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jumalanpalvelukset 
ja toiminta

2/2012 Aliite
29.3.–7.6.2012

HAMINA 2–3, HÄMEENLINNA 4–6, KOTKA 7–8, LAHTI 9–13, LAPPEENRANTA 14–18, TAMPERE 18–21, TURKU 21–24
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Yhteystiedot:

HAMINAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset vARUsKUNTAKATU 14, 45100 KOUvOLA

Seurakunnan perheuutiSia 21.9. – 27.2.2012 

Pyhäköt:

Muutokset mahdollisia

Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko
Raatihuoneentori 2, Hamina.
Haminan ortodoksisella hautausmaalla
Jumalanäidin kaikkien murheellisten ilo -ikonin kirkko
Hirveläntie 22, Hamina.
Kouvolan Pyhän ristin kirkko
Kirkonmäenkatu 2 Kouvola.
Myllykosken Jumalansynnyttäjän tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
suuri viikko
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia 
To 5.4. klo 10 liturgia 
Pe 6.4. klo 18 iltapalvelus  
Kristuksen ylösnousemusjuhla
La 7.4. klo 23.30  puoliyöpalvelus, ristisaatto,   
  aamupalvelus ja liturgia
Pe 13.4. klo 10 liturgia, koululaiset  
La 14.4. klo 18 vigilia 
su 15.4. klo 10 liturgia (suom ja sl) 
Ti 17.4. klo 10 liturgia, Tuomaan tiistai 
La 28.4. klo 18  vigilia 
su 29.4. klo 10 liturgia, papiksi vihkiminen, toimittaa  
  KP metropoliitta Ambrosius  
La 5.5. klo 10  liturgia (suom ja sl)
La 5.5.  klo 18  vigilia
su 6.5. klo 10 liturgia
La 2.6. klo 18 vigilia
su 3.6. klo 10 liturgia

KOUvOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO
Palmusunnuntai
La 31.3. klo 18 vigilia 
su 1.4.  klo 10 liturgia

suuri viikko
Ma 2.4.  klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 5.4. klo 18 12 kärsimysevankeliumia 
Pe 6.4. klo 11 ekumeeninen pitkänperjantain   
  ristisaatto
Pe 6.4. klo 12 vI hetken palvelus 
Pe 6.4. klo 16 ehtoopalvelus 
Ke 11.4. klo 10 liturgia, koululaiset  
La 12.5. klo 18 vigilia
su 13.5.  klo 10 liturgia (suom ja sl)
Helatorstai
Ke 16.5. klo 18  vigilia
To 17.5. klo 10 liturgia
La 26.5. klo 18 vigilia
su 27.5. klo 10 liturgia
La 2.6. klo 10 liturgia (suom ja sl) 

MYLLYKOSKEN TSASOUNA
suuri viikko
Ke 4.4. klo 18 paastoliturgia 
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto ja lasten   
  pääsiäisjuhla
La 21.4. klo 18  vigilia
su 22.4. klo 10 liturgia
La 19.5. klo 18 vigilia
su 20.5. klo 10 liturgia

HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Ortodoksiakeskus sypressi 
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola, avoinna ke–pe 9–13
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
Taloudenhoitaja Marita Nieminen, puh. 0206 100 480
marita.nieminen@ort.fi
MUU PAPISTO
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 044 306 4900
martti.honkaselka@pp.sonera.net
Rovasti Arto Leskinen, puh. 044 017 1716
arto.leskinen@edukouvola.fi
Pastori Johannes Wuorlinna, puh. 050 589 9011
jouko.wuorlinna@gmail.com
Pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
diakoni Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484
jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen puh. 0206 100 484
jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, puh. 0206 100 485
jaana.juka@pp.inet.fi

kaStetut
kurnakova, Sofia
pitkänen, Gabriel

terVetuLOa Seurakuntaan
Georgiadis, Christian Giorgos
keltanen, kai Juhani

Lehtinen, riikka Maria
Mattheakis, konstantinos Juhani
Vsesviatskaja, Lidia

ikuinen MuiStO
Sottinen, Benjam
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Runsaasti jumalanpalveluksia

Toimintaa ja tapahtumiaHamina
s

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 20, Hamina

Lähestymme suurta viikkoa, 
sitä ennen on kuitenkin La-
saruksen lauantai. Kouvo-
lassa ja Haminassa pide-

tään tuolloin pääsiäismyyjäiset. Nä-
mä molemmat tapahtumat keräävät 
runsain joukoin osallistujia, ja niistä 
on jo tullut ikään kuin ”instituutio”. 
Pääsiäisherkkujen ohella ovat suosi-
tuimpia artikkeleita virpomavitsat. 

Suurella viikolla on runsaasti 
jumalanpalveluksia, esimerkiksi 
suurena maanantaina toimitetaan 
yleinen sairaanvoitelun sakramentti. 

Sakramenttiin osallistuu vuosi vuo-
delta yhä enemmän ihmisiä. Toisena 
ihmisiä liikkeelle saavana tapahtu-
mana Kouvolassa on ekumeeninen 
ristisaatto, mihin on joskus osallis-
tunut jopa sadoittain pyhiinvaeltajia. 
Tämä ristisaattohan lähtee luterilai-
sesta kirkosta ja pysähtyy rooma-
laiskatolisessa kirkossa ja saapuu 
puolilta päivin eli kuudentena hetke-
nä Pyhän ristin kirkkoon, missä toi-
mitetaan VI hetken palvelus.

Ylösnousemusjuhlaa vietämme 
tänä vuonna Haminan Pietarin ja 

Paavalin kirkossa.
Kirkkaalla viikolla pidetään 

Suomen Puolustusvoimien ortodok-
siset hengelliset päivät Valamon 
luostarissa keskiviikkona ja torstai-
na. Aiheena on tänä vuonna ”Pyhän 
läsnäolo”. Mielenkiintoisia alustuk-
sia pitävät isä Sergius Colliander, 
joka puhuu ”Valamon pyhistä”. Teo-
logian maisteri Wilhelmina Viro-
lainen alustaa aiheesta ”Pyhä lau-
lu” ja isä Hariton Räntilä puoles-
taan luennoi aiheesta ”Pyhyys ja 
luonto”.

Hengellisille päiville Valamoon 
ovat kaikki asiasta kiinnostuneet 
tervetulleita kokemaan pyhyyttä 
kirkkaan viikon riemullisissa juma-
lanpalveluksissa.

Isä Leo Huurinainen

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen,   puh. 020 610 0483
Haminan kuoron harjoitukset Pietarin 
ja Paavalin trapesassa 
l  To 19.4., 3.5. ja 24.5. klo 18
Kouvolan kuoron harjoitukset  
Ortodoksiakeskus sypressissä
l  keskiviikkoisin klo 18.

HAMINAN DIAKONIA- JA   
RAAMATTUPIIRI
Kahvitarjoilut Tatiana Pitkänen,  
puh. 050 380 9828
Liturgiajumalanpalveluksen jälkeen 
l  su 29.4. Pietarin ja Paavalin trapesassa

ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434
”suuret apostolit” Pietari ja Paavali 
sekä Markuksen evankeliumi Ortodok-
siakeskus sypressissä
l  Ti 24.4. ja 15.5. klo 18

KOUVOLAN LASTENKERHO
Marja-Leena Jaakkonen,  
puh. 040 774 6690
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
l  Ma16.4., 30.4. ja 14.5. klo 18–19.30. 

Kesäkuun alussa retki, ajankohdasta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

LASTEN JA NUORTEN LAULUKERHO
Kari Päivinen, puh. 020 610 0483
Ortodoksiakeskus sypressissä
l To 29.3.; 26.4. ja 10.5. klo18

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909
Pietarin ja Paavalin trapesassa kes-
kiviikkoisin klo 18. Kaksi eri ryhmää 
kokoontuu vuoroviikoin.

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049

HAMINAN LASTENKERHO  
3–6-vuotiaille
Irina Levikari, puh. 040 707 0865
Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 
17–18.30
l  Ti 3.4., 17.4., 8.5., 22.5. ja 5.6.

PERINTEISET PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Haminassa, Pietarin ja Paavalin tra-
pesassa la 31.3. klo 10–13: karjalanpii-

rakoita, leivonnaisia, pashaa, kulitsaa, 
pääsiäismunia, virpomavitsoja, iko-
neja, pääsiäisaskarteluja. Järjestäjänä 
Haminan ikonimaalauspiiri.
Kouvolassa, Kouvolan Pyhän ristin 
kirkolla la 31.3. klo 10–12: karjalan-
piirakoita, leivonnaisia, virpovitsoja, 
lastenkerhon askarteluja. Järjestäjinä 
seurakunnan toimintapiirit.

PUOLUSTUSVOIMIEN   
HENGELLISET PÄIVÄT
Puolustusvoimien ortodoksiset 
hengelliset päivät 11.–12.4. valamon 
luostarissa. Ilmoittautumiset 4.4. men-
nessä: hamina@ort.fi tai  
puh. 0206 100 480.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa
l  Keskiviikkoisin klo 10–13

IKONINÄYTTELY
”Paaston matka kohti pääsiäisriemua”
l   Perjantaihin 13.4. asti Ortodoksia-
keskus sypressissä. Avoinna sypressin 
aukioloaikoina tai sopimuksen mu-
kaan. Järjestäjinä Kouvolan ikonimaa-
lauspiiri

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Antti Narmala, puh. 050 934 6437
Ortodoksiakeskus sypressissä la 14.4. 
klo 10–15
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Toimittajat: Papisto: Markus Aroma, Gaius sahlberg ja Kari M. Räntilä (isä Hariton), kanttori: Leena Lomu, nunna Maria (nM)

HUHTIKUU
Palmusunnuntai
La 31.3.  klo 17  juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus 
su 1.4.  klo 10  juhlaliturgia
suuri viikko
Ti 3.4.  klo 18  paastoliturgia (EPL)
Ke 4.4.  klo 18  yleinen sairaanvoitelu ja   
  paastoliturgia (EPL)
suuri torstai
To 5.4.  klo 18  suuri ehtoopalvelus ja ehtoollisen   
  asettamisen liturgia
suuri perjantai 
Pe 6.4.  klo 9  12 kärsimysevankeliumijaksoa
 klo 14  ehtoopalvelus (hautaikoni)
 klo 18  Jumalanäidin valitusvirrelmä
suuri lauantai / pääsiäinen
La 7.4.  klo 15  ensimm. ylösnousemuspalvelus:   
  suuri ehtoopalvelus ja Basileios   
  suuren liturgia 
 klo 23.30  pääsiäisen puoliyöpalvelus
su 8.4.  klo 00  pyhän tulen antaminen, ristisaatto,   
  aamupalvelus ja liturgia
 klo 15  pääsiäisen ehtoopalvelus eri kielillä
Ma 9.4.  klo 10  liturgia, ristisaatto, ateria (lasten   
  pääsiäinen)
Koululaisliturgia
Pe 13.4.  klo 9 liturgia
Tuomaansunnuntai
La 14.4.  klo 17  vigilia
su 15.4.  klo 10  liturgia
Ti 17.4.  klo 12  yleinen muistopalvelus vuorentaan   
  matkamiehenristin luona
 klo 12.40  yleinen muistopalvelus isä danin   
  haudalla Ahveniston hautausmaalla
Mirhankantajien sunnuntai
La 21.4.  klo 17  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia
Halvaantuneen sunnuntai
La 28.4.  klo 17  vigilia
su 29.4.  klo 10  liturgia, slaavi-suomi

TOUKOKUU
samarialaisen naisen sunnuntai
La 5.5.  klo 17  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia
sokeana syntyneen sunnuntai
La 12.5.  klo 17  vigilia
su 13.5.  klo 10  liturgia
Helatorstai
Ke 16.5.  klo 18  juhlavigilia
To 17.5.  klo 10  liturgia
Pyhien isien sunnuntai
La 19.5.  klo 17  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia
Pyhä Kolminaisuus / helluntai
La 26.5.  klo 16.30  yleinen muistopalvelus   
  (sielujen lauantai)
 klo 17  juhlavigilia

su 27.5.  klo 10  juhlaliturgia ja polvirukoukset

KEsÄKUU
Kaikkien pyhien sunnuntai
La 2.6.  klo 17  vigilia
su 3.6.  klo 10  liturgia
La 9.6.  klo 17  vigilia
su 10.6.  klo 10  liturgia
La 16.6.  klo 17  vigilia
su 17.6.  klo 10  liturgia

FORssA
Pe 30.3.  klo 9 virpovitsojen siunaus Kuhalan   
  koululla 
Ma 2.4.  klo 18  EPL
Pe 6.4.  klo 8  12 kärsimysevankeliumia   
  (suuri perjantai) 
La 7.–8.4.   pääsiäisyöpalvelus pääkirkossa   
  Hämeenlinnassa, kuljetuksia   
  järjestetään
Pe 11.5. klo 9  pääsiäisajan liturgia, koululaiset   
  osallistuvat, yhteinen ateria kaikille   
  liturgiaan osallistuville 
su 27.5. klo 10  juhlaliturgia ja polvirukoukset,   
  helluntai 
La 16.6. klo 18 vigilia 3. hell.jälk. sunnuntai,   
  apostolien paasto 
su 17.6. klo 10 liturgia, liturgioiden jälkeen aina   
  kirkkokahvit
Muistiin pantavaksi: pyhiinvaellus Turkuun 5. elokuuta, 
liturgia Pyhän Alexandran kirkossa, ekumeeninen kappeli, 
yhteinen lounas ym., srk. tukee, matkanjohtajana isä Gaius.

sOMERO
Pe 30.3. klo 11 virpovitsojen siunaus Joensuun ja   
  Kirkonmäen kouluilla
su 10.6. klo 10 liturgia

Isä Gaius lomalla 15.–29.4., netti toimii, ei matkapuhelin.

KATUMUKsEN sAKRAMENTTIIN  
OsALLIsTUMINEN

suuren viikon alussa on vielä mahdollista  
osallistua katumuksen sakramenttiin pääkirkossa 
(Erottajakatu 2).
l   suuri maanantai 2.4.: klo 9–12 isä Gaius,  
klo 12–14 isä Markus
l   suuri tiistai 3.4.: klo 9–12 isä Markus,  
klo 12–15 isä Gaius
l   suuri keskiviikko 4.4.: klo 9–12 isä Gaius,  
klo 12–15 isä Markus
l   suuri torstai 5.4.: vain sopimuksen mukaan.

MATTI ALANGON KATU 11, 13130 HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset
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Toimintaa ja tapahtumia

Ylösnousemus
– äärimmäinen vapaus

s

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@ort.fi
Muu papisto: isä Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232,     
kai.sahlberg@hotmail.com 
Uskonnonopettaja Heli Lihavainen, puh. 044 350 7946,   
heli.lihavainen@hameenlinna.fi

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan kirkko pyhän Aleksanteri  
Nevskin ja pyhän Johannes Krysostomoksen  
muistolle, Erottajakatu 2
Isännöitsijä: sven Wessman, puh. 040 757 5228

Ahveniston kirkko  vanhalla hautausmaalla  
(Keskussairaalaa vastapäätä) pyhän Johannes  
Kastajan mestauksen muistolle
Isännöitsijä: sven Wessman, puh. 040 757 5228

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

Pyhäköt:

Minulle henkilökohtai-
sesti ylösnousemus 
merkitsee ennen 
kaikkea äärimmäistä 

vapautta. Meidän viimeinen vihol-
lisemme – kuolema – on kukistet-
tu, ja näin me olemme vapaita elä-
mään uuden ihmisyyden mukaista 
uutta elämää Kristuksen yhteydes-
sä. Ylösnousemus merkitsee sitä, 
että me olemme nyt vapaita kohta-
maan rohkeasti kaikki elämän 

haasteet ja vaikeudet, koska mei-
dän suurin vastuksemme ja es-
teemme – kuoleman ja synnin valta 
– on voitettu ja kukistettu. 

Ihminen on vapaa jopa laista. 
Ei siksi, että laki ei olisi meille tär-
keä, vaan siksi, että meidän sydä-
memme on nyt muuttunut. Juma-
lan läheisyys elämässämme on sen 
muuttanut, ja me olemme saaneet 
“kivisydämen” tilalle “uuden, ra-
kastavan sydämen” ja “uudet sil-

mät”, jotka pyrkivät näkemään toi-
set ihmiset ja koko luomakunnan 
sellaisena kuin Jumala ne näkee – 
rakkauden perspektiivistä. 

Hengellisesti kasvaessamme 
me tiedostamme tämän vapauden 
yhä suuremmassa määrin ja voim-
me siirtyä vapauden tiellä eteen-
päin. Isien mukaan tämä vapaus 
kasvaa sisimmässämme siitä “pai-
kasta”, jonne ylösnousemus on tun-
keutunut ja jossa se on jo aloittanut 
uuden elämän ja uuden ihmisyyden 
tason. Ylösnousemus jatkuvasti 
sykkii ja säteilee siellä – syvällä si-
sällämme.

Kristus nousi kuolleista!

n   Isä Markus Aroma

Seurakunnan perheuutiSia
kaStettu
Belik Miska Markus

ikuinen MuiStO
eloranta Veera
Lauronen Siiri

Seurakuntaan Muuttaneet
hyvönen Juri Markus
hyvönen kari Markus
hyvönen riia kristiina

hyvönen tarja kristiina
kettunen Minna Marika
koskinen teemu kristian

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

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA 
 -kuorokavalkadi

Hyvinkään, Hämeenlinnan 
ja Tampereen ortodoksisten 
kirkkokuorojen yhteiskonsertti 
sunnuntaina 29.4. klo 18 vanajan 
ev.lut. kirkossa (Hautausmaantie, 
Hämeenlinna). Kaikki ovat lämpi-
mästi tervetulleita!

 

Kirkkokuoro
Pääsiäisen jälkeen kirkkaalla viikolla 
ei ole kuoroharjoituksia. Keskiviikon 
säännölliset harjoitukset alkavat 18.4. 
klo 16.30–18.30 seurakuntakodilla 
(Matti Alangon katu 11A). 

sunnuntaina 29.4. radioitava 
liturgia (tulkaa paikalle klo 9.15.). 

su 29.4. Hyvinkään, Hämeenlin-
nan ja Tampereen kuorojen laulu-
leiripäivän kokoontuminen klo 13 
seurakuntakodilla (alkaa ruokailulla), 
konsertti klo 18 vanajan kirkossa ja klo 
19.30 iltapala. Kiitos kaikille kuoroka-
valkadiin osallistuville!

