin. Katso myös seurakunnan internet-sivuilta www.ort.fi/lappeenranta. 
Tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta,
puh. 0206 100 470, fax 0206 100 471, avoinna ma ja ke klo 10–13
Lappeenrannan seurakuntatalo, Kristiinankatu 7,  
53900 Lappeenranta
Imatran seurakuntatalo, Vuoksenniskantie 3,
55510 Imatra, puh. ja fax 0206 100 472
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää,
говорит по-русски), puh. 0206 100 473,  timo.tynkkynen@ort.fi
II pappi Aarne Ylä-Jussila, puh. 0206 100 474, 
aarne.yla-jussila@ort.fi
Kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 100 475, jarmo.huttu@ort.fi
seurakuntamestari Kauko Pussinen,
puh. 0206 100 476, kauko.pussinen@ort.fi
Imatran vahtimestari ja seurakunnan kirkkoleivänpaistaja
Nadežda Ryyppö (puhuu myös venäjää, говорит по-русски),
puh. 0206 100 477
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:
l	khra Timo Tynkkynen: to ja pe
l	II pappi Aarne ylä-Jussila: ma ja ti
l	 kanttori Jarmo Huttu: to ja pe

Pyhäköt:
Lappeenrannan kirkko, isännöitsijä: Pentti Metso,
apulaisisännöitsijä: Fredrik söderlund
Imatran kirkko, isännöitsijä: Risto Rahikainen
Parikkalan rukoushuone, isännöitsijä: Teemu Kivi
Koitsanlahden rukoushuone, isännöitsijä: Antero Lappalainen

Lomat: kirkkoherra Timo Tynkkynen 18.10.-1.11.

La 25.12.  klo 16  suuri ehtoopalvelus, Kristuksen 
syntymä, joulu

JOUTSENON PULPIN KAPPELI
su 7.11.  klo 10  liturgia
su 26.12.  klo 10  liturgia, II joulupäivä

sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA  27.7.–22.9.2010

kaStetut
Faktorovich, Sofia nicolle
ushakova, Sofia
Oprea, Monika
Mirofanova, eva
Carcei, Maria Johanna
Vartiainen, natalia Veera Dylana
Muukkonen, Oliver eevertti
Yhteensä 7

ikuinen MuiStO
Muhonen, roosa Maria
palviainen, Jaakko
heikinheimo, Jari Matti eemeli
Yhteensä 3

aViOLiittOOn VihittY
Mäkelä, Jukka pentti ja kurkinen, 
Svetlana
paganus ari petteri ja penttilä irina 
Christiina
akkila, Jani ja Joronen, Jenna elina
repo, Jani petri ja hovilehto, anni 
Maaria
kaakkkunen, Jarno Jere Juhani ja
pukero, anni-kaisa anneli
Yhteensä 5

Seurakuntaan Muuttaneet
karell, hilkka anneli
hattunen, Misa Johannes
Lonka, Minna Maria
Lonka, aatu Okko Mikael
ahponen, Veijo Olavi
Dubov, Sergei
pyykkönen, petja antero
pyykkönen, Jaso kristian
pyykkönen, Sonja Marika
himanka, katariina Maria klaudia
himanka, heleena Vera elisabet
rantsi, Joonas karinpoika
ikonen, pekka aleksi
Ohvanainen, Jukka pekka Mikael

Markovaara, Martti Juhani
palviainen, taru Johanna
hippi, teemu Mikael
Yhteensä 17

SeurakunnaSta
Muuttaneet
ratinen, nina Maria
niskanen, Maija riikka
toivanen, Seija irene
rovio, harri Juhani
immonen, kristian petteri
immonen, Markus Daniel
immonen, irina
Dobre, angelina Ofelia
Dobre, rozalie adela
kaski, Jasmine emilia
Jumppanen, niko anton
Vilhola, Jani Juhani
rämö, Mikko
haataja, katri Maria
Braam, niko Johannes
raassina, hanna-elisa
kazakov, igor
Junnonen, anssi akseli
kojo, niko petteri
Yhteensä 19

kirkkOOn LiittYneet

Saveliev, kirill
Savelieva, Susanna
Mitrofanova, elena
Mitrofanova, eva
koverola, anu irmeli
pylkkönen, Lyydia
Glavatski, tatiana
Vartiainen,
natalia Veera Dylana
Smirnova, elena
Smirnova, Svetlana
Yhteensä 10

LAPPEENRANTA

TIISTAISEURA
Lappeenrannan Tiistaiseura kokoon-
tuu tiistaisin kello 15 Linnoituksen 
seurakuntasalilla. Kokoontumisien 
lisäksi järjestämme retkiä ja osallistum-
me erilaisiin kirkollisiin tapahtumiin. 
Tervetuloa tutustumaan tiistaiseura-
työn kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään.

s

l 26.10. Kirsin ohjelmaa, pelejä
l 9.11. senioripäivä, muisteloita
l 23.11. Ihminen yhteiskunnan 
jäsenenä
l 30.11. Tiistaiseurojen yhteiset päät-
täjäiset Lpr:ssa

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
yhteisöllistä toimintaa aikuisväestölle. 
Kokoontumiset linnoituksen seura-
kuntatalolla keskiviikkoisin kello 13. 
Ohjelmassa pieni tarjoilu ja muuta oh-

jelmaa. Kutsumme tilaisuuksiin myös 
vierailijoita. Kokoontumiset: 
l Ke 27.10. askartelua Kaijan opastuk-
sella, ke 17.11. ja ke 8.12.
seuraa kirkollisia ilmoituksia. Päivä-
piirin organisoi diakoniatoimikunta. 
Tervetuloa virkistäytymään!

ORTODOKSIAPIIRI
Ortodoksiapiirin avulla voit oppia 
tuntemaan ortodoksisuuden rikasta 
hengellistä perintöä. Keskusteluillat 
ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. 
Keskiviikkoisin kello 18 Linnoituksen 
seurakuntasalissa.
l 27.10. Avioliitto ortodoksisessa 
perinteessä
l 10.11. Pappeus ortodoksisessa 
perinteessä
l 24.11. Neitsyt Maria ortodoksisessa 
perinteessä
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Toimintaa ja tapahtumiaLappeenranta

Ulkonaista ja sisäistaä
rakentamista

l 8.12. Joulun aika ortodoksisessa 
perinteessä

VALAMON YSTÄVÄT
Kokoontumiset kerran kuussa, seuraa 
kirkollisia ilmoituksia lehdessä.

KIRKKOKUORO
Harjoitukset tiistai-iltaisin klo 18.30 
Lappeenrannassa, seuraa kirkollisia 
ilmoituksia. Tiedustelut kanttori Jarmo 
Huttu, puh. 0206 100 475. Kirkkomusii-
kista kiinnostuneet ottakaa rohkeasti 
yhteyttä kanttoriin ja tulkaa mukaan! 
Lappeenrannan harjoitukset klo 18.30 
seuraavina päivinä: 26.10., 2.11., 9.11., 
16.11., 23.11., 30.11., 7.12. ja 14.12.

LASTEN KERHOTOIMINTA
Tervetuloa ortodoksiseen lastenker-
hoon! Kerhossa lapset tutustuvat 
oman ortodoksisen uskonsa perintee-
seen. Kerhon ohjelmaan kuuluu pieni 
opetustuokio, askartelua, kokkausta, 
leikkejä, pelejä, kilpailuja, laulua, 
nukketeatteria ym. Kerho kokoontuu 

seurakuntasalilla (Kristiinankatu 7) 
pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko 
klo 17.30–18.30. seuraavasti: 
l 27.10. klo 17.30–18.30: Karjalan 
valistajien juhla.
l 10.11. klo 17.30–18.30: Jumalansyn-
nyttäjän temppeliin tuominen.
l 24.11. klo 17.30–18.30: pyhä Nikola-
os. Askartelemme joulukortteja. 
l 8.12. klo 17.30–18.30: Kristuksen 
syntymä. Askartelemme joulukoris-
teita.

IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin ystävät on seurakunnallinen 
opintopiiri, jonka tehtävänä on 
edistää kirkkotaiteen tuntemusta 
keskuudessamme. Ryhmä kokoon-
tuu tutustumaan kirkollisen taiteen 
eri osa-alueisiin: ikonien tyylikausiin 
ja sisältöön, eri pyhien ikoneihin ja 
pyhien elämäkertoihin, kirkkovuoden 
kiertoon liittyviin juhlaikoneihin sekä 
myös muuhun kirkolliseen esineistöön. 
Opintopiiriin osallistuminen ei edellytä 
ikonimaalaustaitoa, ryhmä on tarkoi-
tettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, 
ei siis pelkästään ikonimaalareille.

