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Analogissa.Vastauksessa todetaan, että tällainen tieto on henkilötietolain 11 §:n tarkoittama arkaluonteinen henkilötieto. Tietojen
luovuttaminen ulkopuolisille edellyttää rekisteröidyn suostumusta.
Nyt kirkon palvelukeskus on antanut ohjeen, että henkilötietoja ei tulisi julkaista Analogissa tai muissa seurakuntalehdissä
ilman asianomaisten antamaa suostumusta. Suostumus tulisi saada
kirjallisena tai muutoin luotettavasti dokumentoituna.
Analogi-seurakunnissa ei ole tähän mennessä pyydetty henkilökohtaista suostumusta seurakunnan perheuutisten sisältämiin
henkilötietoihin. Koska jatkossakin suostumuksen pyytämisestä
aiheutuu kohtuutonta hallinnointia, ei lehdessä enää julkaista
kastettujen, vihittyjen, kuolleiden tai seurakuntaan muuttaneiden
henkilötietoja, ainoastaan näiden mainittujen ryhmien yhteenlasketut lukumäärät.
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Ortodoksiset liturgiat radioidaan sunnuntaisin kerran kuussa.
Aamuhartaudet lähetetään joka kolmas lauantai klo 6.15 ja 7.50,
iltahartaudet joka kolmas tiistai klo 18.50 YLE Radio 1:ssä.
La 2.3. aamuhartaus, pastori Heikki
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Ke 13.2. pyhän Andreas Kreetalaisen suuri
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Pe 29.3. suuren lauantain aamupalvelus

klo 18.00–19.00, Kuopio, Pyhän Nikolaoksen katedraali
La–su 30.–31.3. pääsiäisen aamupalvelus
ja liturgia klo 23.55–03.00 (tv, radio) Helsinki, Uspenskin katedraali, mp. Ambrosius
Su 7.4. liturgia klo 11–12, Lahti, Pyhän
Kolminaisuuden kirkko
La 13.4. aamuhartaus, metropoliitta
Ambrosius
Ti 16.4. iltahartaus, TT Pekka Metso
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uuri paastonaika törmäyttää meidät suureen käytännön ongelmaan. Papisto yrittää
selittää sitä seurakuntalaisille, seurakuntalaiset pähkäilevät keskenään, ja kaikkia
hieman vaivaa kaikessa vallitseva epävarmuus. Hämmennys nousee siitä, että
Välimeren-maiden ruokakulttuuria sovelletaan pohjoisiin oloihimme. Emme oikein
tiedä, mistä meidän tulisi paastota, mitä ruokia saisimme syödä ja mitä juomia saisimme
nauttia. Paastonaikaan konkretisoituu se, että pääsemme Välimerelle vain jäätä murtaen.
Toisaalta uutisissa kerrotaan, että nyt paikallisessa marketissa kohtaavat uudenlaiset asiakkaat ja tarpeet, kun islaminusko ja juutalaisuus törmäävät marketin lihatiskillä suomalaiseen possuun.Valmiiksi pakattu suomalainen lihakaan ei kelpaa, koska muslimit tai juutalaiset
eivät voi olla täysin varmoja siitä, etteivät sika ja nauta mene tuotannossa samojen linjojen
läpi. Muslimien vaatimaa halal-lihaa ja juutalaisten kosher-lihaa ja -ruokaa on Suomessa jo
saatavilla suurimmissa kaupungeissa etnisistä kaupoista. Lihat haetaan Tampereelta, Turusta
tai Helsingistä. Pienimmissä sisämaan kaupungeissa ollaan kaupoissa vasta heräämässä uskontojen aiheuttamiin haasteisiin.
Esimerkiksi Hämeenlinnasta ei ole saatavissa oikeaoppisesti teurastettua kanan, naudan
tai lampaan lihaa. Paikallisen citymarketin kauppias toteaa, että varsinaisesti uskonnon tuottamia rajoituksia ei ole vielä juuri otettu huomioon. Hän aikoo kuitenkin selvittää, voisiko
halal-lihaa saada muuta kautta ja löytyisikö sille oma osasto pakastealtaasta.
Näitä ostajia halutaan palvella sen vuoksi, että yhteiskunta ympärillä tunnistaa heidän
paastoperinteensä. Heitä kuullaan työmaaruokaloissa, kun heillä on suuri paasto.
Myös omaan uskonnolliseen identiteettiimme kuuluu olennaisesti paastokulttuuri, mutta suomalaisina ortodokseina paastokulttuuriamme vaivaa epätietoisuus oikeista ruoista. Me
käymme tätä epätietoisuuden tiedotussotaa keskenämme ja muun asiasta kiinnostuneen
yleisön tai median kanssa joka vuosi eri yhteyksissä ja eri paastonaikoina.
Yksi keskeinen ohjain tässä on kirkollinen taskukalenterimme. Se ohjaa paastoamme
kertomalla, milloin viini, öljy, kala, mäti tai juusto on sallittua, tai siis, milloin ei. Normaali lapsiperheiden ruokavalio ei tavallisesti edes tunnista ruoka-aineiksi viiniä, mätiä tai öljyäkään
kalenterin tarkoittamassa mielessä. Ruokamme pohjautuu maitotuotteisiin, ja jos meiltä pitää viini kieltää, se tarkoittaa tosielämässä kotikaljasta luopumista.
Monessa yhteydessä ja virallisessa julkilausumassa on huokailtu kirkollisen identiteettimme ohuutta. Arvelen, että yksi syy on siinä, ettei meillä enää ole todellista paastokulttuuria. Paasto ei aidosti tue uskonnollista etsintää eikä vahvista nykyisellään sanottavasti sitoutumista ortodoksiseen uskonnäkemykseen.
Pitäisin viisaana ja rohkeana tekona sitä, että piispainkokous antaisi meille suomalaiseen
elämänmuotoon ja kirkolliseen kulttuuriimme paremmin sopivat paasto-ohjeet. Kyse on hyvin suuresta henkisestä ja uskonnollisesta potentiaalista, joka epäselvän ohjeistuksen vuoksi
jää nyt vajaalle käytölle. Uudet sovellusohjeet jos mitkään vahvistaisivat kirkollista identiteettiämme Pohjolan ortodokseina.
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A

haastattelee

Puhtain

sydämin
ylistämme

I

sä Timo Lehmuskoski, eläkkeellä
oleva Helsingin seurakunnan pappi, ei mieti hetkeäkään sanoessaan, että ortodoksisessa kirkossa
pääsiäinen on kaiken A ja O. ”Kaikki
muu on johdannaista siihen tai siitä lähtevää.”, hän toteaa. ”Ortodoksinen kirkkohan on pääsiäisen, ylösnousemuksen
kirkko, ja tämä juhla oikeastaan hapattaa koko vuoden.
Mutta nunna Elisabet, joka työelämässä tunnetaan lääkintöneuvos
Liisa Toppilana, heittää esiin toisenlaisen ajatuksen: ”Entä, jos Jumalansynnyttäjä olisi sanonut enkeli Gabrielille, että ei käy. Silloin meillä ei olisi
sen enempää Kristuksen syntymäjuhlaa joulua kuin hänen ylösnousemusjuhlaansakaan.”
Nunna Elisabet naurahtaa ja jatkaa
olevansa ehkä jollakin tapaa hetken lapsi: ”Kun pääsiäiskausi on päättynyt, se
on mennyt – missä me olisimme silloin,
ellei pääsiäistä seuraisikaan helluntai?
Kokemuksellisesti se juhla, mikä juuri
nyt on läsnä, on minulle aina tärkein.”
”Tietysti jo pääsiäiseen valmistautuminen kestää pitkän ajan, ja tavallaan
pääsiäinen on tärkein juhla, mutta ei se
toisaalta puhalla pois muita suuria juhlia
ja niiden merkitystä. Jokaisesta juhlasta
voi kysyä: Ellei tätä juhlaa olisi – ellei tätä olisi tapahtunut, voisimmeko viettää
mitään muutakaan juhlaa?”
Mielessäni pohdin, että jokainen
päivä on se päivä, jonka Herra teki. Tähän nunna Elisabet lisää: ”Tänään, ei
huomenna, ei eilen, vaan tänään on elämäsi tärkein päivä. Muuta ei ole. Ja siitä
iloitsemme!”
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Isä Timo Lehmuskoski, Tarja
Lehmuskoski ja Sofian luostarin nunna
Elisabet keskustelevat pääsiäisestä. Se
on heille tärkein kirkollinen juhla.

”Tulkaa, ottakaa valo
ikuisesta valosta
ja ylistäkää kuolleista
ylösnoussutta Kristusta.”

”Ylösnousemuksen päivä!
Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa!
Nyt on pääsiäinen,
Herran pääsiäinen.”

Kirkon juhlista pääsiäistä edeltää pisin
paastokausi – monen ortodoksin mielestä tärkein paasto, suuri paasto. Joulupaasto unohtuu hyvin helposti sekulaarissa maailmassa pikkujoulutunnelmaan. Herran äidin paastoa, uspenieta
edeltävää, ehkä muistetaan muutaman
päivän ajan, kun se alkaa niin sopivasti
kesän hiipuessa syksyä kohden – mutta
kuka viettää kesäaikaan apostolien paastoa, jonka siviilikalenterin juhannus lisäksi juuri ennen sen päättymistä täydellisesti rikkoo? Kuka jättää mittumaarin
juhlimisen väliin?
Suuri paasto sen sijaan on jokaisen
ortodoksin mielessä. Näin on väistämättä sitä edeltävän lihapyhälaskuviikon takia, sen viikon, jolloin kilvan järjestetään
blinikutsuja. Kaupallinen maailmakin
on täysin sisäistänyt tämän riemullisen
bliniviikon.
Jopa sovintosunnuntai saa mieleen
suuren paaston alkamisen – tuttu sovintosunnuntain ehtoopalvelus. Sunnuntaina
voi mukavasti nukkua niin pitkään kuin
haluaa – ehtoopalvelukseen ehtii silti.
Suuren paaston aika on myös se aika, jolloin liioittelematta voisi olettaa jokaisen ortodoksin muistavan käydä synnintunnustuksella. Isä Timo kuitenkin
tietää, että näin ei valitettavasti ole.
”Vaikka niin pitäisi olla ja sitä toivoisi”,
hän sanoo.

Rohkenen miettiä ääneen, mahtaako
paasto olla ortodoksille jollakin tapaa
helpompaa kuin itse juhla? Voiko olla
niin, että pääsiäisyön riemua ei osata pitää yllä kuin tuokio? Onko odotus sittenkin enemmän kuin täyttymys? Isä Timo
Lehmuskosken puoliso, ennen eläkkeelle jäämistään uskonnonopettajana työskennellyt maatuska Tarja huomauttaa,
että niinkin saattaa olla: ”Suuren paaston aika on erityisesti papeille hyvin raskasta. Ihmisiä käy jatkuvasti synnintunnustuksella koko suuren paaston ajan, ja
viimeisellä, suurella viikolla, on myös todella paljon palveluksia…”
Maatuska Tarja tietää kyllä, mistä
puhuu.
Vaikka isä Timo on jo vuosikaudet
ollut sairautensa takia eläkkeellä, hän on
pitkään toimittanut säännöllisesti ruotsinkielisiä palveluksia Helsingin seurakunnan pappilatalon Kotikirkossa, ja
pääsiäisyöpalveluksiin hän on siellä
osallistunut edelleen. Hänellä on myös
runsaasti rippilapsia, varsin monia oman
seurakunnan ulkopuoleltakin, ja hän
hoitaa heidät edelleen tunnollisesti. Tarja muistaa viime vuosilta pääsiäisiä, jolloin on ajatellut, mahtaako isä Timo jaksaa…
Vuodentakaisesta pääsiäisyöpalveluksesta Kotikirkossa hän kertoo: ”Isä
Timon piti lukea katkelma evankeliumista, ja kun hän ei lukenut, arvasin, että jotakin oli sattunut…”
ANALOGI 1/2013

Ortodoksinen
pääsiäinen on
myös yhteinen
juhla-ateria
pääsiäisyön
palveluksen ja
liturgian jälkeen.
”Minä pyörryin”, isä Timo sanoo
tyynesti. ”Isä Johannes Seppälä aikanaan muisteli niitä aikoja, kun hän oli
opiskelemassa Kreikassa. Hän oli nuori
diakoni kirkossa, jossa vanha pappi tunnollisesti toimitti kaikki paastopalvelukset. Kun pääsiäisyön palvelus oli ohi, hän
lyyhistyi kirkon alttarissa nurkkaan ja itki… `Kun hänessä oli vielä sitä hurskauden vikaa, että oli paastonnutkin´, isä
Johannes vain totesi.”

”Mistä itkuvirteni virittäisin
elämäni kurjia tekoja ajatellessani?
Mistä nyt valitukseni alkaisin,
oi Kristus?”
Pääsiäinen ei missään tapauksessa tule
ilman suurta paastoa – ilman suuren viikon tapahtumia.
Nunna Elisabet pohtii, että suuri
paasto kokonaisuudessaan lähtee liikkeelle hyvin dramaattisesti pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanonilla.
Sen jälkeen seuraavat paastonajan sunnuntait, joiden tematiikka tuo esille tietyt asiat paastossa.
”Välillä on rauhallisempaa, mutta
koko ajan tulee kuitenkin hyvin voimakkaasti muistutuksia siitä, mitä aikaa
elämme”, nunna Elisabet sanoo. Toki
Lasaruksen lauantai suuren paaston
päättyessä antaa jo esimakua pääsiäisestä, kuoleman voittamisesta.
Mutta sitten tullaan suureen viikkoon. Nunna Elisabet kuvaa sitä yhtenä
suurena draamana varsinkin niille, jotka pääsevät käymään kaikissa palveluksissa, elämään viikon kuluessa Kristuksen kärsimyshistorian todella intensiivisesti.
ANALOGI 1/2013
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”Palvelus palvelukselta kaikki etenee
kuin jatkokertomus, ja jos yksi palvelus
jää välistä pois, se on kuin jättäisi yhden
luvun lukematta. Hirveän vaikuttavaa on
se, miten tuskaisia ja suorastaan raakoja
asioita käydään läpi.”
Ehkä järkyttävintä on se, miten opetuslapset hylkäsivät Jeesuksen.
”Jeesuksen hylkääminen ei ollut
vain hetken teko”, hän selittää. ”Tilanne
kesti hyvin pitkään, ja opetuslasten olisi
ollut mahdollista korjata tilanne, jos he
olisivat uskaltaneet. Järkyttäväksi tämän
tekee se, että samalla tavoin mekään emme uskalla korjata tilannetta, vaikka voisimme. Mikään ei ole muuttunut.”

”Naiset, jotka Marian kanssa olivat,
ennättivät ennen aamua haudalle
ja näkivät kiven siitä poisvieritetyn.”
Miehet olivat häipyneet peloissaan tiehensä. Nekin kaksi opetuslasta, joihin
tunnen itse merkillisesti samaistuvani,
lähtivät kiireesti pois Jerusalemista kohti Emmausta ja kohtasivat matkalla
muukalaisen. Tarja-maatuska arvelee,
että olisi ollut itsekin kuin Tuomas…
Emme kumpikaan olisi rohjenneet
jäädä?
Mutta sitten on pääsiäinen, ihana
pääsiäinen, on aamu, aamunkajo. Naiset
lähtevät haudalle ja ensimmäisinä viestinviejinä kertovat: ”Kristus nousi kuolleista!”
Tarja huokaa: ”Naiset, niin… joiden
puhe oli kuitenkin tuohon aikaan täysin
epäuskottavaa.”
Nunna Elisabet näkee tilanteessa
naisten ja miesten roolien eron: ”Miehet
olisivat ottaneet huomattavasti suuremman riskin jäämällä kuin naiset. Tuskin
naiset olivat rohkeampia, mutta roolien
erilaisuuden takia he uskalsivat ja pystyivät toimimaan toisin.”
”Jeesustahan seurasivat monet naiset, ja he olivat enemmän tätä huoltojoukkoa. He olivat sitä myös Jeesuksen
kuoleman jälkeen. He olivat koko ajan
huoltaneet ja hoivanneet, ja nyt he tiesivät kyllä, että Jeesus on haudattu, mutta
heidän mielestään kaikkea ei ollut tehty
kuitenkaan oikein, hautausta ei ollut toimitettu rakkaudella. He lähtivät korjaamaan asian, he menevät viemään ihmisrakkautta – ja siihen tuleekin vastaukseksi Jumalan rakkaus. Nämä naiset
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■ Veli Joosef kertoili Valamon luostarin pääsiäisen
vieton tavoista.

■Maatuska Tarja on oppinut tuntemaan papin
tehtävien paljouden suuren paaston ja pääsiäisen
aikana.

kuulevat ensiksi enkelin sanovan: Miksi
te iankaikkisessa valkeudessa olevaa etsitte kuolleitten joukosta niin kuin ihmistä?”
Isä Timolle juuri tämä on jäänyt
evankeliumeista kirkkaimpana mieleen:
”Tämä lausahdus ylösnousemusevankeliumeissa: ”Katso, hän ei ole enää täällä”,
todella ilmaisee, että jotakin aivan mullistavaa on tapahtunut.” Hän lisää, että pääsiäisstikiirat ovat hänelle pääsiäisen huipentuma, eivät niinkään evankeliumit.
Ja naiset, nuo mirhantuojat, hoivatyöntekijät, ovat saaneet tietää ensimmäisinä maailmanhistorian mullistavimmasta tapahtumasta.

missään muualla kuin luostarissa.”
Veli Joosefin mukaan noissa palveluksissa palautetaan Kristuksen koko
elämä ja kaikki opetukset kuulijoiden
mieleen, ja vasta sitten alkavat kärsimyspalvelukset.
”Niinpä sitten suuren perjantain
kärsimysevankeliumi ei enää tunnu lainkaan pitkältä”, hän hymyilee.
”Pääsiäispalveluksen jälkeen koko
veljestö osallistuu yhdessä luostariin tulleiden pyhiinvaeltajien kanssa pääsiäisyöaterialle luostarin trapesassa”, hän
mainitsee. ”Silloin veljestö ei aterioi keskenään, kuten tavallisesti.”

”Tee meidätkin
maan päällä otollisiksi
sinua puhtain sydämin ylistämään.”
Veli Joosef, maallikkonimeltään Juuso
Vola, on nuori kilvoittelija Valamon
luostarissa, jossa hän on viettänyt yhden
pääsiäisen ja toimi tuolloin lukijana.
Hän miettii, että luostarissa pääsiäispalvelus toimitetaan ehkä hiukan täydemmin kuin seurakunnissa:
”Meillä luetaan kaikki pienet ekteniat
jokaisen veisun jälkeen, mitä seurakunnissa ei ehkä tehdä, samoin suitsutukset
vievät oman aikansa. Mutta mielenkiintoisinta minusta ovat suuren maanantain, tiistain ja keskiviikon hetket. Niiden
aikana luetaan evankeliumit alusta loppuun, ja niissä palveluksissa en ole ollut

”Syleilkäämme ilosta toinen
toistamme! Veljet, sanokaamme
myös vihollisillemmekin:
Antakaamme kaikki
ylösnousemuksen tähden anteeksi!”
Ortodoksinen pääsiäinen on siis muutakin kuin pääsiäisyöpalvelus ja sitä edeltäneet suuren viikon ja suuren paaston
palvelukset.
Ortodoksinen pääsiäinen on myös
yhteinen juhla-ateria pääsiäisyön palveluksen ja liturgian jälkeen. Joissakin
seurakunnissa on tapana järjestää kaikelle kirkkokansalle seurakuntasalissa
ainakin yhteiset, tavallista juhlavammat
kirkkokahvit, kun taas joissakin kirkoissa järjestetään nyyttärit, ja luonnollisesti
monet kutsuvat ystäviä kotiinsa aterioimaan.
ANALOGI 1/2013

Isä Timo ja Tarja muistelevat ensimmäistä matkaansa Venäjälle, joka sattui
siellä vietettävän pääsiäisen aikaan. Tarja muistaa suurella hellyydellä kirkossa
olleita mummosia, jotka palveluksen jälkeen ottivat nyyteistään esille ruokia, jakoivat niitä toistensa kanssa ja aterioivat
yhdessä. Vähän niin kuin Helsingissä
Kotikirkon pääsiäispalveluksen jälkeen
yhä tehdään.
Ehkä oikea pääsiäisateria olisikin
juuri sellainen, että jokainen toisi sen
mukaan kuin kykenee, ja sitten asetuttaisiin yhdessä aterialle, Tarja miettii.
Ehkä pääsiäisen yksi tärkeä sisältö onkin
jakaminen?
Pääsiäisenä syödään tietysti pashaa.
Itse kukin valmistaa mielestään maailman parhaimman pashan sillä ainoalla
oikealla pashareseptillä – sama keskustelu on käyty ruokapuolella ennen suurta
paastoa blineistä.

hotti joku, ja kun olin päässyt bussiin,
käännyin katsomaan – hänkin oli ehtinyt sisään. Hänellä oli kädessään hampurilainen, joka oikein pursui kaikkia
täytteitä, ja silmät loistaen hän huusi
iloisesti: `Kristus nousi kuolleista!´ Ja se
ylitsepursuava hampurilainen kädessään hän vieläpä halasi minua. Bussista

pois jäädessään hän huusi saman toivotuksen. Minä olin ainoa joka vastasin.”
Pienen tovin jälkeen hän lisää: ”Hän
olikin oikea pääsiäisihminen. Enemmän
hänen kaltaisiaan pääsiäisihmisiä tämä
maailma tarvitsee.”

■■ Hellevi Matihalti

”Oi ihana pääsiäinen! Oi pääsiäinen,
Herran pääsiäinen!
Jalo pääsiäisjuhla on meille tullut!”
Harva muistanee isä Hariton Tuukkasen, tuon ylittämättömän venäläisen
ruoan taitajan tylyä toteamusta, että ken
puhuu alkuperäisestä pashareseptistä tai
monesta muustakin alkuperäisestä ruokareseptistä, osoittaa vain täyden tietämättömyytensä venäläisestä ruokakulttuurista.
Mutta onhan kilpailu mukavaa ja
mukavaa on sekin, että pitkällä pääsiäiskaudella saa maistella mitä erilaisimpia
pashoja.
Ja ehdottomasti pääsiäiseen kuuluvat värjätyt kananmunat. Tai muut erilaiset, toinen toistaan taidokkaammin
koristellut munat – myös ne pienen pienet pääsiäismunat, joista onnekkaat naiset saattavat koota kaulalleen upean korun.
”Kalliiksi se tulee”, isä Timo huokaa,
”kun joka pääsiäinen joutuu ostamaan
suvun naisille pääsiäismunan…” Mutta
niinpä onkin Tarja-maatuskan kaulakoru ihastuttavan ihana!
Myös nunna Elisabet sanoo: ”Kyllä
se värjätty muna on saatava joka pääsiäinen. Iso pettymys on, ellei sitä saa.”
Tarja kertoo pääsiäistarinan: ”Hän
oli minun oppilaani. Eräänä pääsiäiskautena kiiruhdin bussiin, olin menossa
Lauttasaareen koululle. Perässäni huoANALOGI 1/2013

■ Nunna Elisabet
kotialttarin äärellä.

Kuin maailma

väärinpäin

Tohtori Liisa Toppila vihittiin viime kesänä Sofian luostariyhteisön
ensimmäiseksi nunnaksi ja sai nimekseen Elisabet. Haastattelija Hellevi
Matihaltin mukaan hän on hauska, tarmokas, huumorintajuinen ja syvällinen
ihminen. Lisäksi hänellä on reippaasti tervettä järkeä eikä pisaraistakaan
imelää hurskautta.