Helatorstain aattona 16.5. 
kuoroharjoitukset ovat poikkeuksel-
lisesti kirkon alakerran kerhotilassa. 
Kevätkauden päättäjäiset pidetään ke 
30.5. klo 17 alkaen seurakuntakodilla 
nyyttäreiden merkeissä. 
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Toimintaa ja tapahtumiaHämeenlinna

TOIMINTAA LAPSILLE ja NUORILLE

s Uusille laulajille kuorossamme on 
aina tilaa. Myös kesän aikana voi tulla 
kysymään mahdollisuutta laulaa kirk-
kokuorossa. Ahveniston kesäkirkossa 
jumalanpalveluksessa laulamisen 
kynnys on matalampi, koska palvelus 
lauletaan suurimmaksi osaksi yhteises-
ti koko kirkkokansan laulamana. 
sydämellinen kiitos kaikille kuorolaisil-
le tästä kaudesta!
Laululintuset
Kirkkolaulua kaikille halukkaille 
laulutaidosta riippumatta. Lauletaan 
jumalanpalveluksissa käytettäviä 
yhteislauluja ja harjoitellaan äänen-
käyttöä. Laululintuset kokoontuvat 
kerran kuukaudessa torstaisin klo 12 
kirkossa. Kokoontumispäivät 12.4. ja 
10.5. Kaikki laulamisesta kiinnostuneet 
tulkaa tutustumaan.
Kuoroharjoitukset Forssassa
l  Pe 11.4. klo 9 toimitettava koululais-
liturgia on kaikille seurakuntalaisille 
avoin palvelus, joka lauletaan yhdessä.
Kuoroharjoitus Lammilla
l  Ma 2.4. klo 16–18:n välisenä aikana 
lammilaisilla on mahdollisuus ripittäy-
tyä ennen EPL:aa ja samalla voi myös 
pitää kuoroharjoituksia. Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia alkaa klo 18. 
Liturgioiden paikka on vielä avoinna, 
mutta siitä ilmoitetaan myöhemmin.
Lasten ja nuorten kuoro
on tänä keväänä kerran kuukaudessa 
kokoontuva laulukerho eli sama kuin 

Virbolauantain vitsatalkoot 31.3. klo 10–15 seurakunta-
kodilla. seurakuntakodilla järjestetään virpovitsatalkoot, 
jonne kaikki askartelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 
Jokainen voi tuoda tullessaan omat pajunkissaoksat ja sak-
set, seurakunnalta tulee muut tarveaineet. Lapset, ottakaa 
mukaan vanhempanne, vai miten päin se menikään?

Sinapinsiemenkerho eli pyhäkerho
Kerhoa vetää Klaudia Honkamäki, puh. 044 5252 100. 
sinapinsiemenkerho kokoontuu kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina kirkon alakerrassa liturgian yhteydessä 
(sisäänkäynti ulkona kirkon takana alttarin alapuolella). 
Pyhäkerhossa luetaan jokin raamatunkertomus, piirrellään 
tai askarrellaan ja opetellaan kirkon tapoja. Kerhoon ovat 
tervetulleita kaikenikäiset, ja pienimmät voivat tulla yhdes-
sä aikuisen tai isomman sisaren kanssa. Kerho alkaa klo 10, 
ja sieltä tullaan kirkkoon noin 10.45, jonka jälkeen vanhem-
mat voivat viedä lapsensa ehtoolliselle. Kevään kokoontu-
miset 1.4. ja 6.5. Tervetuloa perhekirkkoon!

Tenavien torstaikerho
Kerhon toiminnasta vastaa Leena Lomu. Tenavakerho 
kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 12–14.
l  5.4. harjoitellaan pääsiäistropareita ja lastenpääsiäisen 
lauluja ja lisäksi askarrellaan srk-kodilla.
l  3.5. klo 12 lähtö kirkon edestä Aulangon kylpylään. Lap-
set seurakunnan kustantamana, aikuiset omalla kustannuk-
sella. Tervetuloa virkistäytymään!

KIRKKOLAULUT TUTUKsI lasten ja 
nuorten osastolla. Kokoontuu kirkossa 
seuraavina su klo 16: 15.4. ja 20.5.
Tervetuloa!

TIISTAISEURA
Pj. sven Wessman, puh. 040 757 5228
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
kodilla, Matti Alangon katu 11 A, ellei 
toisin mainita. 
l  Ti 17.4. Tuomaan tiistai: litaniat 
hautausmailla, klo 12 vuorentaan 
matkamiehen ristillä ja noin klo 12.30 
Ahvenistolla isä danin haudalla
l  Ti 24.4. klo 17 sven Wessman: vala-
mon kurssin antia
l  Ti 8.5. klo 17 sirpa Korialan kirjoit-
taman alustuksen pohjalta: Oppiva 
kirkko? Kirkkokansalaisen näkökulma 
yhteisöllisyyteen.
l  15.5. alkaen klo 16 Ahveniston 
kirkon ja ympäristön siivoustalkoot. 
Omat työkalut mukaan, jos mahdol-
lista. Kaikki seurakuntalaiset tervetul-
leita!

IKONIPIIRI
Opettaja: Pasi-Mikael Huovinen, puh. 
041 576 6143. 
Hämeenlinnan ikonipiiri seurakunta-
kodilla seuraavina perjantai-iltoina: 
l   päiväryhmä klo 14–17 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20.30. perjantaisin 30.3., 

13.4., 20.4. ja 4.5.
Forssan ikonipiiri la–su klo 11–16 ystä-
väkammarilla seuraavasti: 24.–25.3.

Kirkkolaulut tutuiksi 
Ohjaajana Leena-kanttori. Lapsille ja nuorille tarkoitettu 
laulukerho kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 
16–17 kirkossa. Kerhossa lauletaan yhteislauluja ja opetel-
laan yhdessä kirkollisia asioita. Kerhopäivät ovat15.4. ja 20.5. 

Lasten- ja perheleiri 9.–12.7. Mallinkaisten leirikeskuk-
sessa Janakkalassa. yhteisleirit Hämeenlinnan ja Lahden 
seurakunnan kanssa. Lastenleiri on tarkoitettu seurakunnan 
7–14-vuotiaille jäsenille. Isomman sisaruksen mukana myös 
eskari-ikäiset ovat tervetulleita! Leirin teemana kansainvä-
lisyys, joka näkyy myös ohjelmassa. Hinta 40 € / osallistuja, 
sis. ohjelman, ruuat ja majoituksen. Leirimaksu määräytyy 
leirivuorokausien mukaan (10 € / vrk). Alle kouluikäiset 
maksutta. Perheleirille voi myös osallistua vain osaksi aikaa. 
Perheleirille, jota vietetään samanaikaisesti, voi osallistua 
joko koko perheen voimin tai vaikkapa isovanhempi tai 
kummi yhdessä lapsenlapsensa / kummilapsensa kanssa. 
Osa ohjelmasta yhteistä lastenleirin kanssa. Leirin aikana 
aikuisilla mahdollisuus keskusteluun papin kanssa. 

Ilmoittautumiset molemmille leireille 24.6. mennessä: 
minna.jokinen@ort.fi tai leena.lomu@ort.fi 23.6. mennessä. 
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi leiriläisen nimi, lasten 
osalta ikä, mahdolliset allergiat, yhteystiedot (sähköposti-
osoite tärkeä!) ja osallistuuko mahdollisesti vain osaan leiriä 
(perheleiri). Leirikirje lähetetään viikon 26 lopussa sähköi-
sesti (tarvittaessa postitse). Lisätiedot: leirinjohtaja Minna 
Jokinen, puh. 0206 100 454.

PYHIINVAELLUS 
vanhan Valamon ja Konevitsan 
luostareihin 15.–19.6.
Hämeenlinnan ortodoksinen 
seurakunta järjestää luostarimatkan 
Laatokan helmiin (pe–ti) 15.–19.6. 
viiden päivän matkan aikana 
käydään sortavalassa, valamossa ja 
Konevitsan luostareissa sekä Käkisal-
messa. Matkanjohtaja: TM, Marianne 
Kantonen. Matkan hinta: 625 € / hlö 
/ yhden hengen huoneen lisämaksu 
90 €. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
matkanjohtajalle 1.4. mennessä: 
marianne.kantonen@ort.fi tai puh. 
050 331 8905. 
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Tietoa
seurakunnasta
Kotkan seurakuntaan 
kuuluu viisi kuntaa: 
Kotka, Pyhtää, 
Loviisa, Myrsky-
lä ja Lapinjärvi. 
seurakunnassa on 
kaksi vanhaa kirkkoa, 
Pyhän Nikolaoksen 
kirkko Kotkassa ja 
Jumalansynnyttäjän 
Kasanilaisen ikonin 
kirkko Loviisassa 
sekä Kotkan Metso-

lassa hautausmaalla pyhän Jumalansyn-
nyttäjän suojeluksen tsasouna ja Loviisan 
hautausmaalla pyhän serafim sarovilaisen 
avokappeli.

KOTKAN sEURAKUNTA

Palvelusten toimittajat: Papisto: isä Alexander Hautamäki, kanttori: Katarine Lehtomäki

KyMENLAAKsONKATU 2, 48100 KOTKAJumalanpalvelukset

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Ke 28.3.  klo 18  EPL-liturgia  
 klo 17.30 synnintunnustus 
Pe 30.3.  klo 18  EPL-liturgia  
 klo 17.30 synnintunnustus 
La 31.3.  klo 18  vigilia

HUHTIKUU
1.4.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai

sUURI vIIKKO
Ti 3.4.  klo 17  yleinen sairaanvoitelu
Ke 4.4.  klo 18  EPL-liturgia
To 5.4.  klo 18  12 kärsimysevankeliumia
Pe 6.4.  klo 14  ehtoopalvelus
Pe 6.4.  klo 18  aamupalvelus
La 7.4.  klo 10  ehtoopalvelus ja liturgia
La 7.4.  klo 23.30  puoliyöpalvelus ja liturgia, xB!
su 8.4.  klo 17  ehtoopalvelus
Ma 9.4.  klo 10  liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 11.4.  klo 10  liturgia, koululaiset
La 21.4.  klo 18  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia
La 28.4.  klo 18  vigilia

su 29.4.  klo 10  liturgia

TOUKOKUU
La 5.5.  klo 18  vigilia
La 12.5.  klo 18  vigilia
su 13.5.  klo 10  liturgia, äitienpäivä
Ke 16.5.  klo 18  vigilia
To 17.5.  klo 10  liturgia, Kristuksen taivaaseen   
  astuminen
La 19.5.  klo 18  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia
La 26.5.  klo 18  vigilia
su 27.5.  klo 10  liturgia

KEsÄKUU
La 2.6.  klo 18  vigilia
su 3.6.  klo 10  liturgia

LOvIIsA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN 
IKONIN KIRKKO

To 5.4.  klo 9  ehtoopalvelus ja liturgia, suuri torstai
Ti 10.4.  klo 10  liturgia, koululaiset kirkossa
su 6.5.  klo 10  liturgia
Ma 25.5.  klo 10  liturgia, Pyhän Hengen päivä

kOtkan Seurakunnan perheuutiSia 12.1.–29.2.2012Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka,
avoinna ti–to klo 10–13, puh. (05) 212 490, fax (05) 216 449, 
kotka@ort.fi, www.ort.fi / seurakunnat / Kotka
Nikolaos-sali, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka,
puh. (05) 212 482. Nikolaos-salia  
vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, puh. (05) 212 490.
Kirkkoherra: pastori Alexander Hautamäki, puh (05) 213 157, 
0500 480 269,  alexander.hautamaki@ort.fi
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. 050 359 4823
Seurakuntaemäntä: sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096;  
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon vahtimestari:  
vesa Lehtomäki, puh. (05) 212 490
Muu papisto: rovasti veikko Lisitsin, puh. 050 597 7349,  
veikko.lisitsin@gmail.com

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, tsa-
sounanisännöitsijä 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 Johan-
nes Karhu, puh. 040 952 6461

Pyhäköt:

terVetuLOa Seurakuntaan
anton Semenov
Veronica petuhov
Ville Lauronen
terhi pantsu
konstantin Jääskeläinen
Maija heikkinen
anastasia Vodyanitskaya
tatjana Bogun

Caitlin Bogun
Maria arsenieva
irina nieminen

kaStetut
Markus kosonen
Leevi Leinikka
unna inberg
Milana Molochnaja
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Toimintaa ja tapahtumiaKotka

Kirkko on hiljentymässä 
viettämään suuren vii-
kon jumalanpalveluksia. 
Suurena tiistaina toimi-

tetaan Kotkassa yleinen sairaanvoi-
telu. Kaikilla meillä on joko ruu-
miillisia tai sielullisia sairauksia. 
Jokainen meistä voi osallistua tä-
hän toimitukseen niin itse kokies-

saan sen tarpeelliseksi. Ehtoollisen 
asettamisen liturgia toimitetaan 
perinteisesti Loviisassa suurena 
torstaina. Suurena perjantaina 
maailma hiljentyy Kristuksen kär-
simyksiin. Kristuksen ylösnouse-
misen riemullinen ja valoisa juhla 
siintää jo lähellä. 

Nouskoon Jumala, niin hänen 

vihollisensa hajaantuvat! Nyt on 
meille pyhitetty pääsiäinen koitta-
nut, uusi pyhä pääsiäinen, salainen 
pääsiäinen, kaikkein kunniallisin 
pääsiäinen, Pääsiäiskaritsa Kris-
tus, Vapahtaja, viaton Pääsiäiska-
ritsa, suuri pääsiäinen, uskovien 
pääsiäinen; pääsiäinen, joka on 
meille paratiisin ovet avannut, pää-
siäinen, joka kaikki uskovat pyhit-
tää. Pääsiäisstikiiran ilosanoman 
sanoin toivotan teille kaikille valoi-
saa Kristuksen ylösnousemusjuh-
laa! Kristus nousi kuolleista! – To-
tisesti nousi!

n  Isä Alexander Hautamäki

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen, puh. 050 343 
2966, siht. soja Rantanen, puh. 045 
113 4882.
Kokoontumiset Nikolaos-salissa klo 17:
l 17.4. Nikolaos-salilta lähtö klo 9 retki 
Helsinkiin: Tutustuminen keskustan 
vanhoihin kirkkoihin.
-  8.5. runo- ja lauluilta.

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti, puh. 
040 760 5039
Loviisan Tiistaiseura kokoontuu klo 13 
Loviisan kirkon kulmakammarissa.
l 17.4. retki Helsinkiin, lähtö Loviisan 
linja-autoasemalta klo 9.55�. 
l  8.5. hautausmaan siivoustalkoot.

KARHULAN ORTODOKSIT 
Vetäjinä Ritva Lindberg, puh. 050 
463 9777 ja isä Alexander
Karhulan ortodoksit kokoontuu klo 15 
Karhulan Kodintalossa, vesikalliontie 
21, 3.5.

PERHEPIIRI
vetäjinä Katarine Lehtomäki ja isä 
Alexander.
Kokoontumiset Nikolaos-salissa 13.5. 
klo 12, äitienpäiväjuhla.

IKONIKERHO
Nikolaos-salin kerhohuoneessa.

TORSTAIKERHO
vetäjät isä Alexander, sirkka Paasonen 
ja Nikolaoksen ystävät. Kokoontumiset 
Nikolaos-salissa klo 12, 24.5. 

KIRKKOKUORO
Pj. Anita Osola, puh (05) 281 807, kuo-
ronjohtaja 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!

NÄYTTELY
”Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä Kotkan 
Pyhän Nikolaoksen kirkosta vuosilta 
1798–1802.”  Näyttely avoinna tiistai–
torstai klo 10–13 sekä erikseen sovit-
tuina ajankohtina ryhmille Nikolaos-
salissa. Tervetuloa!

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

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaos-salissa klo 11–12. Hinta 1 €. 
Keskiviikkona 18.4. ja 9.5.

SEURAKUNNAN    
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Nikolaos-salilla lauantaina 31.3. klo 
11–13. Kahvio sekä myynnissä leivon-
naisia ja diakonian tuotteita.

KEVÄTRETKI 17.4.
Kotkan ja Loviisan tiistaiseurojen 
ja Karhulan ortodoksien yhteinen 
kevätretki Helsinkiin 17.4., lähtö 
Nikolaos-salin edestä klo 9, Karhulan 
linja-autoasema klo 9.15 ja Loviisan 
linja-autoasema klo 10.10, paluu sa-
maa reittiä takaisin illalla. Tutustumme 

Helsingin keskustan vanhoihin orto-
doksisiin kirkkoihin sekä osallistumme 
jumalanpalvelukseen Kotikirkossa. 
Ilmoittautuminen papille.

ÄITIENPÄIVÄNÄ 13.5.
liturgian jälkeen Nikolaos-salilla kahvitus.

SEURAKUNNANNEUVOSTO
seurakunnanneuvostoon on valittu 
toimikaudelle: Marja-Liisa Jenu, 1. 
vpj., Olavi Koskinen 2. vpj., Pekka 
stepanow, Pertti Westman, Margarita 
yukhevich, valery Kayava, pääkirkon 
isännöitsijä. Kirkkoherra toimii neuvos-
ton puheenjohtajana.