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA 
LAPPEENRANNASSA
Богослужения на славянском 
языке и русскоязычный хор
В каждое четвертое воскресенье 
месяца в Покровском храме 
совершается божественная 
литургия на славянском языке с 
участием русскоязычного хора. 
См! расписание богослужений. 
Руководитель хора: Татьяна Брагина, 
тел. 040 846 2899.
Церковный хор
Узнать о репетиции хора по 
телефону: Татьяна Брагина, тел. 040 
846 2899.
Встречи с русскоязычными 
прихожанами
Духовная беседа и учение о 
православии, см. объявления 
в газете VARTTI по средам под 
заглавием Lappeenrannan ortodoksi-
nen seurakunta. 
Детские кружки
Смотрите объявления прихода 
в  бесплатной газете VARTTI по 
средам. Кружки собираются по 
понедельникам в 16.30 (6–10 лет) и 
по вторникам 16.30 (4–5 лет).

Seurakunnan syyskauden toi-
minta on pitkälti keskittynyt 
pääkirkon, Lappeenrannan 
Jumalansynnyttäjän suoje-

luksen kirkon, 225-vuotisjuhlien ym-
pärille. Kirkkorakennusta on ehostet-
tu ulkonaisesti: uudet kupolit ja ristit 
loistavat upeasti. Vastapainona tälle 
kirkon seinät näyttävät entistä huo-
nommilta.

Tässä onkin yksi lähivuosien 
haasteista, jotta lukuisien yritysten 
jälkeen kirkon ulkomaalaus saataisiin 
onnistumaan pysyvällä tavalla. Seu-
rakunnan kiinteistölautakunta on 
teettänyt VTT:llä analyysin kirkon 
seinärakenteista ja rappauksen sekä 
vanhan maalauksen koostumuksesta. 
Tämän tutkimuksen perusteella pääs-
tään asiassa eteenpäin.

Kirkkojemme kaunistumisesta ja 
vanhan esineistön kunnostuksesta se-

kä uusista hankinnoista saamme kiit-
tää lahjanantajia. Niin yksittäiset seu-
rakuntalaiset kuin toimintapiiritkin 
ovat uhrautuvasti keränneet varoja 
erilaisiin hankkeisiin. Saamme myös 
olla edelleen kiitollisia Annikki Kil-
peläiselle hänen tekemästään testa-
menttilahjoituksesta, jonka avulla on 
pystytty toteuttamaan suuria hank-
keita. Hän oli meille kaikille tuntema-
ton, mutta hänen muistonsa näkyy 
seurakunnassa vielä pitkään, sillä lah-
joituksesta 70 % on sijoitettu neljään 
asunto-osakkeeseen, joiden tuotolla 
toteutetaan testamentin henkeä.

Seurakuntamme haasteena tule-
vaisuudessa ovat myös muut kiinteis-
töasiat. Lappeenrannan ydinkeskus-
tassa sijaitseva liiketalo, josta seura-
kunta omistaa suurimman osan, on 
päässyt huonoon kuntoon sekä ulkoa, 
tekniikaltaan että rakenteiltaan. Ra-

kennus valmistui 1960-luvun alussa 
ydinkeskustaan entisen venäläisen 
kansakoulun tontille ja on ollut arvaa-
mattoman merkittävä seurakunnan 
talouden kannalta. Nyt rakennus on 
elinkaarensa päässä ja on etsittävä 
ratkaisut seurakunnan tuottavan 
omaisuuden turvaamiseksi.

Seurakunta ei ole pelkästään ra-
kennuksia tai kiinteistöjä, vaan sen tu-
lee ensisijaisesti olla hengellinen yh-
teisö. Yhteisö tarvitsee toimintojaan 
varten myös tuloja, mutta niiden jär-
jestäminen pitäisi olla toisella sijalla 
muun seurakunnan elämän jälkeen. 
Joskus tuntuu, että hallinnolliset asiat 
ja kiinteistöt vievät päähuomion, mut-
ta ennen kaikkea meidän on rukoilta-
va ja elettävä ortodoksisen hengen 
mukaista elämää.

Seurakunnan sisäinen kasvu on 
jokaisen seurakuntalaisen yhteinen 
hanke. Seurakunta ja kirkko ovat ole-
massa pelastuksen välikappaleina 
Kristuksen opetuksen mukaisesti. Me 
olemme tämän kokonaisuuden jäse-
niä, ja meistä itsestämme riippuu kir-
kon todellinen kauneus!

n  Isä Timo Tynkkynen
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IMATRA

TIISTAISEURA
Imatran Tiistaiseura kokoontuu 
tiistaisin kello 14 seurakuntatalol-
la. Kokoonnumme säännöllisesti 
seurakuntasalilla, järjestämme retkiä 
ja osallistumme erilaisiin kirkollisiin 
tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan 
tiistaiseuratyön kautta oman kirkon 
rikkaaseen hengelliseen elämään.

Kokoontumiset: 5.10., 19.10. retki 
Etelä-Karjalan allergiainstituuttiin 
Tiuruniemeen, 2.11., 16.11., 30.11., 
tiistaiseurojen yhteiset päättäjäiset 
Lpr:ssa 14.12.

IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin ystävät on seurakunnallinen 
opintopiiri, jonka tehtävänä on 
edistää kirkkotaiteen tuntemusta 
keskuudessamme. Ryhmä kokoon-
tuu tutustumaan kirkollisen taiteen 
eri osa-alueisiin: ikonien tyylikausiin 
ja sisältöön, eri pyhien ikoneihin ja 
pyhien elämäkertoihin, kirkkovuoden 
kiertoon liittyviin juhlaikoneihin sekä 
myös muuhun kirkolliseen esineis-
töön. Opintopiiriin osallistuminen ei 
edellytä ikonimaalaustaitoa, ryhmä on 
tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille, ei siis pelkästään ikonimaa-
lareille.

HENGEN JYVIÄ
Keskustelupiiri ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille
Piirin avulla voit oppia tuntemaan 
ortodoksisuuden rikasta hengellistä 
perintöä. Keskusteluillat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Kokoonnum-
me keskiviikkoiltaisin kello 18.
l 20.10. Avioliitto ortodoksisessa 
perinteessä 
l 3.11. Pappeus ortodoksisessa 
perinteessä 
l 17.11. Neitsyt Maria ortdoksisessa 
perinteessä 
l 1.12. Joulun aika ortodoksisessa 
perinteessä

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKON 
PRAASNIEKKA
Maanantaina 6.12. Pyhän Nikolaoksen 
kirkon praasniekka. Liturgia alkaa klo 
10 ja sen jälkeen juhlatilaisuus seura-
kuntasalilla.

KIRKKOKUORO
Kirkkomusiikista kiinnostuneet, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kanttoriin 
ja tulkaa mukaan! Tiedustelut, kanttori 

Jarmo Huttu, puh. 0206 100 475. Har-
joitukset maanantai-iltaisin klo 18.30 
Imatralla, seuraa kirkollisia ilmoituksia. 

Imatran harjoitukset: 25.10., 1.11., 
8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 5.12. klo 18 
juhlavigilia Imatra, 6.12. klo 10 juhlali-
turgia ja vedenpyhitys + juhla Imatra, 
13.12. klo 18.30 harjoitukset.

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA 
IMATRALLA
Богослужения на славянском 
языке и духовные беседы
В каждое третье воскресенье месяца 
в Никольском храме совершается 
божественная литургия на 
славянском языке с участием 
русскоязычного хора. После 
службы чаепитие в приходском 
зале. Смотрите расписание 
богослужений!
Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на 
славянском языке. Прилашаем 
новых певцев! Руководитель хора: 
Татьяна Брагина, тел. 040 846 2899.
Детский кружок
Смотрите объявления в газете Uutis-
vuoksi по пятьницам.
Кружок рисования по вторникам в 
17 часов в приходском доме. Ведет 
художница Светлана Лунина.
Набор в детский хор детей в 
возрасте от 7 лет и старше. В 
программе: 1) разучивание детских 
песен духовной и народной музыки 
2) основы муз. грамоты, Занятия 
проводятся по пн в 17. Добро 
пожаловать!!!

SIMPELEEN-PARIKKALAN   
TIISTAISEURA
Kokoontuminen seuran jäsenten ko-
deissa. Tarkemmat kokoontumispaikat 
ja aiheet ilmoitetaan Parikkalan-Raut-
järven sanomissa. Tiistaiseura pidetään 
torstaisin kello 18 seuraavina päivinä: 
21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.