N

unna Elisabet on työskennellyt lääkärinä useaan
otteeseen ulkomailla, ei
suinkaan mukavissa kalliissa klinikoissa, vaan varsin vaikeissa olosuhteissa, joissa työpäivän pituutta ei kyselty ja työnteko muutenkin oli erittäin intensiivistä.
Hän muistaa, miten sellaisissa tilanteissa ei juuri ennättänyt syventyä
surutyön tekemiseen, jos kotimaasta

sai tiedon jonkun ystävän kuolemasta.
”Koin silloin nämä pääsiäisen ja
myös suuren viikon tapahtumat monessa mielessä hyvin merkityksellisiksi”, hän kertoo. ”Se on tietenkin ensisijaisesti tarina Jeesuksen kärsimyshistoriasta, mutta se on kertomus kärsimyksestä yleisemminkin. Pystyin
niissä palveluksissa, turvallisessa ympäristössä, kohtaamaan ja käsittelemään myös hyvin karmeitakin tapah-
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Vaikeuksissa
muistuu Jumala mieleen.
Silti nunna
Elisabet tietää
omasta työstäänkin,
miten mahdotonta kaikkea
on koskaan
selittää.



tumia, mitä ulkomailla työskennellessäni olin nähnyt ja kokenut.”
”Kun oli ollut vuodenkin poissa kotimaasta ja palasi hetkeksi tänne”, hän jatkaa, ”joutui kasvokkain senkin menetyksen kanssa, kun joku ystävä oli kuollut
enkä ollut päässyt hautajaisiin. Se oli nyt
minulle tavallaan uusi asia, vaikka olin
siitä ollut tietoinen. Muut olivat jo päässeet surussaan eteenpäin.”
Noina hetkinä hän kertoo kokeneensa erityisesti Jumalanäidin hautausitkun
aivan kuin kaikkien poissaolonsa aikana
edesmenneiden läheisten hautauspalveluksena: ”Valittakaa minun kanssani ja
katkerasti itkekää, sillä katso, minun
ihanin valoni ja teidän opettajanne hautaan kätketään…”
”Tavallaan pääsin sittenkin mukaan
heidän hautajaisiinsa, ja kun se tapahtui
tällaisessa tilanteessa, se oli hyvin lohdullinen ja turvallinen tapa käydä läpi oma
murhe. Siihenhän liittyi silloin aivan selkeästi tietoisuus siitä, että kuolema ei ole
lopullinen, koska kuluu vain vähän aikaa
ja seuraa ylösnousemusjuhla.”
Hän sanoo myös käsittäneensä noina aikoina, että suuren viikon ja pääsiäi-
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sen palveluksissa kuulee aivan omasta
mielentilasta ja sieluntilasta riippuen eri
asioita.

Pitkänperjantain lohduttomuus
Nunna Elisabet näkee pitkänperjantain
lohduttomuuden, koko maailman pysähtymisen, ja sen päättymisen pääsiäisriemuun rinnasteisena ihmisen elämään.
”Se pessimistinen kuva, mikä usein
on ihmisistä, ja järkyttävät tapahtumat,
joihin kysellään vastausta, saavat vastauksen. Aivan riippumatta siitä, mitä
kauheuksia olemme itse nähneet ja mitä
nähdään, me saamme huomata, että Jumala on hyvä ja rakastaa ihmisiä. Voimme luottaa siihen. Vaikka elämä tiettynä
hetkenä on millaista tahansa, on kuitenkin joku absoluuttinen, joka ei petä.”
Nunna Elisabet nauraa hersyvästi
ennen kuin jatkaa: ”Eipähän hän aina
välttämättä tee niin kuin me haluamme
ja anna sitä, mitä me itse haluamme,
mutta hän antaa turvallisuuden. Kun
pääsiäinen on ohi, voi kohdata arjen,
koska taas kerran on saanut vahvistuksen siitä, mitä todella on.”

Vaatimattomin on lopulta arvokkain
”Sellainenhan kristinusko kaiken kaikkiaan on”, nunna Elisabet toteaa. ”Se on
niin kuin maailma väärinpäin. Kaikkein
vaatimattomin on lopulta kaikkein arvokkain”, hän jatkaa ja viittaa Kristuksen
haudalle ensimmäisinä ennen aamun tuloa kiiruhtaneisiin naisiin. ”Mikä meistä
tuntuu hyvinkin tavoittelemisen arvoiselta, ei loppujen lopuksi ole sitä lainkaan.”
Hän miettii, miten ihminen saattaa
pitää itseään korvaamattomana, omaa
tekemistään aivan ainoalaatuisen tärkeänä.
”Mutta kaatuuko maailma, jos se työ
jää tekemättä? Ei kaadu”, hän sanoo.
”Eivät tavalliset pienet ihmiset ole tärkeitä – paitsi Jumalan kannalta. Hän on
juuri siinä paikassa, mihin Jumala on
hänet tarkoittanut. Siksi näin nähtynä
tämä pieni ihminen on arvaamattoman
arvokas. Juuri nämä huolto- ja hoivajoukot, jotka seurasivat Jeesusta ja tekivät
työnsä rakkaudesta – ja joiden useimpien nimiä ei Raamatussa edes mainita –
saavat kuulla: Te olette arvokkaita. Myös
tämä on jatkunut vuosisadasta toiseen…”
Hän innostuu jatkaessaan: ”Nämä
naiset, jotka ovat pitäneet kristinuskoa
omalla hiljaisella tavalla elossa ja siirtäneet sitä tulevillekin sukupolville! Ja tämä jatkuu myös siinä, että äidit laulavat
tuutulaulua lapsilleen – hyvin monet
laulavat kirkkoveisuja – jolloin ne tulevat lapselle tutuiksi ja sillä tavalla siemen on kylvetty.”

Lohdullinen lause
Miten merkillisesti pääsiäinen ja sitä
edeltävä suuri viikko ikään kuin verkostoutuvat tavallisen jokapäiväisen arjen
tapahtumiin! Nunna Elisabet johtuu
omasta kokemuksestaan, surutyön tekemisestä suuren viikon palveluksissa, siihen, miten lähes poikkeuksetta kaikki
ihmiset kohottavat katseensa suurten
katastrofien aikaan kirkkoon.
”Vaikeuksissa muistuu Jumala mieleen”, hän huomauttaa, ”vaikka hyvin pian aletaan kysyä: Miksi Jumala sallii…”
Nunna Elisabet sanoo vastaavansa,
että me emme tiedä.
Me emme tiedä – tämä lohdullinen
lause. Hän tietää omasta työstäänkin,
miten mahdotonta kaikkea on koskaan
selittää.
n Hellevi Matihalti
ANALOGI 1/2013

M

Metropoliitalta

Raja-aidat sisällä kirkoissa

M

etropoliitta Johannes aikanaan tokaisi, että ortodoksisuutta
Suomessa enemmän ihaillaan, kuin sen syvintä olemusta
tunnetaan tai ymmärretään. Tämä saattoi paljolti olla totta vielä
1970-luvulla, mutta ei enää.
Eksoottisuutta, lämpöä sekä pääsiäisen tuoksua säteilevä kirkko on 2000-luvulla oleellinen osa suomalaista maisemaa. Se tuo
heleitä värejä uskontoomme sekä mystistä touchia ja syvyysulottuvuutta ihmisten rationaaliseenkin pyrkimykseen ymmärtää elämän
salaisuutta ja ainutkertaisuutta.
Ortodoksisuuden renessanssi on tänä päivänä totta läntisessä
Euroopassa, mutta myös Pohjois-Amerikassa. Sen teologinen ajattelu sekä kirkkotaide, ikonit etunenässä, ovat pääsemässä aitoon
vuorovaikutukseen läntisen kulttuurin usealla eri osa-alueella.
Samalla ortodoksinen kirkko ja kulttuuri kohtaavat katolisen ja
protestanttisen hengenelämän paljon voimakkaammin ja monipuolisemmin kuin aiemmin. Monet lännessä kasvaneet oppineet
sekä kirkkoon liittyneet yliopistomiehet ja taiteilijat jatkavat luovalla tavalla emigranttiteologien perintöä. Heistä merkittävimpiä ovat
Kallistos Ware, Jaroslav Pelikan ja Richard Swinburne.
Ortodoksisen teologisen ajattelun tulevaisuus lännessä ei enää
riipu teologisista seminaareista Pariisissa, New Yorkissa tai Bostonissa, vaan siitä elävästä vuorovaikutuksesta, jota eri kirkollisiin ja opillisiin perinteisiin kuuluvat tutkijat ja opettajat aktiivisesti harjoittavat yliopistojen kampuksilla. Ortodoksisia teologisia keskuksia on
viime vuosina syntynyt esimerkiksi Cambridgeen Englannissa ja
Fordhamiin USA:han.
Entisiä pappisseminaareja tuskin enää kukaan haikailee. Tässä
yliopiston ortodoksisen teologian laitos Joensuussa taitaa olla pioneeri; siksi onkin valitettavaa, ettei sinne ole muodostunut elävää
kansainvälistä opetusyksikköä metropoliitta Emilianoksen jälkeen.
Ortodoksisesta ajattelusta löytyy lännessä useita eri kerrostumia. Berdjajev, Bulgakov ja Lossky kohtasivat saksalaisen mystiikan ja eksistentialismin. Myös Tolstoin ja Dostojevskin esiintuomat teemat olivat tärkeitä.
Seuraava sukupolvi, Georges Florovski ja Vladimir Lossky reagoivat vahvasti ”modernismia” vastaan. He halusivat 1900-luvulla
vapauttaa ortodoksisen teologian läntisestä ”vankeudesta”. Tilalle
he toivat uuspatristisen synteesin, joka pyrki elvyttämään vanhanja keskiajan kirkkoisien ajattelun ratkaisuksi nykyajan tarpeisiin ja
ongelmiin. Heidän opetuksensa hengessä Kristus-keskeisyys, valoisa ihmiskuva sekä usko ihmisen hengellisen kasvun mahdollisuuksiin alkoivat taas elävöittää kirkkoa.
Tästä on lyhyt matka kirkkomme nykypäivän eukaristiseen uudistumiseen, ortodoksisen hiljentymisperinteen sekä Jeesus-rukouksen nousuun. Yhtä keskeistä on ollut kirkkotaiteemme valtava kasvu,
joka Suomessa tänään on merkittävämpää kuin missään muualla läntisessä ortodoksisuudessa. Voimakkaalla iankaikkisuuden kokemuksellaan ja sen välittämisellä ulospäin ortodoksisuus on samalla muistuttamassa muitakin kirkkoja niiden perusolemuksesta.

gian opintoihin ulkomaille. Leningradissa marttyyrikirkon sisällä
useat nuoret pappiskokelaat ammensivat venäläistä hengellistä kokemusmaailmaa, joka yhä on kirkon ytimessä. Salonikissa opiskelijat ovat useimmiten kasvaneet jonkin sortin opilliseen tiukkuuteen.
Pyhän Vladimirin seminaarista meille tuotiin valtava liturginen syväluotaus, jonka välittämä siunaus on yhä keskeistä liturgisessa elämässämme. Kirkossamme on ollut tilaa heille kaikille.

Olin silloin väärässä
Nuorempana ortodoksina 1970- ja 80-luvulla Suomessa luulin, että
kirkossamme esiintyvä tietty itsekorostus sekä vääränlainenkin oikeassa olemisen fiilis nousevat vähemmistökirkon ja evakkokauden
sosiaalipsykologisista tarpeista. Luultavimmin olin silloin väärässä.
Kyseessä näyttää olleen enemmänkin yleisortodoksinen sisäänpäinkääntyneisyys, jopa tietty ghettoutuminen. Onneksi sillä tänä
päivänä ei ole käyttöä, ja se on joka puolella karisemassa. Näin tietysti pitäisikin tapahtua, kun muistamme, miten kirkko aina parhaimmillaan on avoin ulospäin ja jakaa oman hengellisen rikkautensa yhteiseksi hyväksi.
Teologisen ajattelun piirissämme suurimpia hahmoja ovat olleet Alexander Schmemann liturgisessa teologiassa, Paul Evdokimov moraaliteologiassa, Paul Tarazi ja John Breck Raamatun tutkimuksessa. Kukin heistä omalla alallaan on tuonut kestävän panoksen nykypäivän tutkimukseen. Tämä työ on tapahtunut länsimaisen akateemisen yhteisön keskellä, ja hyvä niin.

Tästä eteenpäin
Tästä eteenpäin ekumeeniseen kohtaamiseen olisi paljon tarvetta
löytää elimellisempiä ja kirkkojen käytännön elämää koskettavia
muotoja, myös pyhien toimitusten suhteen. Perinteisten opillisten
neuvottelujen aika alkaa olla takanapäin, ja tulokset niistä ovat menetelmällisesti ja sisällöllisesti varsin ohuita eri kirkkoperheiden
kesken.
Samalla meidän kaikkien olisi korkea aika nähdä, etteivät kirkkoja erottavat raja-aidat enää läheskään samalla tavalla kuin ennen
kulje kirkkokuntien välillä vaan enenevässä määrin niiden sisällä.
Siksi Suomessakin meidän tulisi yhdessä ryhtyä pohtimaan esimerkiksi kysymyksiä inhimillisestä seksuaalisuudesta, naisen asemasta
ja muista isoista periaatteellisista kysymyksistä.
Ehkäpä tämä näkökulma auttaisi omassakin kirkossamme välttämään professorien ja kirkonmiesten nokittelua, jota toisinaan näkyy lehtien palstoilla. Myös yhteisen todistuksen ja läsnäolon tarve
haastaa meitä eri kristillisten traditioiden edustajina pohtimaan kirkon uskon, ihmiskuvan ja läsnäolon keskeisiä kysymyksiä ja kipupisteitä saman pöydän ympärillä.
Tilaa ja tarvetta siihen on. Ymmärtääkseni Suomessa on myös
keskinäistä luottamusta riittävästi!

Uudistuminen Suomessa
Tästä näkökulmasta saamme Suomessa olla kiitollisia, että 1970-luvulta asti monet opiskelijamme ovat lähteneet ortodoksisen teolo-
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■■ Metropoliitta Ambrosius
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Hengellistä opetusta

Juhlien juhla

O

rtodoksista kirkkoa kutsutaan
usein ylösnousemuksen kirkoksi. Onhan kirkon sanoman
perusydin ylösnousemuksen
ilosanomassa – evankeliumissa. Pääsiäinen ei kuitenkaan ole vain ylösnousemusta, vaan se on kolmipäiväinen kokonaisuus: ristiinnaulitseminen, hautaus, tuonelassa käynti ja tyhjän haudan löytäminen muodostavat yhdessä kristillisen
pääsiäisen. Kokeaksemme kirkon juhlan
todellisen luonteen meidän olisi hyvä
osallistua kolmipäiväisen pääsiäisen palveluksiin jokaisena päivänä. Tällöin
voimme kokea ristiinnaulitsemisen surun, Kristuksen hautaamisen jälkeisen
hiljaisen odotuksen suurena lauantaina ja
lopuksi ylösnousemusjuhlan pääsiäisyön
palveluksissa.
”Ylösnousemisen päivä! Ihmiset riemuitkaamme! Nyt on pääsiäinen! Herran pääsiäinen! Sillä Kristus, meidän
Jumalamme, johdatti kuolemasta elämään ja maasta taivaaseen meidät, jotka voittovirttä veisaamme, voittovirttä
veisaamme!” (Pääsiäiskaanonista.)

Isä Alexander Hautamäki
kirjoittaa, että pääsiäisjuhla
luo yhteyttä ja vahvistaa
Jumalan
kansan keskinäistä
yhteenkuuluvuutta.
Pyhä pääsiäinen, Kristuksen kuolleista ylösnousemisen juhla, on kirkkovuotemme suurin juhla, jota usein kutsutaan juhlien juhlaksi. Kristuksen ylösnousemus on lunastuspalveluksen huipentuma. Kuolemallaan Kristus kukisti
kuoleman vallan ja palautti elämän kuolonuneen nukkuneille. Suurena ylimmäisenä pappina hän Golgatalla tapahtuneen ristinkuoleman avulla sovitti langenneen ihmisen synnin ja samalla solmi
uuden rakkauden liiton Jumalan ja ihmisten välille. Ylösnousseessa Kristuksessa elämä hallitsee. Kuolemalla ei enää
ole lopullista valtaa ihmiseen. Jokainen

uskova on näin osallinen Kristuksen
ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Kristuksen ylösnousemus teki
mahdolliseksi aikoja kestäneen odotuksen, sillä ylösnousemuksen kautta vapautuivat tuonelan vangit kahleistaan.

Itsetutkistelun mahdollisuus
Suuren paaston aika antaa meille loistavan mahdollisuuden mennä itseemme –
oikeasti tehdä tiliä elämästämme – osallistua kirkon jumalanpalveluksiin sekä
myös henkilökohtaisesti osallistua katumuksen suureen mysterioon papin toimiessa katumuksen välittäjänä.
Kirkkoveisujen mukaan suuressa
paastossa tapahtuu muutos palmusunnuntain aaton, Lasaruksen lauantaina aikana. Varsinainen suuren paaston aika
loppuu, vaikkakin edelleen ruokapaasto
jatkuu. Koko suuren paaston ajan olemme
harjoitelleet katumusta, kunnes tällöin
siirrymme seuraamaan Kristusta. Lasarus
herätetään Betaniassa kuolleista, jolloin
Lasaruksen herättämisen kautta Kristus
ennustaa oman ylösnousemuksensa.
kari m. räntilä

■ Isä Markus Aroma lukee pääsiäisyön ristisaaton rukouksia kirkon suljettujen ovien edessä.
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”Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa hän edeltäpäin oli julistanut ylösnousemistaan herättämällä jo neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen. Silloin häntä vastaan
olivat tulleet Martta ja Maria, Lasaruksen sisaret, valittaen hänelle: `Herra, jos
Sinä olisit ollut täällä, niin ei veljemme
olisi kuollut.´ Mutta hän oli sanonut
heille: `Enkö ole jo ennen sanonut teille:
Joka uskoo minuun, hän elää, vaikka
olisikin kuollut. Osoittakaa minulle,
minne te olette hänet panneet.´ Sitten
kaiken Luoja huusi Lasarukselle: `Lasarus, tule ulos!´” (Litanian stikiiroista.)
Palmusunnuntaina Jeesus ratsastaa
Jerusalemiin kansanjoukkojen hurratessa ja vaatteita ja palmunoksia levittäen
hänen eteensä. Kuitenkin on vain vähäisen ajan kysymys, milloin hänen ristiinnaulitsemistaan vaaditaan. Ihmisen
luonto pääsee jälleen esiin.

Tapahtumia suurella viikolla
Suuren viikon maanantai, tiistai ja keskiviikko ovat Yljän palvelusten päiviä,
koska jokaisena päivänä troparina lauletaan: ”Katso, Ylkä tulee puoliyössä, ja
autuas on se palvelija, jonka hän valveilla löytää.” Ennen pyhitettyjen lahjain liturgiassa luetaan joka päivä evankeliumi
suurella viikolla. Suurena maanantaina
maailmanlopun merkeistä, tiistaina
kymmenestä neitsyestä, keskiviikkona
Jeesuksen voitelemisesta ja Juudaksen
päätöksestä kavaltaa Kristus.
Tänä vuonna Neitseen Marian ilmestyspäivä osuu suurelle maanantaille,
joten aamulla toimitettavassa liturgiassa
on erityispiirteitä. Suuri torstai on ehtoollisen asettamisen muisto. Tällöin
toimitettavassa liturgiassa pyhitetään
vuoden aikana sairaille jaettavat ehtoollislahjat. ”Silloin kun kunnialliset opetuslapset jalkain pesemisen aikana ehtoollisesta valistuivat, niin kunniaton
Juudas, rahan himoa sairastaen, vajosi
pimeyteen ja myi sinut, vanhurskaan
Tuomarin väärille tuomareille.”
Suurena perjantaina aamupalveluksen eksapostilariossa lauletaan: ”Viisaan
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ryövärin teit sinä mahdolliseksi samana
päivänä astumaan paratiisiin, oi Herra;
valista myös minuakin ristilläsi ja pelasta minut.” Suuri perjantai on liturgisesti
erikoinen päivä. Tällöin ei saa toimittaa
liturgiaa – ja koko päivä on ankara paastopäivä.
Kun opiskeluaikoinani olin Lintulan
luostarissa, muistan hyvin vanhojen
nunnien opetukset erityisesti suuren viikon jumalanpalveluksista ja ruokailuista. Lintulassa sai kokea todeksi suuren
viikon kaikkine jumalanpalveluksineen
ja paikallisine tapoineen. Suurena perjantaina Kristuksen hautakuva tuodaan
kirkkoväen kunnioitettavaksi.

Pääsiäisjuhlan palvelukset
Suurena lauantaina on ilmassa hiljaista
ihmetystä Vapahtajan ollessa haudattuna. Kirkoissamme luetaan Kristuksen
hautakuvan edessä Vanhan testamentin
lukukappaleita, joista nousee esiin ylösnousemuksen teema. Kirkoissamme on
tapana vaihtaa tummat kirkkotekstiilit
valkeisiin ennen evankeliumia, joka on
jo ylösnousemuksen julistus. Toimitettava liturgia koskettavine teksteineen antaa voimia iloiseen odottamiseen.
Suuri lauantai on myös kirkkomme
kastepäivä. Eri seurakunnissamme liitetään suurena lauantaina katekumeeniopetusta saaneita seurakuntamme uusiksi jäseniksi.
Pääsiäisen palvelus toimitetaan aina
yöllä. Palvelus alkaa puoliyöpalveluksella puoli tuntia ennen puolta yötä. Kirkko
pidetään tällöin pimeänä eikä tuohuksia
vielä sytytetä. Puolilta öin papisto antaa
alttarista valon ihmisten tuohuksiin, ja
ristisaatto kirkon ympäri alkaa. Palaamme kirkkaasti valaistuun kirkkoon, kuin
tyhjään hautaan. Aamupalveluksessa
toistetaan jatkuvasti pääsiäistroparia ja
julistetaan Kristuksen ylösnousemusta
toisiamme tervehtien: ”Kristus nousi
kuolleista! – Totisesti nousi!” Pääsiäisyön liturgian jälkeen paasto on päättynyt. Ihmisten tuomat pääsiäisruuat siunataan liturgian päätteeksi.
Pääsiäisen juhla-aika kestää 40 päi-

vää ja päättyy Kristuksen taivaaseen astumisen juhlan aattoon. Ennen taivaaseen astumistaan Kristus lupasi opetuslapsille, että he saavat puolustajikseen
voiman korkeudesta eli Pyhän Hengen
lahjan. Juhlapäivän tropari: ”Oi, Kristus
meidän Jumalamme, sinä menit kunniassa taivaaseen annettuasi Pyhän Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi,
joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, että sinä olet Jumalan Poika,
maailman Vapahtaja.”
Toisena sunnuntaina Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen vietämme Pyhän Kolminaisuuden päivää eli helluntaita. Apostolit olivat yhdessä rukoilemassa ja saivat Pyhän Hengen lahjan.
Pyhän Hengen kautta Jumala puhuu
meille kaikille.
”Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän
Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet, kun heidän päälleen Pyhän Hengen
vuodatit ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman. Kunnia olkoon sinulle ihmisiä rakastava Jumala.”

Sovinnon päivä
Kirkko tahtoo tehdä pääsiäisestä myös
sovinnon päivän ja kiistojen unohtamisen
juhlan. On hyvä muistaa, että pääsiäisen
valmistusviikot päättyivät sovintosunnuntaihin, joka korostaa anteeksiannon
välttämättömyyttä paastoon siirryttäessä.
Nyt itse pääsiäissanoma puhuu samasta
asiasta, kun se keskellä riemujuhlaa kehottaa julistamaan vihollisillekin anteeksiantoa ylösnousemuksen tähden. Näin
pääsiäisjuhla luo yhteyttä myös ihmisten
kesken ja vahvistaa Jumalan kansan keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Kaikessa tässä toteutuu jotakin hyvin keskeistä ja
oleellista itse pelastushistorian ja Kristuksen pelastustyön tarkoituksesta, jokaisessa meissäkin ja meidän kauttamme.
Pääsiäisen riemullisessa ilossa me
tänäkin ylösnousemusjuhlana voimallisesti julistamme: Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi!

■■ Isä Alexander Hautamäki
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PÄÄSIÄISENÄ TAPAHTUU

Ortodoksinen

pääsiäinen ja kasteen ilo
Suuri lauantai oli vanhan kirkon kastepäivä

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusperinne on säilyttänyt suuren viikon,
ristin pääsiäisen ja ylösnousemuksen pääsiäisen hymnitekstien
kasteopetusluonteen. Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina kaste elettiin
Kristuksen ylösnousemusjuhlan pyhänä salaisuutena. Suuri lauantai oli
vanhan kirkon merkittävä kastepäivä, kirjoittaa isä Jarmo Hakkarainen.