NIKOLAOKSEN KIRKOLLE   
LAHJOITUS
Kotkan ortodoksinen seurakunta on 
saanut lahjoituksena 1792 Moskovas-
sa valmistetun ristin. seurakunnan 
neuvosto kiittää lahjoituksesta. Jumala 
muistakoon valtakunnassaan kirkon 
hyväntekijöitä!
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HARJUKATU 5, 15110  LAHTI

LAHdEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

LAHTI, PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO
MAALIsKUU
Ke 28.3.  klo 18  paastoliturgia
La 31.3.  klo 18  vigilia, virpovitsojen siunaaminen

HUHTIKUU
su 1.4.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai   
  kirkkokahvit
Ma 2.4.  klo 18  suuren maanantain iltapalvelus
Ti 3.4.  klo 18  suuren tiistain iltapalvelus
Ke 4.4.  klo 18  suuren keskiviikon iltapalvelus
To 5.4.  klo 9  suuren torstain liturgia, ehtoollisen   
  asettamisen muisto
To 5.4.  klo 18  kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 6.4.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus,   
  hautaikonin esiin kantaminen,   
  Herran kuoleman muisto
Pe 6.4.  klo 18  suuren perjantain iltapalvelus,   
  Herran hautaamisen muisto
La 7.4.  klo 9  suuren lauantain liturgia
La 7.4.  klo 23.30  pääsiäisyöpalvelus
Ma 9.4.  klo 10  toisen pääsiäispäivän aamupalvelus   
  ja liturgia, lasten pääsiäistapahtuma
Ke 11.4.  klo 10  liturgia, koululaisjumalanpalvelus
La 14.4.  klo 18  vigilia
su 15.4.  klo 10  liturgia
Ma 16.4.  klo 18  parastasis, vainajien pääsiäinen
Ke 18.4.  klo 17.30  ehtoopalvelus
La 21.4.  klo 18  ehtoopalvelus, venäjä/suomi
su 22.4.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi
La 28.4.  klo 18  vigilia
su 29.4. klo 10  liturgia

TOUKOKUU
Ke 2.5.  klo 17.30  ehtoopalvelus
La 5.5.  klo 18  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
La 12.5.  klo 18  vigilia
su 13.5.  klo 10  liturgia
Ke 16.5.  klo 17.30  ehtoopalvelus
La 19.5.  klo 18  ehtoopalvelus, venäjä/suomi
su 20.5.  klo 10  liturgia, venäjä/suomi
La 26.5.  klo 18  vigilia
su 27.5. klo 9.30  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon   
  praasniekka, kirkkokahvit
su 27.5.  klo 12.45  (kirkkokahvien jälkeen) helluntain   
  ehtoopalvelus

KEsÄKUU
su 3.6.  klo 10  liturgia
su 10.6.  klo 10  liturgia

HyvINKÄÄ, KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
MAALIsKUU
Ke 28.3.  klo 18  paastoliturgia
La 31.3.  klo 17  vigilia, virpovitsojen siunaaminen

HUHTIKUU
su 1.4.  klo 10  liturgia, palmusunnuntai 
Ma 2.4.  klo 18  suuren maanantain iltapalvelus
Ke 4.4.  klo 18  suuren keskiviikon iltapalvelus
To 5.4.  klo 9  suuren torstain liturgia, ehtoollisen   
  asettamisen muisto
To 5.4.  klo 18  kaksitoista kärsimysevankeliumia

Pe 6.4.  klo 14  suuren perjantain ehtoopalvelus,   
  hautaikonin esiin kantaminen,   
  Herran kuoleman muisto
Pe 6.4.  klo 18  suuren perjantain iltapalvelus,   
  Herran hautaamisen muisto
La 7.4.  klo 23.30  pääsiäisyöpalvelus
Ti 10.4.  klo 10  liturgia, koululaisjumalanpalvelus
Ma 16.4.  klo 18  parastasis, vainajien pääsiäinen
La 21.4.  klo 17  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia
Ke 25.4.  klo 18  Jeesus-rukouspalvelus

TOUKOKUU
La 5.5.  klo 17  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia
Ke 9.5.  klo 18  ehtoopalvelus
La 19.5.  klo 17  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia
Ke 30.5.  klo 18  Jeesus-rukouspalvelus

KEsÄKUU
su 3.6.  klo 10  liturgia

HEINOLA, KRISTUKSEN TAIVAASEEN ASTUMISEN  
KIRKKO, Hämeenkatu 6
Ma Jeesus-rukouspalvelus klo 19.30, keskiviikkoisin aamuru-
kous klo 9, to ehtoopalvelus klo 20 ja lauantaisin hetkipal-
velus klo 9.
Pe 6.4.  klo10  suuren perjantain kärsimyshetket
Ma 9.4.  klo 10  toisen pääsiäispäivän aamupalvelus   
  ja liturgia
La 21.4.  klo 18  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia
La 5.5.  klo 9  liturgia
Ke 16.5.  klo 18  vigilia, helatorstai, Herran taivaaseen  
  astuminen
To 17.5.  klo 9.30  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon   
  praasniekka, kirkkokahvit

KAUsALA, NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN TšASOUNA, 
Keskikatu 4
Ti 3.4.  klo 18  suuren tiistain iltapalvelus
La 21.4.  klo 9  liturgia
To 26.4.  klo 18  ehtoopalvelus
To 10.5.  klo 18  ehtoopalvelus
La 26.5.  klo 9  liturgia

RIIHIMÄKI, seurakunnan toimitila, valtakatu 
su 15.4.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
Ti 24.4.  klo 18  ehtoopalvelus 
su 13.5.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
Ti 22.5.  klo 18  ehtoopalvelus 

ЛАХТИ, Свято-троицкая церковь, HARJUKATU 5
МАРТ 
Ср 28.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 
Сб 31.3.  в 18  всенощное бдение, Вход Господень  
  в Иерусалим. Вербное воскресенье 
   
АПРЕЛЬ
Вс 1.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие 
Пн 2.4.  в 18  служба Великого понедельника 
Вт 3.4.  в 18  служба Великого вторника 
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Ср 4.4.  в 18  служба Великой среды
Чт 5.4.  в 9  литургия, Великий четверг.   
  Воспоминание Тайной Вечери
Чт 5.4.  в 18  Утреня с чтением Двенадцати   
  Евангелий Страстей, Великая   
  Пятница. Последование Святых   
  спасительных Страстей Господа   
  нашего Иисуса Христа
Пт 6.4.  в 14  Вечерня. Воспоминание снятия с   
  Креста пречистого Тела Иисуса   
  Христа и Его погребения. Вынос   
  Плащаницы
Пт 6.4.  в 18  утреня с чином отпевания   
  Спасителя, Великая Суббота
Сб 7.4.  в 9  литургия
Сб 7.4.  в 23.30  полунощница, крестный ход,   
  утреня, литургия, Светлое   
  Христово Воскресение. Пасха
Пн 9.4.  в 10  утреня и литургия
Ср 11.4.  в 10  литургия
Сб 14.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 15.4.  в 10  литургия 
Пн 16.4.  в 18  Парастас (Великая панихида по   
  усопшим), Радоница
Ср 18.4.  в  17.30 вечерня
Сб 21.4.  в 18  вечерня, ц.-сл./фин.
Вс 22.4.  в 9  утреня и литургия, ц.-сл./фин.
Сб 28.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 29.4.  в 10  литургия

МАЙ
Ср 2.5.  в 17.30  вечерня
Сб 5.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 6.5.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Сб 12.5.  в 18  всенощное бдение
Вс 13.5.  в 10  литургия
Ср 16.5.  в 17.30  вечерня
Сб 19.5.  в 18  вечерня, ц.-сл./фин.
Вс 20.5.  в 10  литургия, ц.-сл./фин.
Сб 26.5.  в 18  всенощное бдение. День Святой   
  Троицы
Вс 27.6.  в 9.30  освящение воды и литургия,   
  церковное чаепитие
Вс 27.6.  в 12.45  (после чаепития) вечерня   
  Пятидесяницы

ИЮНЬ
Вс 3.6.  в 10  литургия
Вс 10.6.  в 10  литургия
 
ХЮВИНКЯЯ, церковь вСех карельСких Святых, 
Tšasounakuja 1 
МАРТ
Ср 28.3.  в 18  литургия преждеосвященных   
  даров 
Сб 31.3.  в 17  всенощное бдение, Вход Господень  
  в Иерусалим. Вербное воскресенье 

АПРЕЛЬ 
Вс 1.4.  в 10  литургия 
Пн 2.4.  в 18  служба Великого понедельника 
Ср 4.4.  в 18  служба Великой среды
Чт 5.4.  в 9  литургия, Великий четверг.   
  Воспоминание Тайной Вечери

Чт 5.4.  в 18  Утреня с чтением Двенадцати   
  ЕвангелийСтрастей Господа   
  нашегоИисуса Христа, Великая   
  Пятница. Последование Святых   
  спасительных Страстей Господа   
  нашего Иисуса Христа
Пт 6.4.  в 14  Вечерня. Воспоминание снятия с   
  Креста пречистого Тела Иисуса   
  Христа и Его погребение. Вынос   
  Плащаниц
Пт 6.4.  в 18  Утреня с чином отпевания   
  Спасителя, Великая Суббота
Сб 7.4.  в 23.30  полунощница, крестный ход,   
  утреня, литургия, Светлое   
  Христово Воскресение. Пасха
Вт 10.4.  в 10  литургия
Пн 16.4.  в 18  Парастас (Великая панихида по   
  усопшим), Радоница
Сб 21.4.  в 17  всенощное бдение
Вс 22.4.  в 10  литургия
Ср 25.4.  в 18  служба Иисусовой молитвы

МАЙ
Сб 5.5.  в 17  всенощное бдение
Вс 6.5.  в 10  литургия
Ср 9.5.  в 17.30  вечерня
Сб 19.5.  в 17  всенощное бдение
Вс 20.5.  в 10  литургия
Ср 30.5.  в 18  служба Иисусовой молитвы

ИЮНЬ
Вс 3.6.  в 10  литургия

ХЕИНОЛА, церковь вознеСения ГоСподня,   
Hämeenkatu 6 
По понедельникам служба Иисусовой молитвы в 19.30, 
По средам утренняя молитва в 9, По четвергам вечерняя 
молитва в 20, По субботам изобразительные в 10.
Пт 6.4.  в 10  Последование Святых   
  спасительных Страстей Господа   
  нашего Иисуса Христа
Пн 9.4.  в 10  утреня и литургия, Пасха. Светлое   
  Христово Воскресение
Сб 21.4.  в 18  всенощное бдение
Вс 22.4.  в 10  литургия
Сб 5.5.  в 9  литургия
Ср 16.5.  в 18  всенощное бдение, Вознесение   
  Господне
Чт 17.5.  в 9.30  освящение воды и литургия,   
  церковное чаепитие

КАУСАЛА, ЧаСовня рождеСтва преСвятой 
БоГородицы, Keskikatu 4
Вт 3.4.  в 18  служба Великого вторника
Сб 21.4.  в 9  литургия
Чт 26.4.  в 18  вечерня
Чт 10.5.  в 18  вечерня 
Сб 26.5.  в 9  литургия

РИИХИМЯКИ, Приходской дом Минеа, valtakatu 3
Вс 15.4.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 24.4.  в 18  вечерня
Вс 13.5.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 22.5.  в 18  вечерня



11ANALOGI 2/2012

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Toimintaa ja tapahtumiaLahti

Pääsiäisen ihme
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Loista sinä, uusi Jerusalem, loista 
kirkkaalla valolla, sillä Herran 
kunnia on ylitsesi koittanut. 
Riemuitse nyt ja ihastu, Siion, ja 
sinäkin, puhdas Jumalansynnyttä-
jä, iloitse sinun synnyttämäsi 
ylösnousemisesta.    
Pääsiäiskanonin 9. irmossi

Pääsiäisyön jumalanpalve-
luksen kohokohtiin kuu-
luu sen aamupalvelus-
osuudessa laulettava mo-

nisäkeistöinen kanoniveisu. Juma-
lanpalvelusohjeiden mukaan tämä 
kanoni tulisi laulaa kolme kertaa 
alusta loppuun. Ajan saatossa litur-
ginen käytäntö tällä kohden on 
muuttunut. Laulamme siinä rie-
mullisesti irmosseja ja kanonin tro-
pareja ja niiden välissä pääsiäistro-
paria – Kristus nousi kuolleista 
kuolemalla kuoleman voitti...  tai 
sen alkusanoja. Noissa säkeissä tul-
vivat eteemme Vanhan testamentin 
ennustukset pelastushistorian ta-
pahtumista sekä Uuden testamen-
tin kertomukset kuolleista ylösnou-
semisesta ja kirkkoisien opetukset 
Vapahtajassa meille lahjoitetusta 
iankaikkisesta elämästä. Tämän 
runoelman, kanonin kirjoittaja on 
kirkkoisä Johannes Damaskoslai-
nen (k. 749). Eräs hänen kanoniru-
noelmiensa helmiä onkin ”kultai-
nen” kanoni eli pääsiäiskanoni. Sen 
9. veisun mallisäkeen eli irmossin 
sanat menevät helposti kuulijan 
ohi. Olemmehan sitä joka pääsiäi-
nen ja pääsiäiskauden ajan laula-

neet, mutta onko sen sanoma men-
nyt perille? 

Sanoman ymmärtääksemme 
meidän on pohdittava pelastushis-
torian salaisuutta ja sitä, miten se 
Raamatussa esitetään. Jokainen 
kanonirunoelma, erityisesti kano-
nin irmossit, perustuvat Raamat-
tuun. Kun kuuntelemme, luemme 
tai laulamme kanonin irmosseja, 
tutut Vanhan ja Uuden testamentin 
tapahtumat nousevat mieleemme. 
Näin myös pääsiäiskanonin koh-
dalla. Onkin mielenkiintoista seu-
rata Johannes Damaskoslaisen raa-
matunselitystä ja tulkintaa kirkko-
runoelman muodossa. 

Profeetta Jesaja kuvaa tulevan 
Siionin ihanuutta: Nouse, loista 
kirkkaana, sillä sinun valkeutesi 
tulee ja Herran kunnia koittaa si-
nun ylitsesi... ja he antavat sinulle 
nimen Herran kaupunki, lsraelin 
Pyhä Siion. (Jes. 60:1,14) Apostoli 
Paavali kuvailee uskonlupausten 
olemusta: ”Sillä hän (=Aabraham) 
odotti sitä kaupunkia, jolla on pe-
rustukset ja jonka rakentaja ja luoja 
on Jumala.” (Hepr. 11:10) Kristuk-
sen kärsimyksessä, kuolemassa ja 
kuolleista ylösnousemisessa vanha 
aika ja vanha ihmisyys on kadon-
nut ja loppunut. Uusi Jumalan kirk-
kauden aika koittaa. On alkava lm-
manuelin lupausten aika (Ps. 46:4–
7, Jes 7:14) . Ne jotka hylkäsivät tai 
yhä hylkäävät Herran Jeesuksen 
Kristuksen joutuvat syrjäytetyiksi. 
llmestyskirjassa ovat sanat: ”Minä 
näin uuden taivaan ja uuden maan. 

Ensimmäinen taivas ja ensimmäi-
nen maa olivat kadonneet, eikä 
merta ollut enää. Näin, kuinka py-
hä kaupunki, uusi Jerusalem, las-
keutui taivaasta Jumalan luota juh-
la-asuisena, niin kuin morsian, jo-
ka on kaunistettu sulhasta varten. 
Ja minä kuulin valtaistuimen luota 
voimakkaan äänen, joka sanoi: 
’Katso, Jumalan asuinsija ihmisten 
keskellä! Hän asuu heidän luonaan, 
ja heistä tulee hänen kansansa, Ju-
mala itse on heidän luonaan, ja hän 
pyyhkii heidän silmistään joka ai-
noan kyyneleen. Kuolemaa ei enää 
ole, ei murhetta, valitusta eikä vai-
vaa, sillä kaikki entinen on kadon-
nut.’” (llm. 21:1–4)

Uuden pyhän kaupungin, Jeru-
salemin, Jumala on rakentanut ih-
misten hyväksi. Se vastaa paratii-
sia, joka kerran menetettiin, mutta 
se toteutuu kaikessa kirkkaudes-
saan vasta kuolemamme jälkeen. 
Kirkossa voimme aistia esimakua 
tuon paratiisin ilosta, etenkin pää-
siäiskaudella. 

Vanhan testamentin profetiat 
ovat saaneet täyttymyksensä Ju-
malan syntyessä ihmiseksi ja hä-
nen johtaessaan näin luomakun-
tansa kohti pelastusta. Herramme 
tultua kuoleman voittajaksi alkaa 
uusi messiaaninen aika, kadotetun 
paratiisin uudelleen löytäminen. 
Uusi Siion, uusi Jerusalem kaupun-
kina ja ihmisten asuinpaikkana ju-
listaa Jumalan lupausten täytty-
mistä. Tähän kirkkauden valtakun-
taan ja Jumalan uuteen kaupunkiin 
meidätkin on kirkon jäseninä kut-
suttu. 

Kristus nousi kuolleista – toti-
sesti nousi! 

Siunattua Herramme kuolleis-
ta ylösnousemisen juhlaa! 

 n   lsä Olavi Merras
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Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 
Lahti, puh. 020 610 0450, avoinna ma–to 
klo 10–13,
fax 0206 100 463, lahti@ort.fi 
Kirkkoherra: isä Aki Leskinen,
puh. 0206 100 451
Toinen pappi: isä Ville Kiiveri,
puh. 0206 100 452
Papiston apuna: 
isä Olavi Merras, puh. 040 510 4664
isä Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446
isä Martti Hänninen, puh. 050 365 8754
isä Taisto Rikkonen (diakoni),  
puh. 050 371 6475
isä Aki Korpela (diakoni),  
puh. (019) 422 101
Maahanmuuttajatyö: Avoinna
Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453
Toinen kanttori: Minna Jokinen,  
puh. 0206 100 454
seurakuntalehtori: Ilmari Kaven,  
040 738 11 37
Lahden seurakuntakeskuksen vahtimestari  
Kimmo Mäenrinne, puh 0206 100 456

Pyhäköt:
Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko,
Harjukatu 5, isännöitsijä Juha Romanov
Heinola, Kristuksen taivaaseen
astumisen kirkko, Hämeenkatu 6,
puh. 020 610 0461, isännöitsijä Mikko Äikäs
Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko,  
Tšasounakuja 1, puh. 020 610 0460
Isännöitsijä avoinna 
Kausala, Neitsyt Marian syntymän  
tšasouna, Keskikatu 4, puh. 020 610 0462 
Isännöitsijä Kristina Leussu

NUORTEN KAJAKKIVAELLUS
Nuorten kajakkivaellukselle haetaan 
kahta melonta- ja erätaitoista leirinoh-
jaajaa. Nuorisotyötoimikunnalle osoite-
tut hakemukset lähetetään osoitteeseen 
minna.jokinen@ort.fi 30.4. mennessä. 
Lisätiedot kanttori Minna Jokiselta, puh. 
0206 100 454.