PIKKU-MIIKKULAN LASTENKERHO
Tervetuloa ortodoksiseen Pikku-
Miikkulan lastenkerhoon! Kerhossa 
lapset tutustuvat oman ortodoksi-
sen uskonsa perinteeseen. Kerhon 
ohjelmaan kuuluu pieni opetustuokio, 
askartelua, kokkausta, leikkejä, pelejä, 
kilpailuja, laulua, nukketeatteria ym. 
Kerho kokoontuu seurakuntasalilla 
(Vuoksenniskantie 3) pääsääntöisesti 
joka toinen keskiviikko klo 17.30–18.30 
seuraavasti:
l 3.11. klo 17.30–18.30: Karjalan valis-
tajien juhla.
l 17.11. klo 17.30–18.30: Jumalansyn-
nyttäjän temppeliin tuominen.

l 1.12. klo 17.30–18.30: pyhä Nikolaos. 
Askartelemme joulukortteja. 
l 15.12. klo 17.30–18.30: Kristuksen 
syntymä. Askartelemme joulukoris-
teita.

2. TAPAHTUMIA   
SEURAKUNNASSA
Syysmyyjäiset Imatralla
Isänpäivän aattona lauantaina 13.11. 
Imatran seurakuntasalissa pidetään 
perinteiset herkkuleivonnaisten syys-
myyjäiset. Tilaisuus alkaa kello 10 ja 
kestää kello 12:een saakka. Tervetuloa!

Syntymäpäiväsankareiden juhlat 
vuonna 2010
seurakunta järjestää vuoden aikana 
pyöreitä vuosia täyttäville seurakun-
talaisilleen (50-) juhlatilaisuuden. 
Lappeenrannan alueen juhla pidetään 
su 21.11. alkaen klo 10 liturgialla Pok-
rovan kirkossa. Imatran alueen juhlaa 
vietetään yhdessä Nikolaoksen kirkon 
praasniekan kanssa itsenäisyyspäivänä 
6.12. Merkkipäiväsankareille lähetään 
henkilökohtainen kutsu juhlaan.

Nikolaoksen praasniekka
Imatran kirkon praasniekkaa juhlitaan 
itsenäisyyspäivänä. Aattoiltana klo 
18 kirkossa toimitetaan juhlavigilia 
ja 6.12. klo 10 juhlallisuudet alkavat 
liturgialla, jonka päätyttyä ristisaatto 
Vuoksen rantaan ja vedenpyhitys. 
Praasniekkajuhla seurakuntasalilla.

Linnoituksen joulumarkkinat  
Lappeenrannassa 11.–12.12.
Joulumarkkinoiden yhteydessä seu-
rakunnan toimintapiirien myyjäista-
pahtuma seurakuntasalilla la ja su klo 
11-14. sunnuntaina tilaisuus päättyy 
kirkossa klo 14 yhteisesti laulettavaan 
kiitosakatistokseen.

Nikolaoksen kirkon ikonostaasin 
vihkiminen
Kirkon ikonostaasin uudet ikonit 
valmistuvat. sisustustöiden päätyttyä 
järjestetään uuden ikonostaasin vihki-
minen, josta tiedotetaan erikseen.

LAULUKOULU ALKAA!
Sinä mies! Sinä nainen!
Aloitamme laulajakoulutuksen, jonka 
tarkoituksena on opettaa ortodoksisia 
kirkkolauluja peruslauluista alkaen. 
Koulutamme laulajia doksia-kuoron 
jäseniksi. Laulajakoulu toimii Lappeen-
rannassa ja Imatralla.

Emme edellytä sinulta mihin-
kään kirkkoon kuulumista. sen sijaan 

s
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odotamme sinulla olevan lauluääntä, 
perusosaamista nuottienluvussa ja 
sitoutumista harrastukseesi. 

Tarjoamme sinulle onnistumisia, 
hienoja elämyksiä, hengellistä kasvua, 

eliniän kestävää tutustumismatkaa 
ortodoksisen kirkon rikkaaseen mu-
siikkiperinteeseen.

Laulajakoulu Imatralla sienimä-
ellä ortodoksisella seurakuntasalilla, 

Vuoksenniskantie 3, ja Lappeenran-
nassa Linnoituksessa ortodoksisella 
seurakuntasalilla, Kristiinankatu 7.

Tule mukaan laulamaan! Jarmo 
Huttu, kanttori, puh. 0206 100 475.

sUVANTOKATU 10 A, 33100 TAMPERE

TAMPEREEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Toimintaa...Lappeenranta

TAMPEREEN KIRKKO

To 21.10.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
La 23.10.  klo 10  Jaakobin liturgia  HH ML
La 23.10.  klo 18  vigilia  MT JM
su 24.10.  klo 10  liturgia  MT JM
To 28.10.  klo 17  praavilo (valamolainen iltarukous)  
HK
La 30.10.  klo 18  vigilia  HH ML
su 31.10  klo 10  liturgia (kreikka)  AL ML

MARRAsKUU
To 4.11.  klo 17  akatistos  HH
La 6.11.  klo 18  vigilia  HH ML
su 7.11.  klo 10  liturgia (slaavi)  HH ML
To 11.11.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
La 13.11.  klo 18  vigilia  MT nM
su 14.11.  klo 10  liturgia  MT nM
To 18.11.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
Neitsyt Marian temppeliin tuomisen juhla
La 20.11.  klo 18  vigilia  MT ML
su 21.11.  klo 10  liturgia  MT ML
Kirkon vuosijuhla, Aleksanteri Nevski
Ti 23.11.  klo 10  liturgia  HH ML
To 25.11.  klo 17  akatistos  HH
La 27.11.  klo 18  vigilia  HH JM
su 28.11.  klo 10  liturgia  HH JM

JOULUKUU
To 2.12.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
La 4.12.  klo 18  vigilia  MT ML
su 5.12.  klo 10  liturgia (suomi/slaavi)  MT VM ML
Kirkon vuosijuhla, pyhä Nikolaos
su 5.12.  klo 18  vigilia  HH ML
Ma 6.12.  klo 10  liturgia  MM ML
To 9.12.  klo 17  Jeesus-rukous (krypta)  MT
La 11.12.  klo 18  vigilia  MT ML
su 12.12.  klo 10  liturgia  MT ML
To 16.12.  klo 18  sairaanvoitelu  MT HH ML

PORIN KIRKKO
La 23.10.  klo 18  vigilia  JK ML
su 24.10.  klo 10  liturgia  JK ML
To 4.11.  klo 18  praavilo  JL
su 14.11.  klo 10  liturgia  JK JM
La 27.11.  klo 18  vigilia  JK ML
su 28.11.  klo 10  liturgia  JK ML

HH Heikki Honkamäki, HK Harri Kahila, JK Jorma Kudjoi, AL Antti Larikka, JL Jarkko Luonila, ML Marianna Länne, VM Viktor Maksimovski, 
nM Nunna Maria, JM Jouni Mäkelä, MT Markku Toivanen

Ke 8.12.  klo 18  sairaanvoitelu  HH JK
su 12.12.  klo 10  liturgia  JK JM

KOLHON KIRKKO
Kirkon vuosijuhla, Karjalan valistajien juhla
La 6.11.  klo 10  liturgia  MT ML

VALKEAKOsKEN RUKOUsHUONE
La 23.10.  klo 10  liturgia, vainajien muisto  MT nM
Neitsyt Marian temppeliin tuomisen juhla
su 21.11.  klo 10  liturgia  HH KH
Pyhäkön vuosijuhla, pyhä Nikolaos
Ma 6.12.  klo 10  liturgia  MT nM

MUUALLA sEURAKUNNAN ALUEELLA
JÄMsÄ
Jämsän ev.lut. srk-sali, Lindemaninkatu 1
(Kustaankoto), Jämsä
su 7.11.  klo 10  liturgia  MT KH

AKAA
Akaan ev.lut. srk-talo, sontulantie 1, Toijala
Karjalan valistajien juhla
La 6.11.  klo 10  liturgia  JK nM

Huom! Toimintaryhmien tilavaraus- ja suunnittelupa-
laveri sunnuntaina 14.11. klo 12.30 alkaen Nikolaintalon 
kerhohuoneessa. Jokaisen ryhmän edustajan läsnäolo 
välttämätön, sillä päätämme mm. keväällä järjestettävistä 
myyjäisistä ja muista yhdessä toteutettavista tapahtumista 
sekä päivitämme tilojen yleistä käyttöä koskevia asioita.
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Tampereen seurakunnan
virkatodistukset ja sukuselvitykset
antaa 1.11.2010 alkaen ortodoksisen kirkon   
keskusrekisteri, joka sijaitsee Kuopiossa.
Virkatodistustilaukset ma-pe klo 9-15

puh: 0206 100 203 , fax: 0206 100 202
e-mail: keskusrekisteri@ort.f

Tarvittaessa myös Tampereen seurakunnan virasto 
opastaa tilauksen tekemisessä ti-pe klo 9-13   
puh. 0206 100355.
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Kirkon viereen syntyy
uusi kaupunginosa

Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 tampere
on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356
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 Marianna Länne, marianna.lanne@ort.fi, puh. 0206 100 358, 050 557 0051
talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen, marita.inkinen@ort.fi , puh. 0206 100 362, 050 557 0055
kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi , puh. 0206 100 363, 050 557 0056
emäntä Leena Hänninen, ieena.hanninen@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 557 0053
nuoristoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi, puh. 0206 100366
Diakonia-asiat tampereen seudulla diakoni Harri Kahila, puh. 045 130 6723 ja
porin seudulla pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137.
tampereen srk:n diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Satu Reunanen, puh. 046 6841163
kirkkoherran, toisen papin ja kanttorin säännöllisiä vapaapäiviä ovat maanantai ja tiistai, ellei 
toisin ole ilmoitettu.
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Tampereen ortodoksisen 
kirkon länsipuolella on So-
rin aukio, Koskikeskus ja 
Ratina. Kirkon itäpuolella 

on laaja ratapiha-alue, sitten Tullin 
ja Tampereen yliopiston alue. Rata-
pihan ylittävä Sorin silta yhdistää 
Kalevantien ja kirkon tontin vieres-
sä kulkevan Vuolteenkadun.