K

aste ankkuroituu pääsiäisen
teologiseen luonteeseen ja sisältöön. Ortodoksinen kaste
on Jumalan valtakunnan pyhä
salaisuus: Kristus on noussut kuolleista
ja antaa ihmisille mahdollisuuden elämään hänessä. Ortodoksinen usko ei toteudu ilman ihmisen parantumista Kristuksessa.
Jos luemme pyhän Kyrillos Jerusalemilaisen, pyhän Basileios Suuren tai
pyhän Johannes Krysostomoksen opetuksia kasteesta, hämmästymme kastelupausten merkitysten runsaudesta. Jokaisen ortodoksikristityn kutsumuksena
on hengellinen paraneminen. Kirkon jäseniä kutsutaan elämään ylösnousseen
Kristuksen valkeudessa ja voimassa.
Kaste liittää ihmiset Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kasteessa
saatu uusi elämä julistaa kirkon jäsenen
voimallista matkaa langenneesta maailmasta Jumalan valtakuntaan. Ortodoksisen kirkon hengellinen elämä julistaa
kasteen pyhää mysteeriota.
Pääsiäinen on sekä vanhan elämän
loppu että uuden elämän alku Kristuksessa. Siinä kiteytyvät ortodoksisen kasteteologian terapeuttiset ainekset. Ortodoksisen teologisen käsityksen mukaan
kuolema on ennen muuta hengellinen
katastrofi. Hengellinen kuolema tarkoittaa ihmisen eroa Jumalasta, elämän lähteestä.
Ensimmäisten vuosisatojen orto-
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doksikristityt tiesivät, että pääsiäinen oli
heidän oman kasteensa muistamista,
osallistumista ylösnousseen ja kuoleman
voittaneen Kristuksen elämään. He olivat vakuuttuneita, että kaikki aika oli uudistunut, aivan kuten koko maailma oli
uudistunut heidän omassa elämässään.
He eivät kutsuneet uskoaan uskonnoksi
vaan ilosanomaksi. He julistivat elämällään pääsiäisen ilosanomaa ja elivät todeksi kirkon uutena elämänä ja Jumalan
valtakunnan illattoman päivän odotuksena.

Suuri viikko katumuksen aikaa
Ortodoksisen suuren viikon alkupäivät
korostavat valvomisen ja rukoilemisen
tärkeyttä. Näiden päivien aamupalvelus
alkaa troparin sanoilla: ”Katso, Ylkä tulee puoliyössä, ja autuas on se palvelija,
jonka hän valveilla löytää.”
Suuren viikon liturgisten tekstien
sävy on tumma ja surullinen. Kirkkokansa ei kuitenkaan kokoonnu suremaan
kuollutta ihmistä vaan koko luomakuntaa koskettavaa tapahtumaa, lihaksi tulleen Jumalan Pojan kärsimystä heikkojen ja pahantahtoisten ihmisten käsissä.
Kun elämme mukana ihmiseksi tulleen
Jumalan kärsimysmysteeriossa, elämme
ja kadumme viime kädessä omaa syntisyyttämme.
Suuri viikko paljastaa meille syntiinlankeemuksen tragedian, helvetin pahuuden ja Jumalan poissaolon. Katu-

■ Isä Jarmo Hakkarainen
muksesta kasvaa mielenmuutos ja halu
lähteä kulkemaan Kristuksen tietä. Suuren maanantain, tiistain ja keskiviikon
palvelukset kutsuvat meitä aivan erityisesti katumukseen. Ne muistuttavat, ettei mikään synti ole niin suuri, etteikö
Jumalan armo olisi vielä suurempi, sillä
Kristus antaa kaikille voiman voittaa
synnit ja tulla osallisiksi hänen voitostaan.
Suuren viikon jokaisella päivällä on
erityisaiheensa, painotuksensa ja kertomuksensa. Jokainen suuren viikon kertomus yhdistyy selkeästi keskeiseen tapahtumaan, ristin pääsiäiseen ja Vapahtajan ylösnousemukseen.
Suuri viikko tekee meidät tietoisiksi
ihmisen synnin aiheuttamasta tuhosta ja
kapinasta Jumalaa vastaan. Synti vaikuttaa meissä ja ympärillämme monin
tavoin. Kun kirkon isät opettavat meille
katumuksesta, he tarkoittavat askeettista taistelua pahaa vastaan, joka ärsyttää
ja kiusaa meitä ja yrittää saastuttaa ajatuksemme ja tahtomme. Me saamme
kuitenkin mahdollisuuden kokea JumaANALOGI 1/2013

Juha Riikonen

Kristus antaa kaikille
voiman voittaa synnit
ja tulla osallisiksi hänen
voitostaan.
taivaan
valtakunnan
kansalaisiksi.
Kääntyminen kohti Jumalaa alkaa, kun
ihminen myöntää vieraantumisensa Jumalasta ja alkaa etsiä häntä.

Kirkon pyhissä ■
kilvoittelijoissa elää pääsiäinen

lan rakkauden ja pyhyyden uudeksi tekevän voiman.
Suuri viikko on annettu meille katumuksen erityisajaksi. Kirkko on pelastuksen arkki. Kirkko ei kutsu meitä uskonnollisiin spektaakkeleihin tai hetken tunne-elämyksiin. Kirkko kutsuu meitä synnin himojen haavoittamia ihmisiä askeettiseen taisteluun Saatanan hajottavia voimia vastaan.
Me voimme katua Jumalaa vastaan
kohdistuvaa kapinaamme ainoastaan kirkon opetuksen mukaisessa nöyryydessä
ja särkyneessä sydämessä. Muutoin emme löydä tietä elämää eheyttävään katumukseen ja elämän muutokseen. Kirkon
askeesia ei ole ilman kärsimyksiä, kipuja
ja menetyksiä. Hyveen tietä reunustavat
vaivat ja vastoinkäymiset.
Kirkkoa ei ole olemassa siksi, että
Kristus kuoli ristillä, vaan koska hän
nousi ylös kuolleista. Valmistautumisemme Jumalan valtakunnan tuloon alkaa jo kasteessa ja mirhavoitelussa ja
jatkuu ehtoollisessa, joka antaa meille
voiman tulla Kristuksen seuraajiksi ja
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Kristus on voittanut maailman, ja tähän
voittoon sisältyy myös hänen kirkkonsa.
Kirkko on Kristuksen työtä maan päällä
ja hänen siunaavan läsnäolonsa paikka
maailmassa.
Eukaristinen malja ja leipä muistuttavat meitä kaikkia yhdistävistä läheisistä siteistä. Ne vaativat meitä luopumaan
itsekkyydestämme. Kirkon yksinkertainen elämäntapa on haasteellinen esikuva meille nykyajan ihmisille rajoittaa kulutusta ja osoittaa kristillistä rakkautta
lähimmäisille.
Kuolleista ylösnoussut ja iankaikkisesti Isän kunniassa elävä Kristus kuuluu kirkon elämän ja historian jokaiseen
päivään, jokaiseen silmänräpäykseen,
koska hän elää ja on lupauksensa mukaisesti kanssamme nyt ja aina. Ylösnousemuksen ilo on pyhä salaisuus, joka
meidän on opittava kokemaan, mutta
me voimme kokea sen vain, jos opimme
ensin ristin murhenäytelmän.
Noustaksemme ylös kuolleista meidän on kuoltava pyhässä katumuksessa
itsekkyydelle, peloille ja kaikelle, mikä
tekee langenneen maailman ahtaaksi,
kylmäksi, köyhäksi ja julmaksi paikaksi.
Ilman ristinkuolemaa ei ole ylösnousemusta, joka on iloa jälleen löydetystä
elämästä, iloa Jumalan elämästä, jota
kukaan tai mikään ei ota pois kirkon uskollisilta jäseniltä.
Pyhä Johannes Krysostomos (k.
407) opettaa: ”Jos Jumala ei olisi aikonut herättää meitä kuolleista, jos hänen
tahtonsa oli, että kaikkien meidän pitäisi

hävitä olemassaolosta, niin hän ei olisi
taistellut niin monissa asioissa puolestamme. Hän ei olisi levittänyt taivaita
yllemme eikä laskenut maata jalkojemme alle. Hän ei olisi tehnyt koko tätä
maailmankaikkeutta, jos se olisi tarkoitettu vain meidän lyhyen elämämme
ajaksi. Taivas ja maa ja meret ja joet ovat
pysyväisempiä kuin me ihmiset. Ja kuitenkin Jumala halusi aikojen alussa tehdä ihmisen kuolemattomaksi. Mutta voi
sinua ihminen, sinä et sitä halunnut!”
Kirkon pyhissä kilvoittelijoissa elää
pääsiäinen, he antavat meille mahdollisuuden kantaa suurta viikkoa läpi kirkkovuoden. Heissä elää ristin ja ylösnousemuksen ykseys. Heissä elää Kristus. He
kulkevat vuosisadasta toiseen tietäen Kristuksen ennalta kertoneen heille, että tässä
langenneessa maailmassa heillä on surua,
mutta Jumalan valtakunta on heidän.
Kristuksen seuraajille on luonteenomaista kirkon terapeuttinen henki, joka
kantaa maailman syntejä eikä sälytä niitä toisten kannettaviksi. Maailma tarvitsee kipeästi kirkon parantavaa henkeä
voittaakseen ihmisten elämää hallitsevan ahneuden, hyötyajattelun ja ulkokultaisuuden.
Kirkon pyhät ihmiset kutsuvat meitä, he yhä todistavat elämällään Kristuksesta. Kristus, pääsiäisen mysteerio elää
– elämänlanka ei ole katkennut.
Kristus nousi kuolleista – totisesti
nousi!

■■ Isä Jarmo Hakkarainen
Calivas, Alkiviadis C.
1992 Great Week and Pascha in the Greek Orthodox Church. Brookline.
Hakkarainen, Pentti
1979 Kirkko – uusi todellisuus. PSHV. Joensuu.
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Syvyyttä kirkkolauluun

Pyhä laulu
Pia Skibdahl sanoo, että
pyhä laulu hoitaa ja auttaa
pääsemään Jumalan pyhyyden
äärelle.

L

aulajatar Pia Skibdahl aloitti ortodoksisen
kirkkomusiikin
opinnot Joensuun yliopistossa
viime syksynä. Hän opiskelee
laulu- ja äänipedagogisen työnsä ohessa,
musiikin alalla Pia on työskennellyt jo
kolmisenkymmentä vuotta. SibeliusAkatemiasta hän valmistui 1990-luvun
alussa. Laulupedagogina häntä kiinnostaa äänen hoitavat, luovat ja terapeuttiset ominaisuudet, ja nykyisin hän keskittyy hoitavaan ääniterapiaan sekä laulajien valmentamiseen.

Hoitava ääni
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Yhden äänen keskittynyt laulaminen
Ääniterapian keskeinen idea on yhden
äänen keskittynyt laulaminen, hän sanoo. Yhtä säveltä laulettaessa kokemuksen tulisi olla kehollinen, äänen ja kehon
välisestä suhteesta kiinnostunut pedagogi muistuttaa.
– Musiikkiterapeuttinen tutkimus
on havainnut, että yksinkertainen ääni
etenee hermostossa paremmin kuin monimutkainen ääni. Huilun sinivärähtelevä ääni rauhoittaa ja rentouttaa. Matalat
siniäänet etenevät kehossa esteettömästi
ja tasaisesti ja läpäisevät myös ihmiskehon lihaksiston. Rauhoittavalla musiikilla lääkärit ovat voineet vähentää puudu-

tus-, nukutus- ja kipulääkkeiden käyttöä
potilailla. Tasainen tempo, legatolinjat,
pehmeät rytmit, musiikin ennustettavuus, yksinkertaiset jatkuvat melodiat ja
suppeat äänentaajuuden vaihtelut musiikissa edesauttavat rentoutumista ja
ahdistuneisuudesta vapautumista. Myös
hiljainen äänenvoimakkuus ja ei-rytmisyys musiikissa rauhoittavat. Yksiääninen musiikki on tutkimusten mukaan
moniäänistä musiikkia rauhoittavampaa.
Hän lisää, että musiikki lisää mielihyvän tuntemuksia.
– Musiikin kuunteleminen, soittaminen, johtaminen, luominen ja laulaminen saa aivoissa erittymään endorfiinejä. Näillä mielihyvähormoneilla on
voimaa jopa muuttaa ihmisen henkistä
tilaa sekä vahvistaa ihmisen immuniteettia tulehduksia vastaan.

Pyhä laulu
Pian nimi assosioituu meditatiiviseen
rukouslauluun ja Hildegard von Bingenin laulujen tulkintoihin. Hiljaisen
Aino Aulanko

Pia sanoo, että musiikilla on vetovoimaa,
ihmiset rakastavat laulamista.
– Olen työskennellyt monien niin
sanottujen laulutaidottomien kanssa,
jotka ovat löytäneet itsestään sisäisen
laulajan.
Työkokemuksensa perusteella hän
tietää, että ongelmien taustalla saattaa
olla ikäviä kokemuksia laulamisesta esimerkiksi kouluajoilta tai muita traumaattisia tapahtumia. Pia on kuitenkin
vakuuttunut, että jokaisella ihmisellä on
mahdollisuus oppia laulamaan ainakin
helppoja ja yksinkertaisia sävelmiä.
– Ääniterapialla voidaan hoitaa ja
jopa parantaa erilaisia sairauksia. Tieteellisten tutkimusten mukaan kuorolaululla on mielialaa hoitavaa ja kohottavaa vaikutusta masennussairautta hoidettaessa, Pia toteaa.
– Tutkimusten mukaan äänen hoitavuus perustuu äänen värähtelyyn ihmiskehossa. Kehoon johdetut äänet aiheuttavat vastinresonanssin, joka vaikuttaa
aineenvaihduntaan ja keskushermoston
siirtäjäaineisiin. Kun kehon kudokset alkavat värähdellä äänen taajuuksien mukaisesti, verenkierto ja aineenvaihdunta

tehostuvat. Tämä voi edistää kudosten
elpymistä, palautumista ja toipumista
häiriötilasta.
Pia kertoo, että eri äänteet ja sävelkorkeudet värähtelevät ihmiskehon eri
paikoissa.
– Ortodoksisessa kirkkomusiikissa
paljon laulettu a-vokaali värähtelee rintakehän ja sydämen alueella ja hoitaa
samalla tätä alutta. Rukouksellista aamen-sanaa laulettaessa ääni värähtelee
vuoroin rinnan ja päälaen alueilla.

■ Pia keskittyy hoitavaan
ääniterapiaan ja laulajien
valmentamiseen.
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– Pyhän laulun ensimmäinen tehtävä ei ole hoitaa tai parantaa
ihmistä vaan auttaa häntä pääsemään pyhän äärelle, Pia sanoo.
rukouslauluperinteen parissa hän on toiminut aktiivisesti jo 15 vuotta. Hän on
levyttänyt rukouslauluja, vetää pyhän
laulun retriittejä ja opettaa antiikin kristillistä laulutapaa. Ortodoksiseen kirkkoon Pian johdatti yllättäen kirjallisuus,
ei varhaiskristillinen tai bysanttilainen
lauluperinne.
Antiikin varhaiskristilliseen lauluperinteeseen Pia tutustui Iegor Reznikoffin johdolla, joka lanseerasi pyhän
lauluperinteen Suomeen 1980-luvulla.
Hiljainen rukouslaulu eroaa vallitsevasta länsimaisesta laulamisen käsityksestä
siinä, että sen lähtökohtana on yhden äänen hiljainen laulaminen, sen kuunteleminen ja syvällinen kokeminen. ”Hiljainen rukouslaulu voi johdattaa sydämemme hiljaisuuteen, jossa kuulemme kuin
kirkkaan hetken häivähdyksenä Jumalan äänen profeetta Elian tapaan lempeässä tuulessa, ei myrskyssä eikä pauhinassa.” (Hilkka-Liisa Vuori)
– Pyhän laulun ensimmäinen tehtävä ei ole hoitaa tai parantaa ihmistä vaan
auttaa häntä pääsemään pyhän äärelle,
Pia sanoo. Reznikoff puhuu pyhästä taiteesta, jolle on ominaista ihmisten kokemus suorasta vuorovaikutuksesta korkeimpien voimien kanssa.
Pia kertoo, että ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina pyhiä tekstejä laulettiin ja juutalaisen tavan mukaan resitoitiin. Ymmärrettiin, että lauletulla
tekstillä on kaksoisvaikutus. Pyhiä tekstejä laulettaessa ihmisen tunne-elämän
syvät tasot avautuvat. Pyhä laulu voi johdattaa hiljaisuuden ja läsnäolon tilaan,
joka avaa väylän oman sisimmän tutkimiselle. Se voi auttaa oivaltamaan syvällisiä havaintoja omasta itsestä. Hiljaisella rukouslaululla voidaan tavoittaa ihmisen normaalitietoisuudesta poikkeava
ylemmän tietoisuuden taso, muuntunut
tietoisuus, jolla koetaan hengellisiä kokemuksia, kuten rakkautta, armollisuutta, lempeyttä, rauhaa, kiitollisuutta ja
luottamusta. Jumalan kohtaamiseen,
hengelliseen maailmaan astumiseen, sisältyy oman sisäisen todellisuuden kohtaaminen. Metropoliitta Emilianoksen
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mukaan ihminen on Jumalan kuva, ja
hänelle on annettu oikeus löytää Jumala
itsestään salatulla ja mystisellä tavalla.

Ihminen on onnellisimmillaan
Pian mukaan ihminen on onnellisimmillaan, kun hän ylistää Jumalaa laulamalla.
– Pyhän laulun lähtökohta on kuitenkin aina tekstissä. Pyhä teksti puhuttelee ihmistä, siinä on valtava voima.
Hiljainen rukouslaulu syventää pyhien
tekstien ymmärrystä. Laulamisen kehollisuus avaa tekstien merkityksiä eri tavalla kuin jos niitä vain ajateltaisiin tai
puhuttaisiin. Tämä saattaa johtua siitä,
että musiikki aktivoi molemmat aivopuoliskot, jolloin aivot pystyvät muodostamaan tekstistä paremman kokonaiskuvan. Pyhä teksti konkretisoituu kehon
kokemuksellisella tasolla ja näin syventää ihmisen ymmärrystä tekstistä.
Kuitenkin Pia pohtii, että rukouslaulu eroaa uskonnollisesta taidemusiikista.
Kun romanttisen ajan uskonnollinen
musiikki herättää voimakkaita hartaita
ja sentimentaalisia tunteita, niin pyhä
laulu hiljentää mielen, lävistää ihmisen
sydämen ja koko hänen olemuksensa ja
johdattaa häntä rukoukseen ja Jumalan
läheisyyteen.
– Mielikuvat vähenevät, koetaan yhteyttä elämää korkeampaan, jumalalliseen. Pyhä laulu voi nostaa ihmisen niin
sanottuun huippukokemukseen. Huippukokemuksen muuntuneessa tajunnan
tilassa ihminen ymmärtää ja oivaltaa todellisuutta laajemmalla, syvällisemmällä
ja symbolisemmalla tavalla ja jopa löytää
uusia ratkaisuja ristiriitoihinsa. Huippukokemuksia kuvataan ihmisen toimintaa
ja elämänasennetta muuttavina tapahtumina. Ne lisäävät myös ihmisen luovuutta, joka on aina jumalallista alkuperää.

Miten pyhää laulua lauletaan?
Pia painottaa, että uskonnollisen ja pyhän laulun välillä on tehtävä ero. Bachin
uskonnolliset passiot saavat ihmisen
tunteilemaan ja hetkittäin ajattelemaan
Jumalaa, mikä sinänsä on hyvä asia. Ne
koskettavat lähinnä ihmisen tunne-elä-

mää, mutta pyhällä laululla on toinen
funktio.
Pian mukaan pyhää laulua tulisi laulaa sisäistyneesti ja rukouksellisesti. Ongelmana hän pitää äänen kokemista ja
tekemistä liian pinnallisesti ja teknisesti.
– Ääni ei saisi olla mekaaninen vaan
laulettaessa tulisi aistia oman äänen resonanssi kehossa. Lisäksi tulisi kehittää
kykyä kuunnella kehollaan vierustoveriaan ja oppia aistimaan hänen resonanssiaan niin keholla kuin sydämelläkin.
Näin katoaa subjektiivisuutta korostava
”minun oma lauluni” -asenne, ja laulajat
voisivat saavuttaa ”meidän yhteisestä
suustamme ja sydämestämme nousevan
laulun” -tason, Pia opastaa.
Pia näkee tärkeänä, että laulaminen
ymmärrettäisiin tekniikkaa suuremmaksi
lahjaksi, jumalalliseksi lahjaksi, joka on
annettu ihmiselle Jumalan ylistämistä
varten.
– Jumalanpalvelusmusiikin ohjelmiston tulisi vastata kuoron musiikillista
taitavuutta. Se ei saisi olla liian vaikeaa
vaan mieluummin yksinkertaista, jotta
se sitten hallittaisiin ja osattaisiin.
Pia ei spekuloi, tulisiko kirkkomusiikin olla yksi- vai moniäänistä. Hänen mielestään molempia laululajeja tarvitaan.
– Itse pidän bysanttilaisesta musiikista. Varhaiskristillinen laulumusiikki
oli tiettävästi yksiäänistä. Neliääninen
satsi on valitettavasti vaikea saada soimaan hyvin. Ja kirkkokuorolaisista on
aina pulaa, Pia harmittelee.
Kirkkolaulu on Pian mukaan arvokas ja tärkeä tehtävä.
– Kun ihmiset seisovat laulamansa
tekstin takana, avaudutaan pyhyydelle.
Laulun läpäisee ja ympäröi rukouksellisuus. Laulutapa on sisäistynyt. Tällöin
laulajat eivät vain itse kohoa rukouksen
tilaan vaan auttavat kaikkia jumalanpalveluksissa rukoilevia pyhyyden äärelle.
Pian mukaan aito kirkkolaulu ei häiritse ihmisen mahdollisuutta syventyä
rukoukseen, vaan se johdattaa kuulijaa
kohti Jumalan valtakuntaa.

■■ Marita Sjöberg
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Pahan todellisuus
Mitä kirkko opettaa?
Isä Markus Aroman koostamassa suomennoksessa isä
Paul Evdokimovin ja isä Alexander Schmemannin teksteistä pohditaan suhdettamme
elämään.

K

reikan kielessä sanat symboli ja
paholainen ovat peräisin samasta
kantasanasta ja ilmaisevat täten
voimakkaasti kahta vastakkaista
todellisuutta. Paholainen on jakaja, joka
erottaa kaikki yhteydestä ja pyrkii saattamaan ihmisen äärimmäiseen yksinäisyyteen. Toisaalta symboli yhdistää, rakentaa
siltoja ja luo jälleen yhteyden. Evankeliumin kertomus gerasalaisesta miehestä
osoittaa selvästi pahan olemuksen, kun
Kristus esittää paholaiselle pelottavan kysymyksen: ”Mikä on sinun nimesi?” Juutalaiselle jonkin esineen tai asian nimi ilmaisi tämän kohteen olemuksen ja kohtalon. Sen vuoksi Kristuksen kysymys tarkoitti, kuka sinä olet, mikä on sinun kohtalosi ja mikä on sinun salattu olemuksesi.
Ja demoni vastaa: ”Nimeni on Legioona,
sillä meitä on monta.” (Luuk. 8:30)
Jyrkkä siirtyminen minusta meihin ilmaisee pahan toiminnan perusolemuksen
maailmassa. Jumalan luoma, syytön, viaton ihminen hajotetaan erillisiksi osiksi, ja
tämä on helvetti. Sekä kreikan sana haades
että heprean she’ol tarkoittavat pimeää
paikkaa, jossa yksinäisyys kaventaa ihmisen olemassaolon äärimmäiseen demoniseen itsekkyyteen. Ihminen katselee itseään kuin peilistä, joka moninkertaistaa hänen kasvonsa, eikä hän näe ketään muuta.
Vaikka vanha kirkko ei koskaan ole
pyrkinyt systemaattisesti määrittelemään
pahuuden olemusta, se on kuitenkin aina
syvästi tiedostanut ja uskonut pahuuden
olemassaoloon, eli se on aina tuntenut paholaisen. Jotkut ovat yrittäneet selittää ja
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järkeistää pahan kokemista ja olemassaoloa puhumalla jonkin poissaolosta ja
puuttumisesta. Ja tuo puuttuva on hyvä.
He vertaavat pahuutta pimeyteen, joka
ei ole mitään muuta kuin valkeuden poissaoloa ja joka katoaa, kun valkeus ilmestyy.
Mutta tämä ei ole Raamatun ja kirkon näkemys asiasta. Kirkon raamatullisessa kokemuksessa paha ei ole pelkästään jonkin
poissaoloa, vaan nimenomaan jonkin läsnäoloa. Se on pimeän ylijärjellisen todellisuuden selvää kokemista, jonka alkuperää
me emme aina kykene selvästi ymmärtämään. Mitä enemmän jotkut ihmiset tunsivat Kristusta ja näkivät hänen valkeutensa
ja hyvyytensä, sitä enemmän he vihasivat
häntä. Pahan kokeminen voimaksi, joka todella yrittää ottaa meidät haltuunsa ja ohjata meidän tekojamme, on aina ollut kirkon
ja kaikkien niiden kokemus, jotka yrittävät
vähäisessäkin määrin parantaa itseään.