LASTENKERHO LAHDESSA
Lastenkerho Lahdessa kokoontuu kerran 
kuukaudessa kaksikielisten jumalanpal-
velusten (venäjä / suomi) yhteydessä. 
Kerho toimii kaksikielisenä. Kerho alkaa 

klo 9.40, ja kerhon jälkeen lapset osallis-
tuvat liturgian loppuosaan. Pyydämme 
ystävällisesti ensimmäistä kertaa lasten-
kerhoon osallistumista suunnittelevia 
perheitä ottamaan etukäteen yhteyttä 
kerhon aikataulun varmistamiseksi. Lisä-
tietoja Anastasia Lappalainen, puh. 040 
867 5887 tai anastasia.lappalainen@
gmail.com

KRIPARI
Lahden seurakunnan kristinoppikou-
luleiri pidetään tänä vuonna saloisten 
leirikeskuksessa Janakkalassa. Leiri alkaa 
1.8. ja loppuu 9.8. Leirin päätösliturgia 
pidetään sunnuntaina 12.8. Lahden 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Leiri 
järjestetään yhteistyössä Haminan seu-
rakunnan kanssa. Ilmoittautumiset lei-
rille 31.3. mennessä satu Timoselle, puh. 
040 745 3517 tai satumaarit.timonen@
gmail.com.

PARITON PERJANTAI
yläasteikäisille ja sitä vanhemmille 
tarkoitetut nuortenillat jatkuvat. Pariton 
perjantai kokoontuu jälleen jokaisen 
kuukauden parittoman viikon perjantai-
na klo 18–22 Lahden seurakuntasalissa, 
osoitteessa Harjukatu 5. Olemme myös 
Facebookissa!

KOULULAISJUMALANPALVELUS 
LAHDESSA
Koululaisjumalanpalvelus Lahdessa 
toimitetaan keskiviikkona 11.4. klo 10. 
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita 
mukaan palvelukseen.

LAHDEN KIRKKOKUORO
Lahden kirkkokuoron harjoitukset 
jatkuvat keskiviikkoisin ehtoopalveluk-
sen jälkeen n. klo 18 Lahden kirkossa. 
yhteyshenkilö Petri Huttu, puh. 0206 
100 453.

AIKUISTEN KRISTINOPPIKOULU 
LAHDESSA
Kristinoppikoulua kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille sekä niille, jotka 
haluavat tulla kertaamaan ortodoksisen 
uskon perusasioita. yhteyshenkilö 
isä ville Kiiveri, puh. 0206 100 452. 

Kokoonnumme kuukauden kolmantena 
keskiviikkona n. klo 18 ehtoopalveluk-
sen jälkeen kerhohuoneella. seuraavat 
kokoontumiset ovat 18.4. ja 16.5. 

DIAKONIAPIIRIN MYYJÄISET
diakoniapiirin myyjäiset pidetään su 
1.4. liturgian jälkeen noin klo 11.30 
Lahden seurakuntasalissa, Harjukatu 5. 
Tarjolla on myös kahvia ja leivonnaisia. 
Tervetuloa!

LAHDEN IKONIMAALAUSPIIRI
Lahden ikonimaalauspiiri kokoontuu 
seuraavan kerran 29.3., 19.4. ja 10.5. ker-
hohuoneella, Harjukatu 5, Päiväryhmä 
kokoontuu klo 14–17 ja iltaryhmä 17-20. 
Opettajana toimii Antti Narmala, puh. 
050 934 6437. Kerhot toimivat valamon 
opiston alaisuudessa.

KOULULAISJUMALANPALVELUS 
HYVINKÄÄLLÄ
Koululaisjumalanpalvelus Hyvinkäällä 
toimitetaan tiistaina 10.4. klo 10. Kaikki 
seurakuntalaiset ovat tervetulleita mu-
kaan liturgiaan. 

HYVINKÄÄN TIISTAISEURA
Hyvinkään Tiistaiseura kokoontuu 
Hyvinkään srk-salilla (Tsasounakuja 1) 
tiistaina 10.4. ja 8.5. klo 16.30. 
- Ti 10.4. FT Kati Parppei alustaa aiheesta 
”valamon luostarin historiakuva”. Lisätie-
dot Minna Jokinen, puh. 0206 100 454.

HYVINKÄÄN TIISTAISEURAN  PÄÄSI-
ÄISMYYJÄISET
Hyvinkään Tiistaiseuran pääsiäismyyjäi-
set pidetään 31.3. Lasaruksen lauantaina 
klo 10–12 Hyvinkään seurakuntasalilla 
(Tsasounakuja 1). Piirakoita, leivonnaisia 
ym. Tervetuloa!

IITIN ORTODOKSIAPIIRI
Iitin ortodoksiapiiri kokoontuu torstaina 
26.4. ja 10.5. klo 18 Kausalan tsasounassa 
(Keskikatu 4, Kausala). Kerhoillan alussa 
toimitetaan ehtoopalvelus. 
Iitin ortodoksiapiiri ry:n vuosikokous 
pidetään to 26.4. klo 17 Kausalan tsasou-
nalla. Esillä sääntömääräiset asiat.

seurAkunnAn PerheuutisiA 11.1.–29.2.2012

kaStetut
Lavikainen, patrik elias
piiparinen, neela hilma iita
Surakka, aada emilia

aViOLiittOOn VihitYt
Mikko antti Juhani Lahtio ja Maria Claudia 
Lahtio (e kuisma)

terVetuLOa Seurakuntaan
aittajoki, aada Victoria

Belic, aaro anton
kokkinen, amanda Daniela
tanskanen, taimi irene
tirronen, tatiana
kaikki yhteensä 5, joista 3
liittynyt seurakuntaan

ikuinen MuiStO
terola, toivo Veikko, 84 v.
Shemeikka, Viktor, 85 v.
pääkkönen, tauno Johannes, 86 v.
Mikkonen, Lauri kalevi, 85 v.
hoskin, Leena, 68 v.
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HYVINKÄÄN IKONIMAALAUSKERHO
Hyvinkään Ikonimaalauskerho kokoon-
tuu kirkolla, Tsasounakuja 1. Opetus 
tapahtuu suomen Ikonimaalareiden 
ohjelman mukaan. Lisätiedustelut Liisa 
Holst 040 566848, liisa.holst@kolum-
bus.fi

HYVINKÄÄN KIRKKOKUORO
Hyvinkään kirkkokuoron harjoitukset 
jatkuvat seurakuntasalissa, Tsasouna-
kuja 1, tiistaisin klo 18–20. Uusia laulajia 
kaivataan. Lisätietoja kanttori Minna 
Jokiselta, puh. 0206 100 454.

RIIHIMÄEN TOIMITILA MINEA
Riihimäen toimitila Mineassa pidetään 
2.–7.4. klo 7.00–7.30 suuren viikon 
aamurukoukset.
l   La 14.4. klo 13 ”sininen viitta”-
näyttelyn avajaiset. Ulla Bomanssonin 
akvarelleja.

NAISYHTEISÖ HEINOLASSA
Naisyhteisön salissa Heinolassa, Hä-
meenkatu 6, kokoontuu raamattupiiri 
ma klo 18 ja kädentaitoryhmä to klo 
17.30. 
l  Ma12.3. klo 18 Merja Merras luennoi 
aiheenaan Israelin ja Palestiinan konflik-
tin raamatulliset juuret. 
l  La 31.3. klo 10–14 pääsiäismyyjäiset. 
Tarjolla mm. soppaa, koristemunia, 
leivonnaisia ja virpovitsoja. 
l  La 31.3. yhteisö on mukana kan-
sainvälisessä Earth Hour -ilmastokam-
panjassa. Lyhtykulkue lähtee Heinolan 
torilta klo 20.30 ja kulkee hautausmaan 
kautta ortodoksiselle kirkolle. Kirkolla 
iltarukous/akatistos luomakunnalle 
tuohusten loisteessa. sammuta sinäkin 
ja tule mukaan!
l su 1.4. klo 14 Pia skibdahl konsertoi. 
Ohjelmistossa mm. pyhiä lauluja varhais-
keskiajalta ja Hildegard Bingeniläiseltä. 
Ohjelma 5 € yhteisön hyväksi. 
l  Heinolan Moninaiset, kansainvälinen 
marttaryhmä, kokoontuu kerran kuussa 
naisyhteisön tiloissa. Tiedustelut yhtei-
sön toiminnanjohtaja.  
l  Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tilai-
suuksiin. su 17.5. naisyhteisön 15-vuotis-
juhlat, liturgia ja praasniekka. Arkkipiispa 
Leo saapuu yhteisön vieraaksi. Tieduste-
lut: yhteisön johtaja Maarit Kukkavaara, 
puh. 044 715 3879 tai naisyhteiso@
gmail.com.

PANIHIDA HEINOLAN   
TURMAPAIKALLA
Lahden seurakunta järjestää panihidan 
Heinolan bussiturman vuosipäivänä, 
Tuomaan tiistaina 17.4. klo 18 onnetto-

muuspaikan matkamiehenristillä. Ajo-
ohjeita saa tarvittaessa seurakunnasta. 
Tervetuloa!

KARJALAN SIVISTYSSEURAN   
HEIMOPÄIVÄT
Karjalan sivistysseuran heimopäivät 
pidetään Lahdessa 31.3.–1.4. Päivien 
tarkempi ohjelma ilmoitetaan kirkkojen 
ilmoitustauluilla helmikuusta alkaen.

VALAMON YSTÄVÄT
l 15.4. liturgian jälkeen kirkkokahvit. 
saamme vieraaksemme teatteriohjaaja 
Kalle Holmbergin, joka puhuu aiheesta 
”silmästä silmään”-vaellukseni ortodok-
sisuuteen.” 
l  6.5. liturgian jälkeen kirkkokahvit. 
Munkki Mikael puhuu Jeesuksen ruko-
uksesta. 
l su 20.5. teemme retken Järvenpään 
Jumalansynnyttäjän kazanilaisen 
ikonin kirkkoon. Lähdemme klo 8.45 
Harjukadulta kirkon edestä. Liturgian ja 
kirkkokahvien jälkeen tutustumme si-
beliuksen Ainolaan. Palaamme Lahteen 
klo 16 mennessä. Retken kustannukset 
ovat n. 30 € sisältäen sisäänpääsyn ja 
opastuksen Ainolassa. Matkalle voit 
ilmoittautua Pirjo Jussilalle, puh. 050 336 
0990 tai jollekin johtokunnan jäsenelle. 
Tervetuloa mukaan valamon ystävien 
toimintaan!

KONSERTTI
Tampereen, Hämeenlinnan ja Hyvinkään 
ortodoksisten kirkkojen kuorot pitävät 
yhteiskonsertin sunnuntaina 29.4. klo 
18 vanajan kirkossa, Hämeenlinnassa. 
TERvETULOA!

EKUMEENINEN TAPAHTUMA
Mäntsälän ev.lut. srk-keskuksessa 
ekumeeninen tapahtuma sunnuntaina 
20.5. klo 14 alkaen. Tilaisuudessa Lahden 
ort. srk:n ja Mäntsälän ev.lut. srk:n 
puheenvuorot, kirkkomusiikkia sekä or-
todoksista esineistöä esittelevä näyttely. 
TERvETULOA!

LASTEN- JA PERHELEIRI 
Lasten- ja perheleiri pidetään Mallin-
kaisten leirikeskuksessa Janakkalassa 
9.–12.7.

Lastenleiri on tarkoitettu seurakun-
nan 7–14-vuotiaille jäsenille. Isomman 
sisaruksen mukana myös eskari-ikäiset 
ovat tervetulleita! Leirin teemana kan-
sainvälisyys, joka näkyy myös ohjelmas-
sa. Hinta 40 € / osallistuja. sis. ohjelman, 
ruuat ja majoituksen.

Perheleirille, jota vietetään sa-

manaikaisesti, voi osallistua joko koko 
perheen voimin tai vaikkapa isovanhem-
pi tai kummi yhdessä lapsenlapsensa 
/ kummilapsensa kanssa. Perheleirille 
voi myös osallistua vain osaksi aikaa. 
Osa ohjelmasta on yhteistä lastenleirin 
kanssa. Leirin aikana aikuisilla on mah-
dollisuus keskusteluun papin kanssa. 
Leirimaksu määräytyy leirivuorokausien 
mukaan (10€/vrk). Alle kouluikäiset 
maksutta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
leireille 24.6. mennessä Minna Jokiselle, 
puh. 0206 100 454 tai minna.jokinen@
ort.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä 
ilmi leiriläisen nimi, lasten osalta ikä, 
mahdolliset allergiat, yhteystiedot 
(sähköpostiosoite tärkeä!) ja osallistuuko 
mahdollisesti vain osaan leiriä (perhelei-
ri). Leirikirje lähetetään viikon 26 lopussa 
sähköisesti (tarvittaessa postitse). 

NUORTEN KAJAKKIVAELLUS 
Nuorten kajakkivaellus 5.–7.6. reitillä 
Hämeenkoski – Mommilanjärvi. Mukaan 
otetaan 12 ilmoittautunutta. Ikäraja 
vaellukselle on 11 vuotta. Myös fyysinen 
kunto ja aiempi melontakokemus tulee 
ilmoittautumisen yhteydessä ottaa 
huomioon. vaelluksen hinta on 40 € / 
osallistuja. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Minna Jokiselle13.5. mennessä, puh. 
0206 100 454 tai minna.jokinen@ort.
fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
kertoa osallistujan nimi, ikä, yhteystiedot 
(myös sähköpostiosoite) sekä mahdol-
liset allergiat ja lääkitykset. Osallistujille 
lähetetään vaelluskirje viikolla 20. Terve-
tuloa mukaan seikkailuun!

HAETAAN OHJAAJIA LEIREILLE!
l  Lasten- ja perheleiri Mallinkaisten 
leirikeskuksessa Janakkalassa 9.–12.7.
l  Kristinoppileiri saloisten leirikeskuk-
sessa Janakkalassa 31.7.–9.8.

vapaamuotoisesta hakemuksesta 
tulee käydä ilmi hakijan nimi, henkilötie-
dot, yhteystiedot sekä ohjaajakokemus- 
ja koulutus. Hakemukset lähetetään 
31.5. mennessä sähköisesti:
l  lastenleirin osalta minna.jokinen@
ort.fi. Lisätiedot puh. 0206 100 454.
l  kristinoppileirin osalta satumaarit.
timonen@gmail.com. Lisätiedot puh. 
040 745 3517.

KOHOTTAKAA RIEMUHUUTO  
HERRALLE
venäläisten säveltäjien hartaita lauluja 
esittävät Petri Huttu, laulu, sakari Pulk-
kinen, laulu, Rauno Jussila, piano, palmu-
sunnuntaina 1.4. klo 18 Lahden Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, Harjukatu 5. 
vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Tervetuloa!
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	 	 KRIsTIINANKATU 7, 
53900 LAPPEENRANTA

LAPPEENRANNAN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
MAALIsKUU
Ke 21.3. klo 18  paastoliturgia
La 24.3. klo 18  juhlavigilia
su 25.3. klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen   
  Marian ilmestys
Pe 30.3. klo 18  paastoliturgia
La 31.3. klo 18  juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus

HUHTIKUU
su 1.4. klo 10  liturgia ja virpovitsojen siunaus,   
  palmusunnuntai
Ma 2.4. klo 18  paastoliturgia
Ke 4.4. klo 18  sairaanvoitelun sakramentti
To 5.4. klo 9  ehtoopalvelus ja liturgia
To 5.4. klo 18  kaksitoista evankeliumia Kristuksen   
  kärsimyksistä
Pe 6.4. klo 14  ehtoopalvelus ja hautakuvan esiin kanto
Pe 6.4. klo 18  aamupalvelus Kristuksen hautaamisen  
  muistoksi
La 7.4. klo 23.30  puoliyöpalvelus, ristisaatto,   
  aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen   
  ylösnouseminen, pääsiäinen
Ma 9.4. klo 10  liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ti 10.4. klo 9  liturgia ja ristisaatto
La 14.4. klo 18  vigilia
su 15.4. klo 10  liturgia, Tuomaan sunnuntai
Ti 17.4. klo 18  panihida Pallon hautausmaalla,   
  vainajien pääsiäinen, radonitsa
La 21.4. klo 18  vigilia
su 22.4. klo 10  slaavinkielinen liturgia, mirhantuojien   
  sunnuntai

TOUKOKUU
La 5.5. klo 18  vigilia
su 6.5. klo 10  liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai,   
  kansa laulaa
La 12.5. klo 10  liturgia
Ke 16.5. klo 18  juhlavigilia
To 17.5. klo 10  liturgia, Kristuksen taivaaseen   
  astuminen
su 20.5. klo 18  liturgia, pyhien isien sunnuntai
La 26.5. klo 15  panihida hautausmaalla, vainajien   
  yleinen muistelu, hautausmaajuhla
La 26.5. klo 18  juhlavigilia
su 27.5. klo 10  liturgia ja ehtoopalvelus kaksikielisenä,   
  helluntai

KEsÄKUU
La 2.6. klo 18  vigilia
su 3.6. klo 10  liturgia, kaikkien pyhien sunnuntai,   
  kansa laulaa
La 9.6. klo 10  liturgia
Ti 12.6. klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos   
  Arseni Konevitsalaiselle
La 16.6. klo 18  vigilia
su 17.6. klo 10  liturgia
La 30.6. klo 18  vigilia

БОГОСЛУЖЕНИЯ
покровСкая церкоь В ЛАППЕЭНРАНТА
МАРТ
Ср 21.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 24.3. в 18  праздничная всенощная
Вск 25.3. в 10  литургия, Благовещение Пресвятой   
  Богородицы
Пт 30.3. в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 31.3. в 18  праздничная всенощная и   
  освящение верб

АПРЕЛЬ
Вск 1.4. в 10  литургия и освящение верб, Вход   
  Господень в Иерусалим
Пн 2.4. в 18  литургия преждеосвященных даров
Ср 4.4. в 18  соборование
Чт 5.4. в 9  вечерня и литургия
Чт 5.4.  в 18  чтение 12-и Евангелий Страстей   
  Христа
Пт 6.4. в 14  вечерня и вынос Плащаницы
Пт 6.4. в 18  утреня, погребение Христа
Сб 7.4. в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня и  
  литургия, Светлое Воскресение   
  Христово, Пасха
Пн 9.4. в 10  литургия и крестный ход, Детская   
  Пасха
Вт 10.4. в 9  литургия и крестный ход
Сб 14.4. в 18  всенощная
Вск 15.4. в 10  литургия, Фомино воскресенье
Вт 17.4. в 18  панихида на старом кладбище в   
  Пальдо, Радоница
Сб 21.4. в 18  всенощная
Вск 22.4. в 10  литургия на церковно-славянском   
  языке, Неделя святых жен-мироносиц