Parhaillaan ollaan valmistele-
massa asemakaavaa, joka koskee ra-
ta-alueen kattamista ja Keskusaree-
nan, liike- ja toimistorakennusten 
sekä asuinrakennusten rakentamis-
ta liityntäjärjestelyineen.

 Kirkon naapuriin on siis synty-
mässä oikeastaan uusi kaupungin-
osa.

Suunnitelmien mukaan rata-
alueen päälle tulee kansirakennel-
ma. Kannen eteläpäähän tulee Kes-
kusareena eli lähinnä urheiluväelle 
suunniteltu monitoimihalli. Kannen 
pohjoispää tulee lähelle rautatiease-
maa siten, että asemalaitureilta on 
mahdollisuus nousta kannelle. Kan-
si on suunniteltu rakennettavaksi 
samalle korkeudelle kuin nykyinen 
Sorin silta. Kannelle rakennetaan li-
säksi liike- ja toimistotiloja sekä 
ylimpiin kerroksiin myös asuntoja. 

Asemakaavan valmistelun tu-
eksi Tampereen kaupunki perusti 
toukokuun lopussa osallisryhmän, 
johon halukkaat saattoivat ilmoit-
tautua. Koska kirkon viereisen alu-
een kaavoitushanke on seurakun-
nan kannalta varsin kiinnostava, il-
moittauduin mukaan osallisryhmän 
työskentelyyn. Osallisryhmään va-
littiin lopulta kaksitoista ilmoittau-
tunutta, joista useimmat edustivat 
jotain suurempaa taustayhteisöä tai 
organisaatiota.

Kansialueen suunnitteluun 
osallistuu myös maailmankuulu 

yhdysvaltalainen arkkitehti Daniel 
Libeskind (s. 1946). Hänen ideoi-
densa ja suunnitelmiensa myötä 
kannen ja Keskusareenan kokonai-
suus saattaa herättää myös kan-
sainvälistä huomiota.

Osallisryhmä on syyskuun puo-
liväliin mennessä pitänyt kolme ko-
kousta, ja niiden tuloksena on kaa-
van laatijoille annettu paljon palau-
tetta ja ideoita. Kolmannessa koko-
uksessa osallisryhmä sai tutustua 
Daniel Libeskindin ensimmäisiin 
hahmotelmiin siitä, kuinka alueen 
rakennusmassat sijoitetaan. 

Seurakunnan kannalta olen 
tuonut julki huoleni siitä, että liian 
suuria rakennusmassoja tuotaisiin 
lähelle kirkkoa. Toisaalta olen sano-
nut, että rakennettava kansi muo-
dostaa kirkon viereen uuden sosiaa-
lisen tilan ja sen myötä kirkon kello-
jen ääni kantautuu entistä useampi-
en korviin.

Olin ilahtunut, kun havaitsin, 
että Libeskindin suunnitelmissa oli 
otettu huomioon kirkko erityiskoh-
teena. Kannen suunnitelmassa oli 
kirkon kohdalle jätetty avaruutta ja 
tilaa niin, että 110 vuotta vanha 

kirkko ja moderni arkkitehtuuri 
saattoivat olla luontevassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään. 

Kaiken kaikkiaan kyseessä on 
mittava ja haastava rakennushanke, 
joka on tarkoitus toteuttaa useam-
massa vaiheessa. Suotuisissa olo-
suhteissa hanke olisi ilmeisesti ko-
konaan valmis vuonna 2018. Ensi 
vaiheessa rakennetaan Keskusaree-
na, jonka suunnitellaan valmistu-
van jo vuonna 2012. 

Kun ja jos alue valmistuu lähi-
mainkaan niiden suunnitelmien 
mukaan, joita nyt on esitelty, muut-
tuu Tampereen ortodoksisen kirkon 
ympäristö melkoisesti. Varmasti 
hanke tulee herättämään sekä pel-
koa ja huolta että myös ihastusta ja 
uteliaisuutta. Nyt kirkkorakennus 
on avarassa tilassa ja näkyvästi läs-
nä. Vaikka tilaa kirkon ympärillä on 
tulevaisuudessa vähemmän, saattaa 
kirkon olemus korostua toisella ta-
valla ja voimakkaammin kontaktis-
sa modernin arkkitehtuurin kanssa. 
Seuraamme mielenkiinnolla hank-
keen etenemistä. 

n  Isä Markku Toivanen

Tarkempia tietoja kaavoituksesta ja 
keskusareenasta löytyy Tampereen 
kaupungin sivuilta: http://www.
tampere.fi/kaavatjakiinteistot/
kaavoitus/asemakaavoitus/keskusaree-
na.html. Daniel Libeskindin arkkiteh-
tuuriin voi käydä tutustumassa hänen 
kotisivuillaan: http://www.daniel-li-
beskind.com/
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sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 10.7.–20.9.2010

kaStetut
Fotache Veeti Daniel
helminen Oliver hugo
huovinen eevi henriikka
karvinen anita
kucevic Oliver Milan
Qadir Sophia
Vuorinen Daniel Sakari
poikia 4, tyttöjä 3, yhteensä 7

aViOLiittOOn VihitYt
Balog imre ja Daniela e Cocioaba
Musturi Mika henrik ja
asta Miriam e Jalkanen
rantanen antti Severi ja
Matveinen Liisa Outi kaarina 
tuomisto henri tapani ja
katja Maarit e tikka

ikuinen MuiStO
patronen Matroona 83 v.
Siiriä kari Juhani 55 v.
hynninen arvo ilmari 63 v.

Miehiä 2, naisia 1, yhteensä 3

terVetuLOa Seurakuntaan
ahmavuo artturi Ventsislav
ahmavuo Diana
anttila kari Juhani
Balog imre
Cocioaba Daniela
Delikouras Dimitris aleksi
Dinu nicusor
Fateeva Larisa
Gaitov aleksandr
Györki anton Mark
haukkala aksel Martti herman
haukkala Samuel Sergei ilmari
haukkala teresa Maj-Len
helminen Laura emilia
hepokorpi Jari kalevi
hietala airi tuulikki
hirvonen Joel Juha ilmari
hukkanen Liisa helena
huttunen Mikko toni
Joutsalainen elias adrianos

karlin Laura anneli
kiialainen Maria
kiiskilä Outi-Maria
kokkonen-koskiniemi katri 
Orvokki
komppa Miikka aleksi
kostilainen tommi petteri
kudjoi ritva karoliina
kuidunen Daniel
kuidunen natalja
kusmin tuulia katinka
Lehtinen riikka Maria
Leppäkoski tony alexander
Matyushchenko kristina
Mensonen anne Marja Johanna
Mutanen Miika pauli Juhani
Mäkynen anastasia Sergejevna
Oksanen Johannes taavetti
Okuloff roosa inkeri
Okuloff tommi ruurik
Okuloff tuomas aleksanteri
palm Miro Johannes
piiroinen Jari-pekka

potkonen elsa Orvokki
potkonen-kulmala Larissa
rasinmäki tommi kristian
rovio harri Juhani
Salmivaara Lauri tapio
Sinisalo Miska-petteri
taratorin aleksei
taratorin nikita Mikael
taratorina Marina
tiainen Julia Millenia aleksandra
tiainen Samuel Mirko aleksanteri
toivanen Jari petteri 
tolkki Mariella Johanna
tukiainen Ville kalervo
uusitalo aurora
uusitalo katerina
uusitalo nikolas
Viilo Valentina
Väisänen igor
Örmälä katja eveliina
Miehiä 34, naisia 28, yhteensä 62

VALAMON YSTÄVÄT ry / Tampere
yleisöilta Nikolainsalissa, Tuomiokir-
konkatu 27, klo 18; osallistumismaksu 
5 € (opiskelijat 2,5 €) sisältää pieni-
muotoisen tarjoilun: 
l  Ti 2.11. FM Heikki A. Kovalainen: 
Etiikka ja todellisuuden tunteminen.
Lämpimästi tervetuloa! Johtokunta

SEURAKUNTAKURSSI JATKUU
syksyllä alkanut seurakuntakurssi 
jatkuu. Loppuvuoden kokoontumiset 
ja aiheet ovat:
l  Ke 20.10. klo 18 kirkon pyhät toimi-
tukset seurakuntalaisen elämässä (MT)
l  Ke 3.11. klo 18 liturgia (HH)
l  Ke 17.11. klo 18 vigilia (MT)
l  Ke 1.12. klo 18 kuolema, hautaus, 
vainajien muisteleminen (HH)
l  Ke 15.12. klo 18 kirkon eettinen 
opetus (MT)

seurakuntakurssin ohjaajina ovat 
isä Markku Toivanen (MT) ja isä Heikki 
Honkamäki (HH). Kurssi kokoontuu 
Nikolainsalissa tai tarpeen vaatiessa 
kirkossa. Tervetuloa mukaan!