Paaston kilvoitus
Kristillinen kirkko on laskeutumassa suureen paastoon, valmistautumisen ja kilvoituksen aikaan. Vanhan kirkon traditiossa
pääsiäisen suuren viikon lauantaina katekumeenit eli kasteoppilaat vastaanottivat
pyhän kasteen. Nykyaikainen ihminen, jopa ortodoksikin, on hyvin hämmästynyt
huomatessaan, että kasteliturgia alkaa puheella Paholaiselle, sillä Paholaisella ei todellakaan ole mitään sijaa hänen uskonnollisessa katsomuksessaan. Hänestä koko kysymys kuuluu pikemminkin keskiaikaiseen taikauskoisuuteen ja alkukantaisen ihmisen mielenlaatuun. Monet jopa
vaativat näiden eksorkismien eli rukousten pahasta luopumisen puolesta jättämistä pois liturgiasta. Ei-ortodoksit menevät
usein vieläkin pitemmälle, sillä he haluavat vapauttaa Uuden testamentin sen vanhentuneesta maailmankuvasta, jota heille
juuri edustaa demonologia eli oppi pahuuden olennoista ja voimista.
Niin kuin Kristus itse puhutteli demoneja, niin myöskin me puhumme ennen
kastetta Paholaiselle. Tässä kohdin tulee

■ Kristuksen alasastuminen, Kuolema ja Tuonela
sidotaan.

selvästi esille kristillinen sanan ymmärtäminen, koska sana ymmärretään ennen
kaikkea voimaksi. Nykyään sana on kadottanut tuon kristillisen merkityksensä ja siitä on tullut ainoastaan järjen välikappale.
Mutta Raamatun julistuksessa sana aina
merkitsee voimaa ja elämää. Jumala loi
maailman sanallaan, ja sen vuoksi sanalla
on sekä luomis- että myös tuhovoima. Sanat eivät välitä meille ainoastaan ajatuksia
ja käsitteitä, vaan ennen kaikkea myönteistä ja kielteistä hengellistä todellisuutta.
Eksorkismit eivät ole mitään selityksiä eivätkä pelkkää puhetta, jonka tarkoituksena
on todistaa jostakin, joka alusta lähtien vihaa, valehtelee ja tuhoaa, vaan ne ovat pyhän Johannes Krysostomoksen mukaan
pelottavia ja ihmeellisiä avunhuutorukouksia, jotka tuhoavat demonisen maailman
pahuuden. Tästä alkaa ihmisen koko olemuksen eheyttäminen ja ennalleen palauttaminen.
Kun alkukirkko tajusi olevansa ”Kristuksen sotaväki”, Jumalan kansa, joka on
asetettu taistelemaan vihollisen hajottavia
voimia vastaan, se tiesi, että tässä taistelussa on päämääränä joko iankaikkinen
elämä tai kuolema. Vaikka Kristus on voittanut pahan kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, niin paha ei ole vielä antauANALOGI 1/2013

Arkkipiispan kolumni

Kirkon aika
tunut. Päinvastoin Raamatun mukaan
se kuolettavasti haavoittuneenakin käy
viimeiseen ja voimakkaimpaan taisteluunsa.
Se ei voi tehdä mitään Kristusta vastaan, mutta se voi tehdä paljon meitä
vastaan. Tässä taistelussa kirkko on aina
muistanut Kristuksen sanat: ”Tämä laji
ei lähde ulos muulla kuin rukouksella ja
paastolla.” (Matt.17) Paasto Raamatun
traditiossa on aina yhteydessä aitoon ja
syvään rukoukseen. Se on nähty voimakkaana aseena siinä taistelussa, joka
tähtää kristillisen elämänkatsomuksen
mukaisesti hengen voittoon aineesta, aineen henkistämiseen.
Jo varhainen kirkko näki paastokilvoituksen päämääränä olevan Jumalan
armon avulla palauttaa sisäinen maailmamme järjestykseen ja rauhaan (Joh.
14:27). Nämä ihmisyytemme syvimpään olemukseen eli jumalakuvaamme
liittyvät hengellisesti rakentavat ainekset saavat syvimmän ilmauksensa eukaristiassa, pyhässä ehtoollisessa.
”Koska leipä on yksi, niin me monet
olemme yksi ruumis; sillä me olemme
kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.”
(1. Kor. 10:17). Eukaristiassa me kohtaamme ykseyden, jonka esikuvana on
rakkauden täydellisin ja syvin esikuva,
Pyhä Kolminaisuus. Siksi on luonnollista, että eukaristialla on kirkon elämässä keskeinen paikka, joka julistaa
ykseyttä ja joka voidaan elää ja kokea.
Varhaiskristillinen huudahdus ”Tule,
Herra Jeesus!” päättää liturgisen rukouksen ja viittaa ylösnousseen Herran
toiseen tulemiseen.
Juuri tämä nykyistyy jo tässä ja nyt
kirkon jokaisessa eukaristiassa. Jumala
tulee ja antaa itsensä meille ravinnoksi,
sielumme ja ruumiimme parannukseksi, ja me tulemme osallisiksi loppumattomasta rakkaudesta.

O

rtodoksinen maailmamme koki viime vuonna suuria menetyksiä,
kun patriarkat Antiokiassa, Bulgariassa ja Egyptissä saivat Jumalalta
kutsun taivaan kirkkauteen. Antiokian patriarkka Ignatios oli kuollessaan 92-vuotias, Bulgarian patriarkka Maksim 98 vuotta ja Egyptin koptikirkon päämies Shenouda 89-vuotias. He kaikki saivat elää pitkään, kuten
kerran Vanhan testamentin patriarkat Abram, Iisak Jaakob.
Modernin länsimaisen työurakäsityksen mukaan Antiokian, Bulgarian ja
Egyptin patriarkat olivat työssä liian pitkään. Oliko niin, että vanhuuden haurastamat patriarkat eivät olleet ajan hermolla, maailma muuttui ja moni uudistus jäi tekemättä?
Ortodoksisessa maailmassa on valittu jo vuosisatojen ajan patriarkoiksi
lähes poikkeuksetta vanhempia miehiä. Tällä perinteellä on oma historian
pitkästä kokemuksesta kasvava viisautensa. Se kertoo siitä, miten ortodoksinen kirkko käsittää paikkansa muutoksissa.
Moderni maailma on nopealiikkeinen. Meitä patistetaan tuloksiin ja
myös kirkkoa vaaditaan taipumaan ajan vaatimuksiin. Edesmenneet patriarkat kokivat elämänsä aikana kaiken tämän. Vaatimuksia demokratiasta ja tasa-arvosta säestettiin Lähi-idässä, Bulgariassa ja Egyptissä myös paljastuksilla
patriarkkojen korruptoituneisuudesta tai saamattomuudesta. He eivät syytöksissä horjuneet, vaan pysyivät tehtävissään ja vetosivat siihen, että kirkossa muutoksia ei tehdä huutoäänestyksillä. Kirkon uskovien jäsenten ja papiston enemmistö pysyi uskollisena patriarkoille heidän elämänsä loppuun asti.
Kirkko muuttuu ja uudistuu, mutta omalla tavallaan. Vanhojen patriarkkojen johtamat kirkot Lähi-idässä, Bulgariassa ja Egyptissä eivät ehkä olleet
muutosten eturintamassa, mutta kirkot antoivat ihmisille muutosten tuulissa
turvaa, toivoa ja kallion, jossa parempaa huomista lupaavia poliittisia muutoksia voitiin katsoa historian perspektiivillä. Kirkko on nähnyt hyviä vallanvaihdoksia, mutta myös kaappauksia, joissa edistyksen nimissä ihminen on
ottanut itselleen Jumalan paikan.

Kirkko muuttuu omilla ehdoillaan

Ortodoksinen kirkko ei muutu yhteiskunnan vaatimuksesta vaan omilla ehdoillaan ja omalla tempollaan. Apostolisiin isiin kuuluvassa Hermaan Paimen
-kirjassa kirkon muutosta kuvataan nuortuvan vanhan naisen hahmossa.
Harmaahiuksinen nainen muuttuu katumuksen kautta uudelleen nuoreksi
morsiameksi. Tällaiseen muutokseen patriarkat Ignatios, Maksim ja Shenouda johtivat elämänsä aikana kirkkojaan.
Kirkko uudistuu ja uudistaa antamalla meille oman elinpiirimme rinnalle oman aikakäsityksensä. Siinä keskiajan hymnit, rukoukset, suitsutus ja tuohukset avaavat meille uusia ja tuoreita näkökulmia ajattomaan vanhuuteen ja
viisauteen.
■■ Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa LEO

Paul Evdokimov: The Struggle With God
Alexander Schmemann: Of Water and the Spirit
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Hiippakunta kouluttaa

”Liturgisesta getosta”

arkipäivän liturgiaan
Helsingin hiippakunnan papiston täydennyskoulutuspäivillä
tammikuun lopussa pohdittiin kirkon ydinkysymyksiä ja niiden
merkitystä nykymaailmassa. Teemana oli ”Ortodoksinen läsnäolo ja missio monikulttuurisessa yhteiskunnassa”.

■ Metropoliitta Ambrosius luennoi liturgisen uudistuksen ongelmista kirkossamme.

M

iten yhdistetään liturgian
perinteet ja nykymaailman haasteet? Millainen
on ortodoksian kuva kirkon ulkopuolella? Osaammeko antaa oikeita vastauksia ihmisten ongelmiin?
Näitä pohtimassa Sofian kulttuurikeskuksessa olivat paikalla lähes kaikki
hiippakunnan virassa olevat papit ja heidän lisäkseen monia aktiivisia eläkeläisiä. Keskeisesti mukana oli myös 30
vuotta sitten kuolonuneen nukkuneen
isä Alexander Schmemannin henki
ja opetukset.
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Isä Alexanderin liturginen uudistus
ja persoona ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja
sen papistoon. Monilla paikalla olijoista
oli lämpimiä henkilökohtaisia muistoja
kohtaamisista. Hiippakunnan uusi teologinen sihteeri, teologian tohtori Michael
Hjälm, on arvostettu Schmemann-tutkija, joka on perehtynyt erityisesti jumalanpalveluksen teologiaan. Hänen alustuksensa Schmemannin merkityksestä liturgisen elämän itseymmärrykselle ja kehitykselle sai aikaan vilkasta keskustelua ja
mielipiteiden vaihtoa.

Liturgia on kirkon ydin
Koulutuspäivien avauspuheenvuorossa
metropoliitta Ambrosius totesi, että toimittaessaan pyhää liturgiaa papisto on
vahvasti mukana kirkon ydinkysymyksissä.
– Schmemannin liturginen uudistus
on ollut valtava uudistus kirkollemme.
Se avasi historiallisia lukkoja, joita vuosisatojen aikana oli kasautunut liturgian
toimittamiseen. On hyvä pohtia, mitä tämä uudistus merkitsee meidän ajassamme.
Kirkko on ollut viime aikoina usein
esillä julkisessa sanassa, ei niinkään missionsa, vaan kanoniensa vuoksi. Pappien
poliittinen osallistuminen, avioliittokysymykset, luostarin johdon asema tai
kirkkomuseon resurssit ovat herättäneet
median uteliaisuutta.
– Kirkon ydinelämän kannalta ne
ovat aika marginaalisia kysymyksiä, mutta saavat isommat mittasuhteet, jos emme osaa argumentoida niitä mielekkäällä
tavalla. Elämme moniuskoisessa yhteiskunnassa, jossa meidän pitäisi pystyä
vastaamaan toisuskoisten kysymyksiin.
Emme ole kyenneet vastaamaan siihen,
mikä kirkon syvin olemus on.
Ortodoksisen kirkon suuri ekumeeninen panos on rikas jumalanpalveluselämä. Kirkon kauneus, pyhyys, hengellinen kosketus, kirkkomusiikki ja
kirkkotaide koskettavat myös ortodoksisen kirkon ulkopuolella eläviä ihmisiä.
– Kirkkomme on pitänyt voimakkaasti esillä myös yhteyttä näkyvän ja
näkymättömän maailman välillä. Monissa kirkkokunnissa tuntuu olevan aika
ohut näkemys tuonpuoleisesta. Niissä ei
puhuta pyhistä ihmisistä eikä enkeleistä,
hän sanoi.

Ei vain jumalainen näytelmä
Kirkkomme perinteinen tehtävä toteutuu oman rukouksemme kautta voimakANALOGI 1/2013

■ Tarkkaavaisesti
kuuntelivat isä Timo
Tynkkynen (edessä) sekä
isät Andrei Sotsov, Teo
Merras ja Jyrki Penttonen.

Millaisen
kuvan
annamme
itsestämme
kirkon
ulkopuolella?

kaimmin yhteisessä jumalanpalveluksessa. Siihen voi Ambrosiuksen mielestä
liittyä myös riskejä. Vaarana on kirkon
jääminen yksipuolisesti liturgiseksi yhteisöksi, ikään kuin se olisi vain jumalanpalvelusta varten, folklorea tai historiallinen näytelmä.
– Kirkossa on paljon muutakin tärkeää. Mitä muuta pappi tekee kuin toimittaa jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia? Se kysymys meidän
on nostettava esiin käytännön tasolla
seurakunnissa. Olennaista kirkon itseymmärryksessä on, että liturgia nousee
kirkon yhteisestä elämästä ja yhteisestä
uskosta. Ennen teoriaa tulee kuitenkin
praksis eli käytäntö.
On tärkeää nähdä liturgia monesta
näkökulmasta, historiallisesta, mutta
myös nykypäivän tarpeista.
– Liturgia on rikas kokonaisuus. Kukaan diakoni, pappi tai piispa ei voi kopioida vanhaa. Liturgia on tuotava uusin
tavoin tähän hetkeen. Jumalanpalveluksessa papilla pitäisi olla ainakin yksi yhtymäkohta nykytilanteeseen.

Miten muutetaan puheet teoiksi
Kirkko ja papisto joutuvat kohtaamaan
monenlaisia ajankohtaisia haasteita.
Niitä riittää pukeutumisesta kysymykANALOGI 1/2013

seen naisen asemasta.
– Millaisen kuvan annamme itsestämme kirkon ulkopuolella? Pukeudummeko papin viittaan vai siviilivaatteisiin?
Kysymys naisten osallistumisesta jumalanpalveluselämään on meille ortodokseille tärkeä. Keskustelu siitä tulee jatkumaan. Meidän on löydettävä uusia muotoja ja tilaisuuksia naisten osallistumiselle. En ota kantaa naispappeuteen,
mutta nykyisin jumalanpalveluselämä
on "miesten show", Ambrosius totesi.
Ekologia ja kestävä kehitys ovat nykymaailman keskeisiä haasteita, joita
patriarkkamme Bartolomeos on tuonut voimakkaasti esiin.
– Millä tavalla integroimme patriarkan opetuksen omaan seurakunnalliseen
elämäämme ja käytäntöön? Vihreä liike
on nostanut Suomessa ja muualla Euroopassa esiin niitä kysymyksiä ympäristöstä ja luonnon hyväksikäytöstä, jotka ovat eläneet omassa perinteessämme.
Askeesi, paasto ja yksinkertaisen elämän
perinne ovat läsnä puheissamme, mutta
on aiheellista kysyä, mitä olemme tehneet.
Käytännön rauhantyö on kiperä kysymys kaikille kirkoille ja suurille uskonnoille.
– Suomessa rauhantyön eturinta-

massa on Martti Ahtisaari ja monet
muut yhteiskunnan aktiivit, emme me.
Puhumme oikein, mutta sanat eivät
muutu teoiksi.
Myös yleiseettiset kysymykset yhteiskunnallisesta
oikeudenmukaisuudesta, jakamisesta, tasa-arvosta voivat
jäädä sanahelinäksi.
– Puhumme etiikasta kaikissa kirkoissa, mutta kuinka paljon nämä kysymykset näkyvät kirkon ajattelussa, toiminnassa ja käytännössä opetuksen ulkopuolella, hän kysyi.
Myös suhtautuminen rasismiin ja
sen muotoihin vaatisi rohkeita kannanottoja. Rasismi ei ole vain määrittelykysymys. Iholtaan tummat, islaminuskoiset, sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluvat, juutalaiset ja suomenruotsalaiset
joutuvat arkielämässään ottamaan vastaan solvauksia ja uhkailuja. He eivät
kuulu ”meidän joukkoomme”. Silti he
kaikki ovat Jumalan kuvia, kukin omalla
tavallaan. Miten kohtaamme heidät käytännön elämässä?

Arkipäivän liturgia
Kirkkoherra Markus Aroma tapasi isä
Alexander Schmemannin vieraillessaan
pyhän Vladimirin seminaarissa Yhdysvalloissa.
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– Hänellä oli todellakin aivan erityinen rakkaus Suomen kirkkoa kohtaan.
Hänen merkityksensä liturgian uudistamisessa on ollut meille tärkeä. Schmemann ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota liturgian jälkeiseen elämään. Sosiaalinen ulottuvuus jäi vähemmälle.
Juuri siihen, liturgian viemiseen ulkomaailmaan ja nykyisiin olosuhteisiin,
pitäisi isä Markun mielestä panostaa
enemmän.
– Jokaisessa kadunkulmassa on alttari, jossa voimme jatkaa palvelemista.
Yleinen ortodoksien puute tälläkin hetkellä on se, että elämme jonkinlaisessa
liturgisessa getossa, josta ei kasva sosiaalista toimintaa.
Liturgian kauneus ja lumovoima voi
houkutella liikaa.
– Meillä on sama kiusaus kuin opetuslapsilla Taaborin vuorella: jäädään
tänne eikä mennä kärsivien joukkoon.
Jos liturgia ei toteudu rakkauden teoissa, se jää vain puolinaisesti toteutuneeksi.
Isä Markun mielestä olisi pyrittävä
luomaan kirkon vanhan perinteen pohjalta sellaista uutta, joka heijastaa liturgian syvintä olemusta nykymaailmaan
sopivalla tavalla, jonkinlainen arkipäivän liturgia.

Hämmästys ja ilo saa näkyä
Seminaarin toisena päivänä kyseltiin,
miten toteutamme parhaiten papin missionääristä tehtävää nyky-Suomessa?
Michael Hjälmin alustukseen kommenttipuheenvuorot olivat valmistaneet isät
Teemu Toivonen ja Teo Merras.
Isä Teemu kertoo kuunnelleensa Yle
Uutisten Suora linja -ohjelmaa, jossa kysyttiin, miksi ortodoksinen kirkko ei toteuta yhteiskuntavastuutaan suurista
rikkauksistaan huolimatta.
– Kysymys perustuu mielikuvaan
ortodoksisesta kirkosta, mutta mistä
mielikuva muodostuu?
Liittykö se siihen, että kirkko on keskittynyt liiaksi jumalanpalvelukseen ja
unohtanut elämän sen ulkopuolella? isä
Teemu kysyy ja viittaa metropoliitta
Anthony Bloomin näkemykseen, jonka mielestä olemme jääneet eukaristisen
liturgian vangeiksi.
Jumalanpalveluksessa pappi voi
näyttää oman innostuksensa Jumalan
läsnäolosta.
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– Hämmästys ja ilo saa näkyä, sen
pitää näkyä.
Perinteet ja traditio ovat tärkeitä,
mutta niitä on uskallettava tarkastella
myös nykyisyyden valossa. Jos vain pönkitämme vanhoja rakenteita miettimättä, mitä ne meille merkitsevät, tuemme
museota, emme elävää kirkkoa.
– Liturgian uudistuksen sijaan puhuisin pyrkimyksestä löytää uudelleen
liturgian alkuperäisiä tapoja. Ymmärtämättä niitä vaivumme ritualismiin. Jotta
kirkkomme pysyy elävänä nykymaailmassa, meidän on kyettävä löytämään
jotain uutta, isä Teo korosti.
Papin missionäärinen tehtävä nykyajassa tarkoittaa erilaisten ihmisten kohtaamista, omien seurakuntalaisten ja
toisuskoisten. Joskus vuoropuhelua vaikeuttavat syvälle juurtuneet fundamentalistiset käsitykset. Joskus vastauksia ei
yksinkertaisesti löydy.
– Olen moneen kysymykseen joutunut vastamaan, että tästä asiasta meillä

ei ole kirkkoisien tai muiden auktoriteettien selvää näkemystä. On haettava ohjeita tai neuvoa yleisistä kristillisistä periaatteista. Se ei kaikkia tyydytä. Ihmiset
haluavat vastauksia tässä ja nyt. Silti
meidän on hyväksyttävä, että emme tiedä kaikesta kaikkea. Meidän täytyy uskoa, hän totesi.

Kieli ja kommunikaatio
Michael Hjälm kertoi alustuksessaan, että Schmemannin liturginen teologia käy
yksiin saksalaisen filosofin ja sosiologin
Jürgen Habermasin näkemyksen
kanssa, jonka mukaan ihmisen määrittää ajattelun sijasta hänen kommunikointinsa ympäröivän maailman kanssa.
Ei filosofia, vaan kieli luo maailmaa uudelleen.
Kielellä Habermas ja Schmemann
tarkoittivat lähinnä verbaalista kieltä,
sanoja, joita voidaan analysoida lingvistiikan ja logiikan avulla. Mutta sanat voivat olla myös voimasanoja, jotka luovat
ANALOGI 1/2013

■ Seisomassa oikealla uusi teologinen sihteeri Michael Hjälm.

Michael Hjälm:

■ Keskustelut käynnissä kulttuurikeskus
Sofian salissa.

tai tuhoavat. Sana luo, kun se on tosi
ja tosissaan sanottu.
Kommunikaatio on muutakin
kuin sanoja. Kirkossa Jumala puhuu
myös musiikin, ikonien, tuohusten ja
suitsukkeiden kautta tavalla, jota on
mahdotonta analysoida lingvistiikan
avulla. Ne ovat loogisen ajattelun
tuolla puolen, osa ikiaikaista mysteeriä.
Isä Veikko Purmosen mukaan
ortodoksisessa perinteessä kaikkea ei
voi ilmaista sanoilla.
– Kaikkein pisimmälle menevä
rukous on sanaton, lakkamaton sydämen rukous.

■■ Teksti ja kuvat:■
Markku Sunimento
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”Työni on
rakkauden työtä”

V

uoden alusta Helsingin hiippakunnan teologisena sihteerinä aloittanut tohtori Michael Hjälm toimi aiemmin
Ruotsissa ortodoksisen Pyhän Ignatioksen instituutin johtajana. Instituutti on
Ruotsissa toimivien ortodoksisten kirkkojen kohtauspaikka ja niille suunnatun
opetustyön keskus.
– Olette erittäin onnekkaita asuessanne maassa, jossa on vain yksi kirkko.
Suomi on esimerkki maasta, jossa vähemmistökirkolla on suuri kanoninen
vastuu toisin kuin muussa läntisessä
maailmassa. Suomessa voidaan ratkaista
lännen kanonisia ongelmia ja näyttää
tietä muille.
– Tehtäväni on tuoda pappien ja
seurakuntien päätettäväksi uusia ajatuksia, esimerkiksi miten muuttaa käyt-

täytymismalleja
maahanmuuttajien
kohtaamisessa. Se että en osaa vielä
suomea voi olla myös vahvuus – on keskityttävä kommunikaation sisältöön.
Suurin haaste on tutustua Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja opetella tuntemaan se.
Hjälm korostaa, että hänenkin tehtävänsä on pohjimmiltaan rakkauden
työtä.
– Jumala on rakkaus. Kristinuskon
keskeinen tehtävä on antaa tälle rakkaudelle konkreettinen sisältö ja muoto. On
selitettävä, mitä rakkaus on ja kutsua ihmiset ottamaan se vastaan. Kirkko voi
kukistaa oman egoisminsa tai ainakin
taistella sitä vastaan kohtaamalla ihmisiä, opettamalla ja keskustelemalla rakkauden hengessä.