МАЙ
Сб 5.5. в 18  всенощная
Вск 6.5. в 10  литургия, Неделя о самаряныне,   
  народ поет
Сб 12.5. в 10  литургия
Ср 16.5. в 18  праздничная всенощная
Чт 17.5. в 10  литургия, Вознесение Господне
Вск 20.5. в 10  литургия, Неделя святых отцов
Сб 26.5. в 15  панихида на кладбище, Родительская  
  суббота
Сб 26.5. в 18  праздничная всенощная
Вск 27.5. в 10  литургия и вечерня, Троица

ИЮНЬ
Сб 2.6. в 18  всенощная
Вск 3.6. в 10  литургия, Неделя всех святых,   
  народ поет
Сб 9.6. в 10  литургия
Вт 12.6. в 18  вечерня и акафист Преподобному   
  Арсению Коневскому
Сб 16.6. в 18  всенощная
Вск 17.6. в 10  литургия
Сб 30.6. в 18  всенощная

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
MAALIsKUU
Pe 23.3. klo 18  aamupalvelus ja akatistos   
  Jumalansynnyttäjälle
La 24.3. klo 18  juhlavigilia
su 25.3. klo 9.55  radioitava liturgia, Jumalansynnyttäjän  
  Neitseen Marian ilmestys
Ke 28.3. klo 18  paastoliturgia
La 31.3. klo 18  juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus

HUHTIKUU
su 1.4. klo 10  liturgia ja virpovitsojen siunaus,   
  palmusunnuntai
Ma 2.4. klo 18  paastoliturgia
Ke 4.4. klo 18  sairaanvoitelun sakramentti
To 5.4. klo 18  kaksitoista evankeliumia Kristuksen   
  kärsimyksistä
Pe 6.4. klo 14  ehtoopalvelus ja hautakuvan esiin kanto
Pe 6.4. klo 18  aamupalvelus Kristuksen hautaamisen  
  muistoksi
La 7.4. klo 9  ehtoopalvelus ja liturgia



15ANALOGI 2/2012

	 	
s

Toimintaa ja tapahtumiaLappeenranta

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, оворит 
порусски), 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
Apukanttori Tatiana Mäkelä, (puhuu myös venäjää, оворит 
порусски) puh. 0206 100 478, tatiana-suomi@mail.ru 
seurakuntamestari Kauko Pussinen, puh. 0206 100 476,   
kauko.pussinen@ort.fi
Imatran vahtimestari ja seurakunnan kirkkoleivänpaistaja   
Nadežda Ryyppö (puhuu myös venäjää, говорит порусски),   
puh. 0206 100 477
Kuntien päätoimiset uskonnonopettaja: Kirsi Rovio (puhuu myös 
venäjää, говорит порусски), puh. 050 367 5181,   
kirsi.rovio@elisanet.fi, ja
Sanna Salonen (puhuu myös venäjää, говорит порусски),   
puh. 050 337 9397,sanna.salonen@koulut.imatra.fi

La 7.4. klo 23.30  puoliyöpalvelus, ristisaatto,   
  aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen   
  ylösnouseminen, pääsiäinen
Ma 9.4. klo 10  liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ke 11.4. klo 9  liturgia ja ristisaatto
La 14.4. klo 18  vigilia
su 15.4. klo 10  slaavinkielinen liturgia, Tuomaan   
  sunnuntai
Ti 17.4. klo 10  liturgia ja panihida, vainajien   
  pääsiäinen, radonitsa
La 28.4. klo 18  vigilia
su 29.4. klo 10  liturgia, halvaantuneen sunnuntai

TOUKOKUU
Ti 8.5. klo 18  juhlavigilia
Ke 9.5. klo 10  vedenpyhitys ja liturgia, Kevät-Miikkula
La 12.5. klo 18  vigilia
su 13.5. klo 10  liturgia, sokeana syntyneen sunnuntai
Ke 16.5. klo 18  juhlavigilia
To 17.5. klo 10  liturgia, Kristuksen taivaaseen astuminen
La 19.5. klo 18  vigilia
su 20.5. klo 10  slaavinkielinen liturgia, pyhien isien   
  sunnuntai
La 26.5. klo 18  juhlavigilia
su 27.5. klo 10  liturgia ja ehtoopalvelus, helluntai

KEsÄKUU
La 2.6. klo 18  vigilia
su 3.6. klo 10  liturgia, kaikkien pyhien sunnuntai
La 9.6. klo 18  vigilia
su 10.6. klo 10  liturgia
La 23.6.  klo 18  vigilia
su 24.6. klo 10  slaavinkielinen liturgia
Ke 27.6. klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos Sergei ja   
  Herman Valamolaisille

никольСкая церковь В ИМАТРА
МАРТ
Пт 23.3. в 18  утреня и акафист Пресвятой   
  Богородице
Сб 24.3. в 18  праздничная всенощная
Вск 25.3. в 9.55  литургия, трансляция по радио,   
  Благовещение Пресвятой Богородицы
Ср 28.3.  в 18  литургия преждеосвященных даров
Сб 31.3. в 18  праздничная всенощная и   
  освящение верб

АПРЕЛЬ
Вск 1.4. в 10  литургия и освящение верб, Вход   
  Господень в Иерусалим
Пн 2.4. в 18  литургия преждеосвященных даров
Ср 4.4. в 18  соборование
Чт 5.4.  в 18  чтение 12-и Евангелий Страстей   
  Христа
Пт 6.4. в 14  вечерня и вынос Плащаницы
Пт 6.4. в 18  утреня, погребение Христа
Сб 7.4. в 9  вечерня и литургия
Сб 7.4. в 23.30  полунощница, крестный ход, утреня   
  и литургия, Светлое Воскресение   
  Христово, Пасха
Пн 9.4. в 10  литургия и крестный ход, Детская   
  Пасха
Ср 11.4. в 9  литургия и крестный ход
Сб 14.4. в 18  всенощная
Вск 15.4. в 10  литургия на церковно-славянском   
  языке, Фомино воскресенье
Вт 17.4. в 10  литургия и панихида, Радоница
Сб 28.4. в 18  всенощная
Вск 29.4. в 10  литургия, Неделя о расслабленном

МАЙ
Вт 8.5. в 18  праздничная всенощная
Ср 9.5. в 10  водосвятие и литургия, Весеняя Никола
Сб 12.5. в 18  всенощная
Вск 13.5. в 10  литургия, Неделя о слепом
Ср 16.5. в 18  праздничная всенощная
Чт 17.5. в 10  литургия, Вознесение Господне
Сб 19.5. в 18  всенощная
Вск 20.5. в 10  литургия на церковно-славянском языке,  
  Неделя святых отцов
Сб 26.5. в 18  праздничная всенощная
Вск 27.5. в 10  литургия и вечерня, Троица

ИЮНЬ
Сб 2.6. в 18  всенощная
Вск 3.6. в 10  литургия, Неделя всех святых
Сб 9.6. в 18  всенощная
Вск 10.6. в 10  литургия
Сб 23.6. в 18  всенощная
Вск 24.6. в 10  литургия на церковно-славянском языке
Ср 27.6. в 18  вечерня и акафист Преподобным   
  Сергию и Герману Валаамским

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
Pe 6.4. klo 10  kuninkaalliset hetket
su 13.5. klo 10  liturgia, sokeana syntyneen sunnuntai
La 23.6. klo 18  ehtoopalvelus
su 24.6. klo 10  liturgia ja vedenpyhitys, Johannes   
  Kastajan syntymä

PARIKKALAN KOITsANLAHdEN PIETARIN JA PAAVALIN 
TSASOUNA
Pe 29.6. klo 10  liturgia ja vedenpyhitys, apostolit   
  Pietari ja Paavali

JOUTsENON PULPIN KAPPELI
su 8.4. klo 15  pääsiäisen ehtoopalvelus
su 6.5. klo 10  liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai
La 26.5. klo 15  panihida hautausmaalla, vainajien   
  yleinen muistelu

Seurakunnan työntekijöiden lomat:
Jarmo Huttu 16.4.–3.5., Tatjana Mäkelä 28.5.–10.6., Timo Tynkkynen 
30.4.–10.5., Aarne ylä-Jussila 16.–29.4.
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sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 1.1.–29.2.2012

Seurakunta elää 
muutosvaiheessaKi

rk
ko
he
rr
al
ta

kaStetut
nekkula, Julius eelis Juhani
hulkkonen, Onni petteri
hallikainen, Milla alisa
kapiainen, pauliina irina
Yhteensä 4

ikuinen MuiStO
Mursinoff, antti aimo 45v.
koponen, ari Matti Juhani 70v.
kokko, erkki Olavi 72v.
Yhteensä 3

aViOLiittOOn VihittY
tribukh Sergey ja khardikova tatjana
Yhteensä 1

Seurakuntaan Muuttaneet
Lindgrén, nora Johanna
tanskanen, Joona Mitja Mikael
hilonen, anni elina
puurula, Ville Juhani

Ortodoksisen kirkon vah-
vuus piilee elävässä tra-
ditiossa, joka ammentaa 
sisältönsä kirkon muut-

tumattomasta opetuksesta ja kak-
situhatvuotisesta hengellisestä ko-
kemusmaailmasta. Kirkkovuosi 
huipentuu suurimman mysteerion, 
Kristuksen ylösnousemuksen, juh-
laan pyhänä pääsiäisenä. Tuolloin 
aika menettää merkityksensä ja tai-
vas ja maa ovat yhtä.

Ylösnoussut Kristus on meidän 
voimamme ja elämämme. Ilo ylös-
nousemuksen tähden on aiheellista 
ja tarpeellista meille kaikille, ja 
tuon vapautuksen voimme tavoit-
taa juuri pääsiäisyön ja koko juhla-
kauden jumalanpalveluksista.

Kahden ja puolen vuosisadan 
aikana on Lappeenrannan seura-
kunta julistanut jäsenilleen ja ym-
päristöönsä ortodoksisen pääsiäi-
sen sanomaa lukuisien sukupolvien 

aikana, ja sama jatkuu nyt ja myös 
meidän jälkeemme.

Seurakunnassamme on havait-
tavissa myös muutoksen aikakau-
den merkkejä. Voimme todeta, että 
lyhyessä ajassa seurakunnan väki-
luku on käytännössä kaksinker-
taistunut, mikä antaa voimaa pie-
neen yhteisöön. Olemme voineet 
vastaanottaa paljon uusia ihmisiä, 
ja seurakunnan ikärakenne on nuo-
rentunut.

Vastuu seurakunnasta ja sen 
elämästä on siirtymässä uusille su-
kupolville, mikä on luonnollista ke-
hitystä. Samalla tämä on kuitenkin 
meille haaste: millä tavoin osaam-
me ylläpitää seurakunnassa elänei-
tä arvokkaita perinteitä, kun yhä 
harvemmassa ovat ne henkilöt, jot-
ka ovat vuosikymmenien aikana ol-
leet perinteenkantajina jumalan-
palveluksissa ja muissa seurakun-
nallisissa toiminnoissa?

Vastaus piilee yksinkertaisuu-
dessaan meissä kaikissa itsessäm-
me. Nykysukupolvella on mahdolli-
suus kasvaa uusiksi perinteen yllä-
pitäjiksi ja tradition siirtäjiksi. 
Apuna tässä on seurakunnan juma-
lanpalveluselämän monipuolisuus 
ja rikkaus sekä lukuisat tapahtu-
mat ja toiminnot, jotka välittävät 
jatkuvasti kirkollista opetusta ja 
kasvatusta.

Tradition myönteisenä tehtä-
vänä on toimia suunnan näyttäjänä 
ja kantavana voimana seurakun-
nassa. Tässä on meille kaikille kut-
su olla vastuunkantajana omassa 
kotiseurakunnassa ja tutustua sen 
hengelliseen perintöön ja olla jat-
kumona edellisille sukupolville, 
jotka rakkaudesta Kristukseen ja 
hänen pyhään kirkkoonsa ovat säi-
lyttäneet meille tämän suurenmoi-
sen aarteen!

Valoisaa Kristuksen ylösnou-
semuksen juhlaa kaikille seurakun-
talaisillemme ja seurakuntamme 
ystäville!

Kristus nousi kuolleista – toti-
sesti nousi! 

Христос воскресе – воистину 
воскресе!

n   Isä Timo Tynkkynen

Mahonen, Sami Marko Olavi
andrianova, Liudmila
Yhteensä 6

SeurakunnaSta Muuttaneet
Fritz, Caius Filemon Gabriel
Braam, niko Johannes
Georgiadis, Christian Giorgos
pyy, Lauri Markus Juhani
Mantsinen, heikki tapio
Yhteensä 5

kirkOOn LiittYneet
Voloshina, natalia
Chumachenko, Yury
Chumachenko, Lyudmyla
Mandryk, Viktoriya
Yhteensä 4

kirkOSta erOnneet
Yhteensä 3

1. TOIMINTAPIIRIT
seurakunnan toimintapiirit on tarkoi-
tettu kaikille aiheista ja toiminnoista 
kiinnostuneille. Toimintapiirien kautta 
voit helposti tutustua uusiin ihmisiin, 
syventää omaa kirkollista tuntemustasi 
ja kasvaa Kirkon jäsenenä. seurakun-
nalla on tarjottavana paljon erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia. 

yksittäisistä tapahtumista ja tilai-
suuksista ilmoitetaan kerran viikossa 
kirkollisissa ilmoituksissa keskiviikkoisin 
kaupunkilehti vartissa ja sanomalehti 
Uutisvuoksessa perjantaisin. Katso 
myös seurakunnan internet-sivuilta 
www.ort.fi/lappeenranta. Tervetuloa 
mukaan! Muutokset mahdollisia!

LAPPEENRANTA

TIISTAISEURA
Lappeenrannan Tiistaiseura kokoon-
tuu tiistaisin kello 14 Linnoituksen 
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seurakuntasalilla. Kokoontumisien 
lisäksi järjestämme retkiä ja osallistum-
me erilaisiin kirkollisiin tapahtumiin. 
Tervetuloa tutustumaan tiistaiseura-
työn kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään.
Ohjelma:
l  31.3. pääsiäismyyjäiset
l  17.4. Ajatuksia kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta, isä Timo Tynkkynen
l  8.5. Ajatuksia kauneudesta
l  22.5. tiistaiseurojen yhteiset päättä-
jäiset Imatralla 

POKROVAN PÄIVÄPIIRI
yhteisöllistä toimintaa aikuisväestölle. 
Kokoontumiset linnoituksen seura-
kuntatalolla maanantaisin kello 13. 
Tilaisuudessa pieni tarjoilu ja muuta 
ohjelmaa. Kutsumme tilaisuuksiin myös 
vierailijoita. seuraa kirkollisia ilmoituk-
sia. Päiväpiirin organisoi diakoniatoimi-
kunta. Tervetuloa virkistäytymään!
l  Kokoontumiset: ma 16.4. ja ma 14.5.

ORTODOKSIAPIIRI
Ortodoksiapiirin avulla voit oppia 
tuntemaan ortodoksisuuden rikasta 
hengellistä perintöä. Keskusteluillat 
ovat avoimia kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille. Kokoontumiset 
maanantaisin klo 18 Lappeenrannan 
seurakuntasalilla. 
l  7.5. Kirkollisten tapojen sisältö ja 
merkitys
l  23.5. Ortodoksisuus ja islam

VALAMON YSTÄVÄT
Kokoontumiset:
l  La 28.4. klo 16 Imatran seurakuntasa-
lilla. Alustajana Kari Terho aiheesta 
Toukokuussa matka Tampereelle. Ilmoi-
tus vartissa ja Uutisvuoksessa. 

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!
l  3.4. suuri tiistai, 10. 4. pääsiäisviikko, 
ei harjoituksia, 17.4. kanttori lomalla, 
24.4. kanttori lomalla, 1.5. vappu ja 
kanttori lomalla, 8.5. klo 17.30 kuoro-
koulu, 15.5. klo 17.30 kuorokoulu, ma 
21.5. klo 18 kuoron työkauden päättä-
jäiset Imatran srk-salilla. 

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA  
LAPPEENRANNASSA
Богослужения на церковно-славянс-
ком языке и русскоязычный хор

В каждое четвертое воскресенье месяца 
в Покровском храме совершается 
божественная литургия на церковно-
славянском языке с участием русско-
язычного хора. См! расписание бого-
служений. Руководитель хора: Татьяна 
Мякеля, тел. 0206 100 478

церковный хор
Узнать о репетиции хора по телефону: 
Татьяна Мякеля, тел. 0206 100 478. Репе-
тиции по средам в 19.

IMATRA

TIISTAISEURA
Imatran Tiistaiseura kokoontuu tiistaisin 
kello 14 seurakuntatalolla. Kokoon-
numme säännöllisesti seurakuntasalilla, 
järjestämme retkiä ja osallistumme eri-
laisiin kirkollisiin tapahtumiin. Tervetu-
loa tutustumaan tiistaiseuratyön kautta 
oman kirkon rikkaaseen hengelliseen 
elämään. 
Kokoontumiset:
l  31.3. pääsiäismyyjäiset Imatra (Lasa-
ruksen lauantai)
l  suurella viikolla ja pääsiäisenä osallis-
tumme jumalanpalveluksiin
l  17.4. klo 10 osallistumme vainajien 
pääsiäisen liturgiaan
l  8.5. klo 14 Tiistaiseura
l  22.5. klo 14 Tiistaiseuran työkauden 
päättäjäiset
Lisäksi järjestämme talkoita ja mahdolli-
sen ulkoilupäivän.

HENGEN JYVIÄ
Keskustelupiiri ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille
Piirin avulla voit oppia tuntemaan 
ortodoksisuuden rikasta hengellistä 
perintöä. Keskusteluillat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin kello 18 Imatran seura-
kuntasalilla:
l  2.5. Kirkollisten tapojen sisältö ja 
merkitys
l  21.5. Ortodoksisuus ja islam

KIRKKOKUORO
Kirkkomusiikista kiinnostuneet, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä kanttoriin ja tulkaa 
mukaan! Tiedustelut, kanttori Jarmo 
Huttu, puh. 0206 100 475. Harjoitukset 
maanantai-iltaisin klo 18.30 Imatralla, 
seuraa myös kirkollisia ilmoituksia. 
l  2.4. suuri maanantai, ei harjoituksia, 
9. 4. toinen pääsiäispäivä, 16.4. kanttori 
lomalla, 23.4. kanttori lomalla, 30.4. 
vappuaatto ja kanttori lomalla, 7.5. klo 
17.30 kuorokoulu ja -harjoitus klo 18.30, 
14.5. klo 17.30 kuorokoulu ja -harjoitus 
klo 18.30, 21.5. klo 18 kuoron työkau-

den päättäjäiset Imatran srk-salilla.