KIITOs
sydämelliset kiitokset 12.8. johdosta 
isä Markulle ja Annikille, seurakun-

nanvaltuustolle ja -neuvostolle sekä 
työtovereille.

Marita Jouhki-Inkinen

RUKOUSTA JA KESKUSTELUA  
KELLARISSA
Rukous- ja keskustelusarja jatkuu 
Tampereen kirkon kryptassa seuraavin 
aihein:
l  To 14.10. klo 17 Luottamus
l  To 21.10. klo 17 Valta
l  To 4.11. klo 17 Kiusaus
l  To 11.11. klo 17 sovinto
l  To 18.11. klo 17 Häpeä
l  To 2.12. klo 17 Kärsivällisyys
l  To 9.12. klo 17 Rauha
l   To 23.12. klo 17 Rakkaus
Tervetuloa rukoilemaan ja keskuste-
lemaan!

NOKIAN TIISTAISEURA
l  Raimo Repo 28.10., puh.050 521 
5229
l  Eeva-liisa Kaikkonen 25.11., puh. 
040 568 3147
l  Pirkko Holappa 15.12., puh. 040 530 
8589

PÄIVÄPIIRI
Päiväpiiri kokoontuu joka toinen 
keskiviikko Nikolainsalissa klo 13. sitä 
ennen, kello 12, nautimme yhdessä 
emäntä-Leenan valmistaman lounaan. 
Lounaan hinta on 5 euroa, pelkkä 
kahvi ja kahvileipä 2 euroa. Päiväpiiriin 
ovat tervetulleita kaikki aikuisikään 
ehtineet, joilla on päivällä muutama 
tunti aikaa yhteiseen tapaamiseen 
muiden kanssa. 
Syyskauden seuraavat kokoontumi-
set ovat:
l  27.10. isä Markku
l  10.11. sonja ja Reijo Tulisalmi: 

Kuvallinen matkakertomus pyhiinvael-
luksesta divejevon nunnaluostariin.
l  24.11. klo 10 aamiainen retkelle 
Kangasalaan lähteville. Lähtö retkelle 
Tampereen ortodoksisen kirkon edes-
tä klo 11. Retki kestää noin 4,5 tuntia. 
Ilmoittautumiset Harrille (puh. 045 130 
6723) 17.11. mennessä. Retken hinta 
määräytyy lähtijöiden mukaan. Ei 
lounasta klo 12! 
l  8.12. Valmistaudumme jouluun.

TAMPEREEN TIISTAISEURA
Tampereen tiistaiseura kokoontuu 
kerran kuussa tiistaisin Nikolainsalissa 
(Tuomiokirkonkatu 27) klo 18 keskus-
telemaan, nauttimaan kahvipöydän 
antimista ja kuuntelemaan mielenkiin-
toisia alustuksia. seuraavat kokoontu-
miset ovat:
l  16.11. isä Harri kertoo antiikin Roo-
man Vestan neitsyeistä .
l  14.12. jouluista ohjelmaa

Tiistaiseuran kokoontumisista ja 
aiheista antavat lisätietoja yhdistyksen 
puheenjohtaja Harri Kahila (puh. 045 
130 6723) ja sihteeri Maria Katajisto 
(puh. 050 338 9116). Tiistaiseuran tilai-
suuksiin ovat kaikki tervetulleita! 

RETKI KANGASALAAN
Päiväpiiri järjestää retken Kangasalle 
keskiviikkona 24.11. Ennen retkeä 
nautimme Nikolainsalissa reilun 
aamiaisen klo 10. sen jälkeen kello 
11 lähdemme tilausajobussilla kohti 
Kangasalaa. Retken ohjelmaan kuuluu 
tutustuminen Lepokotiin, jossa myös 
nautimme ”runsaat kahvit”, sininen 

s
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Porin
kuulumisia

Talo, puolentoista tunnin mittainen 
opastuskierros, jonka aikana käymme 
mm. Kulttuurikeskus Äijälässä. Äijälä 
on juhla- ja näyttelytarkoituksiin hie-
nosti kunnostettu 100-vuotias maalais-
talo, jossa voi nähdä, kokea ja maistaa 
karjalaisen tunnelman aidoimmillaan. 
Retki kestää noin 4,5 tuntia, ja sen 
hinta on suunnilleen 30 euroa osanot-
tajamäärästä riippuen. Aamiaismaksu 
(5 euroa) maksetaan Nikolainsalissa 
aamiaisella. Ilmoittautumiset Harri 
Kahilalle 17.11. mennessä (puh. 045 
130 6723). Tervetuloa!

KIRKKOKUORON KONSERTTI
Tampereen kirkon kuoron konsertti 
torstaina 21.10 klo 18.30 Tampereen 
ort. kirkossa ja sunnuntaina 24.10. klo 
13 Porin ort. kirkossa.

KIRKKOKANSAN LAULUKOULU
Kaikille kirkkolaulusta kiinnostuneille 
tarjoutuu mahdollisuus perehtyä 
laulamiseen lauantaina 6.11. klo 16–17 
seurakuntasalilla. Aiheena ovat vigilian 
ja liturgian veisut. Tervetuloa! 

JOULUKONSERTTI
Tampereen kirkon kuoron joulukon-
sertti ”Kristus syntyy – kiittäkää!” 
torstaina 18.11 klo 18.30 Tampereen 
kirkossa.

LEONID BASHMAKOVIN PANIHIDA
Leonid Bashmakovin säveltämä 
panihida lauantaina 4.12. klo 17. 
Tampereen kirkon kuoro ja isä Markku 
Toivanen. 

TAMPEREEN KUORON   
KONSERTTISARJA

Kuluvana vuonna tulee täyteen 60 
vuotta siitä, kun Tampereen seura-
kunta ”itsenäistyi”. samasta vuodesta 
voidaan laskea myös Tampereen orto-
doksisen kirkon kuoron synty. Kuoroa 
ei ole virallisesti perustettu, mutta 
säännöllisenä seurakuntatoiminnan 
muotona se voi laskea syntynsä seu-
rakunnan perustamisesta. Joensuun 
kirkkopäivillä kuoro esiintyi näyttävästi 
sekä yhtenä konsertoivista kuoroista 
että kuoron laulajista koostuneen 
kvartetin menestyksellisessä osallistu-
misessa kvartetti-kilpailuun. Nyt tuo 
sama ohjelma on mahdollisuus kuulla 
Tampereen kirkossa torstaina 21.10. 
klo 18.30 ja Porin kirkossa sunnuntaina 
24.10. klo 13.

Joulun tunnelmaan ja alkanee-
seen joulupaastoon kuoro virittäytyy 

torstaina 18.11 klo 18.30 joulun veisuja 
ja ortodoksisia joululauluja sisältävällä 
konsertilla ”Kristus syntyy - kiittäkää”. 

syksyn konserttisarjan päät-
tää lauantaina 4.12. klo 17 Leonid 
Bashmakovin säveltämä Panihida. 
säveltäjä Bashmakov on laulanut 
pitkään kuoron riveissä ja myös johta-
nut Tampereen kirkon kuoroa, joten 
kuorolle on aina erityinen ilo saada 
laulaa kuoron ”omien ” säveltäjien mu-
siikkia. Panihida ei ole konserttiesitys, 
vaan toimitamme isä Markku Toivasen 
kanssa panihidan, jossa toimitukseen 
osallistujat voivat muistella omia edes-
menneitä omaisiaan, maamme itsenäi-
syyden puolesta uhrinsa antaneita ja 
kuoromme edesmenneitä jäseniä.

Olette kaikki sydämellisesti terve-
tulleita konsertteihimme!