■■ Markku Sunimento
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Maailman

monet kirkot suosivat tuolle palvelukselle ajankohdaksi klo 9:ää
perjantaiaamuna. Typikon kuitenkin ilmoittaa, että kärsimysevankeliumien palvelus aloitetaan “yön toisena tuntina”, Palestiinan
ajassa oman kellomme mukaan siis klo 21 tai 22 aikoihin. Näin ollen palvelus on tarkoitettu toimitettavaksi yöaikaan. Täten toimitaan nykyään esimerkiksi useimmissa Athosvuoren luostareissa,
joissa tämä palvelus on tapana aloittaa typikonin määräämänä kellonaikana.
Useimmissa seurakunnissamme suuren lauantain ehtoopalvelus, joka yhdistetään Basileios Suuren liturgiaan, on tapana
toimittaa lauantaiaamuna jo kenties klo 9 tai 10, mutta tässäkin
suhteessa Sabbaan luostarin typikon poikkeaa omista käytännöistämme merkittävästi: ehtoopalvelus aloitetaan ”päivän kymmenentenä tuntina”, siis klo 16–17 aikoihin iltapäivällä. Tämä johtuu
myös siitä, että luostarin veljestö ei poistunut tämän palveluksen
ja pääsiäisyöpalveluksen välillä kirkosta lainkaan: palvelus päättyy
vasta klo 20–21:n aikoihin illalla, jolloin luostarin veljille jaetaan
virvokkeeksi siunattua leipää, viiniä ja hedelmiä. Tämän jälkeen
aloitetaan suoraan apostolien tekojen lukeminen, joka jatkuu
puolestaan puoliyöpalvelukseen ja varsinaiseen pääsiäisyöpalvelukseen.
Joskus keskustelu suuren viikon palvelusten ajankohdista
kiihtyy turhankin kiivaaksi: maltin pitäminen on tässäkin tilanteessa hyve.Toimitettiinpa suuren perjantain aamupalvelus torstai-iltana tai perjantaiaamuna, on se typikonin tradition mukaan molemmin tavoin oikeastaan väärällä paikalla. Seurakunnissa luostarien
palveluskäytäntöön ei pystytä, eikä sitä ehkä ole syytäkään tavoitella. Palvelusten kellonaikojen suhteen tärkeintä onkin pohtia,
miten jumalanpalveluksissa läpi käytävät tapahtumat sijoittuisivat
parhaiten Kristuksen kärsimyshistorian tapahtumien ajankohtaan
– tämä on selkeästi myös Sabbaan luostarin typikonin tarkoitus.
■■ Jaakko Olkinuora

Sivun 62 sanapiilon ratkaisu

P

ääsiäisen alla seurakunnissa käy varsinkin papiston ja kanttorien keskuudessa vuosittain kiivas keskustelu siitä, pitäisikö
suurella viikolla aamupalvelukset toimittaa aamuisin vai iltaisin, ja tulisiko vastaavasti ehtoopalvelukset pitää illan vai aamun
palveluksina. Kreikassa,Venäjällä ja pääosin muuallakin ortodoksisessa maailmassa on tullut tavaksi toimittaa nämä kyseiset aamupalvelukset iltaisin ja ehtoopalvelukset aamuisin – siis täysin päin
vastoin, kuin itse palvelusten nimet antaisivat ymmärtää. Esimerkiksi Uspenskin katedraalissa illalla toimitettavaa aamupalvelusta
on alettu nimittää iltapalvelukseksi, mikä entisestään hämmentää
soppaa: iltapalvelushan on vain nykysuomen mukainen versio ehtoopalvelus-nimestä.
Tämä keskustelu liittyy laajempaankin pohdintaan erityisesti
aamupalvelusten toimittamisen “oikeasta” paikasta. Useimmissa
seurakunnissamme toimitetaan lauantai-iltaisin vigilia (lat. valvominen), jossa niin ehtoo- kuin aamupalveluskin on yleensä lyhennetty
torsoksi: stikiiroista, kanoneista ja psalmiluvuista otetaan vain murto-osa; valvominen – kuten palveluksen pituuteen viittaava nimi kertoisi – tuntuu toisinaan olevan vigilioistamme kaukana. Joissain seurakunnissa taas on tapana toimittaa sunnuntain aamupalvelus ennen
liturgiaa sunnuntaiaamuna. Näin toimittiin myös monissa karjalaisseurakunnissa ennen sotia. Tämä on vallitseva tapa esimerkiksi
Kreikassa ja muissa Balkanin alueen kirkoissa, kun taas Venäjällä on
vakiintunut yhdistetyn aamu- ja ehtoopalveluksen – vigilian eli kokoöisen palveluksen – toimittaminen aattoiltana.
Kuitenkaan palvelusten siirtäminen suurella viikolla “oikeille
paikoilleen” – kuten aamupalvelukset aamuisin toimittavat usein
omia palvelusten toimitusajankohtiaan nimittävät – ei ole täysin
ongelmatonta. Nykyisen liturgisen traditiomme taustat ovat Jerusalemin kupeessa sijaitsevan Pyhän Sabbaan luostarin typikonissa
eli jumalanpalvelusjärjestyksessä. Esimerkiksi kaksitoista kärsimysevankeliumia eli suuren perjantain aamupalvelus on monissa seurakunnissa tapana toimittaa suurena torstaina klo 18, kun taas
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Kirkolliskokousvaalit lähestyvät

Hallinto

arvostelee itseään

K

irkon hallinnon laatuun vaikuttaa kaikkien sen osien toiminta ja keskinäinen vuorovaikutus. Kirkolliskokouksen
ylimmän päätösvallan käyttö riippuu
myös päättäjien ominaisuuksista, kokouksen työmenetelmistä ja ajankäytöstä
sekä käsiteltävien asioiden valmistelusta.
Kirkon lainsäädäntö uudistui vuonna 2007. Se antaa hyvät mahdollisuudet
demokraattiseen ja joustavaan hallintoon. Miten tällä hetkellä käytännön toteutus onnistuu?

Kirkon talousarvion tulkinnasta syntyneen kohun yhteydessä
palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala lausuu 17.1. kirkon verkkosivujen haastattelussaan, että ”kirkolliskokousedustajien kritiikki
kirkon hallintokulttuuria kohtaan on itsekritiikkiä; kirkolliskokous,
kirkollishallitus ja palvelukeskus ovat yksi kokonaisuus.” Korialan
ajatukseen sisältyy enemmän kuin ensi lukemalta voisi ymmärtää,
kirjoittaa Anja Lindström. Se avaa hänen mielestään kirkon
hallintovastuun kantamisen täyteen laajuuteensa.

Kirkolliskokousedustajien ■
ominaisuudet
Kirkolliskokousedustajien asiaosaaminen, kokemus kirkon toiminnasta ja näkemys omasta tehtävästään vaihtelevat.
Ennakkoon valmistautuminen on eritasoista. On houkutus keskittyä vain niihin
asioihin, joita ”omassa valiokunnassa
käsitellään”. Esitysten kyseenalaistaminen on harvinaista, asioiden taustojen
selvittäminen puutteellista, vallan antaminen mukavuudenhalulle ja alttius
miellyttämiselle ja imartelulle sekä hengellisten auktoriteettien liiallinen kunnioittaminen ovat tiedostamattomana vaarana. Tiedon vajavuudet avaavat ovea
ennakkoluuloille ja manipuloinnille.

Kokoustoiminnan heikkoudet
zz Valiokuntien jäsenten valitseminen
ei ole pohjimmaltaan kirkolliskokousedustajien päätös. Palvelukeskuksen
toimihenkilö tekee esityksen kirkolliskokousedustajien jaosta valiokuntiin
kirkollishallitukselle, joka päättää sen
esittämisestä kirkolliskokoukselle. Tämä
avaa tien valiokuntien rakentamisesta jo
etukäteen mieleisiksi ja omia tarkoituksia palvelemaan. Kirkolliskokous hyväksyy yleensä kirkollishallituksen esityksen muutoksia tekemättä, vaikka voisi
toimia toisinkin.
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous valitsee vaalilla toimikautensa
ANALOGI 1/2013

■ Kirkolliskokous avataan rukouksella.

ensimmäisessä täysistunnossa valitsijamiehet, jotka puolestaan valitsevat vaalilla jäsenet valiokuntiin sekä ehdokkaat
muun muassa kirkkohallituksen jäseniksi tästä asiasta mietinnön tekevälle valiokunnalle. Tässä menettelyssä luterilainen kirkolliskokous pitää päätösvallan
paremmin hallussaan kuin oman kirkkomme osalta nyt tapahtuu.

zz Lausuntokäytäntö muuttui lakimuutoksen myötä vuonna 2007. Aikaisemmin asioiden valiokuntiin lähettämisen
yhteydessä nimettiin ne valiokunnat, jotka antoivat lausunnon asiasta. Nyt mietinnön laativa valiokunta voi harkintansa mukaan pyytää lausuntoja tai olla
niitä pyytämättä.
Koska kirkolliskokous päättää lähes
poikkeuksetta asiat mietinnön mukai-
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■ Edustajan tehtävänä on tuoda oma näkemyksensä vaikeisiinkin kysymyksiin.



sesti, on valiokunnan osuus päätöksenteossa merkittävä. Voi sanoa, että valiokunta tosiasiassa päättää mietintönsä
sisältämästä asiasta. Aikaisemman käytännön hyvä puoli oli, että lausunnon
antava valiokunta joutui paneutumaan
tarkasteltavaan asiaan ja lausunnon vastaanottanut valiokunta ottamaan huomioon muitakin kuin vain oman jäsenistönsä näkemyksiä. Yksittäisen valiokunnan merkitys päätöksenteossa on kasvanut kollegiaalisen päätöksenteon ohentuessa.
zz Lähetekeskustelu on ainoa tilaisuus,
missä yksittäinen kirkolliskokousedustaja voi jollain tavalla yrittää vaikuttaa
asian käsittelyyn. Siinä käsiteltävät asiat
lähetetään valiokuntiin – valinta on
muodollisuus, yleensä se tapahtuu kirkollishallituksen esityksen mukaisesti.
Tätä tilaisuutta kirkolliskokousedustajat
eivät tehokkaasti käytä hyväkseen. Vain
harvoja kirjallisesti valmisteltuja puheenvuoroja on esitetty. Kirjallisen puheenvuoron käyttö on merkityksellistä,
koska se voidaan monistaa ja jakaa kirkollisedustajien käyttöön.
zz Kokousta leimaa kiire, valiokunnilla
on hoppu saada käsiteltävistä asioista
mietintö sorvattua, ja niinpä ajatukset
pyörivät oman valiokunnan asioissa silloinkin, kun täysistunnossa ollaan kuu-
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lemassa pöydälle pantavia mietintöjä tai
tekemässä päätöksiä. Täysistuntojen välillä ei aina ole riittävästi aikaa paneutua
pöydälle pantuun mietintöön ennen päätöksentekoa. Mielestäni ensimmäisen ja
toisen käsittelyn välillä pitäisi olla yksi
yön tienoo, jotta illalla viimeistään ehtisi
paneutua oman valiokunnan työskentelyn päätyttyä päätöksentekoa odottaviin
muihin mietintöihin ja mahdollisen vastaesityksen tekoon, joka on tehtävä kirjallisena.
Kiireeseen ovat kirkolliskokousedustajat itse suostuneet. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioiden käsittelyaikatauluun. Kiire vaikuttaa jaksamiseen
ja asioihin paneutumiseen.

Kirkollishallituksen toiminta
Kirkollishallitus on avainasemassa kirkon hallinnossa kirkolliskokouksen asioiden valmistelijana ja toimeenpanijana
– tekisipä mieli sanoa, että käytännössä
myös ylimpänä päätöksentekijänä. Hyvin harvoin kirkollishallituksen esitykset
muuttuvat kirkolliskokouksessa miltään
osin. Näin ei tarvitsisi olla, mutta näin se
menee.
Kirkollishallituksen toiminnallinen
heikkous on sen koostumuksessa. Sen
jäseninä on kolme itseoikeutettua piispaa ja kirkolliskokouksen valitsemat
pappisjäsen sekä kolme maallikoista valittua asiantuntijajäsentä, joista yhden

■ Edustajan tehtävä vaatii tarkkaa paneutumista asioihin.

Asioissa, joihin ei
sisälly mitään erityisiä intohimoja,
valmistelu on
objektiivista ja
avaa tarkasteluun
useampia vaihtoehtoja.
on oltava lainoppinut. Apulaispiispalla
on puheoikeus.
Vaatii luonteenlujuutta asettua eriävälle kannalle yleensä hyvin yksimielistä
piispojen ja papin muodostamaa tahtoa
vastaan. Tämän seuraukset näkyvät sekä
valmistelujen että toimeenpanojen käsittelyssä ja työryhmien koostumuksissa.
Millaista sitten on valmistelu, jonka
käytännön työn tekevät palvelukeskuksen toimihenkilöt?
Valmistelun laatu vaihtelee asiasta
ja siihen liittyvistä intresseistä riippuen.
Asioissa, joihin ei sisälly mitään erityisiä
intohimoja, valmistelu on objektiivista ja
avaa tarkasteluun useampia vaihtoehtoja. Niin sanotuissa ”omissa jutuissa” tiANALOGI 1/2013

■ Käsiteltävät asiat on saatu päätökseen.

lanne on toinen. Kaikki voimat ja kekseliäisyys otetaan käyttöön asian eteenpäin
ajamiseksi siten, että lopputuloksena on
mieluinen päätös.
Tarkoitushakuisen asiavalmistelun
esimerkkinä on usean vuoden kestänyt
kirkolliskokouksen väsyttäminen, niin
että se teki vihdoin kirkkomuseon investoinnille myönteisen päätöksen viime
syksynä.
Asiakokonaisuus voidaan pilkkoa
osiin ja näin hämärtää kokonaiskäsitystä
sen suuruudesta ja vaikutuksista. Olennaisia asioita ei kerrota, taloudelliset laskelmat ovat puutteellisia, pidemmän
ajan tulevaisuusennusteita ei ole. Lausunnon antaneet työryhmät ovat käytännössä asian lobbaajia, eivät objektiivisia
arvioijia.
Myös talousraporttien erilaisuus
vaikeuttaa vertailujen tekemistä talousarvion ja tilinpäätöksen yksityiskohtien
osalta, kuten myös tilinpäätöksen toimittaminen minimimuotoisena. Lisämateriaalia saa pyytämällä, mutta kuinka moni sitä edes osaa perätä.
Kirkolliskokousedustajan ja kirkollishallituksen jäsenen pitää voida luottaa
valmistelun laatuun päätöksiä tehdessään. Kirkollishallituksen päätöksenteossa on ollut myös selkeitä puutteita
oman toimivallan rajojen ylittämisinä.
Tämän asian korjaaminen eli laillisuusvalvonta kuuluu tärkeänä osana kirkon
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lakimiehen toimintaan, ja sillä suojataan
myös päätöksentekijöitä.
Toimeenpanon osalta on ollut ongelmina hidastelu, tulkintaerimielisyydet ja suoranaiset virheet. Toteutumisen
seuranta on myös ollut jäsentymätöntä.

Toivoa paremmasta
Alussa mainitussa Sirpa Korialan haastattelussa herättää toiveita hänen toteamuksensa, että ”kirkon keskushallinnon
muutos palvelukeskukseksi toteutettiin
1.9.2012, jolloin myös minä aloitin työni.
Neljässä kuukaudessa on mahdotonta
uudistaa vuosikymmenien aikana hallintokulttuuriin pesiytyneitä puutteita. Kuluneiden kuukausien aikana olen koko
ajan havainnut konkreettisesti hallinnon
uudistamisen tarpeen ja kiireellisyyden.
– – Ongelmat on tiedostettu ja ensi marraskuussa kirkolliskokous saa valmistelumateriaalin selkeämpänä.” Olemme
siis menossa kohti parempaa hallintokäytäntöä.
Kirkolliskokouksen uusi toimikausi
alkaa kesäkuun alussa ja edustajat tälle
kaudelle valitaan maaliskuussa. Valinnat vaikuttavat kirkon hallintokulttuurin uudistamiseen.
Ovatko edustajat aktiivisia ja aloitteellisia sekä isossa salissa että valiokuntatyössä? Haastavatko he totutut toimintatavat? Uskaltavatko he panna itsensä likoon silloinkin, kun siitä ei seu-

Kirkolliskokouksen
jäsenten vaalit
Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen
kirkon vuosittain kokoontuva korkein
toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta päättävä
elin. Kirkolliskokouksen jäsenten vaalit
järjestetään joka kolmas vuosi viimeistään
31. maaliskuuta. Tänä vuonna papiston ja
kanttoreiden vaalit pidetään tiistaina
12. maaliskuuta. Maallikoiden vaali
toimitetaan lauantaina 16. maaliskuuta.

raa päänsilitystä? Tekeväkö he kotiläksynsä eli perehtyvätkö he kokousmateriaaliin huolella ja hankkivat tarvittaessa
lisätietoa? Seuraavatko he aktiivisesti,
mitä kirkossa ja sen toimintaympäristössä tapahtuu? Haluavatko he ennakkoluulottomasti toimia yli raja-aitojen, joita helposti rakennetaan hiippakuntien
keinotekoisilla jaoilla sekä papiston ja
maallikkojen vastakkainasetteluilla?
Valta – myös hallintovalta – on kuin
elohopea. Jos ote siitä ei pidä, aina löytyy
taho, joka on valmis sen ottamaan ja sitä
käyttämään.
Kirkon ylin päätäntävalta on kirkolliskokouksella. Tämä valta riittää tekemään päätöksiä paremman hallintokulttuurin rakentamiseksi, jos sitä haluamme. Haluammeko?

■■ Anja Lindström
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Kirkon taloudenhoitoa

Kirkkomuseon rahoituskiista

kielii muutospaineista

Tammikuun puolivälissä julkisuuteen
noussutta kiistaa Ortodoksisen kirkkomuseon rahoituksesta on vaikea ymmärtää, ellei tunne lainkaan tapahtumien
taustoja. Kyse on ennen muuta kirkon
toimintakulttuuriin kohdistuvista muutospaineista.

L

Keskustalon korjaus karkasi käsistä
Kirkon talouden ohjausongelmien ääriesimerkiksi on noussut Kuopion keskustalon peruskorjaus.
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Museo joutuu ■
sopeuttamaan kulunsa

Marke Penttinen / Suomen ortodoksinen kirkkomuseo.

aki ortodoksisesta kirkosta
(2007) toi muutoksia kirkon
hallintoon ja talouteen. Valtion
määräraha kirkkomuseolle sekä eräisiin muihin keskushallinnon kohteisiin muuttui tuolloin yleisavustukseksi, jonka käytöstä kirkko päättää itse.
Myös rahoitusjärjestelmän valvonta siirtyi kirkolliskokoukselle.
Kirkolliskokous tiivisti työskentelyään ja alkoi kokoontua vuosittain, kun
aiempi kokousväli oli ollut kolme vuotta.
Talouden lisäksi se sai itse päättää myös
kirkkojärjestyksestä, jolla korvattiin aiempi eduskunnan päätösvallassa ollut
asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta.
Edellä oleva korostaa kirkolliskokouksen keskeistä asemaa yhteisten resurssien hallinnassa. Kyse on runsaan
kahden miljoonan euron vuotuisen valtionavustuksen ja seurakunnilta kerättävien runsaan kahden miljoonan euron
keskusrahastomaksujen sekä kirkon sijoitusomaisuuden käytöstä.
Kirkollishallituksen kollegion asettama kaksijäseninen taloustyöryhmä arvioi
kesällä 2011, että kirkon hallinto ei ole
kaikin osin sopeutunut uuteen tilanteeseen. Yhtäältä kirkolliskokous ei ole rohjennut riittävästi priorisoida hallintoa ja
taloutta, ja toisaalta kirkolliskokouksen
tekemiä budjettipäätöksiä ei ole koettu
keskushallinnossa sitoviksi. Juuri tästä
käytiin kädenvääntöä tammikuussa.

puosa jakautuu Kuopion, Joensuun ja
Iisalmen kaupunkien sekä mm. Savon
Sanomia kustantavan Keskisuomalainen
Oyj:n kesken.
Joulukuussa museosäätiö sai 400
000 euron avustuksen iisalmelaiselta
Olvi-säätiöltä perusnäyttelyn uudistamiseen. Avustus kattaa pääosan näyttelyn
kokonaiskustannuksista.

Rakennus siirtyi valtiolta kirkon
omistukseen vuonna 2000. Mittavien
kosteusvaurioiden vuoksi korjauskustannukset ovat kivunneet alkuperäisestä
noin 500 000 eurosta 2,4 miljoonaan
euroon.
Peruskorjaus on kustannettu pankkilainalla, jonka korot ja lyhennykset
hoidetaan sijoitusrahastojen tuotolla.
Keskustalossa sijaitseva Ortodoksinen kirkkomuseo sulki ovensa remontin
vuoksi syksyllä 2009. Vain osa museon
käyttämistä tiloista on toistaiseksi korjattu, joten perusnäyttelytilojen remontti ja näyttelyn uusiminen ovat vielä edessä. Museon avaaminen siirtyy näillä näkymin syksyyn 2014.
Kirkkomuseon peruskorjaus- ja uudistamisinvestoinnista on tehty viime
vuosina kustannuksiltaan vaihtelevia
esityksiä, jotka kirkolliskokous on torjunut liian kalliina. Ratkaisu löytyi lopulta
museon hallinnon uudelleenjärjestelyn
myötä.
Syksyllä 2011 kirkkomuseo säätiöitiin tavoitteena saada ulkopuolista rahoitusta toimintaan ja päästä myöhemmin valtionosuusjärjestelmän piiriin.
Ortodoksisen kirkon osuus säätiön 150
000 euron peruspääomasta on 2/3, lop-

■ Kirkkomuseon maahanmuuttajatyöpajaan osallistujat pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muistoarkun äärellä museon yläkerran näyttelytiloissa.

Vuoden 2012 kirkolliskokoukseen tuotiin lopulta museotilojen peruskorjaushanke, jonka miljoonan euron kustannuksista 45 prosenttia katetaan Euroopan sosiaalirahaston avustuksella. Ortodoksisen kirkon osuus on 387 000 euroa
ja säätiön on määrä vastata lopuista.
Hanke oli vähällä kariutua, sillä kirkon rahoitusosuus hyväksyttiin kirkolliskokouksessa lähinnä maallikoiden äänin 18–14. Samalla museon vuotuinen
toiminta-avustus puolitettiin 224 000
euroon, josta museon on maksettava tilojensa vuokra ja osuus kiinteistökustannuksista.
Museosäätiön ja kirkollishallituksen
kollegion on määrä keskustella museon
maksuosuudesta helmikuussa. Vuokrasopimus sekä kirkon ja säätiön välinen
yhteistoimintasopimus ovat valmisteilla.
Säätiö joutuu sopeuttamaan toimintakulunsa uuteen tilanteeseen.
Vuonna 1957 perustettu Ortodoksinen kirkkomuseo korostaa tehtäväänsä
kirkon kulttuuriperinnön vaalijana ja välittäjänä. Matkailullista rooliaan museo
vahvistaa parhaillaan erillisen EU-hankkeen turvin. Ennen sulkeutumista museolla oli noin 11 000 kävijää vuodessa.

■■ Mikko Junes
Kirjoitusta varten on haastateltu museonjohtaja Teresa Leskistä, liiketoimintajohtaja Veikko Halosta, kirjanpitopäällikkö Anja Lindströmiä sekä taloudenhoitaja Paavo Kokottia.
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Verotiedot kuntoon

§

Verotilitysten vaihtelut kiusaavat seurakuntia
Seurakuntien verotilitysten
suuret vaihtelut loppuvuodesta hämmentävät seurakuntien
taloudesta vastaavia. Ilmiölle
löytyy kuitenkin luonnollinen
selitys, kun kirkollisverojärjestelmään perehtyy hieman
tarkemmin.