VENÄJÄNKIELISTÄ TOIMINTAA  
IMATRALLA – мероприятия на 
русском языке в иматра
Богослужения на церковно-славянс-
ком языке и духовные беседы
В каждое третье воскресенье месяца в 
Никольском храме совершается божес-
твенная литургия на церковно-славян-
ском языке с участием русскоязычного 
хора. После службы чаепитие в приходс-
ком зале. Смотрите расписание богослу-
жений! Читайте больше в объявлениях 
прихода по пт в газете Uutisvuoksi и на 
сайте www.ort.fi/lappeenranta.
русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на церков-
но-славянском языке. Прилашаем новых 
певцев! Руководитель хора: Татьяна 
Мякеля, тел. 0206 100 478. Репетиции по 
понедельникам в 17 в приходском доме.

SIMPELEEN-PARIKKALAN   
TIISTAISEURA
Kokoontuminen seuran jäsenten 
kodeissa. Tarkemmat kokoontumispai-
kat ja aiheet ilmoitetaan Parikkalan-
Rautjärven sanomissa. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin klo 18: 11.4., 9.5. ja 30.5.

2. sEURAKUNNALLIsTA 
TOIMINTAA LAPsILLE JA 
NUORILLE

ORTODOKSISET LASTENKERHOT
Ortodoksiset lastenkerhot toimivat 
sekä Lappeenrannassa että Imatralla. 
Kerhoissa lapset tutustuvat oman orto-
doksisen uskonsa perinteeseen. Kerhon 
ohjelmaan kuuluu pieni opetustuokio, 
askartelua, kokkausta, leikkejä, pelejä, 
kilpailuja, laulua, nukketeatteria ym. 

LAPPEENRANTA
Lastenkerho
Kerho kokoontuu torstaisin klo 17.30–
19.00 Lappeenrannan seurakuntasalilla 
(Kristiinankatu 7). Kokoontumiset 19.4. 
ja 3.5.
Koululaisten askartelukerho
Koululaisten askartelukerho kokoontuu 
noin joka toinen torstai klo 17.30–19.00 
Lappeenrannan seurakuntasalilla. 
Opetustuokion jälkeen kerhossa teh-
dään alakoululaisille sopivan vaativia 
askartelutöitä eri materiaaleista. Kerho 
kokoontuu 19.4. ja 3.5.
приходская школа для детей на 
русском языке
По средам в 16.30 основы православия, 
в 17 основы музыкальной грамоты 
(детский хор) и в 18 рукоделие.
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sUvANTOKATU 10 A,
33100 TAMPERE

TAMPEREEN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset

IMATRA
Pikku-Miikkulan lastenkerho 
Kerho kokoontuu noin joka toinen 
keskiviikko klo 17.30–19.00 Imatran 
seurakuntasalilla (vuoksenniskantie 3). 
Kokoontumiset 18.4. ja 2.5.
приходская школа для детей на 
русском языке
По вторникам в 17 кружок рисо-
вания, в 18 основы православия, в 
18.30 основы музыкальной грамоты 
(детский хор).

MUU TOIMINTA
LAPsILLE JA NUORILLE
Ma 9.4. klo 10–13 lasten pääsiäi-
nen sekä Imatralla että Lappeen-
rannassa. Liturgia kirkossa klo 10, 
minkä jälkeen on tarjoilua ja ohjelmaa 
seurakuntasalilla. Kaikki voivat käydä 
soittamassa kirkonkelloja pääsiäisen 
kunniaksi!
La 19.5. lasten kevätretki Helsinkiin. 
Lähtö on Imatralta (P. Nikolaoksen 
kirkko) klo 8.00, Joutsenosta (linja-au-
toasema) klo 8.30 ja Lappeenrannasta 
(Pokrovan kirkko) klo 9.00. vierailemme 
Merimaailma sealifen akvaariossa sekä 
Tikkurilan ortodoksisessa kirkossa. 

Matkan hinta on 10 €, joka sisältää 
kuljetuksen ja pääsylipun sealifeen. 
Bussi on täynnä. 
Lasten ja nuorten kesäleiri Rautjär-
ven Viimolassa 18.–21.6. Leirin hinta 
on 40 €, joka sisältää majoituksen, 
ateriat ja kuljetukset. Ilmoittautumi-
nen puhelimitse tai sähköpostilla isä 
Aarnelle (puh. 0206 100 474, aarne.
yla-jussila@ort.fi). 

3. TAPAHTUMIA  
SEURAKUNNASSA
Pääsiäisherkkujen myyjäiset Imat-
ralla ja Lappeenrannassa Lasaruk-
sen lauantaina 31.3.
Myyjäisissä tarjolla herkullista pashaa, 
kulitsaa, suolaisia ja makeita leivonnai-
sia, virpovitsoja yms.
l  Lappeenrannan myyjäistapahtu-
ma linnoituksen srk-talolla klo 10–14.
l  Imatran myyjäistapahtuma srk-
talolla klo 11–13.
Pääsiäisyön ateriat
Molemmissa seurakuntasaleissamme 
tarjotaan pääsiäisyön jumalanpalve-
luksen jälkeen yhteinen juhla-ateria 
jälkiruokineen. Aterian omakustannus-
hinta on 8 € aikuisilta ja 4 € lapsilta.

Vainajien pääsiäisen tilaisuudet 17.4.
ylösnousemisen juhla koskettaa koko 
luomakuntaa, ja Tuomaan tiistaina 
17.4. muistellaan erityisesti vainajia 
pääsiäisen valossa. Aamulla klo 10 
toimitetaan Imatran kirkossa liturgia ja 
yleinen panihida sekä siunataan palve-
lukseen tuodut muistoruuat. Illalla klo 
18 toimitetaan panihida seurakunnan 
vanhimmalla hautausmaalla Lappeen-
rannan Pallossa.
Hautausmaajuhla 26.5.
Helluntain aattona järjestetään 
vainajien yleisen muistelupäivän 
hautausmaajuhla Lappeenrannan 
hautausmaalla kello 15. Aluksi yleinen 
panihida, jonka jälkeen pyynnöstä 
toimitetaan litanioita yksittäisillä hau-
doilla. Kahvitarjoilu!
Kesätyöpaikkoja tarjolla
seurakunta tarjoaa muutamia kesä-
työpaikkoja molemmissa kirkoissam-
me Imatralla ja Lappeenrannassa. 
Tehtävänä on toimia kirkon oppaa-
na kesäkaudella. vapaamuotoiset 
kirjalliset hakemukset 1.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon sähköpostilla 
lappeenranta@ort.fi. Lappeenrannan 
kirkkoa pidetään avoinna kesällä 2012 
ti–su 12.6.–26.8. kello 11–15 ja Imatran 
kirkkoa ti–su 19.6.–26.8. kello 10–14.

TAMPEREEN KIRKKO
MAALIsKUU
La 31.3.  klo 18  vigilia,  
 virpovitsojen siunaus

HUHTIKUU
su 1.4.  klo 10  liturgia,  
 palmusunnuntai
Suuri viikko
Ma 2.4.  klo 16  katumuksen  
 sakramentti
 klo 18  aamupalvelus
Ti 3.4.  klo 16  katumuksen  
 sakramentti
 klo 18  aamupalvelus
Ke 4.4.  klo 16  katumuksen  
 sakramentti
 klo 18  aamupalvelus
To 5.4.  klo 10  suuren torstain  
 liturgia
 klo 18  aamupalvelus  
 ja kaksitoista  
 evankeliumijaksoa
Pe 6.4.  klo 14  suuren  
 perjantain ehtoopalvelus
 klo 18  aamupalvelus,  
 Kristuksen hautaus
La 7.4.  klo 10  liturgia
 klo 23.30  puoliyöpalvelus
 klo 24 ristisaatto,  
 aamupalvelus ja liturgia

Ma 9.4.  klo 10  liturgia ja  
 ristisaatto
Ke 11.4.  klo 9  liturgia ja  
 ristisaatto
La 14.4.  klo 18  vigilia
su 15.4.  klo 10  liturgia
 klo 16  ehtoopalvelus  
 (romania)
La 21.4.  klo 18  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia 
La 28.4.  klo 18  vigilia
su 29.4.  klo 10  liturgia (slaavi)

TOUKOKUU
To 3.5.  klo 17  Jeesus-rukous  
 (krypta)
La 5.5.  klo 18  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia
To 10.5.  klo 17  Jeesus-rukous  
 (krypta)
La 12.5.  klo 18  vigilia
su 13.5.  klo 10  liturgia
Herran taivaaseen astuminen,  
helatorstai
Ke 16.5.  klo 18  vigilia
To 17.5.  klo 10  liturgia
La 19.5.  klo 18  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia
To 24.5.  klo 18  sairaanvoitelu
Pyhän Kolminaisuuden päivä,  
helluntai

La 26.5.  klo 18  vigilia
su 27.5.  klo 10  liturgia  
 (suomi / slaavi)
Pyhän Hengen päivä
Ma 28.5.  klo 10  liturgia
To 31.5.  klo 17  Jeesus-rukous  
 (krypta)

KEsÄKUU
La 2.6.  klo 18  vigilia
su 3.6.  klo 10  liturgia
Ke 6.6.  klo 9  liturgia
La 9.6.  klo 10  liturgia  
 (romania)
La 9.6.  klo 18  vigilia
su 10.6.  klo 10  liturgia

PORIN KIRKKO
To 29.3.  klo 18  praavilo  
 (iltarukous)
La 31.3.  klo 18  ehtoopalvelus,  
 virpovitsojen siunaus
Pe 6.4.  klo 14  ehtoopalvelus
 klo 18  aamupalvelus,  
 Kristuksen hautaus
La 7.4.  klo 23.30  puoliyö- 
 palvelus
 klo 24  ristisaatto,  
 aamupalvelus ja liturgia
Ti 10.4.  klo 9  liturgia ja  
 ristisaatto

Ki
rk
ko
he
rr
al
ta



19ANALOGI 2/2012

s

To 19.4.  klo 18  praavilo
La 28.4.  klo 18  vigilia
su 29.4.  klo 10  liturgia
su 13.5.  klo 10  liturgia
To 24.5.  klo 18  praavilo
Pyhän Kolminaisuuden päivä,  
helluntai
La 26.5.  klo 18  vigilia
su 27.5.  klo 10  liturgia
su 10.6.  klo 10  liturgia

KOLHON KIRKKO
su 22.4.  klo 10  liturgia
su 27.5.  klo 10  liturgia,  
 helluntai

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Ma 9.4.  klo 10  liturgia
su 6.5.  klo 10  liturgia

Muualla seurakunnan alueella:
KALLIOsALMI, salmenkalliontie 86, 
Tampere
La 26.5.  klo 11  vedenpyhitys,  
 kesäkauden avajaiset

AKAA, Akaan ev.lut. srk-talo,  
sontulantie 1, Toijala
To 29.3.  virpovitsojen siunaus  
 kouluilla

su 1.4.  klo 10  liturgia
su 3.6.  klo 10  liturgia

JÄMsÄ, Jämsän seurakuntakeskus, 
Koskentie 30, Jämsä
su 15.4.  klo 10  liturgia
su 13.5.  klo 10 liturgia

sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 25.12.2011–29.2.2012

kaStetut
haapasalo ella eeva andrea
hattunen Veera
kuivasniemi
Jani Jonny Juhani
Mäkelä panu topias
nurmi peetu eemeli
Valli Jalmari 
poikia 4, tyttöjä 2,
yhteensä 6

ikuinen MuiStO
ahonen Lyydia 82 v.
andrejev Vera 83 v.
Johansson ekaterina 81 v.
koivisto Matti albertti 70 v.
Larjosalo Mikko tapani 43 v.

Malanin nikolai 87 v.
Mäkinen Milja 70 v. 
naakka kari pekka Juhani 67 v.
Miehiä 4, naisia 4, yhteensä 8

terVetuLOa Seurakuntaan
andriyashina anna
andriyashina ksenia
andriyashina Sofia
Dantchev hristo Mihailov
elo Linda kriska
häkkinen Markus Ville
häkkinen Ville pertti
Järvelä tetiana
kinnunen Maria
kiviniemi anne-Maarit
koistinen Jouni kalervo

kokkonen Outi pauliina
kompaneitsev tauno Vitali
Linnavuori aleksey
Linnavuori alisa
Linnavuori Svetlana
negrova kateryna
rintasalo hanna katariina
Saatsi tero Sakari
Siotkas Sclivagnotis Yannes 
Christian
Sulmio petri nikolai
udalova anastasiya
Vimpari Saara Liisa 
Yalovaya Mayya
Ylinampa Juho tapio
Miehiä 10, naisia 15
yhteensä 25

HÄMEENKyRÖ
Kyröskosken seurakuntatalo,  
Kirkkokatu 3, Kyröskoski
su 29.4.  klo 10  liturgia 

Olemme kirkon jumalanpal-
veluselämässä siirtymässä 
suuren paaston ajasta suu-
ren viikon aikaan. Siltana 

näiden välillä on kaksi päivää: Lasa-
ruksen lauantai ja palmusunnuntai. 
Ne liittyvät tärkeällä tavalla yhteen. 
Niillä on myös yhteinen juhlaveisu, 
joka alkaa sanoilla: ”Vahvistaaksesi 
uskoa yleiseen ylösnousemukseen si-
nä, oi Kristus, Jumala, kärsimyksiesi 
edellä herätit kuolleista Lasaruksen.” 

Kirkon veisussa asia siis ymmär-
retään niin, että Jeesus herättäes-
sään Lasaruksen kuolleista halusi sa-
malla opettaa ja vahvistaa uskoa; en-
sin tietysti opetuslasten uskoa, mutta 
nyt myös meidän uskoamme. Todis-
taakseen, että kuolema ei ole elämän 
loppu, Jeesus herätti Lasaruksen.

Kuten Jeesus, kirkko käyttää sa-
maa ilmausta puhuessaan vainajista; 
he ovat nukkuneet kuolonuneen. Ta-
pahtumat Lasaruksen haudalla anta-

Uskomme vahvistukseksi
vat ymmärtää, että huolimatta siitä, 
että meidän näkyvä ruumiimme al-
kaa haista ja hajota, me nousemme 
haudasta, kun Jeesus kutsuu.

Me tarvitsemme jatkuvaa vah-
vistusta uskoaksemme yleiseen ylös-
nousemukseen. Meidän horjuva ajat-
telumme tarvitsee jatkuvasti tuek-
seen kertomuksen Lasaruksesta tai 
kuolonuneen nukkuneesta Jairuksen 
tyttärestä, jonka Jeesus myös herätti 
kuolleista. Evankeliumitekstin lisäk-
si kirkolla on käytössään myös muita 
opettamisen tapoja. 

Monissa kirkoissa vainajien 
muistelupöydän keskellä on pieni ra-
sia, joka on peitetty ristikannella. Sii-
nä meillä on pienoiskoossa hauta-
kammio, jonka ovi on suljettu. Kun 
nostamme kannen pois, löydämme 
rasiasta vehnänjyviä. 

Miten kauniisti jyvä kertookaan 
meille saman kristillisen totuuden, 
minkä evankeliumiteksti Lasaruk-

sesta! Jyvä näyttää kuolleelta ja elot-
tomalta, se on ehkä ollut jo monta 
ajastaikaa kammiossaan, mutta kun 
kylväjä kutsuu sitä, se puhkeaa uu-
delleen elämään. 

On myös vanha legenda, joka 
kertoo Maria Magdalenan ojenta-
neen punaiseksi värjätyn pääsiäis-
munan keisari Tiberiukselle sanoen: 
”Katso, tämä muna on nyt kuollut, 
mutta sen sisällä on elämä.” Kanan-
munakin kertoo siitä, että kuoleman 
kuoren taakse kätkeytyy elämä. 

Suomen kevään airut, pajunok-
sa, josta kirkon siunauksen jälkeen 
tulee virpomavitsa, myös välittää 
meille viestin iankaikkisesta elämäs-
tä. Taitamme pajunoksia esikuva-
namme kansa, joka keväisten palmu-
jen lehvillä osoitti kunnioitusta Jee-
sukselle hänen ratsastaessaan aasin 
varsan selässä Jerusalemiin. 

Juhlaveisun loppu ilmaisee vir-
povitsojen tarkoituksen sanoilla: 
”Sen tähden mekin lapsukaisten ta-
voin kantaen voiton merkkejä huu-
damme sinulle, kuoleman voittajalle: 
Hoosianna korkeuksissa, siunattu 
olet sinä, joka tulet Herran nimeen.”

Kristus nousi kuolleista – toti-
sesti nousi!

n   Isä Markku Toivanen
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Toimintaa lapsille ja nuorille
LASTENKERHO / PERHEKERHO
Tampereen lastenkerho/perhekerho 
kokoontuu joka toinen maanantai 
Nikolaintalon kerhohuoneessa klo 
17.30–18.30. Lapsilla olisi hyvä olla 
mukana tossut tai tarrasukat. Lattiat 
ovat liukkaat.

Kerhon ns. punaisena lankana on 
oma kirkko ja ortodoksisuus kaikessa 
laajuudessaan. Myös pienimuotoinen 
askartelu ja leikki kuuluvat kerhoon. 
Osallistumme joskus yhdessä myös 
jumalanpalveluksiin.

Kevään 2012 lastenkerhon/per-
hekerhon kerhopäivät: 26.3., 9.4. (2. 
pääsiäispäivä), 23.4., 7.5., 21.5. ja la 
26.5. päättäjäiset Kalliosalmessa.

Tervetuloa alle kouluikäiset lapset 
vanhempineen, isovanhempineen ja 
kummeineen! Kerhoa ohjaavat Nina 
suominen ja Nemanja Balcin.
VIIALAN LASTENKERHO
Hirvialhon koulun kotitalousluokassa, 
os. Hirvialhonkatu 24, parittomina kes-
kiviikkoina klo 17.30–19.00. Ohjaajana 

KALLIOSALMEN VEDENPYHITYS
Kalliosalmen kesäkausi käynnistyy ve-
denpyhitysjuhlalla la 26.5. klo 11. Toimi-
tuksen jälkeen nautitaan kirkkokahvit 
Kalliosalmen pihapiirissä. Tervetuloa!