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu joka kuu-
kauden ensimmäisenä sunnuntaina 
liturgian ja kirkkokahvin jälkeen Niko-
laintalon kerhohuoneessa n. klo 12.30 
alkaen. Kirjallisuuspiiri on tarkoitettu 

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA RY
Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571 
9137, vpj. ja emäntä Anita Luonila, 
puh. 050 569 3671, siht. Pia Vähämäki, 
puh. 040 508 1234

Tiistaiseura kokoontuu pääsään-
töisesti joka toinen tiistai klo 18. Aluksi 
on rukoushetki. Jokaisessa illassa on 
tarjolla maittava kahvipöytä sekä 
piristykseksi miniarpajaiset.
l  Ti 26.10. klo 18 tiistaiseurailta: Pia 
Vähämäki ja Pirjo Jokinen kertovat 
Pietarin-matkastaan.
l  Ti 9.11. klo 18 tiistaiseurailta: isä 
Heikki Honkamäki.
l  La 13.11. klo 11 lasten askartelupäi-
vä: kaikenikäisille lapsille järjestämme 
askartelua.
Teemme isänpäiväksi pikkulahjat ja 
syömme herkkuja.
l  Pe–su 19.–21.11. matka Heinäveden 
Valamoon. Matkan hinta on tiistaiseu-
ran jäseniltä 30 € ja muilta 60 €. Lisäksi 
majoitus joko hotellissa tai vierasma-
jassa. Ilmoittautuminen Elli Honkalalle, 
puh. 044 053 8008 tai kirkossa butkun 
myyjälle, jolloin maksetaan 20 €.
l  Ti 23.11. klo 18 tiistaiseurailta: Ante-
ro Luonila alustaa.

kaikille proosakirjallisuuden ystäville 
sekä heille, jotka ovat kiinnostuneita 
ja halukkaita tietämään lisää kirjalli-
suudesta. Jokaisessa kokoontumisessa 
käsittelemme yhtä kirjaa, johon kirjal-
lisuuspiiriin osallistuvat ovat voineet 
etukäteen kotona tutustua, kukin 
voimiensa ja aikataulunsa mukaan. 
syyskauden seuraavat kirjallisuuspiirit 
ja niiden aiheet ovat:
l  7.11: Amos Oz – Tarina rakkaudesta 
ja pimeydestä. Amos Oz on israelilai-
nen kirjailija ja Ben-Gurionin yliopis-
ton kirjallisuuden professori. Hän 
on kannattanut hyvin voimakkaasti 
kahden valtion mallia eli Palestiinan 
valtion luomista. Tarina rakkaudesta 
ja pimeydestä on kirjoitettu v. 2002 ja 
suomennettu 2007.
l  5.12. Giovanni Guareschin isä Camil-
lo -kirjat. Kaikki varmaan muistavat rie-
mukkaat italialiset elokuvat Fernande-
lin esittämästä isä Camillosta. Lue jokin 
viidestä isä Camillo -kirjasta ja tule 
keskustelemaan niistä kanssamme!

Kirjallisuuspiiristä saa lisätietoja 
Arja Kangaspunnalta, puh. 050 325 
1880

l  La 4.12. klo 9 karjalanpiirakkatal-
koot.
l  Ma 6.12. klo 12–14 joulumyyjäiset. 
Myynnissä monenmoisia leivonnaisia, 
karjalanpiirakoita, jouluaskarteluja ja 
-koristeita. Tarjolla runsas kahvipöytä 
sekä joulupuuroa soppineen. Lisäksi 
arpajaiset.
l  Ti 7.12. klo 18 tiistaiseurailta: isä 
Markku Toivanen.
Liturgioitten jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntasalin puolella.

Kirjallisuuskerhon tapahtumat 
Kerhon vetäjänä toimii Leena Ranta. 
Teemana äiti-Venäjä Vladimirien 
käänteissä
l  su 7.11. klo 16 Marina Vlady: Kat-
kennut lento. Runoilija-laulaja Vladimir 
Vysotskin elämä
l  su 12.12. klo 16 Natalia Gevorkyan: 
Vladimir Putin vallan ytimessä.

Lukupiirin päätteeksi luemme 
apostolinvertaisen suuriruhtinaan 
Vladimirin elämästä. Hänet tunnetaan 
myös Vladimir Kiovalaisena. 

Askartelukerho Pyöröset
Pyöröset kokoontuu joka toinen 
maanantai. Kerhon ”pyörittäjänä” 
toimii Eira Vepsä. Kerhossa valmis-
tetaan sekä yhteisiä että omia töitä. 
Vaalitaan perinteitä ja opetellaan uusia 
tuulia. Toiminta on monipuolista. siellä 
syntyy tuotteita kirkon käyttöön ja 
myytävää myyjäisiin. Pyöröset aher-
tavat klo 15–17 maanantaisin: 18.10., 
1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
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sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 21.4.–15.7.2010

YLIOPISTONKATu 19 B 3, 20100 TuRKu

TURUN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441,
turku@ort.fi, avoinna ma, ti, to, klo 10–13, ke klo 14-18, perjantaisin suljettu
Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741, ioandurac@yahoo.com
seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.f
Uskonnonopettaja Paula Rannikko, puh. 050 596 0514, paula.rannikko@ort.fi
Matkakanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

TURUN KIRKKO
Ke 20.10.  klo 17  iltarukous
La 23.10.  klo 18  vigilia
su 24.10.  klo 10  liturgia, radiointi
Ke 27.10.  klo 10  liturgia, koulu- 
  laiskirkko
Ke 27.10.  klo 17  iltarukous
La 30.10.  klo 18  vigilia
su 31.10.  klo 10  liturgia

MARRAsKUU
Ke 3.11.  klo 17  iltarukous
Pe 5.11.  klo 18  vigilia
La 6.11.  klo 10  liturgia, Karjalan  
  valistajien juhla
La 6.11.  klo 18  vigilia
su 7.11.  klo 10  liturgia, slaaviksi
Ke 10.11.  klo 17  iltarukous
La 13.11.  klo 18  liturgia
su 14.11.  klo 10  liturgia
Ke 17.11.  klo 17  iltarukous
La 20.11.  klo 18  vigilia
su 21.11.  klo 10  liturgia
su 21.11.  klo 14  ehtoopalvelus,  
  romaniaksi
Ke 24.11.  klo 17  iltarukous
La 27.11.  klo 18  vigilia
su 28. 11.  klo 10  liturgia

JOULUKUU
Ke 1.12.  klo 17  iltarukous
La 4.12.  klo 18  vigilia
su 5.12.  klo 10  liturgia
su 5.12.  klo 18  vigilia
Ma 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä  
  Nikolaos,  
  itsenäisyyspäivä
Ke 8.12.  klo 17  iltarukous
La 11.12.  klo 18  vigilia,
  piispa Arseni
su 12.12.  klo 10  liturgia,
  piispa Arseni
Ke 15.12.  klo 17  iltarukous
La 18.12.  klo 18  vigilia
su 19.12.  klo 10  liturgia
Pe 24.12.  klo 15  vigilia,
  jouluaatto
La 25.12.  klo 10 liturgia,
  Herramme  
  Jeesuksen  
  Kristuksen  
  syntymä
su 26.12.  klo 10  liturgia, 
  Turun seurakun- 
  nan joulujuhla

RAUMAN RUKOUSHUONE,
Länsikatu 10
Ke 3.11.  klo 17  iltarukous
La 20.11.  klo 18  vigilia
su 21.11.  klo 10  liturgia

Ke 1.12.  klo 17  iltarukous
su 5.12.  klo 18  vigilia
su 6.12.  klo 9.30  vedenpyhitys ja  
  liturgia,  
  pyhä Nikolaos,
  praasniekka,  
  itsenäisyyspäivä
La 18.12  klo 18  vigilia
su 19.12.  klo 10  liturgia
Pe 24.12.  klo 14  ehtoopalvelus,  
  jouluaatto

SALON RUKOUSHUONE,
Uskelankirkkotie 23
Ke 20.10.  klo 17  iltarukous
Ke 10.11.  klo 10  rukoushetki,  
  koululaiskirkko
La 6.11.  klo 18  vigilia
su 7.11.  klo 10  liturgia
Ke 17.11.  klo 17  iltarukous
La 4.12.  klo 18  vigilia
su 5.12.  klo 10  liturgia
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terVetuLOa Seurakuntaan
Brotkin Susanna
Dimov, iida katariina
Frunza, emma Chris natalie
Frunza, Georgeta-Carmen
Frunza, Stefan edward
German, irina
German, Matvei
Gheorghe, Catrina
Golnick, emma Maria elena
honkasalmi,
asta Maija kaarina
kainomaa,
Joonas Jouko Olavi
kaisanlahti, aili kristiina
karttinen, Lilia
kurri, Juha petteri
korte, Santeri Juho Marko
Larkin, alexander
nikolaeva, Victoria
nikolaev, Denis
Leppänen, Marja kaarina
Laivo, Janita 
Laivo, Malena Lilia
Mannila, tarja
Miihkinen, Mitro Samuli
palin, tutta hannele

petäjä, Maria Johanna
raassina, hanna-elisa
redina, nina
renssi, Mark
rykova, irina
Savolainen, erik
Seljänne, anniina Maria
Siniakov, Denis
Smirnova, Svetlana
tsjobotov, Vladimir
Varis, anni elina
Vasiliev, akim
Velitchkova, Maria
Vuojärvi, Juuli helena
Zubitska, nataliya
Miehiä 13, naisia 26
kaikki yhteensä 39,
joista 19 liittynyt
seurakuntaan

kaStetut
Filatoff, hugo Olavi
Gebreyohannes, Dan nimrod
German, Matvei
kariniemi, thomas albert
kukko, Lina aleksandra
Laivo, Malena Lilia