K

irkollisveroa maksetaan ansiotuloista, eläkkeistä ja veronalaisista sosiaalietuuksista seurakunnan veroprosentin mukaan. Ortodoksisten seurakuntien
veroprosentit vaihtelevat tänä vuonna
1,6:sta 2,2 prosenttiin jäsenten verotettavasta tulosta. Pääomatulosta ei makseta kirkollisveroa.
Loppuvuoden verotilitykset jäivät
monilla seurakunnilla odotettua pienemmiksi. Tämä johtui lähinnä siitä, että koko
seurakuntaryhmän (ev.lut.+ort.) yhteistä
jako-osuutta vuoden 2012 verokertymästä
supistettiin joulukuussa 2,9 prosenttia.
Jako-osuus on laskennallinen arvio kulle-

kin veronsaajalle kuuluvasta osuudesta.
Lisäksi joidenkin seurakuntien jako-osuus
supistui lokakuussa valmistuneen verovuoden 2011 tietojen perusteella.
Ansio- ja pääomatuloverot kerätään
Suomessa yhtenä könttänä, joka jaetaan
kuukausittain valtion, kuntien, seurakuntien ja Kelan kesken. Yksittäisen ortodoksiseurakunnan jako-osuuteen vaikuttavat veroprosentin lisäksi seurakunnan alueen kuntien asukasmäärä sekä
seurakunnan verotulojen määrä kahtena
edellisenä vuotena.
Esimerkiksi vuoden 2012 tammi-lokakuun verotilitykset seurakunnille perustuivat vuoden 2010 verotuloon. Marraskuusta lukien tilitysten perusteena on
käytetty vuoden 2011 verotustietoja.
Seurakunnan veroprosenttia lukuun ottamatta tilitykset perustuvat siis aina
jossain määrin ”vanhaan” tietoon, jota
päivitetään vuosittain lokakuussa.

Marras- ja joulukuun oikaisut
Seurakuntien verotilityksiä oikaistaan
kahdesti vuodessa. Marraskuun verotilityksistä vähennetään joulukuussa verovelvollisille maksettavat veronpalautukset edelliseltä vuodelta. Joulukuussa

taas oikaistaan kuluneen vuoden aikana
tilitettyjä veroja.
Marraskuussa seurakunnille ei
yleensä kerry lainkaan tilitettävää verotuloa tai sitä kertyy hyvin vähän, koska
ne joutuvat veronpalautusten lisäksi
usein maksamaan takaisin myös edellisen vuoden aikana liikaa tilitettyjä veroja.
Esimerkiksi marraskuussa 2012
Analogi-seurakunnat Kotkaa lukuun ottamatta palauttivat verottajalle yhteensä
73 337 euroa. Suurimmat takaisinmaksajat olivat Turku noin 24 tuhatta, Lahti
21 tuhatta ja Hämeenlinna 13 tuhatta euroa. Edellisvuonna Analogi-seurakuntien palauttama yhteissumma oli 13 271
euroa.
Joulukuussa seurakuntien yhteistä
jako-osuutta pienennettiin muun muassa siitä syystä, että veropottiin oli vuoden aikana kertynyt runsaasti valtiolle
kuuluvaa pääomaverotuloa, koska pääomatuloveroprosenttia korotettiin vuoden 2012 alusta 28:sta 30:een. Yksittäisten seurakuntien jako-osuuteen vaikutti
lisäksi se, kuinka seurakunnan verotulot
olivat kehittyneet vuodesta 2010 vuoteen 2011.

Kirkkoon liittynyt – tarkista verotustietosi!
Hiljattain kirkkoon liittyneiden ja miksei muidenkin kannattaa tarkistaa, että
uuden verokortin oheistiedoissa on
merkintä ortodoksiseen seurakuntaan
kuulumisesta. Seurakunnissa on tullut
esille muutamia tapauksia, joissa tieto
kirkon jäsenyydestä ei ole jostain syystä välittynyt verottajalle.
Joissakin tapauksissa ev.lut. seurakunnista siirtyneiden uusien jäsenten kirkollisveroja on tilitetty vielä
vuodenvaihteen jälkeenkin ev.lut. seurakunnille tai väestörekisteristä siirtyneiden verot ovat jääneet kokonaan tilittämättä. Syynä on ollut virheellinen
merkintä verottajan tiedoissa.
Verotuksen kannalta ratkaiseva
ANALOGI 1/2013

ajankohta on vuodenvaihde, jolloin
uudet verokortit postitetaan verovelvollisille. Verokortin liitteenä on selvitys ennakonpidätysperusteista. Selvityksen kohdassa Seurakuntaan kuuluminen 1.1.2013 tulisi olla rasti ruudussa ortodoks(inen). Jollei näin ole, on
syytä ottaa yhteyttä omaan seurakuntaan sekä verotoimistoon.
Kirkollisverojen tilityskohde ei
muutu kesken vuotta, vaan se tapahtuu vasta vuoden vaihtuessa. Siihen
saakka ev.lut. seurakunnista tulevien
liittyjien verot tilitetään ev.lut. seurakuntaan, ja vastaavasti väestörekisteristä siirtyviltä aletaan periä kirkollisveroa vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Helmikuun alusta voimaan tulleen
uuden verokortin merkinnät perustuvat marras-joulukuun vaihteen tilanteeseen. Mikäli kirkkoon liittyminen
on tapahtunut joulukuussa, tieto ei ehdi uuteen verokorttiin. Veroa peritään
kuitenkin vuodenvaihteesta lukien
edellyttäen, ettei alussa kuvattua tietokatkosta ole tapahtunut.

■■ Mikko Junes
Artikkelikokonaisuutta varten on
haastateltu ylitarkastaja Jyrki Einiötä ja ylitarkastaja Elina Seppälää verohallinnosta.
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Verotilitysten vaihtelut ...



Tampereen, Lappeenrannan ja Haminan seurakuntien verotilitykset olivat
joulukuussa hieman suurempia kuin
syyskaudella keskimäärin. Kotka sai joulukuussa noin puolet enemmän kuin
syksyllä johtuen vuoden 2011 verotulojen huimasta kasvusta. Hämeenlinna,
Lahti ja Turku sitä vastoin jäivät selvästi
jälkeen. Hämeenlinnassa joulukuun tilitys oli vain 18 prosenttia elo-, syys- ja
lokakuun keskiarvosta.
Joulukuun tilityksen raju pudotus
Hämeenlinnassa johtui kahdesta syystä.
Ensinnäkin ev.lut. ja ortodoksiseurakuntien yhteinen jako-osuus aleni jo mainitun 2,9 %, minkä lisäksi Hämeenlinnan
seurakunnan osuus koko seurakuntaryhmän keskinäisestä potista laski vielä
4,6 prosenttia.
Jälkimmäinen on seurausta siitä, että Hämeenlinnan seurakunnan maksuunpantu (lähes lopullinen) kirkollisvero vuodelta 2011 supistui 3,1 prosenttia
edellisvuodesta, kun se muissa ortodoksisissa seurakunnissa Lieksaa ja Rautalampea lukuun ottamatta kasvoi. Kotkassa verotulojen kasvu oli peräti 9,3 %.

Aika tasii myös verotulot
Edellä kuvatut verotilitysten vaihtelut
vaikeuttavat pienehköjen ortodoksiseurakuntien talouden suunnittelua, mutta
lopulta seurakunnat kuitenkin saavat
kirkollisveroprosentin mukaisen osuuden jäsentensä verotettavasta tulosta,
kun verotus viimein valmistuu.
Seurakuntien tilinpäätökset perustuvat tilitetyn veron määrään, mikä on
eri asia kuin maksuunpantu kirkollisveron määrä, joka selviää vasta lokakuussa. Tämä lokakuun tieto muodostaa keskeisen perustan seuraavan vuoden verotuloja arvioitaessa. Lisäksi tulisi osata
varautua mahdollisiin loppuvuoden negatiivisiin oikaisuihin.
Ortodoksiseurakuntien yhteenlaskettu kirkollisveron tuotto vuonna 2011
oli noin 14,1 miljoonaa euroa. Alhaisin
veroprosentti on Helsingissä ja tänä
vuonna korkein Lapin seurakunnassa.
Lähes puolessa ortodoksiseurakunnista
kirkollisveroprosentti on 2 tai enemmän.
Verotusjärjestelmän samankaltaisuudesta huolimatta ortodoksisten seu-

rakuntien veroprosentteja ei ole syytä
suuresti verrata ev.lut. seurakuntien vastaaviin. Niissä maksajia on enemmän, ja
lisäksi väestö asuu pienemmällä alueella, mikä vaikuttaa esimerkiksi pyhäkköjen tarpeeseen.
Veronkorotusten on pelätty lisäävän
kirkosta eroamisia myös ortodokseilla.
Korotuksella ei kuitenkaan ole ollut sanottavaa vaikutusta esimerkiksi Hämeenlinnassa, jossa veroprosenttia nostettiin viime vuonna 0,4 prosenttiyksikköä pääkirkon tulevan peruskorjauksen
rahoittamiseksi.

■■ Mikko Junes

Trimeeri Oy
www.trimeeri.
Puh. 09 640 916

Koe kanssamme kaukana arjesta:

Sydäntalven
sinisiä het kiä
Valamon
rauhassa.

• Luutyön peruskurssi 11.–14.3.
• Hiljaisuuden retriitti 13.–17.3.
• Kirjansidonnan peruskurssi 17.–22.3.
• Kohti sisäistä pääsiäistä 21.–24.3.
• Ponomarit ja kellonsoittajat 5.–7.4.
• Uskonto ja huumori 19.–21.4.
• Elämän mittainen matka 26.–28.4.
Kaikki kurssit: www.valamo.fi

UUDISTUNUT WEBTUOHUS

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen
verkkokauppaamme www.valamo.fi.
Tilattavissa ikoneja, kirjallisuutta, musiikkia
ja luostarin omia tuotteita. KIRJAUUTUUS: Isä
Alexander Schmemannin päiväkirjat, hinta 48 e.

Muista myös Valamon myymälä Tuohus
Helsingissä, Liisankatu 29.
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. 017 570 111, valamo@valamo.fi
www.valamo.fi

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.
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Usko käytännössä

Kierrätyksestä
HuK Henna Paasonen pohtii
ortodoksisen uskon ja tavaroiden kierrätyksen suhdetta.

M

uutin toukokuun alussa
uuteen asuntoon. Jouduin
tekemään paljon uusia
hankintoja kotiini. Opiskelijana en kuitenkaan suunnannut sisustusliikkeeseen, vaan paikalliselle
kirpputorille. Kiertelin myyntipöytiä
uteliaana ja innoissani. Pian tunteeni
vaihtui kuitenkin tympääntymiseksi,
suorastaan ahdistukseksi. Kuinka paljon
luonnonvaroja kaiken tämän vanhentuneen, pois muodista jääneen roinan
tuottamiseen on käytetty! Kuka tätä
kaikkea on tarvinnut? Mihin kaikki nämä tavarat menevät sen jälkeen, kun kukaan ei niitä enää huoli?
Jokaista ihmistä ympäröi kulttuuri,
joka muokkaa ja määrää hänen tekemisiään ja jonka luomassa maailmankuvassa useimmat elävät koko elämänsä.
Ne kulttuurinormit, -symbolit ja -perinteet, jotka vallitsevat yksilön kasvuympäristössä, tuntuvat luonnollisilta. Jos
siis pyytää kulutuskulttuurissa elävää ihmistä lopettamaan kuluttamisen, on
kuin pyytäisi häntä olemaan hengittämättä. Ihmiskunta käytti tavaroihin ja
palveluihin 30,5 biljoonaa dollaria vuonna 2006. Pelkästään vuonna 2008 maailmassa ostettiin 68 miljoonaa ajoneuvoa, 85 miljoonaa jääkaappia, 297 miljoonaa tietokonetta ja 1,2 miljardia matkapuhelinta. Inhimillisen sivilisaation
romahtaminen voidaan estää vain muuttamalla kulttuurisidonnaisia toimintatapoja.
Ortodoksisen ekoteologian mukaan
luomakunnan vahingoittaminen on synti eli erottaa ihmisen Jumalasta. Tämä
kuilu on nykyisten ympäristöongelmien
pääsyy. Ongelman ratkaisu ei ole siis pelkästään tapojen muutoksessa vaan henkisessä muutoksessa. Kirkko opettaa, että ihmiskunnan tehtävä on korjata Jumalan ja maailman välinen suhde syntiinlankeemusta edeltäneeseen tilaan.
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Samalla korjaantuvat nykyiset ympäristöongelmat. Ihmisen asema luomakunnassa on ymmärretty usein väärin. Hallinta tuo mukanaan vastuun. Emme ole
siis luomakunnan ehdottomia valtiaita
–tämä olisi mahdollista vain, jos Jumala
jätettäisiin pois laskuista. Kirkon näkökulmaa ei voi nimittää ihmiskeskeiseksi
vaan jumalakeskeiseksi. Ihmisen asema
luomakunnassa on kuitenkin kiistämätön, onhan hänet luotu Jumalan kuvaksi.
Ihminen osallistuu jumalanpalvelukseen
tietoisesti. Ihminen on linkki materiaalisen ja spirituaalisen maailman välillä.
Myös luomakunta tarvitsee pelastumista, ja ihminen voi olla tässä välikappaleena tekemällä Jumalan läsnäolon
maailmassa näkyvämmäksi. Elollisella
on kyky ylistää Jumalaa, mutta ihminen
voi täydellistää tämän ylistyksen esimerkiksi ehtoollisen, ikonien ja vedenpyhityksen avulla. Ortodoksisessa kirkossa
uskotaan, että ratkaisu luomakunnan
nykytilaan on liturgisessa, eukaristisessa
ja askeettisessa eetoksessa. Liturgisen
eetoksen mukaan yhteisöllinen jumalanpalvelus on tärkeä. Kyseessä on jakaminen, olemme luomakunnan kanssa yhdessä Jumalan edessä. Maailmanlaajuista yhteisöllisyyttä voi harjoittaa kulutta-

jana. Esimerkkejä tästä ovat reilu kauppa, luomutuotteet sekä omat kulutusvalinnat. Eukaristisen eetoksen mukaan
luonnonvaroja tulisi aina käyttää kiitollisuudella, tarjoten niitä takaisin Jumalalle. Täydellisimmillään tämä esimerkki
ilmenee ehtoollisessa, jossa pääosaa
näyttelevät leipä ja viini. Askeettisen eetoksen mukaan materiaalisen omaisuuden keräämistä ei pidetä suotavana. Tähän kuuluu myös paastoperinne.
Kunnioitus materiaalista luomakuntaa kohtaan on syvällä ortodoksisessa
teologiassa. Henkisen ja maallisen välillä
ei tehdä voimakasta kahtiajakoisuutta.
On meistä kiinni, heijastaako luonnon
käyttömme ahneuttamme vai voimmeko
elää niin, että luonnon kauneus näyttää
Jumalan jäljen. Se edellyttää luopumista
selviönä pidetystä konsumerismista eli
kuluttajuudesta, jossa elämänsisältöä,
tyydytystä ja hyväksyntää haetaan kuluttamalla.

■■ Henna Paasonen
Belopopsky, Alexander & Oikonomou, Dimitri (toim.)1996: Orthodoxy and Ecology
Maailman tila -raportti 2010: Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan
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Luostaripalsta

Ylösnousemuksen ihme

M

itä Kristuksen ristiinnaulitsemisessa ja ylösnousemuksessa oikein
tapahtui? Sitä valotti
meidän pienelle suomalaisryhmällemme Siinain luostarissa luostarin
igumeni arkkipiispa Damianos.
Kaikki muistamme, miten Uudessa
testamentissa kuvaillaan Herramme
maanpäällisen elämän viimeisiä tapahtumia. Ennen kaiken alkamista
Jeesus rukoili suuressa tuskassa Getsemanen puutarhassa, niin että hänen
hikensä oli verensekaista. Tämä ilmiö
ei sinänsä ole yliluonnollinen, vaan se
tunnetaan – erittäin suuressa kivussa
ihmisen hikeen voi erittyä verta.
Mutta miksi Kristus oli tuskainen? Mitä hän pelkäsi anoessaan:
”Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja
minulta pois. Mutta älköön toteutuko
minun tahtoni vaan sinun.” (Luuk.

22:42) Ei suinkaan ruumiillista kipua.
Marttyyrit ovat kautta aikojen kiiruhtaneet jopa iloiten ristiinnaulitsemistakin kauheimpiin kidutuksiin. Olisiko Kristus itse sitten muka pelännyt
ruumiillisia kärsimyksiä? Ei, sanoi
piispa Damianos. Sen, mikä vei hänet
tuskan syvimpään syöveriin, Johannes ilmaisi jo Jordanilla: ”Katsokaa
Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois
maailman synnin!” (Joh. 1:29) Ajatus
siitä, että hänen tulee ottaa päälleen
koko maailman kaikkien ihmisten
kaikki pahat ja kauheat teot, alkoi Jeesuksesta tuntua ylivoimaiselta, ja se
sai hänet hikoilemaan verta. Mutta
silti hän suostui uhrikaritsaksi ja oli
kuuliainen Isän tahdolle. Lopputuloksena oli, että hän ennen kuolemaansa
saattoi päästää voittohuudon: ”Se on
täytetty!” Tie pelastukseen on avattu.
Umpikujaa ei enää ole. Jeesus oli suo-

rittanut tehtävänsä.
Mitä tämä sitten merkitsee meidän kohdallamme? Yksinkertaisesti
sitä, että kaikki syntimme pikkuilkeyksistä hirmutekoihin on jo sovitettu.
Meiltä odotetaan nyt, että me kadumme. Kristus on jo maksanut kaiken
puolestamme.
Ylösnousemuksessa
hän on vienyt omassa itsessään ihmisluontomme, josta hän ei koskaan
eronnut, taivaaseen Isän oikealle puolelle . Kristuksessa olemme jo Jumaluuden keskuksessa. Mitä tämä meidän henkilökohtaisessa elämässämme
tarkoittaa, sitä voi jokainen itse miettiä. Olemme kalliisti ostetut, olemme
suuresti rakastetut… Pääsiäisenä kannattaa iloita!
KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA!

■■ Nunna Kristoduli

Kouluruoka muuttaa
slummiperheiden elämän
Batun kaupungin slummeissa Etiopiassa
lapsille annetaan paremmat eväät ja
mahdollisuus
nousta
köyhyydestä.
Slummien lapsille on perustettu valmistavia kouluja, joissa lapset saavat joka
päivä ruokaa. Tällä tavoin aliravittujen
lasten kyky oppia paranee. Kun perustaidot ovat kohdallaan, lapset voivat jatkaa
koulunkäyntiä valtion koulussa.
Slummikouluista vastaa Maedotjärjestö, joka on perustettu parantamaan
lasten ja naisten hyvinvointia. Alueella
on suuri määrä lapsia, jotka elävät kodittomina ja nälkäisinä kaduilla ja joiden
heikko asema johtuu siitä, että köyhyyden ja AIDS:in vuoksi vanhemmat tai
muut huoltajat ovat kyvyttömiä pitämään lapsista huolta. Maedot kouluttaa
myös lapsista huolehtivia aikuisia. Esimerkiksi ruoanlaittokurssin käyneet naiset perustavat osuuskuntia, joissa kouluruoka tehdään ja joista Maedot ostaa sen
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koululaisille. Sikäli Maedotin työstä hyötyy parhaimmillaan koko perhe.
Suurin osan 70 miljoonasta etiopialaisesta elää köyhyydessä. Köyhyys vaikuttaa suoraan lasten terveyteen. Aliravitsemuksesta kärsii 30–48 prosenttia
lapsista, joista vakavasti aliravittuja on
yli kahdeksan prosenttia. Lisäksi erilaiset kasvuhäiriöt ovat lapsilla yleisiä.
Köyhyys, AIDS, kuivuus, nälänhädät,
perheväkivalta ja perheiden epävarmuus
tekevät Maedotin toiminta-alueella tuhansista lapsista kodittomia ja orpoja
vailla minkäänlaista huolenpitoa.
Maedot nimenä tarkoittaa geezin
kielessä siltaa. Maedot toimii lapsille ja
heidän äideilleen tai huoltajilleen siltana, jonka ylittämisen tavoitteena on saada heidät auttamaan itseään ja pärjäämään omin voimin.
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen
diakonia ja lähetystyö FILANTROPIA ry

■ Suuren paaston keräyksellä tuetaan Maedotin
työtä slummikouluissa. Osuuskuntien naiset tekevät kouluruokaa joka päivä.
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Kirkkoherralta

Haminan seurakunta

Jumalanpalvelukset

Lihavat ja
laihat vuodet

T

ämä raamatullinen viittaus lihaviin ja laihoihin vuosiin
on koskettanut ankaralla kädellä myös seurakuntaamme.
Valitettavasti joudun ottamaan tämän asian esille tässä
tervehdyksessäni. Olen täysin tietoinen siitä, että olette
joutuneet kuulemaan ja lukemaan Suomea ja koko Eurooppaa
ravisuttaneesta lamasta.
Monet kunnat ja seurakunnat kamppailevat tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa. Samanlainen tilanne on myös piskuisessa seurakunnassamme. Suurin huolenaiheeni onkin juuri talouteemme liittyvät ongelmat. Tämän takia on erikoisen
tärkeää, että tuon esille ne tosiasiat, mitkä ovat aiheuttaneet
nämä ongelmat. Luottamushenkilöt ovat pohtineet näitä kysymyksiä jo usean vuoden ajan, ja erilaisia suunnitelmia on ollut
esillä. Seurakunnan talouden huonoon jamaan ajautuminen
johtuu pelkästään ja korostan – ainoastaan – Haminassa olevan liike- ja asuinvuokratalon ongelmista. Menemättä tarkemmin tässä yhteydessä yksityiskohtiin niin totean ainoastaan
sen, että vuokratalo on tuottanut viimeiset neljä vuotta tappiota. Toisin sanoen talon menot ovat olleet suuremmat kuin talon
tulot. Tämä on aiheuttanut seurakunnalle jo useita taloudellisesti miinusmerkkisiä vuosia.
No, mitä tehdä? Vastauksia on monenlaisia, pitää säästää ja
etsiä säästökohteita seurakunnan elämässä. Mutta mistä voidaan säästää? Seurakunnan menot koostuvat pääasiallisesti
kahdesta suuresta menoerästä. Ensimmäisenä ovat kiinteistöt,
joita ovat kirkkorakennukset, neljä kappaletta, ja edellä mainitun vuokratalon menot. Toinen menoerä on palkkamenot, mitkä ovat myös pakolliset kulut seurakunnassa. Muita suurempia
menoeriä ovat kirkon keskusrahastolle menevät maksut. Varsinaiseen seurakunnalliseen toimintaan emme ole tähänkään
asti pystyneet osoittamaan kuin pienen osan näistä edellä mainituista menoeristä.
Minulta kysyttiin hiljattain miten voi laatia seurakunnan talousarvion, että se on käytännössä toteuttamiskelpoinen. Kysymykseen oli helppo vastata: ”Se ei mitenkään ole mahdollista.”
Vastakysymyksenä esitettiin heti perusteluja. Perustelut voi
esittää myös varsin lyhyesti. Seurakunnan omistuksessa on
vanhoja kiinteistöjä, ja näissä saattaa tulla yllättäviä ja nopeasti aktivoituvia ongelmia. Tämäkään vastaus ei ole totuuden
kanssa yhtäpitävä. sillä tosiasiallisesti vanhojen rakennusten
kohdalla esiintyy aina korjaustarpeita.
Seurakuntaamme on siunattu useilla hengelliseen työhön,
pappeuteen, sitoutuneilla ja vihityillä miehillä. Tämä on todella myönteinen ja iloinen asia yhteisössämme. Suuri joukko vapaaehtoisia osallistuu seurakunnan elämään eri tavoin, joista
jokaisesta olen kiitollinen Jumalalle. Muistan myös sen kohdan, johon täydellisesti luotan Raamatussa: Jumala on luvannut olla hylkäämättä piskuista laumaansa. Laihojen vuosien
jälkeen tulevat aina lihavat vuodet.
■■Isä Leo Huurinainen
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Muutokset mahdollisia
HAMINA,
PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
La 2.3. klo 10 parastasis
Pe 8.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3. klo 18 vigilia
Su 17.3. klo 10 liturgia
Palmusunnuntai
La 23.3. klo 18 vigilia ja
virpomisvitsojen
siunaaminen
Su 24.3. klo 10 liturgia ja
virpomisvitsojen
siunaaminen
Jumalansynnyttäjän
Neitseen Marian ilmestys
Su 24.3. klo 18 vigilia
Ti 26.3. klo 18 paastoliturgia
To 28.3. klo 10 liturgia
Pe 29.3 klo 18 iltapalvelus
Pe 5.4. klo 10 liturgia,
		
koululaiset
La 6.4. klo 18 vigilia
Su 7.4. klo 10 liturgia
La 27.4. klo 18 vigilia
Su 28.4. klo 10 liturgia
La 11.5. klo 18 vigilia
Su 12.5. klo 10 liturgia
La 25.5. klo 18 vigilia
Su 26.5. klo 10 liturgia
HAMINA, HAUTAUSMAAN KIRKKO
Ti 9.4. klo 18 panihida
La 18.5. klo 10 parastasis
KOUVOLA,
PYHÄN RISTIN KIRKKO
La 2.3. klo 18 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia,
metropoliitta Ambrosius
Pe 15.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3. klo 9 akatistos,
tiekirkkotapahtuma,
piispa Arseni
Ma 25.3. klo 10 liturgia
Ma 25.3. klo 17 yleinen
sairaanvoitelu
To 28.3. klo 18 kaksitoista
kärsimysevankeliumia
Pe 29.3. klo 11 ekumeeninen
ristisaatto, lähtö:
	Kouvolan keskuskirkko