KESÄSAUNAT KALLIOSALMESSA
Kalliosalmessa saunotaan keskiviik-

Maria Kasdaglis, puh. 040 590 3258. 
seuraavat kokoontumiset ke 28.3.(vir-
povitsojen askartelu), ke 11.4. (aiheena 
pääsiäinen), ke 25.4., ke 9.5. (äitienpäi-
vän lahjan askartelu), ke 23.5. kerhon 
päättäjäiset!
PORIN NUORTENKERHO
Porin kirkon Teologisalissa, os. Maan-
tiekatu 46, kello 17.30–19.00. seuraa-
vat kokoontumiset torstaina 15.3., 
tiistaina 3.4. (suuri tiistai, pääsiäismu-
nien askartelu), torstaina 26.4., tiistaina 
10.4. (koululaisliturgia klo 9 alkaen), 
torstaina 3.5. (äitienpäivän lahjan 
askartelu) sekä keskiviikkona 23.5. 
Ohjaajana toimii Karoliina schauman, 
puh. 040 582 4854 ja seurakunnan 
nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin.
PONOMARIKERHO
Tampereen kirkko tarvitsee alttaripal-
velijoita lauantaivigilioihin. Ilmoit-
tautuminen nuorisotoimenohjaajalle 
Nemanja Balcinille tai vahtimestarille 
Mika Kangasaholle.
LITURGIAKERHO
Kerho kokoontuu Nikolaintalon kerho-
huoneessa liturgian aikana. Ohjaajat 

tuovat lapset kirkkoon vanhempien 
luo uskontunnustuksen aikana noin 
klo 10.45. Kerhoon ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua. seuraavat kerhopäivät 
ovat: su 4.3., su 1.4. palmusunnuntai, 
la 7.4. suuri lauantai, su 15.4., su 22.4., 
su 29.4. ja su 6.5. (HUOM! Kerhon 
ajankohdat saattavat vaihtua, joten 
vanhempien on aina hyvä tarkistaa 
ohjaajilta, onko kerhoa: sanna Perälä, 
puh. 040 736 9450.) Lapset, tervetuloa 
kerhoon! T: sanna ja saija
KESÄLEIRI 8–14-VUOTIAILLE 
Hervannan Kalliosalmessa 3.–7. kesä-
kuuta 2012. Juokseminen, leikkimi-
nen, uiminen ja syöminen kuuluvat 
lastenleirin perusoloihin, ja niitä 
saakin tehdä siellä niin paljon kun vain 
jaksaa. Leirillä tapaa uusia kavereita, 
oppii perusrukouksia ja kirkkoveisu-
ja. Keskiviikkona 6.6. osallistumme 
liturgiaan Tampereen kirkossa. Leirin 
hinta on 25 € / leiriläinen (sisaruksilta 
22 €). Ilmoittautumiset 10.5. mennessä 
nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balci-
nille, puh. 0206 100 366 tai nemanja.
balcin@ort.fi.

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere, on avoinna ti–pe klo 9–13, puh. 
0206 100 355, fax 0206 100 356. Kesäaikana avoinna 1.6.–31.8. ti–pe klo 9–12.
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,  puh. 0206 100 357, 050 557 0050.
II pappi Heikki Honkamäki on toimivapaalla 31.5.2012 saakka.
Pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137.
Papiston apuna pastori Mikael Punnala,  mikael.punnala@gmail.com , puh. 050 524 2641.
Kanttori Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi,  puh. 0206 100 358, 050 557 0051. 
Kirkkoherran ja kanttorin säännöllisiä vapaapäiviä ovat maanantai ja tiistai, ellei toisin ole ilmoitettu. 
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 Anni Roihuvuo, anni.roihuvuo@ort.fi,  puh. 0206 100 361, 050 557 0053.
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi, puh. 0206 100 366, 040 178 1633.
Vahtimestari Mika Kangasaho, mika.kangasaho@ort.fi,  puh. 0206 100 360, 050 557 0054.
diakoniatyön yhteyshenkilöt Tampereella: diakoniatoimikunnan vpj. Kaisa Hakkola, puh. 050 517 
9883, Diakoni Harri Kahila, puh. 045 130 7623
diakoniatyön yhteyshenkilö Porissa: Pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137

koisin läpi kesän. Ensimmäisen kerran 
saunomaan pääsee ke 30.5. silloin kun 
vastuuvuorossa on jokin seurakunnan 
toimintapiireistä, tarjolla on saunan 
lisäksi syötävää (5 € / hlö). Muulloin 
saunojat ovat liikkeellä omin eväin tai 
tuovat syötävää nyyttäriperiaatteel-
la. sauna on lämpimänä klo 14–20. 
Tervetuloa saunomaan ja viettämään 
kauniita kesäpäiviä!

OHJAAJAKSI PERHEKERHOON
Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
lastenkerho/perhekerho hakee virkeätä 
ohjaajaa. Pidäthän ihmisistä ja sitoudut 
vähintään vuodeksi toimintaan. Kerho 
toimii joka toinen maanantai Nikolain-
talon kerhohuoneessa. yhteydenotot: 
Nemanja Balcin, puh. 0206 100 366 tai 
nemanja.balcin@ort.fi, Nina suomi-
nen, puh. 0500 915 807 tai valkosipuli@
hotmail.com.

USKON KUVIA – SIELUN MAISEMIA 
Elokuvaleiri Ilkossa 25.–27.5.
Kokoonnumme viikonlopuksi Kanga-
salle kurssikeskus Ilkkoon katsomaan 
kaksi uskonnollista elokuvaa sekä 
vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia 
keskustellen. Keskustelujen lisäksi mah-
dollisuus saunomiseen sekä yhteinen 
helluntain liturgia Ilkossa.
Leiri toteutetaan kirkkoherra Markku 
Toivasen 60-vuotislahjakeräyksen 
turvin. 
Omavastuu 25 € / hlö, ilmoittautumiset 
30.4. mennessä: heikki.kovalainen@
uta.fi
lisätietoa: http://treool.blogspot.com.
OOL:n Tampereen jaosto toivottaa 
kaikenikäiset tervetulleeksi yhteiseen 
tapahtumaan!

NOKIAN TIISTAISEURA
Kokoonnumme edelleen kello 18:
l 26.4. Heikki Häyhtiö, puh. 040 732 0654,
l  24.5. vappu Ella, puh. 045 120 9641.

Pyhäköt ja toimitilat:
Tampereen kirkko, puh. 0206 100 365, isännöitsijä Heikki Häyhtiö, vahtimestari Mika Kangasaho,
mika.kangasaho@ort.fi, puh. 0206 100 360, on avoinna palvelusten yhteydessä sekä toukokuussa 
ma–pe klo 10–16 että kesä-elokuussa ma–la klo 10–16, su 12–16
Kolho, isännöitsijä Toivo Nikoskinen, puh. 050 431 6431
Pori, isännöitsijä pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137
Valkeakoski, isännöitsijä yrjö Kerisalo, puh. 0400 924 124
Kalliosalmen kesähuvila, isännöitsijä vera schutskoff-Ahokainen, puh. 040 750 9310
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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.
Tiistaiseurassa on nyt ennätysmäärä jäseniä eli 76 henkeä. Tiis-
taiseura täyttää tänä syksynä 50 vuotta. Tiistaiseura kokoontuu 
pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 18. Aluksi on rukoushetki. 
Jokaisessa illassa on tarjolla myös maittava kahvipöytä sekä 
piristykseksi miniarpajaiset. Tiistaiseura kokoontuu seuraavasti:

l  Ti 24.4. Nemanja Balcinin esitelmä
l  Ti 8.5. isä Markku Toivasen opetusta
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen on kirkkokahvit Teologisa-
lin puolella.
Ikäihmisten kirkkopyhä ja ruokailu järjestetään su 29.4. 

Lasten askartelupäivä on la 31.3. kello 16. Tehdään virpovit-
soja, jotka siunataan kello 18.
Lukupiirin tapahtumat 
Lukupiirin vetäjänä toimii Leena Ranta.
l  su 1.4. klo 16 John Bunyan KRIsTITyN vAELLUs
l  su 6.5. klo 16 Hannu Mäkelä ÄITI
Lukupiirin päätteeksi luemme KIRKKOvUOdEN PyHÄT -kirjaa.
Askartelukerho pyöröset
Pyöröset kokoontuu klo 15–17 joka toinen maanantai: 16.4., 
30.4. ja 14.5. Kerhon ”pyörittäjänä” toimivat Anita Luonila ja 
sirkka Grönlund. Kerhossa valmistetaan sekä yhteisiä että omia 
töitä. vaalitaan perinteitä ja opetellaan uusia tuulia. Toiminta 
on monipuolista. siellä syntyy tuotteita kirkon käyttöön ja 
myytävää myyjäisiin. silloin voi myös harjoitella karjalan kielen 
ymmärtämistä. 
Raamattu- ja keskustelupiiri
Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu joka toinen tiistai Teo-
logisalissa klo 18.30–20.30. Piiri kokoontuu tiistaina 3.4., 17.4., 
15.5. ja 29.5. Luemme edellisen sunnuntain raamatuntekstejä 
sekä päivän tekstit, tutustumme jonkun pyhän elämään 
synaksarionista ja keskustelemme. Piiriä vetää TM Karoliina 
schauman, puh. 040 582 4854.
Valamon matka 18.–20.5.
Tiistaiseuramme pyhiinvaellusmatka Heinäveden valamoon 
on 18.–20.5. Ilmoittautumiset: Elli Honkala, puh. 0440 538 008.

TURUN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset YlioPistonkAtu 19 B 3,

20100 turku

TURUN KIRKKO
MAALIsKUU
Ke 28.3.  klo 18  paastoliturgia
La 31.3.  klo 18  vigilia

HUHTIKUU
su 1.4.  klo 10  liturgia, Herran  
 ratsastus  Jerusalemiin
Ma 2.4.  klo 18  aamupalvelus
Ti 3.4.  klo 18  aamupalvelus
Ke 4.4.  klo 10  paastoliturgia
Ke 4.4.  klo 18  aamupalvelus
To 5.4.  klo 10  ehtoopalvelus  
 ja liturgia
To 5.4.  klo 18  aamupalvelus,  
 12 evankeliumia
Pe 6.4.  klo 10  kuninkaalliset  
 hetket
Pe 6.4.  klo 14  ehtoopalvelus
Pe 6.4.  klo 18  aamupalvelus,  
 radiointi
La 7.4.  klo 10  ehtoopalvelus  
 ja liturgia, slaaviksi
La 7.4.  klo 23.30  pääsiäisyöpal- 
 velus ja liturgia
su 8.4.  klo 16  ehtoopalvelus
Ma 9.4.  klo 10  liturgia, lasten  
 pääsiäinen
Ke 11.4.  klo 10  liturgia,  
 koululaiskirkko

La 14.4.  klo 18  vigilia
su 15.4.  klo 10  liturgia, slaaviksi
Ke 18.4.  klo 17  iltarukous
La 21.4  klo 18  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia
Ma 23.4.  klo 10  liturgia
Ke 25.4.  klo 17  iltarukous
La 28.4.  klo 18  vigilia
su 29.4.  klo 10  liturgia

TOUKOKUU
Ke 2.5.  klo 17  iltarukous
La 5.5.  klo 18  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia
Ke 9.5.  klo 17  iltarukous
La 12.5.  klo 18  vigilia
su 13.5.  klo 10  liturgia,  
 suomi-slaavi
Ke 16.5.  klo 18  vigilia
To 17.5.  klo  liturgia, Herran  
 taivaaseen astuminen
La 19.5.  klo 18  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia
Ke 23.5.  klo 17  iltarukous
La 26.5.  klo 18  vigilia
su 27.5.  klo 10  liturgia, Pyhän  
 Kolminaisuuden päivä
Ma 28.5.  klo 10  liturgia, Pyhän  
 Hengen päivä
Ke 30.5.  klo 17  iltarukous

KEsÄKUU
La 2.6.  klo 18  vigilia
su 3.6.  klo 10  liturgia
La 9.6.  klo 18  vigilia
su 10.6.  klo 10  liturgia, slaaviksi

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
Ke 28.3.  klo 18  paastoliturgia
Ke 4.4.  klo 18  aamupalvelus
La 7.4.  klo 23.30  pääsiäisyö- 
 palvelus ja liturgia
To 12.4.  klo 10  liturgia,  
 koululaiskirkko
La 21.4  klo 18  vigilia
su 22.4.  klo 10  liturgia 
Ke 2.5.  klo 17  iltarukous
La 19.5.  klo 18  vigilia
su 20.5.  klo 10  liturgia

SALON RUKOUSHUONE, Uskelan- 
kirkkotie 23
La 31.3.  klo 18  vigilia
su 1.4.  klo 10  liturgia, Herran  
 ratsastus Jerusalemiin
Ti 3.4.  klo 18  aamupalvelus
Ma 9.4.  klo 10  liturgia
Ti 10.4.  klo 10  liturgia,  
 koululaiskirkko
La 5.5.  klo 18  vigilia
su 6.5.  klo 10  liturgia

s
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TURUN sEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset...

s

TURUN TIISTAISEURA
Pj. isä Ion durac, vpj. Kyllikki Kinnari, 
siht. Anne Fomin, puh. 050 544 5213, 
rose-marie@fomin.fi.
Tiistaiseura kokoontuu seuraavasti:
l  Ti 24.4. ”Pyhä Kolminaisuus”,
l  Ti 8.5. ”Kirkossa laulaminen”,
l  Ti 2.5. kevätretki Turun Kasvitieteelli-
seen puutarhaan.
l  11.-13.6. pyhiinvaellamme saa-
renmaalle, Öörikun nunnaluostariin. 
Matkan hinta n. 240 € / hlö. Majoitus 2 
hengen huoneissa. sitovat ilmoittautu-
miset 20.4. mennessä sihteerille.

Tiistaiseura kokoontuu joka toinen 
tiistai Turun kirkon Aleksandra-salissa, 
yliopistonkatu 19 B, klo 17.30. Kysy lisää 
sihteeriltä, myös Tiistaiseuran diakonia-
työstä. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISYÖN ATERIA
seurakunnan yhteinen pääsiäisateria 
on katettuna pääsiäisyöpalveluksen ja 
liturgian jälkeen sunnuntaina 8.4. noin 
kello 03 seurakuntasalissa. Lippuja voi 
lunastaa kansliasta tai kirkosta 19.3.–
4.4. välisenä aikana. Liput: aikuiset 17 €, 
lapset 8 €.

VUOKRATTAVANA ASUNTO TURUN 
KESKUSTASSA
Turun seurakunta vuokraa osoitteessa 
Linnankatu 8 C 41 asunnon. Asunto 
sijaitsee kerrostalon ensimmäisessä 

kerroksessa. Asunnon tiedot: 2 h + kk, 
50 m2. vuokralainen maksaa sähkön 
erillisen mittauksen mukaan ja vuok-
ranmaksun yhteydessä talonyhtiön 
määräämän vesimaksun. Asunto vuokra-
taan ensisijaisesti testamenttiehtojen 
mukaisesti seurakunnan työntekijän 
tai ortodoksisen rajaseudulta olevan 
opiskelijan asunnoksi. Mikäli testament-
tiehdot täyttävät, asunnon vuokra on 
420,00 euroa/kk. Lisäksi vuokralaiselta 
vaaditaan yhden kuukauden vuokran-
määräinen takuu ja sopimus solmitaan 
enintään neljäksi vuodeksi. vapaamuo-
toiset hakemukset tulee toimittaa osoit-
teeseen: Turun ortodoksinen seurakun-
ta, yliopistonkatu 19 B 3, 20100 Turku, 
viimeistään torstaina 5.4. kello 13.00 
mennessä. Lisätiedustelut: turku@ort.fi 
tai puh. (02) 277 5440/Leena Haapala-
Lindholm, puhelimen päivystysajat ma, 
ti ja to 10–13 ja ke 14–18.

TURUN KIRKON PRAASNIEKKA
Marttyyrikeisarinna Pyhän Aleksandran 
kirkon praasniekkaa vietetään
l  21.4. klo 18 juhlavigilia,
l  22.4. klo 10 juhlaliturgia.
Juhlaliturgian jälkeen seurakunnan tar-
joaa lounaan Aleksandra-salissa. Kaikki 
ovat sydämellisesti tervetulleita!

KOULULAISLITURGIAT
Koululaisliturgiat kirkkaalla viikolla 
salossa ti 10.4., Turussa ke 11.4. ja Rau-

malla to 12.4. Tarkemmat tiedot omalta 
uskonnon opettajalta.

KESÄN 2012 KRISTINOPPI-  
LEIRILÄISTEN TAPAAMINEN
Tulevan kesän kriparilaisten yhtei-
nen tapaaminen on sunnuntaina 6. 
toukokuuta. voit ensin osallistua kello 
10 alkavaan liturgiaan, jonka jälkeen 
tapaaminen on seurakuntasalissa noin 
kello 12. Tervetuloa!

SALON TIISTAISEURA
Pj. Olli Forssén, puh. 0400 320 632, siht. 
Maria Lipponen, puh. (02) 733 5082, 
044 264 5565.
Kokoonnumme Pyhän ristin tsasounas-
sa 6.3., 20.3., 17.4. ja 15.5. Kokoukset 
alkavat klo 18. Tervetuloa myös uudet 
tiistaiseuratoiminnasta kiinnostuneet!

KESÄTÖITÄ TARJOLLA   
l  Kirkko-oppaita (3–4 opasta).
l  seurakuntasihteerin lomasijaisuus 
kansliassa.
Tarkemmat tiedot seurakunnan www-
sivuilla ort.fi/turku/uutiset. Hakuaika 
päättyy 5.4.