Larkin, alexander
nikolaev, nikita
nordling, Lilli elisabet
rykova, Darya
Vasiliev, akim
poikia 8, tyttöjä 3
kaikki yhteensä 11

aViOLiittOOn VihitYt
kyynäräinen, Olli antero ja
tila, nina Maarit
Lehtonen, Jouko tapio
ja harjula ekaterina
nieminen, anssi pekka ja
ja Sarasniemi, päivi tuulikki
Schauman,
Berndt Johan Viktor
ja Schauman e pulli,
karoliina Maria

ikuinen MuiStO
alanen, Maria 91 v
Lorentz, karl erik edvard 91 v
Määttä, Martta 91 v
nikolaev, nikita 2 pv
Miehiä 2, naisia 2
kaikki yhteensä 4

Ke 15.12.  klo 17  iltarukous
Pe 24.12.  klo 13  ehtoopalvelus,  
  jouluaatto

EURA, ev.lut. seurakuntatalo
Ke 24.11.  klo 17  iltarukous
La 11.12.  klo 10  liturgia

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
Ke 13.10.  klo 17  iltarukous
La 13.11.  klo 10  liturgia

UUsIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
Ke 10.11.  klo 17  iltarukous
su 19.12.  klo 10  liturgia

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
Ke 27.10.  klo 17  iltarukous
La 18.12.  klo 10  liturgia

MAARIANHAMINA
su 28.11.  klo 10  liturgia
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Hengellinen katto

Turun seurakunnassa mel-
kein kahden vuoden ajan 
on puhuttu kirkon katos-
ta, joka 75 vuoden jälkeen 

piti nyt korjata tai uusia. Seurakun-
nan neuvosto päätti katon uusimi-
sesta, jotta vähintään 75 vuotta täs-
tä eteenpäinkin Pyhän marttyyri-
keisarinna Aleksandran kirkko oli-
si suojattu.

Jokainen tietää, kuinka tärkeä 
on katto, jonka alla asumme, koska 
se suojaa meitä sään koetuksilta. 
Tunnemme näin olevamme turvas-
sa. Millä tahansa kirkon katoista on 
kuitenkin erityisempi merkitys. Ta-
lomme katto suojaa meitä ja perhei-
tämme voidaksemme elää, käydä 
töissä ja säilyttää omaisuuttamme. 
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Kirkon rakennamme voidaksemme 
löytää hengellisen katon sielujam-
me varten. Tunnemme kirkossa ru-
koillessamme, että Jumala suojaa 
meitä, niin kuin sanoo myös psal-
mintekijä: ”Sinä Herra, olet linnani 
ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun 
minä turvaan.” (Ps. 91:2)

Kun päätimme uusia kirkon 
katon, emme ajatelleet vain aineel-
lista puolta, vaan myös hengellistä 
puolta. Silloin kun rakennat jotain, 
pitää sinun saada Jumala mukaasi 
onnistuaksesi. Turun seurakun-
nassa haluamme aina rakentaa 
myös hengellisesti. Kun ihminen on 
hengellisesti tyytyväinen, fyysinen 
työ onnistuu paremmin. 

Toivon tämän uuden katon mer-

kitsevän myös hengellistä nousua 
kohti Jumalaa. Turhaan meillä on 
kauniita ja turvallisia kirkkoja, jos 
seurakuntalaiset puuttuvat niistä. 

Kasteen sakramentin eräässä 
rukouksessa sanotaan: ”Sinä levitit 
taivaan niin kuin teltan.” Taivas, tä-
mä suuri teltta, on yläpuolellamme 
jumalallisten lahjojen kautta sekä 
Jumalan antaman avun kautta, 
jonka hän antaa rukouksiamme 
varten. Pienempi teltta eli kirkko 
on paikka, johon keräännymme ru-
koilemaan, kiittämään Jumalaa ja 
pyytämään häneltä apua päivittäin 
jokapäiväistä elämäämme, mutta 
myös tulevaa elämäämme varten.

Pian Turun ortodoksisen kir-
kon katto on valmis, ja toivon, että 
tämä tarkoittaisi ylimääräistä ke-
hotusta ollaksemme useammin yh-
dessä kirkon katon alla, mutta sa-
maan aikaan myös yhdessä Juma-
lan hengellisen katon alla.

 n  Isä Ion Durac

RAISION TIISTAISEURA
Pj. Anneli Haapaniemi, puh. 050 329 
6618, vpj. Terttu Uusitorppa, puh. 
050 309 5152, siht. yrjö Haapaniemi, 
puh. 040 528 6242, yrjo.haapaniemi@
dnainternet.net

Tiistaiseura kokoontuu Terttu ja 
Helge Uusitorpalla tiistaina 19.10. klo 
13, mukana isä Ion. Marraskuun ko-
koontuminen Anneli ja yrjö Haapanie-
mellä tiistaina 16.11. klo 13. Tervetuloa!

TURUN TIISTAISEURA
Pj. kirkkoherra Ion durac, puh. 040 516 
6741, vpj. Kyllikki Kinnari, puh. 040 540 
9144, siht. Anne Fomin, puh. 050 544 
5213, rose-marie@fomin.fi

Tiistaiseura kokoontuu syksyn ai-
kana seuraavasti: TI 26.10. keskustelua 
aiheesta Karjalaiset tavat, huom! LA 
6.11. liturgia klo 10 Karjalan valistajien 
yhteinen juhla, jolloin klo 12 seppe-
leiden laskut ev.lut. hautausmaalle ja 
klo 12.30 ort. kalmistolle, jossa myös 
litania ja sen jälkeen kahvitus ort. 
srk:ssa Aleksandra-salissa yhdessä 
Turun Karjalaisten kanssa, TI 9.11. luen-
toilta, TI 23.11. tiistaiseurailta, PE 3.12. 
leipomistalkoot alkaen klo 8, LA 4.12. 
joulumyyjäiset klo 10–14 ja TI 7.12. 
syyskauden viimeinen tiistaiseurailta.

Talven kuluessa käymme terveh-
timässä mm. Tampereen Tiistaiseuraa, 
tästä tulee erikseen ilmoittautuminen. 
Tiistaiseura kokoontuu joka toinen 
tiistai Aleksandra-salissa klo 17.30. 
Luennot, retket, matkat yms. tapah-
tumat päivitetään srk:n ilmoitustau-
lulle ja nettiin. Tule mukaan iloiseen 
joukkoomme!

KIITOs
Turun Tiistaiseura kiittää lämpimästi 

kirkkoherra Ion duracia ja hänen per-
hettään erittäin antoisasta syyskauden 

aloitusillasta, jonka saimme viettää 
heidän kauniissa kodissaan.

Turun Tiistaiseura

ORTODOKSIAPIIRI
Paikka: seurakuntasali/kerhohuone, 
yliopistonkatu 19 B
Ortodoksiapiirissä opiskellaan ortodok-
siseen kirkkoon ja sen elämään liittyviä 
asioita. syyskauden seuraavat kokoon-
tumiset ovat keskiviikon iltarukouksen 
jälkeen noin kello 17.30 seuraavasti: 
3.11. ja 1.12. Kaikki ovat tervetulleita 
ortodoksiapirin opetukseen!

SEURAKUNNAN JOULUJUHLA
Sunnuntaina 26.12. 
Koko perheen iloinen joulujuhla 
seurakunnassa järjestetään toise-
na joulupäivänä 26.12. Päivä alkaa 
liturgialla kirkossa klo 10, jonka jälkeen 
siirrytään seurakuntasalille syömään. 
Ehkä joulupukkikin kiireiltään ehtii pai-
kalle... Tapahtuma on maksuton eikä 
ennakkoilmoittautumista tarvita.