Pe 29.3. klo 16 ehtoopalvelus
La 30.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto,
aamupalvelus ja liturgia
Ke 3.4. klo 10 liturgia,
koululaiset
La 20.4. klo 18 vigilia
Su 21.4. klo 10 liturgia
La 4.5. klo 18 vigilia
Su 5.5. klo 10 liturgia
Helluntai
La 18.5. klo 18 vigilia
Su 19.5. klo 10 liturgia
MYLLYKOSKEN TSASOUNA
Pe 1.3. klo 18 paastoliturgia
La 9.3. klo 18 vigilia
Su 10.3. klo 10 liturgia
Pe 22.3 klo 18 paastoliturgia
Ke 27.3. klo 18 paastoliturgia
Ma 1.4. klo 10 liturgia,
lasten pääsiäinen
La 13.4 klo 18 vigilia
Su 14.4. klo 10 liturgia
Herran taivaaseen astuminen
Ke 8.5. klo 18 vigilia
To 9.5. klo 10 liturgia
n Seurakunnanneuvoston
päätöksen mukaisesti kirkolliset
ilmoitukset keskitetään Analogilehteen, seurakunnan kotisivuille
ja sähköposti-ilmoitteluun. Jos
haluat, että Sinulle tulee viikoittain
sähköpostia seurakunnaltasi,
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi
Ortodoksiakeskus Sypressiin
sähköpostiosoitteeseen:
hamina@ort.fi.
n Isä Leon loma- ja vapaapäivinä
hänen sijastaan papillisissa
tehtävissä voi soittaa parillisina
viikkoina isä Artolle, puh. 044 017
1716, ja parittomina viikkoina
isä Jukalle, puh. 0206 100 484.
Isä Leo ei voi pitää säännöllisesti
vapaapäiviä määrättyinä
viikonpäivinä. Ortodoksiakeskus
Sypressiin soittamalla, puh. 0206
100 480, asian voi varmistaa.
31

Haminan seurakunta

Yhteystiedot:

KERHOT JA PIIRIT:

HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Ortodoksiakeskus Sypressi, Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola,
avoinna ti ja pe klo 9–14 ja ke ja to klo 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
Seurakuntasihteeri Liisa Eerola, puh. 0206 100 480
Pietarin ja Paavalin kirkon ja trapesan vahtimestari
pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Myllykosken tsasounan vahtimestari Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka,
puh. 0206 100 485, jaana.juka@pp.inet.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
Pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Ylidiakoni Jyrki Härkönen, puh. 050 350 1495.
Haminan seurakunnan liike- ja vuokratalon (Isoympyräkatu 20, Hamina)
isännöinnistä vastaa: Isännöitsijätoimisto REALIA, Kaivokatu 3, 49400 Hamina.
Isännöitsijä Jorma Pekkola, puh. 010 228 7840 tai 050 087 5815.

Toimintaa ja tapahtumia
KIRKKOKUOROJEN
HARJOITUKSET

Kanttori Kari Päivinen,
puh. 020 610 0483.
●●Haminan kuoron harjoitukset
Pietarin ja Paavalin trapesassa
torstaisin klo 18.
●●Kouvolan kuoron harjoitukset
Ortodoksiakeskus Sypressissä
keskiviikkoisin klo 18.

Minna Loikala,
puh. 046 620 7708.
Ortodoksiakeskus Sypressissä
joka toinen torstai klo 18.

HAMINAN
DIAKONIAPIIRI

Pietarin ja Paavalin trapesassa
Tatiana Pitkänen,
puh. 050 380 9828.

ORTODOKSIAPIIRI

Lahja Wartiainen,
puh. (05) 371 3434.
Apostolien teot
Ortodoksiakeskus Sypressissä:
●●Ti 19.3., 23.4. ja 21.5. klo 18.

Marja-Leena Jaakkonen,
puh. 040 774 6690.
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa
klo 18–19.30
●●Ma 11.3., 18.3., 8.4., 22.4., 6.5.
ja 20.5.

Seurakunnan perheuutisia
10.11.2012–25.1.2013
KASTETUT
Yhteensä

3

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Yhteensä

4

KIRKKOON LIITTYNEET
Yhteensä

6

IKUINEN MUISTO
Yhteensä

1

VUODEN 2012 TILASTOTIETOA
Seurakuntaan muuttaneet
Seurakuntaan liittyneet
Seurakuntaan kastetut
lisäystä yhteensä

45
22
17
84

Seurakunnasta muuttaneet
Seurakunnasta eronneet
Seurakunnasta kuolleet
vähennystä yhteensä

72
16
17
105

Jäsenmäärä
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KIRKKOTEKSTIILIKERHO

Irma Leimulahti,
puh. 040 587 8798.
●●Pyhän ristin kirkon juhlasalissa
keskiviikkoisin klo 10–13.

IKONIPIIRI
HAMINASSA

Ritva Koverola,
puh. 040 837 5909.
●●Pietarin ja Paavalin trapesassa
joka keskiviikko klo 18.

IKONIPIIRI
KOUVOLASSA

Antti Narmala,
antti_narmala@hotmail.com
tai puh. 046 846 7976.
Kokoontumiset
Ortodoksiakeskus Sypressissä:
●● Pe 26.4. klo 16–21 ja la 27.4.
klo 10–15.

KP METROPOLIITTA
AMBROSIUS
Kouvolan Pyhän ristin kirkossa

●●Su 3.3. klo 10 liturgia

KS PIISPA ARSENI

Kouvolan Pyhän ristin kirkossa
●●La 16.3. klo 9 tiekirkkotapahtuma

PERINTEISET
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Kouvolassa Pyhän ristin kirkossa
●●La 23.3. klo 10–12.
Haminassa, Pietarin ja Paavalin
trapesassa
●●La 23.3. klo 10–13.

EKUMEENINEN RISTISAATTO

●●Pitkänäperjantaina 29.3.
ekumeeninen ristisaatto klo 11:
Kouvolan keskuskirkko, Autuaan
Ursulan kirkko ja Kouvolan Pyhän
ristin kirkko.

KRISTUKSEN
YLÖSNOUSEMUSJUHLA

●●Su 31.3. Kristuksen ylösnousemusjuhla Kouvolan Pyhän ristin
kirkossa ja tarjoilu juhlasalissa
nyyttikestiperiaatteella.

LASTEN PÄÄSIÄINEN

●●Ma 1.4. lasten pääsiäinen Myllykosken tsasounassa klo 10.

PUOLUSTUSVOIMIEN
ORTODOKSISET
HENGELLISET PÄIVÄT

Puolustusvoimien ortodoksiset
hengelliset päivät Hämeenlinnassa 4.–5.4. Ilmoittautuminen ja
tiedustelut puh. 0206 100 480.

Liisa Eerola

LASTEN JA
NUORTEN LAULUKERHO

KOUVOLAN
LASTENKERHO

●● Ortodoksiakeskus Sypressi, Varuskuntakatu 14, Kouvola
●● Pyhän ristin kirkko, Kirkonmäenkatu 2, Kouvola
●● Myllykosken tsasouna, Koulutie 4, Myllykoski
●● Pietarin ja Paavalin trapesa, Isoympyräkatu 20, Hamina

Haminan ikonimaalauspiirin koristelemia pääsiäismunia pääsiäismyyjäisiä varten. Tekniikka: styroxmuna on päällystetty erilaisilla kankailla
ja nauhoilla.
ANALOGI 1/2013

Liisa Eerola

Kirkkoherralta

Hämeenlinnan seurakunta

K
Myllykosken tsasounan vastuuhenkilöt Tamara ja Kullervo Lamponen
osallistuvat myös ahkerasti seurakuntamme myyjäisiin.
Liisa Eerola

Haminan ikonimaalauspiirin koristelemia pääsiäismunia pääsiäismyyjäisiä varten. Tekniikka: aito kananmunan kuori koristeltu oljilla.

Minne uusi
ihmisyys on kadonnut?

Liisa Eerola

oko suuren paaston aika opettaa meille itsekkyydestä luopumista, lähimmäisen löytämistä ja palvelemista, kaiken
jakamista veljiemme ja sisariemme kanssa eli pelkistetysti
sanottuna: Kristuksen kohtaamista ja palvelemista lähimmäisessämme.
Nöyrä, palveleva rakkaus on suurin ja mahtavin voima maailmassa, kuten Dostojevski asian ilmaisee. Tuon rakkauden me näemme täydellisenä Kristuksessa – uudessa Aadamissa, joka lihaksitulemisellaan, kärsimisellään ja ylösnousemisellaan on uudistanut ihmisyytemme.
Mutta missä me sitten voimme nähdä tämän uuden ihmisyyden
jokapäiväisen elämän keskellä? Millä tavoin tätä uutta ihmisyyttä
opetetaan uusille sukupolville?
Palasin muutama viikko sitten takaisin Kauko-itään suuntautuneelta matkalta, jossa sain asua ystäväperheen parissa useita päiviä ja tarkastella, millä tavoin he ovat lapsiaan kasvattaneet.
Olin myönteisesti yllättynyt nähdessäni, että tuossa perheessä
lapsia oli kasvatettu ottamaan aina ensiksi huomioon toiset ihmiset. Ehkä tuo toisten huomioon ottaminen ei aina kasvanut jostakin syvästä vakaumuksesta, vaan sen tiedostamisesta, että tuolla
tavoin ihmissuhteet toimivat paremmalla ja pehmeämmällä tavalla ja että tuolloin kaikki osapuolet kokevat kohtaamisen iloa ja
onnea...
Tällainen toisen ihmisen kohtaaminen ei ollut vain jotakin vieraskoreutta, vaan jokapäiväinen suhtautumistapa toiseen ihmiseen. Mihin tällainen, todella kristillinen, myönteinen suhtautumis- ja lähestymistapa on kadonnut meidän tehokkuutta, tekniikkaa ja menestystä ihannoivasta länsimaisesta kulttuuristamme?
Kristillisessä uskossa voisimme jättää syyllisyyden kanssa painimisen vähemmälle ja keskittyä siihen, missä kristillinen usko voi
myönteisellä tavalla auttaa meitä kohtaamaan lähimmäisemme –
ja hänessä palvelemaan ja rakastamaan Kristusta.
■■Isä Markus Aroma

Pyhäköt:

Osa Haminan seurakunnan papistoa ja kirkon palvelijoita, vas. kanttori Kari Päivinen, lukija Pertti Juntunen, isä Arto, isä Leo, isä Jukka, isä Jyrki ja Maija Leskinen.
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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
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Hämeenlinnan seurakunta

Jumalanpalvelukset
HÄMEENLINNA

HUHTIKUU

MAALISKUU

Ma 1.4. klo 10 liturgia, ristisaatto, ateria
		
(lasten pääsiäinen)
Puolustusvoimien ortodoksiset
hengelliset päivät ja koululaisliturgia
Pe 5.4. klo 9 hengellisten päivien ja
		
koululaisliturgia
Tuomaan sunnuntai
La 6.4. klo 17 vigilia
Su 7.4. klo 10 liturgia
Tuomaantiistain muistopalvelukset
Ti 9.4. klo 12 Vuorentaan hautausmaan
		
matkamiehenristin luona
klo 12.30 Ahveniston hautausmaalla
		
isä Danin haudalla
Mirhantuojanaisten sunnuntai
La 13.4. klo 17 vigilia
Su 14.4. klo 10 liturgia, vanhusten kirkkopyhä
Halvaantuneen sunnuntai
La 20.4. klo 17 vigilia
Su 21.4. klo 10 liturgia
Slaavi-suomi-liturgia
La 27.4. klo 10 liturgia, slaavi-suomi
Samarialaisen naisen sunnuntai
Su 28.4. klo 10 liturgia vain Forssassa!

Ristin kumartamisen sunnuntai
La 2.3. klo 17 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia
Ke 6.3. klo 18 paastoliturgia (EPL)
Johannes Siinailaisen sunnuntai
La 9.3. klo 17 vigilia
Su 10.3. klo 10 liturgia
Ke 13.3. klo 18 paastoliturgia (EPL)
Akatistoksen lauantai
Pe 15.3. klo 18 akatistos Jumalansynnyttäjälle
Maria Egyptiläisen sunnuntai
La 16.3. klo 17 vigilia
Su 17.3. klo 10 liturgia
Ke 20.3. klo 18 paastoliturgia (EPL)
Palmusunnuntai
La 23.3. klo 17 vigilia ja virpovitsojen siunaus
Su 24.3. klo 10 liturgia
Neitsyt Marian ilmestyspäivä
Ma 25.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
Suuri viikko
Ti 26.3. klo 18 paastoliturgia (EPL)
Ke 27.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu ja
		
paastoliturgia
To 28.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja
		
ehtoollisen asettamisen liturgia,
		
mp. Ambrosius
Pe 29.3. klo 9 12 kärsimysevankeliumijaksoa
klo 14 suuri ehtoopalvelus (hautaikoni)
klo 18 Jumalan Äidin valitusvirrelmä
Herran pääsiäinen
La 30.3. klo 15 ensimmäinen ylösnousemus		
palvelus: suuri ehtoopalvelus ja
		
BS:n liturgia
klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 31.3. klo 00 pyhän tulen antaminen,
		
ristisaatto, aamupalvelus ja
		
liturgia (+ ruokien siunaus)
Su 31.3. klo 15 agape-ehtoopalvelus eri kielillä

TOUKOKUU
Sokeana syntyneen sunnuntai
La 4.5. klo 17 vigilia
Su 5.5. klo 10 liturgia
Kristuksen taivaaseen astuminen
Ke 8.5. klo 18 vigilia
To 9.5. klo 10 liturgia
Pyhien isien sunnuntai
Su 12.5. klo 10 liturgia
Sielujen lauantai
La 18.5. klo 16.30 yleinen muistopalvelus
Helluntai
La 18.5. klo 17 vigilia
Su 19.5. klo 10 liturgia ja polvirukoukset

Yhteystiedot:
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
isä Hariton
Uskonnonopettaja Tiia Haimi, puh. 050 341 4348, tiia.haimi@hameenlinna.fi
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Slaavi-suomi-liturgia
La 25.5. klo 10 liturgia, slaavi-suomi
Kaikkien pyhien sunnuntai
Su 26.5. klo 10 liturgia
LAMMI
Pe 8.3. klo 18 paastoliturgia (EPL)
		Turvan talolla
La 20.4. klo 10 liturgia Soile Kauppisella,
		
os. Ronnintie 596
LOPPI
Kaunisniemen leirikeskuksen kirkko,
os. Kaunisniementie 18
Ke 6.3. klo 18 paastoliturgia (EPL) ja iltatee
Su 21.4. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
FORSSA
Su 17.2. klo 10 liturgia (ortodoksisuuden sunnuntai)
Pe 1.3. klo 18 paastoliturgia
To 14.3. klo 18	Andreas Kreetalaisen katumus		
kanoni (kanonin torstai)
Su 17.3. klo 10 liturgia (Maria Egyptiläisen
		
sunnuntai)
Pe 22.3. 		
virpovitsojen siunaus kouluilla
Pe 29.3. klo 9 suuren perjantain aamupalvelus
La 30.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 31.3. klo 00 ristisaatto, Herran pääsiäisen
		
aamupalvelus ja
		Krysostomoksen liturgia
Isä Gaius lomalla 7.4.–12.5.
Su 28.4. klo 10 liturgia (samarialaisen
		
naisen sunnuntai)
Su 19.5. klo 10 helluntain liturgia ja polvi		
rukoukset + kirkkoon liittämiset
Pe 24.5. klo 9 liturgia koululaisille
Su 2.6. klo 10 liturgia Somerolla FT Eija Komun
		
kodissa, litania sotilashautaus		
maalla

Hämeenlinnan
perheuutisia
Seurakuntaan muuttaneita

13

Ikuinen muisto

2

Kastettuja

2

Vihitty kirkollisesti
(siviilivihkimisiä 3)

4
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TIISTAISEURA

Pj. Sven Wessman,
puh. 040 757 5228,
sven.wessman@pp1.inet.fi.
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11
A, ellei toisin mainita. Tiistaiseuraillat alkavat kello 17 alkuhartaudella ja kahvituksella. Kirkkoillat,
vigiliat ja liturgiat pääkirkossa,
Erottajakatu 2.
●●10.3. kirkkokahvit, puheenvuoro: kirkkoneuvos Risto Cantell
●●12.3. isä Heikki Honkamäki:
Venäjän vanhauskoiset
●●26.3. klo 18 kirkkoilta: Ennen
pyhitettyjen lahjain liturgia
●●Tuomaan-tiistai: litaniat hautausmailla, klo 12 Vuorentaka,
matkamiehenristi, n. klo 12.30
Ahvenisto, isä Danin hauta.
●● 23.4. Leena Lomu: Vaeltajan
lauluja
●● 7.5. Nemanja Balcin: Missiotiimin matkassa Tansaniassa.
●● 14.5. alkaen klo 16 Ahveniston
kirkon ja sen ympäristön siivoustalkoot.
TERVETULOA MUKAAN!

Haravat heilumaan…
PERINTEISET KEVÄTTALKOOT

Ahveniston kirkonmäellä tiistaina
14.5. alkaen klo 16.
Laitetaan taas porukalla kirkko
ja sen ympäristö arvoiseensa
kuntoon odottamaan kesän
palveluksia.
Tule iloisella mielellä, ota mukaasi
harava tai jokin muu tarvittava
pihatyökalu, jos mahdollista
(useampi harava kyllä löytyy
paikaltakin).
Tarjolla leppoisaa talkooseuraa,
mukavaa ja hyödyllistä ulkonaoloa sekä seurakunnan tarjoamat
talkooeväät.
Tervetuloa!

DIAKONIASEURAN
TILAISUUDET

●●14.4. vanhusten kirkkopyhä,
liturgian jälkeen ateria seurakuntakodilla. Pipsa Häkkinen kertoo
uudesta vanhuspalvelulaista.
●●9.5. kirkkokahvit
●●6.8. kirkkokahvit
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KYYRÖLÄ-KERHO

Pj. Antonina Sosunov-Perälä,
puh. (03) 612 5850, 040 721 8436,
antonina@aina.net, vpj. Vladimir
Tschernov, puh 040 570 2192.
●●3.3. ristinkumartamisen sunnuntaina kirkkokahvit liturgian
jälkeen, klo 13 Kyyrölä-kerhon
kevätkokous.

KOTISEUTUMATKA
KYYRÖLÄÄN 8.–10.6.

Muistolitaniat Kangaspellolla ja
Kyyrölässä pidetään sunnuntaina
9.6. Muolaassa ev.lut. muistojuhla
9.6. Yöpyminen Viipurissa hot.
Gerkon 8.–9.6 ja 9.–10.6. yö Terijoella hot. Gelios. Maanantaina
10.6. teemme retken Kronstadtiin.
Ilmoittauduthan mahdollisimman
aikaisin, että pystyn vahvistamaan
hotellihuoneet, bussivarauksen ja
ruokailut. Yhteystiedot: Antonina
Sosunov-Perälä, (03) 612 5850,
040 721 8436, antonina@aina.net.

IKONIPIIRI

Opettaja: Pasi-Mikael Huovinen,
puh. 041 576 6143.
Hämeenlinnan ikonipiiri kokoontuu seurakuntakodilla seuraavina
perjantai- sekä maanantai-iltoina:
●●Päiväryhmä klo 14–17 ja iltaryhmä klo 17.30–20.30.
●●Pe 5.4., pe 12.4., ma 22.4. ja ?.5
●●(ma 25.3. merkitty ikonipiiri siirretään toukokuulle, tarkka päivä
ilmoitetaan myöhemmin.)
Forssan ikonipiiri la-su klo 11–16
Ystäväkammarilla seuraavasti:
●●La-su 16.–17.3. sekä 6.–7.4.

KUOROTOIMINTA

Kanttori Leena Lomu,
puh. 040 707 6715,
leena.lomu@ort.fi
Kirkkokuoro
Kirkon alakerrassa ei voida pitää
enää kuoroharjoituksia. Harjoitukset pidetään lähes poikkeuksessa srk-kodilla, ellei harjoitella
kirkkosalissa. Keskiviikkoiset kuoroharjoitukset pidetään jatkossa
srk-kodilla klo 16.30–18.30. Ennen
EPL-palveluksia tunnin mittaisina.
●●La 2.3. klo 12–16 pidetään
kuorolaululeiri, jossa harjoitellaan
erityisesti suuren viikon veisuja ja
pääsiäistä.
●●Kirkkaalla viikolla ma 1.4. klo 10
lasten pääsiäisen liturgia ja pe 5.4.
klo 9 koululaisliturgia kaipaa laulajavahvistusta. Kirkkaalla viikolla
muutoin ei ole kuoroharjoituksia.
●●Ke 10.4. kuoroharjoitukset jatkuvat normaalisti klo 16.30–18.30.
Paitsi ke 8.5., jolloin emme pidä
harjoituksia, koska klo 18 on
helatorstain vigilia.

Hämeenlinnan vanha
puukirkko
Ahvenistolla.
●●Ke 29.5. klo 17–19 pidetään
kuorokauden päättäjäiset nyyttärityylillä.
Lämmintä kesäkautta odotellessa.
Laululintuset
Kirkkolaulua kaikille halukkaille
laulutaidosta riippumatta. Lauletaan jumalanpalveluksissa käytettäviä yhteislauluja ja harjoitellaan
äänenkäyttöä. Laululintuset
kokoontuvat kerran kuukaudessa
torstaisin klo 12 kirkossa.
●●Kevään viimeiset kokoontumispäivät: 7.3., 4.4. ja 2.5.
(Mahdollisista tulevista poikkeuksista ilmoitetaan netissä ja kirkon
ilmoitustaululla.)
Kaikki laulamisesta kiinnostuneet
tulkaa tutustumaan.
Forssa
Kuoroharjoitukset Forssan toimintakeskuksessa (Keskuskatu 10)
seuraavasti:
●●Pe 1.3. klo 17 kuoroharjoitus,
jonka aikana mahdollisuus ripittäytyä (isä Gaius), klo 18 EPL
●●To 14.3. klo 17 kuoroharjoitus,
ripittäytymismahdollisuus (isä
Gaius), klo 18 katumuskanoni.
●●Su 27.4. klo 9 kuoroharjoitus,
jonka jälkeen liturgia klo 10.
Lammi
Kuoroharjoitus Lammilla Turvantalolla (Mommilantie 7)
●●Pe 8.3. klo 17 kuoroharjoitus,
jonka aikana on myös mahdollista
ripittäytyä (isä Markus), klo 18 EPL.
●●La 20.4. klo 9 kuoroharjoitus Soile Kauppisella, os. Ronnintie 596,
jossa sen jälkeen liturgia klo 10.