KIRKKOPÄIVÄ IKÄIHMISILLE 
seurakunta järjestää 70 vuotta tänä 
vuonna täyttäville ja sitä vanhimmille 
jäsenille kirkkopäivän keskiviikkona 

Ke 23.5.  klo 17  iltarukous
La 2.6.  klo 18  vigilia
su 3.6.  klo 10  liturgia

EURA, ev.lut. seurakuntatalo
La 12.5.  klo 10  liturgia

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli
La 5.5.  klo 10  liturgia

UUsIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
Pe 30.3.  klo 18  paastoliturgia
La 26.5.  klo 10  liturgia

HARJAvALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 19.5.  klo 10  liturgia

MAARIANHAMINA
su 13.5.  klo 10  liturgia

sEURAKUNNAN PERHEUUTIsIA 1.1.–25.2.2012

terVetuLOa
Seurakuntaan
aso, alla
Barbus, Maria
Barbus, Marian
Blagaila Deac, Daciana
Deac, Veronica
Gröndahl, alisa
hiltunen, Yulia

koski, natalia anastasia
Meilie, alina
nica, Ovidiu Constantin
niemi, tatiana
pakkanen, tomi petteri
parviainen, anna Margetta
peurasuo, Salla kaisa
puisto, antero
purtov, pavel

rantala, anastasia
ratilainen, niina
Stasevskij, Lukas
Suotula, natalja
tomiuc, raluca Forentina
uutela, Leena kaarina
Miehiä 6, naisia 16
kaikki yhteensä 22,
joista 12 liittynyt seurakuntaan

kaStetut
Buteata, Stefania Maria
Lammi Matias Luka
niemi, Daniel anton
rantala, aarne Sakari
poikia 3, tyttöjä 1
kaikki yhteensä 4

ikuinen MuiStO
koljonen, Sanni 91 v.
purmonen, aleksanteri 80 v.
rajanti, Martta 92 v.
Silvas, John 68 v.
Miehiä 2, naisia 2
kaikki yhteensä 4

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
Matkapappi Roland Tönnison, puh. 044 270 8497.
seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
seurakuntalehtori Paula Rannikko puh. 050 596 0514, paula.rannikko@ort.fi
Matkakanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

Yhteystiedot:

Turun ort srk Rauman  
isännöitsijä on vaihtunut.  
Uusi isännöitsijä on  
Tarja Ojanen,  
puh. 044 331 9693.

Jatkuu sivulla 24

s
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Ahvenan-
maa on
liikkeellä

Toimintaa ja tapahtumiaTurku

Matkapappina kävin Ahve-
nanmaalla muutamien 
vuosien aikana pari ker-
taa vuodessa toimitta-

massa palveluksia. Joskus palveluk-
sessa oli papin ja kanttorin lisäksi 
vain yksi ortodoksi. Palveluksiin ei 
yleensä tullut kolmea enempää seu-
rakuntalaisia. Lopulta seurakunta te-
ki päätöksen, että palveluksia ei enää 
toimiteta Ahvenanmaalla. Tämä ta-
pahtui 2000-luvun alussa. 

Keväällä 2009 sain puhelun 
Maarianhaminan luterilaisen seura-
kunnan kirkkoherralta, joka kysyi, 
että voisinko taas tulla toimittamaan 
ortodoksisen liturgian. Hän tiesi, että 
siellä oli kymmeniä ortodoksisia 
maahanmuuttajia. Hän kertoi, että 
suurin osa heistä on romanialaisia.

Maaliskuussa, samana keväänä, 
meninkin Maarianhaminaan, ja siel-
lä oli liturgia. Mukana oli 20 ihmistä, 
suurin osa romanialaisia. Osa heistä 
liittyi seurakuntaan saman tien. En-
nen tätä liturgiaa oli Ahvenanmaalla 
kaikkiaan seitsemän ortodoksisen 
seurakunnan jäsentä. Liturgiat toi-
mitetaan luterilaisessa Pyhän Martin 
kirkossa (St. Mårtens kyrka). Joskus 
on oltu seurakuntasalissa, mutta seu-
raavalla kerralla ollaan taas tutuksi 
käyneessä kirkossa – tai kuten ahve-
nanmaalaiset sanovat ”meidän kir-
kossa”.

Nyt Ahvenanmaalla on 58 seura-
kunnan jäsentä, joista Ahvenanmaal-
la on kastettu viisi. Yli 20 vuoteen 
Ahvenanmaalla ei ollut toimitettu 
kasteen sakramenttia. Seurakunnan 
jäsenistä suuri osa on romanialaisia, 
jotka aktiivisesti osallistuvat juma-
lanpalveluksiin. Tammikuussa toimi-
tetussa liturgiassa oli 52 osallistujaa, 
joista osa ei vielä ole seurakunnan jä-
seniä. Mukana oli myös muutama ve-
näläinen maahanmuuttaja. 

Meillä ei tietenkään ole omaa 
kirkkoa, mutta olemme aina tervetul-
leita toimittamaan luterilaisessa kir-
kossa. Ilmapiiri onkin olennaisen tär-
keää, ei niinkään paikka. Vapahtaja 
sanoi: ”Jumala on henki, ja siksi nii-
den, jotka häntä rukoilevat, tulee ru-

koilla hengessä ja totuudessa.” (Joh. 
4:24) Maarianhaminassa liturgia toi-
mitetaan ruotsiksi, slaaviksi ja roma-
niaksi. Evankeliumi luetaan kolmella 
kielellä. Liturgian jälkeen järjeste-
tään kirkkokahvit, joista vastaa vuo-
rotellen yksi tai kaksi perhettä. Aina 
ennen lähtöä päätetään, ketkä ovat 
seuraavat kirkkokahvin järjestäjät.

Nyt liturgia toimitetaan kuusi 
kertaa vuodessa, ja suuri ilo on se, et-
tä mukana on joka kerta ollut 35-55 
ihmistä. Pääasia on, että Maarianha-
minassa rukoillaan yhdessä ”henges-
sä ja totuudessa”. Ahvenanmaa ei ole 
mikään syrjäinen ja hiljainen seura-
kunnan alue, vaan siellä on aktiivisia 
seurakuntalaisia.

Toivotan kaikille seurakuntalai-
sille valoisaa Herran ylösnousemus-
juhlaa! Kristus nousi kuolleista! Kris-
tus är upstånden!

 n   Isä Ion Durac

Vimmel på Åland

När jag var resepräst besökte jag Åland 
under några års tid ett par gånger i året 
för att förrätta gudstjänster. Då kunde 

det hända att utöver prästen och kantorn en-
dast en ortodox var på plats. Vanligen var det 
högst tre församlingsmedlemmar som deltog. 
till sist beslutade församlingen att gudstjänster 
inte längre skulle förrättas på Åland. Det här 
hände i början av 2000-talet. 

På våren 2009 fick jag ett samtal av Ma-
riehamns lutherska kyrkoherde som frågade 
om jag skulle kunna komma och förrätta en or-
todox gudstjänst. Han visste att det fanns tio-
tals ortodoxa invandrare på Åland. Han berät-
tade att största delen av dem var från 
Rumänien. 

i mars samma år åkte jag till Mariehamn 
för liturgi. Ungefär 20 personer var på plats, 
mestadels rumäner. en del av dem blev blev 
församlingsmedlemmar med det samma. Före 
den här liturgin fanns det allt som allt 7 per-
soner på Åland som var medlemmar av orto-
doxa församlingen. liturgierna förrättas i den 
lutherska St. Mårtens kyrka. Någon gång har vi 
varit i församlingshemmet, men de följande 
gångerna igen i den numera bekanta kyrkan - 
eller som ålänningarna säger “i vår kyrka”.

Nuförtiden finns det 58 församlingsmed-
lemmar på Åland, varav 5 är döpta på Åland. 
För över 20 år hade dopets sakrament inte för-
rättats på Åland. Största delen av församlings-
medlemmar är ålänningar, som aktivt deltar i 
gudstjänster. Sammanlagt 52 personer, som 
inte ännu alla är församlingsmedlemmar, del-
tog i liturgin som förrättades i januari. Också 
några ryska invandrare var med.

Vi har naturligtvis ingen egen kyrka, men 
vi är alltid välkomna att hålla våra gudstjänster i 
den lutherska kyrkan. Atmosfären är viktigare än 
platsen. Frälsaren sade: “Gud är ande, och de 
som tillber honom måste tillbe i ande och san-
ning.” (Joh. 4, 24). i Mariehamn förrättas liturgin 
på svenska, kyrkoslaviska och rumänska. evan-
geliet läses på tre språk. efter liturgin ordas kyrk-
kaffe som två familjer ansvarar för. Före man 
åker hem bestämmer man alltid vilka två familjer 
som ska ordna kyrkkaffet följande gång.

Numera förrättas liturgin sex gånger om 
året. Det är en stor glädje att 35-55 personer 
har deltagit varje gång. Huvudsaken är att man 
i Mariehamn “tillber i ande och sanning” till-
sammans. Åland är inte något tyst och avsides 
beläget område i församlingen, utan där finns 
aktiva församlingsmedlemmar. Jag vill önska 
alla en ljus Herrens uppståndelsefest. 

Kristus är uppstånden! Kristus nousi 
kuolleista!

 Fader Ion Durac
 (Käännös Maria Hokkinen)

Åland este în mișcare

Cu ani în urmă în ”insule” Parohia 
Ortodoxă Turku avea înscriși doar 7 
membrii. Datorită faptului că la 

Sfintele Liturghii participau între 1 și 3 
credincioși, parohia a hotărât că la Marie-
hamn să nu se mai facă slujbe. În anul 2009 
parohul luteran din Mariehamn m-a sunat și 
mi-a spus că sunt ortodocși în Åland, în spe-
cial români. Era greu de crezut, dar în 
primăvara anului 2009 am călătorit la Marie-
hamn, unde am săvârșit Liturghia ortodoxă 
într-o biserică luterană. Surpriza a fost că la 
slujbă au fost aproape 20 de credincioși, din 
care majoritatea români. Acum în “insule” 
Parohia Ortodoxă Turku are 58 de membrii.

Acum liturghia se săvârșește la Marie-
hamn de 6 ori pe an. Liturghia se săvârșește in 
limbile suedeză, slavonă și română. La ultima 
slujbă, din ianuarie au fost în biserică 52 de 
credincioși, din care 46 au fost români. S-au 
săvârșit, în ultimii trei ani  6 boteze, iar acest 
lucru se întâmplă după peste 20 de ani de 
când în Åland a fost o taină a botezului.

După Sfânta Liturghie ne întâlnim la 
cafea unde, în afară de suedeză, română și 
rusă, vorbim și engleză. Chiar dacă liturghiile 
sunt săvârșite într-o biserică luterană, aducem 
de la Turku toate cele necesare serviciilor di-
vine ortodoxe și facem un mic altar ortodox. 
Așa împlinim cuvintele Mântuitorului: “Duh 
este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să 
I se închine în duh șI în adevăr” (Ioan 4, 24).

Doresc tuturor credincioșilor parohiei 
noastre Paști fericite. Hristos a înviat! Kristus 
är upstånden!

 Preot paroh Ion Durac
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Toimintaa ja tapahtumiaTurku
10. toukokuuta. Kokoonnumme ensin 
Pyhän Aleksandran kirkkoon kello 12 
rukouspalvelukseen, jonka jälkeen 
siirrymme seurakuntasaliin nauttimaan 
ruuasta ja toistemme seurasta. Turun 
ja salon seudun ikäihmiselle lähetään 
henkilökohtainen kutsu tapahtumaan. 
Tervetuloa!
Rauman kirkkopäivä ikäihmiselle jär-
jestetään sunnuntaina 20.5. Tervetuloa!

VAINAJIEN MUISTELUPÄIVÄT
Turun kirkossa toimitetaan seuraavan 
kerran yleinen vainajien muistelupäivä 
la 26.5. Panihida alkaa klo 17.30.

PANIHIDA / панихида
Toimitetaan Pyhän Hengen päivänä ma 
28.5. Turun ortodoksisen hautausmaan 
kappelissa ja hautausmaalla. Toimitus 
alkaa kello 12–12.30:n välisenä aikana 
(Turun kirkossa toimitetun liturgian 
jälkeen).

TOIMINTAPIIRIT TURUSSA

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Aleksandra-salissa la 31.3. klo 10–13. 
Tervetuloa!

ORTODOKSIAPIIRI
Ortodoksiapiirissä opiskellaan ortodok-
siseen kirkkoon ja sen elämään liittyviä 
asioita. Kevään kokoontumiset ovat 
seurakuntasalissa tai kerhohuoneessa 
ke 11.4. klo 17 (ei iltarukousta) ja ke 
9.5. klo 17.30 iltarukouksen jälkeen. 
Piirin vetäjänä toimii isä Ion durac. 
Ortodoksiapiiriin ovat tervetulleita niin 
ortodoksit kuin muutkin ortodoksisuu-
desta kiinnostuneet.

TURUN KIRKON KUORO
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 19–21. 
Tiedustelut: kanttori Pasi Torhamo, puh. 
040 835 8360.

LAPSIKUORO
Lapsikuoro harjoittelee torstaisin klo 
17.30–18.30. Kuoro ottaa vastaan 
uusia 7–12-vuotiaita laulajia, mutta 
reipas lukutaitoinen eskarilainenkin 
mahtuu mukaan. Jos olet kiinnostunut 
toiminnasta, ota yhteys kanttori Pasi 
Torhamoon, puh. 040 835 8360.

IKONINÄYTTELY
Ikonimaalauspiirien ikoninäyttely 
Aleksandra-salissa (yliopistonkatu 19 

B). Näyttely on avoinna 20.3.–9.4. (ei 
suurena perjantaina 6.4.) klo 12–17. 

VALAMON YSTÄVÄT / TURUN  
PAIKALLISOSASTO 
Pj. kirkkoherra Ion durac, puh. 040 516 
6741, vpj. Kyllikki Kinnari, puh. 040 540 
9144, siht. Taina Ratia, puh.044 208 
2457, taina.ratia@turku.fi. 
Turun paikallisosaston tilaisuudet 
jatkuvat seurakuntasalissa (yliopiston-
katu 19 B):
l  La 31.3. klo 10–13 seurakunnan 
toimintapiirien pääsiäismyyjäiset, 
l  Ke 18.4. klo 17 alkavan iltarukouksen 
jälkeen Aiju von schöneman: Turun 
naiset,
l  Ke 2.5. klo 17 alkavan iltarukouksen 
jälkeen Mikael Miikkola: Athosvuoren 
matka.

valamo-iltojen osallistumismaksu 
5 € / henkilö ja opiskelijat 2,5 € sisältää 
pienimuotoisen tarjoilun. Päivitetyt 
tiedot ajankohdista ja aiheista löytyvät 
Turun seurakunnan nettisivuilta www.
ort.fi/turku sekä seurakunnan ilmoi-
tustaululta. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille. Tervetuloa mukaan!

SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN
vi träffas den första måndagen i må-
naden i församlingshemmet kl 17.30. 
Följande träff är den 16 april ( förskjut-
ningen i datumet beror på att stora 
veckan inleds den 2 april). den 7 maj 
blir den sista träffen för våren. Träffarna 
aviseras i ÅU på dagboks sidan veckan 
innan. Kontaktpers. Barbro doepel. tfnr 
(02) 235 0121, 040 050 7783, el. barbro-
doepel@gmail.com.

VENÄJÄNKIELISET KESKUSTELUPII-
RIT TURUSSA
Русский кружок в Турку Μарт, Апрель 
и май 
l  31.3. в 16 ч., 14.4. в 16 ч., 27.4. в 18 
ч., 12.5. в 16 ч. и 25.5. в 18 ч. Добро 
пожаловать!
venäjänkieliset keskustelupiirit Turussa 
maalis-toukukuussa:
l  31.3. klo 16, 14.4. klo 16, 27.4. klo 18, 
12.5. klo 16 ja 25.5. klo 18. Tervetuloa! 

TOIMINTAPIIRIT TURUN 
ULKOPUOLELLA

RAUMAN TIISTAISEURA
  seuraavat kokoontumiset  
  ovat ti 10.4. ja ti 15.5 
Rauman rukoushuoneella klo 18, os. 
Länsikatu 10.

LOIMAAN SEUDUN TIISTAISEURA
Tiedustelut: pj. Ulla-Maija Lajunen, puh. 
050 499 4575.

VENÄLÄINEN KESKUSTELUPIIRI 
RAUMALLA
Русский кружок в Раума Апрель и май
l  21.4. в 16 ч., 18.5. в 18 ч. Добро 
пожаловать!
venäläinen keskustelupiiri Raumalla 
huhti-toukokuussa:
l  21.4. klo 16, 18.5. klo 18. Tervetuloa! 

VENÄLÄINEN KESKUSTELUPIIRI 
SALOSSA
Русский кружок в Сале Апрель и май
l  10.2. klo 18, 3.3. klo 16. Добро 
пожаловать!
venäläinen keskustelupiiri salossa 
huhti-toukokuussa:
l   3.4. klo 16, 5.5. klo 16. Tervetuloa!

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA  
LAPSIPERHEILLE
Jo perinteeksi muodostunut Lasten 
Pääsiäinen järjestetään Turussa maa-
nantaina 9.4.2012. Päivä alkaa juhlavalla 
liturgialla kirkossa klo 10. Lapset voivat 
halutessaan ottaa mukaan oman 
pienen ikonin, sillä liturgian lopussa 
kierretään kirkko ristisaatossa. Liturgian 
jälkeen siirrytään seurakuntasalille 
syömään. Luvassa on myös vauhdi-
kasta pääsiäisaiheista ohjelmaa koko 
perheelle! Tapahtuma on maksuton. 
Ilmoittaudu mukaan to 5.4. mennessä 
Marialle, puh. 050 462 8586 tai maria.
hokkinen@gmail.com (muistathan 
myös ilmoittaa mahdollisista erityisruo-
kavalioista!).

Toukokuulle mahtuu vielä kaksi 
lasten pyhäkoulua. Tule siis seura-
kuntasalille su 6.5. ja su 27.5. klo 9.45! 
Kerhossa jutellaan kirkollisista aiheista, 
leikitään ja askarrellaan. Noin klo 10.30 
pyhäkoululaiset siirtyvät ohjaajan mu-
kana kirkkoon. Lisätiedot pyhäkoulusta 
Marialta (yhteystiedot yllä). 

NUORTEN NAISTEN ALEKSANDRA-
KERHO
Nuorten naisten Aleksandra-kerho 
kokoontuu loppukeväällä vielä su 15.4, 
su 6.5. ja su 27.5. Kokoonnumme seu-
rakunnan kerhohuoneessa sunnuntai-
illalla klo 18. Kerhossa jutellaan 
vapaamuotoisesti erilaisista kirkollisista 
ja ajankohtaisista aiheista. Uudet ja van-
hat “Aleksandrat” tervetuloa mukaan!