VALAMON YSTÄVÄT / Turun   
paikallisosasto 
Pj. kirkkoherra Ion durac, puh. 040 516 
6741, vpj. Anne Hokkinen, puh. 044 517 
8764, siht. Maritta Koskinen, puh. 040 
550 6348, maritta.koskinen@turku.fi
Tilaisuudet Turun seurakunnan salissa 
(yliopistonkatu 19 B) jatkuvat syyskau-
della: 
l  ke 20.10. klo 17 alkavan iltaruko-
uksen jälkeen Novgorodin matkan 
muistelut
l  ke 24.11. klo 17 alkavan iltarukouk-
sen jälkeen Päivi Virolainen: Pyhiinvael-
tajana Konevitsan luostarissa
l  su 12.12. liturgian jälkeen noin 
klo 12.30 Ks Joensuun piispa Arseni: 
Pääsiäismunat.

Osallistumismaksu 5 € / henkilö 
(opiskelijat 2,5 €) sisältää pienimuo-

s
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toisen tarjoilun. Päivitetyt tiedot 
ajankohdista ja aiheista löytyvät Turun 
seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/
turku sekä seurakunnan ilmoitustau-
lulta. 

Pyhiinvaellusmatka Heinävedelle 
Valamon luostariin 8.–10.4.2011. Ilmoit-
tautumiset sihteerille.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 
Tervetuloa mukaan

Syksyn ohjelmaa lapsiperheille
LASTEN KIRKKOKERHO  
Sunnuntaina 10.10. klo 10 
Lapset kokoontuvat seurakuntasalilla 
klo 10 kerhon merkeissä, ja vanhem-
mat voivat siirtyä rauhassa kirkkoon 
jumalanpalvelukseen. Askartelemme 
ja juttelemme lasten kanssa jumalan-
palveluksen kulusta kerhohuoneella ja 
liitymme sitten vanhempien seuraan 
kirkkoon. Liturgian jälkeen perheet 
ovat vielä tervetulleita yhteisille kirk-
kokahveille seurakuntasalille. Ilmoit-
tauduthan kerhoon 1.10. mennessä 
Hannelelle, puh. 040 570 1326 tai 
hannele.kontsas-vahasilta@pp.inet.fi 

LASTEN LEIVONTAILTA 
Keskiviikkona 3.11. klo 17.30 
Pikku-leipurit vanhempineen 
kokoontuvat seurakuntasalilla klo 
17.30. (Huom! Halutessasi voit tulla 
paikalle jo klo 17, jolloin kirkossa 
luetaan iltarukoukset.) Ohjelmassa 
on makeiden herkkujen leivontaa ja 
tietysti myös niiden maistelua! Jos itse 
leivottuja herkkuja jää yli, saa ne viedä 
kotiin herkuteltaviksi. Otathan mu-
kaan oman essun tai tahroja sietävät 
vaatteet! Ilmoittautumiset Hannelelle 
(yhteystiedot yllä) viimeistään 1.11.

KERTAUS KIRKKOTAVOISTA 
Lauantaina 20.11. klo 17.15
Tällä kertaa kerrataan yhdessä kirkko-
tapoja! Tapaamme kirkossa klo 17.15. 
ja harjoittelemme mm. ristinmerkin 
tekoa, tuttuja kirkkolauluja, tutus-
tumme ikoneihin ja mietimme, miten 
jumalanpalveluksen aikana käyttäydy-
tään. Paikalla on myös pappi ja kirkon 
isännöitsijä, joille voi esittää kysymyk-
siä. Opetustuokion jälkeen on mahdol-
lisuus jäädä kirkkoon harjoittelemaan 
juuri opittuja taitoja klo 18 alkavaan 
vigiliaan. Ilmoittautumiset Hannelelle 
(yhteystiedot yllä) 18.11. mennessä. 

VENÄJÄNKIELINEN KULTTUURI- JA 
KESKUSTELUPIIRI
seuraavat syksyn kokoontumiset 
(yliopistonkatu 19 B, Turku) ovat
l  ke 27.10. klo 17.30 isä Ion
l  su 7.11. klo 13
l  su 5.12. kello 13. Tervetuloa!

Культурный дискуционный клуб 
на русском языке.
Рассписание встреч в культурном 
дискуссионном клубе на русском 
языке на конец года:
l  среда: 27.10. в 17.30 при участии 
отца Йона
l  воскресенье: 7.11. в 13
l  а также 5.12. в 13
Встречи состоятся в церковно-при-
ходском зале по адресу yliopistonka-
tu 19.B, Turku. Добропожаловать!

KOULULAISTEN KIRKKOPÄIVÄT 
TURUSSA JA SALOSSA!
Turun koululaisten kirkkopäivä on 
keskiviikkona 27.10., jolloin koululaiset 
osallistuvat liturgiaan, seurakun-
tasalissa pidettävään ohjelmaan ja 
seurakunnan tarjoamaan lounaaseen. 
Kaikki ovat tervetulleita liturgiaan, 
mutta muu ohjelma on tarkoitettu 
vain koululaisille!

salon tsasounassa on koululais-
ten kirkkopäivä keskiviikkona 10.11. 
alkaen kello 10 rukoushetkellä. 

Opettajat kertovat oppilaille 
tarkemmin kirkkopäivän kulusta.

NUORTEN NAISTEN  
ALEKSANDRA-KERHO
seurakunnassamme on jo vuoden 
toiminut nuorten naisten kerho 
mukavalla joukolla. Kokoonnumme 
sunnuntai-iltaisin vapaamuotoisesti 
noin kerran kuussa seurakuntasalissa, 
yliopistokatu 19 B. syksyllä tapaamme 
seuraavina sunnuntaina: 31.10., 28.11. 
ja 12.12. klo 18. Kaikki nuoret naiset 
tervetuloa mukaan! Tiedusteluihin ja 
kysymyksiin vastailee Karoliina, puh. 
040 582 4854.

RAUMAN   
TIISTAISEURA  

 
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone, 
Länsikatu 10, Rauma. Pj. Ulla Raula, 
ulla.raula@hotmail.com, puh. 050 358 
1761, vpj. Kaija Voutilainen, kaija3.
voutilainen@dnainternet.net, puh. 040 
739 1630.

Kokoontuminen joka kuukauden 
toinen tiistai klo 18. Joulumyyjäiset la 
11.12. Tervetuloa mukaan toimintaan!

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

SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN
Vi fortsätter och träffas den första 
måndagen i månaden. de följande 

träffarna blir den 1 november och den 
13 december. Träffarna aviseras som 
vanligt i ÅU på dagboks sida veckan 
innan på tisdag och fredag. Väl mött! 
Kontaktpers. Barbro doepel tfn (02) 
235 0121, 0400 507 783, barbro-
doepel@gmail.com.

VANHUSTEN KIRKKOPYHÄ SU 24.10.
Osallistumme yhdessä Pyhän Alek-
sandran kirkossa liturgiaan sunnun-
taina 24.10., jonka jälkeen siirrymme 
viettämään yhteistä hetkeä seurakun-
tasaliin. Tervetuloa! Kutsu tilaisuuteen 
on lähetetty 70 vuotta täyttäneille 
seurakunnan jäsenille, jotka asuvat 
Turun lähialueella. Liturgiaan voivat 
osallistua kaikki halukkaat, mutta 
seurakuntasalin tilaisuus on tarkoitettu 
vain kutsutuille.

LAPSIKUORO
Kuoro on tarkoitettu kouluikäisille, 
mutta reipas eskarilainenkin mahtuu 
joukkoon! Kuoro harjoittelee kerran 
viikossa torstaisin klo 17.30–18.30. 
Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota 
yhteyttä kanttori Pasi Torhamoon, puh. 
040 835 8360.

IKONIMAALAUSPIIRIT
Turun seurakunnan tiloissa toimi-
vat ikonimaalauspiirit kokoontuvat 
seuraavasti:
l  Ma klo 13–16, opettajana Ulla 
Tschurbanoff
l  Ma klo 17–20, opettajana Margit 
Vainio
l  Ke klo 13–16, opettajana Margit 
Vainio
l  Ke klo 17–20, opettajana Ulla 
Tschurbanoff
l  La klo 10–14, opettajana Mari Za-
byshnyij (kerran kuukaudessa)
Tarkemmat tiedustelut ryhmien opet-
tajilta: Ulla, puh. 040 705 0307, Margit, 
puh.(02) 487 9426 tai 050 379 5295, 
Mari: marizaby@hotmail.com 

DIAKONIATOIMIKUNNAN KOKOUS
Toimikunta kokoontuu keskiviikkona 
17.11. klo 17.30 iltarukouksen jälkeen 
kirkkoherran huoneessa. 

KATUMUKSEN SAKRAMENTTI
Isä Ion ottaa vastaan ilman
ajanvarausta katumuksen
sakramenttiin seuraavasti:
Turku ke 1.12. klo 15–17,

salo la 4.12. klo 16–18,
Rauma ti 14.12. klo 16–18.

s