PERHELEIRI

Mallinkaisten leirikeskuksessa
Janakkalassa 23.-26.7.2013
Perheleiriä vietetään Hämeenlinnan kristinoppileirin yhteydessä
(kripa 22.–27.7.). Perheleirille
voi osallistua joko koko perheen
voimin tai jonkun muun huoltajan

kanssa (isovanhempi, kummi,
täti). Kouluikäiset/omatoimiset
lapset voivat tulla leirille myös ilman vanhempaa. Perheleirille voi
osallistua myös vain osaksi aikaa.
Osa ohjelmasta on yhteistä
kriparin kanssa. Perheleiriläisten
vanhemmat voivat halutessaan
osallistua myös kriparin oppitunneille, jolloin lapsille järjestetään
oheisohjelmaa. Kristinoppikoulun
aikana ortodoksisuudesta annetaan perustiedot ja sen takia se
sopii myös hyvin kirkkoon liittyville perheille. Leirin aikana aikuisilla
on mahdollisuus keskusteluun
myös papin kanssa. Leirikeskuksessa on kahdeksanhengen huoneita, joten ryhmämajoitukseen
tulee varautua sen mukaisesti.
Leirimaksu määräytyy leirivuorokausien mukaan 10 € / vrk /
aikuinen tai yli 10-vuotiaat, 5 € /
vrk / 7–10-vuotiaat. Alle kouluikäiset maksutta. Maksimissaan 100
€ / perhe. Sis. ohjelman, ruuat ja
majoituksen.
Leirille on rajoitettu määrää
paikkoja ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset leireille 21.6. mennessä:
leena.lomu@ort.fi (ottakaa huomioon, että leiri voi olla jo täynnä
viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä).
Ilmoittautumisesta tulee käydä
ilmi leiriläisen nimi, lasten osalta
ikä, mahdolliset allergiat, yhteystiedot (puhelin ja/tai sähköposti)
ja osallistuuko mahdollisesti vain
osaan leiriä. Leirikirje lähetetään
juhannuksen jälkeen.
Leiriä järjestävät Hämeenlinnan
ja Lahden seurakunta. Lisätiedot:
leirinjohtaja Leena Lomu, puh.
040 707 6715. Perheleirin pappina
toimii isä Ville Kiiveri. Kristinoppikoulun leiripappeina toimivat isät
Markus Aroma ja Gaius Sahlberg.
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Kesällä järjestämme pyhiinvaellusmatkan, josta tullaan tiedottamaan myöhemmin. Diakoniaseuran asioissa ota yhteyttä puh. 040
725 9427.

Erja Wessman

Hämeenlinnan
toimintaa

Hämeenlinnan seurakunta

Toimintaa

lapsille, nuorille ja perheille:
Sinapinsiemen- eli Pyhäkerho

Kerhoa vetää Klaudia Honkamäki, puh. 044 525 2100. Sinapinsiemenkerho
kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina kirkon
eteisen sivuhuoneessa.
Pyhäkerhossa luetaan jokin raamatunkertomus, piirrellään tai askarrellaan ja
opetellaan kirkon tapoja. Kerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset, ja pienimmät voivat tulla yhdessä aikuisen tai isomman sisaren kanssa.
Kerho alkaa klo 10 ja sieltä tullaan kirkon puolelle noin klo 10.45, jonka
jälkeen vanhemmat voivat viedä lapsensa ehtoolliselle.
●●3.3., 7.4. ja 5.5. Tervetuloa perhekirkkoon!

VIRPOVITSATALKOOT

la 23.3. klo 10–15 seurakuntakodilla
Jokainen osallistuja voi tuoda mukanaan omat oksat ja sakset – muuta ”tillbehööriä” löytyy talon puolesta. Kaikki myös siivoavat omat jälkensä. Tarjolla
on mehua ja keksejä. Illan vigiliassa siunataan virpovitsat.

LASTEN PÄÄSIÄINEN

ma 1.4. klo 10 kirkkoon. Tuolloin kirkossa toimitetaan normaali juhlaliturgia
ristisaattoineen ja sen jälkeen siirrytään srk-kodille nauttimaan yhteistä
ateriaa.

LASTENKERHO

Kerhon toiminnasta vastaa Leena Lomu. Kerhoon voi tulla joko yhdessä
lasten/vanhempien/isovanhempien tai vaikka kummin kanssa. Kouluikäiset
lapset pärjäävät ilman huoltajaakin, jos vanhemmat haluavat käydä vaikka
kerhon aikana kaupassa.
Lastenkerho kokoontuu seurakuntakodilla kerran kuukaudessa lauantaisin
klo 10–12 seuraavasti:
●●16.3., 13.4. ja 11.5. klo 10–12. Tervetuloa!

LUCIA-KUOROKERHO

Ohjaajana Leena-kanttori. Lapsille ja nuorille tarkoitettu laulukerho kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 16–17 kirkossa. Kerhossa lauletaan
yhteislauluja ja opetellaan yhdessä kirkollisia asioita. Kerhopäivät:
●●Su 17.3. klo 16–17 kirkko
●●Su 14.4. klo 16–17 kirkko
●●Su 19.5. klo 16–18 kirkko. Kaikki mukaan!

KESÄN LEIRIT

Mallinkaisissa, Janakkalassa (viikolla 30):
Perheleiri 23.–26.7. Kristinoppileiri 22.–27.7.
Perheleiristä infoa lisää erillisessä ilmoituksessa, kristinoppileiristä on lähetetty leiri-ikäisille henkilökohtainen kutsukirje.
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Mikko Junes

Hämeenlinnan seurakunnan laskiaisjuhlaa vietettiin
10.2. liturgian jälkeen
Kyyrölä-kerhon tarjoaman
borssikeiton ja kirkkokahvien sekä ohjelman
merkeissä. Hämeenlinnassa
toimivan Venäjän kulttuurikeskus Kalinan lapset ja
aikuiset esittivät runoja,
kansanlauluja ja muuta
musiikkiohjelmaa. Sonja
Niinikoski soitti Howard
Blaken sävellyksen Walking
in the Air.

Pyhää Sykettä perustamassa (ed. vas.) Mikko Oesch, Riitta Räntilä, (takana vas.) Isto
Halinen, Jaana Piiroinen, Marianne Kantonen ja John Lustre.

Pyhää Sykettä
kirkon kaunistamiseksi
Pyhä Syke ry on seurakuntalaisten perustama yhdistys, joka rekisteröitiin 4.12.2012. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea Hämeenlinnan
seurakunnan pääkirkon kunnostushanketta ja ortodoksisen toimintakeskuksen syntyä
sen yhteyteen. Seurakunnan
valtuuston puheenjohtaja Riitta Räntilä toimi yhdistyksen
perustamisen kantavana voimana. Ajatuksena oli perustaa
yhdistys, joka tarjoaa jokaiselle seurakuntalaiselle mahdollisuuden osallistua oman kotikirkkomme
kunnostustyöhön. Yhdistys tukee tätä seurakunnan työtä yhteistyössä sen
kanssa, mutta juridisista syistä
seurakunnasta erillään.
Pyhän Sykkeen ajatuksena
on etsiä mahdollisimman monelle sopivia erilaisia tapoja
osallistua yhdistyksen toimintaan kunkin varallisuuden mukaan. Joillekin se on kolehtiraha tai kahvimaksu kirkkokahvien yhteydessä, jollekin se on
yhdistyksen jäsen- tai kannatusmaksun maksaminen. Pyhä

Syke keskittyy kirkkorakennuksen sisätilojen kunnostustyöhön tarvittavien varojen
hankintaan.
Pyhän Sykkeen nettisivujen
osoite on www.pyhasyke.fi. Sivuilla on tietoa tulevien tapahtumien lisäksi siitä, kuinka voit
liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Vuosimaksu on 20 €.
Pyhän Sykkeen hallituksen
yhteystiedot ovat: pj. Marianne
Kantonen,
marianne.kantonen@ort.fi; puh. 050 331 8905,
vpj. Isto Halinen, isto.halinen@me.com; puh. 040 777
7980, siht. Jaana Piiroinen, info@tuntipaku.fi; puh. 044 078
1367, taloudenhoitaja John (Joni) Lustre, lustrejohn@gmail.
com; puh. 0400 439 683.
Hallituksen jäsenet toivottavat kaikki lämpimästi mukaan
Pyhän Sykkeen työhön kunnostamaan hengellistä kotiamme –
paikkaa, jonne kokoonnumme
toimittamaan jumalanpalveluksia ja rukoilemaan yhdessä.
■■Marianne Kantonen
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Seurakunnan jäsenmäärä laski hiukan
Haminan, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisilla seurakunnilla
oli viime vuonna (2012) heikoin
väestökehitys Helsingin hiippakunnan alueella. Haminassa väkimäärä väheni 21:llä, Hämeenlinnassa 13:lla ja Lahdessa lisääntyi
yhdellä, kun se muissa Analogiseurakunnissa kasvoi useilla kymmenillä.
Koko kirkon jäsenmäärän kasvu
oli viime vuonna selkeästi Helsingin seurakunnan ja muiden kuin
edellä mainittujen Analogi-seurakuntien varassa. Myös Vaasan seurakunnan väkimäärä kasvoi. Muis-

sa Oulun sekä Karjalan hiippakunnan seurakunnissa jäsenmäärä
vastaavasti väheni Taipaleen seurakuntaa lukuun ottamatta.
Analogi-seurakunnista Turussa
jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä,
Tampereella 60:lla, Lappeenrannassa 49:llä ja Kotkassa 34:lla. Turussa, Lappeenrannassa ja Kotkassa lisäystä selittää lähinnä suuri kirkkoon liittyjien määrä. Tampereella ja Lappeenrannassa myös
muuttovoiton osuus lisäyksestä oli
merkittävä.
Kastettujen ja kuolleiden lukumäärät olivat Analogi-seurakun-

nissa kutakuinkin tasapainossa
lukuun ottamatta Lahtea, jossa
kuolleita oli noin kaksi kertaa niin
paljon kuin kastettuja.
Hämeenlinnan seurakunnan ongelmana oli muihin Analogi-seurakuntiin verrattuna vähäinen kirkkoon liittyjien määrä. Hämeenlinnan seurakuntaan liittyi viime
vuonna vain 10 henkeä (edellisvuonna 18) ja seurakunnasta erosi
20 (14). Eroajien määrä oli jäsenmäärään suhteutettuna Analogiseurakunnista suurin.
Kastettuja ja kuolleita oli Hämeenlinnassa viime vuonna mo-

lempia 9 henkeä. Avioliittoja solmittiin 15 ja avioeroja oli 8. Seurakuntaan muutti 46 ja seurakunnasta muutti pois 49 henkeä.
Hämeenlinnan ortodoksiseen
seurakuntaan kuului viime vuoden
lopussa 1050 henkeä, joista kaksi
kolmannesta (667) asuu nykyisen
Hämeenlinnan kaupungin alueella. Hattulassa jäseniä oli 85, Janakkalassa 82, Forssassa 67, Lopella 52 ja Somerolla 20. Muissa
kunnissa jäsenmäärä vaihteli
7–14:n välillä.
■■Mikko Junes

Kuvat: Evelina Braam

Sven Wessman

Ryhmäkuva Tämiksen saunan edessä.
Lucian-päivänä vietettiin jo perinteisesti Ahvenistolla. Ahveniston kirkossa hiljennyttiin ensin maallikon toimittamaan ehtoopalvelukseen ja sen jälkeen kulkue
kynttiläkruunuisen Lucia-neidon johdolla lähti Kanta-Hämeen keskussairaalaalaan,
jossa saimme taas vierailla ilahduttamassa niin potilaita kuin henkilökuntaakin.
Väkeä ehtoopalveluksessa oli kolmattakymmentä.
Sven Wessman

Hämeenlinnan seurakunnan puurojuhlaa vietettiin 16.12. liturgian jälkeen seurakuntakodilla. Väkeä oli tuvan täydeltä ja joulupuuron sekä kahvin ohessa saatiin nauttia
niin lasten kuin varttuneempienkin esittämästä jouluisesta ohjelmasta.
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ONL järjesti nuorten syyspäivät eli loskatapahtuman 30.11.2.12.2012 Tämäjärven leirikeskuksessa Hattulassa.
Leirille oli kokoontunut kaiken kaikkiaan kymmenkunta
nuorta ympäri Suomea muun
muassa Joensuusta, Lappeenrannasta, Kuopiosta, Tampereelta, Porista, Jyväskylästä ja
tietenkin Hämeenlinnasta.
Leiriä johti Jaso Pässi omalla

Daria ristin poikkipuuna.

humoristisella tyylillän, ja leiri
vaan oli niin paras. Leirin aikana pelattiin, saunottiin, ulkoiltiin, pidettiin jopa teologisfilosofinen talkshow sekä vietettiin muuten vaan hauskaa
unohtamatta jumalanpalveluksiakaan. Leiri pättyi liturgiaan
ja yhteiseen ateriaan Hämeenlinnassa.
■■Klaudia Honkamäki

Qian, Aksu ja Juuso.
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Kirkkoherralta

Kotkan seurakunta

Jumalanpalvelukset

E

Kirkko kutsuu

lämme suuren paaston aikaa. Kirkko kutsuu osallistumaan jumalanpalveluksiin jäseniään yhä uudelleen ja
uudelleen. Meillä kaikilla on mahdollisuus erityisesti
nyt paaston aikana muistaa lähimmäisiämme, vierailla
sairaiden ja vanhuksien luona sekä osallistua yhteiseen matkaamme kohti Herran ylösnousemuksen juhlaa – pääsiäistä.
On myös se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset tilastot edellisen vuoden seurakunnallisista tapahtumista alkavat valmistua. Kotkan ortodoksisen seurakunnan lukuja vuodelta 2012
seuraavassa. Kirkkoon liittyneitä uusia jäseniä 48 henkilöä.
Kuolleita 10 seurakuntalaista, lapsia kastettu 12, ortodoksisesta uskosta luopuneita 6. Yhteensä tämä tekee + 34 jäsenmäärän ollessa vuoden lopulla 975 henkilöä. Myös kirkollisverojen määrän muutos yllätti meidät. Viime vuonna saimme
toimintaamme 225 000 euroa, tulojen ollessa alimmillaan
vuonna 2011 192 000 euroa.
Seurakunnan pappina olen erityisen iloinen ja myös kiitollinen siitä, että normaalissa sunnuntailiturgiassa kirkossa on
keskimäärin 60–70 ihmistä, joukossa myös paljon lapsia vanhempiensa kanssa. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös aktiivisesti jumalanpalveluksissa laulavat kuorolaiset sekä innokkaat isommat ja pienemmät alttariapulaiset.
Toivotan kaikille iloista ja riemullista Herramme ylösnousemuksen juhlaa.
Kristus nousi kuolleista – Totisesti nousi!
■■Isä Alexander Hautamäki

Yhteystiedot:
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
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Palvelusten toimittajat:
Papisto: Alexander Hautamäki
Kanttori: Katarine Lehtomäki
KOTKA, PYHÄN
NIKOLAOKSEN KIRKKO
MAALISKUU
La 2.3. klo 18 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia
Ke 6.3. klo 18 	EPL
Pe 8.3. klo 18 	EPL
La 9.3. klo 18 vigilia
Ke 13.3. klo 18 	EPL
To 14.3. klo 18 suuri katumuskanoni
La 16.3. klo 18 vigilia
Su 17.3. klo 10 liturgia
Pe 22.3. klo 18 	EPL
La 23.3. klo 18 vigilia
Su 24.3. klo 10 liturgia,
palmusunnuntai
SUURI VIIKKO
Ma 25.3. klo 10 liturgia,
	Neitseen Marian ilmestys
Ti 26.3. klo 17 yleinen
sairaanvoitelu
Ke 27.3. klo 18 	EPL
To 28.3. klo 18 kaksitoista
kärsimysevankeliumia
Pe 29.3. klo 14 ehtoopalvelus,
hautakuva
Pe 29.3. klo 18 aamupalvelus
La 30.3. klo 10 ehtoopalvelus
ja liturgia
La 30.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus ja liturgia
Herran pääsiäinen
Su 31.3. klo 17 ensimmäisen
pääsiäispäivän
ehtoopalvelus

HUHTIKUU
Ma 1.4. klo 10 liturgia,
lasten pääsiäinen
Ke 3.4. klo 10 liturgia,
koululaiset kirkossa
La 13.4. klo 18 vigilia
Su 14.4. klo 10 liturgia
La 20.4. klo 18 vigilia
Su 21.4. klo 10 liturgia
La 27.4. klo 18 vigilia
Su 28.4. klo 10 liturgia
TOUKOKUU
La 4.5. klo 18 vigilia
To 9.5. klo 10 liturgia, Herran
taivaaseen astuminen
Su 12.5. klo 10 liturgia, äitienpäiväkahvitus salilla
La 18.5. klo 18 vigilia
Su 19.5. klo 10 liturgia, Pyhän
	Kolminaisuuden päivä
La 25.5. klo 18 vigilia
Su 26.5. klo 10 liturgia
LOVIISAN PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN
IKONIN KIRKKO
MAALISKUU
Su 10.3. klo 10 liturgia
Ke 20.3. klo 18 	EPL
To 28.3. klo 9 ehtoopalvelus
ja liturgia
HUHTIKUU
Ti 2.4. klo 10 liturgia,
koululaiset kirkossa
TOUKOKUU
Su 5.5. klo 10 liturgia
Ma 20.5. klo 10 liturgia,
Pyhän Hengen päivä

Pyhäköt:
Kotkan kirkko Pyhän Nikolaoksen muistolle, Isopuisto, Kotka
puh. (05) 212 767,
kirkonisännöitsijä Valery Kayava, puh. 044 546 0252.
Metsolan tsasouna Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna
Metsolan hautausmaalla, Toukolantie, Kotka, tsasounanisännöitsijä Valery Kayava, puh. 044 546 0252
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle, Itäinen Tullikatu 17, Loviisa, kirkonisännöitsijä Johannes
Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan avokappeli Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle
Loviisan hautausmaalla,
Läntinen Harjukatu, Loviisa, hautausmaan isännöitsijä Johannes
Karhu, puh. 040 952 6461
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TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Yhteensä
11
KASTETUT
Yhteensä

6

IKUINEN MUISTO
Yhteensä

2

Toimintaa
Seurakunnan perinteiset pääsiäismyyjäiset Nikolaos-salilla
lauantaina 23.3. klo 11–13.

PERHEPIIRI

●●17.3. klo 12 virpovitsojen tekoa
Nikolaos-salilla.

IKONIKERHO

Kokoontuu seurakunnan kerhohuoneessa viikoittain. Lisätietoja
virastolta.

Seurakunnanvaltuutettu
Reijo Paukku
taidenäyttelynsä
avajaisissa Galleria Nikolaissa
3.12.2012.

KIRKKOKUORO

Kokoontuu seurakuntasalilla torstaisin klo 17 venäjänkielinen ja
18–19 suomenkielinen. Lisätietoja
kanttori Katilta.

LASTEN MUSIIKKIKERHO

Kokoontuu lauantaisin ennen
vigiliaa klo 16.30 Nikolaos-salilla.
Lisätietoja kanttori Katilta.

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä

Yhteystiedot: kirkkoherranvirasto, puh (05) 212 490. Tervetuloa
laulamaan!

Lasten musiikkikerholaisia
esiintymässä
seurakunnan
kuusijuhlassa
kanttori Katin
johdolla.

Hannu Naumanen

SEURAKUNNAN
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

●●4.4. Alustus: kirkas viikko
●●2.5. kanttori Kati, alustus: Neitsyt Maria

Birgit Salmenhaara

KOTKAN SEURAKUNNAN
PERHEUUTISIA
13.11.2012–30.1.2013

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
KOTKAN TIISTAISEURA

Keskiviikkoisin klo 11–12
Nikolaos-salilla, hinta 1 €: 13.3.,
17.4. ja 22.5.
Birgit Salmenhaara

Kokoontuu Nikolaos salissa klo 17
●●5.3. Raimo Kurki: Sukujuuret
Suojärvellä – kyläkirjan kertomaa
●●17.3. (sunnuntai) klo 12 virpovitsojen tekoa perhepiiriläisten
kanssa
●●19.3. kanttori Katarine Lehtomäki: Jumalanäiti
●●9.4. isä Alexander Hautamäki:
Ortodoksinen traditio
●●23.4. retki Lappeenrantaan
●●7.5. runo- ja lauluilta

NÄYTTELY

”Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkosta .” Näyttely avoinna tiistai–torstai
klo 10–13 sekä erikseen sovittuina
ajankohtina ryhmille Nikolaossalissa. Tervetuloa!

KOTKAN KRIPARI 28.6.–4.7.

LOVIISAN TIISTAISEURA

Kokoontuu tiistaisin klo 13 Loviisan kirkon kerhohuoneessa.
●●Ti 5.3. isä Alexander: Ennen
pyhitettyjen lahjain liturgia
●●Ti 19.3. kanttori Kati, alustus:
Neitsyt Maria
●●Ti 9.4. alustus: kirkas viikko
●●Ti 7.5. laulamme yhdessä

Kokoontuu Nikolaos-salilla klo 12.
●●14.3. isä Alexander: suuri katumuskanoni
●●18.4. pääsiäisen juhlakausi
●●23.5. Pyhä Kolminaisuus

KARHULAN ORTODOKSIT

Kokoontumiset Karhulan kodintalolla klo 15.
●●7.3. isä Alexander: Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ANALOGI 1/2013

Rovasti Martti Honkaselkä ja isä Alexander Hautamäki toimittamassa teofanian vedenpyhitystä.
Alexander Hautamäki

TORSTAIKERHO

Kesän 2013 kristinoppikoululeirin
järjestämme yhteistyössä Lappeenrannan seurakunnan kanssa.
Leiri ajankohta on 28.6.–4.7.
Leiripaikkana on Lemin Kotalahti.
Leirin hinta on 80 €/ osallistuja. Yhteinen päätösliturgia on
sunnuntaina 7.7. klo 10 Kotkan
Pyhän Nikolaoksen kirkossa.
Leirin ennakkotapaaminen on
sunnuntaina 2.6. klo 12 Nikolaossalilla Kotkassa. Ilmoittautuminen
viimeistään 30.5. mennessä
seurakunnan virastolle.

KIRKON KESÄOPPAAT

Pyhän Nikolaoksen kirkko on
avoinna 1.6.–31.8. välisenä aikana.
Haemme 3–4 kesäopasta. Etusija
lukioikäisillä. Vapaamuotoiset
hakemukset isä Alexanderille
huhtikuun loppuun mennessä,
mieluiten sähköpostilla: kotka@
ort.fi.

Seurakunnan
diakonian
vapaaehtoisia
työntekijöitä
tekemässä herkkuja joulumyyjäisiin.
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Kirkkoherralta

Lahden seurakunta

T

Kevät on
pääsiäisen aikaa

akanamme on talven pimeyden aika ja kevään koittaessa
olemme saavuttaneet suuren paaston ajan. Suuri paasto on
meidän matkamme kohti kirkkomme suurinta juhlaa, pääsiäistä. Paaston kautta valmistaudumme vastaanottamaan
ylösnousemuksen ilosanoman, joka on pelastuksemme lähtökohta.
Paastosta puhuttaessa keskustelu kääntyy usein ruokapaaston
noudattamiseen. Kuitenkin paastossa on kysymys ihmisen kokonaisvaltaisesta hengellisestä kasvusta ja oman sielunsa hoitamisesta. Tähän sielunhoitoon kuuluu keskeisesti katumuksen sakramenttiin osallistuminen.
Nyt kun paaston aika on saavuttamassa puolivälin, on vielä hyvää aikaa käydä synnintunnustuksella. Papit ottavat synnintunnustukselle jumalanpalvelusten yhteydessä, ja papin kanssa voi
sopia myös erillisen ajan katumukseen osallistumisesta. Siis rohkeasti vain ottamaan yhteyttä omaan rippi-isään! Jos sinulla ei ole
vakituista rippi-isää, voit ottaa yhteyden johonkin seurakunnan
papeista ja sopia ajan synnintunnustuksella käymiseen. Pappien
yhteystiedot löytyvät seurakunnan sivuilta tästäkin lehdestä.
Seurakunnassamme pääsiäisen juhlakauteen kuuluvat Lahden
ja Heinolan kirkkojen temppelijuhlat, praasniekat. Heinolan kirkon praasniekkaa vietetään helatorstaina ja Lahden kirkon juhlapäivä on helluntaina. Jumalanpalvelukset kyseisinä juhlapäivinä
pidetään ainoastaan temppelijuhlaa viettävässä kirkossa ja toivomme ihmisten saapuvan ympäri seurakuntaa yhteiseen juhlaan. Tämä korostaa seurakunnan yhteisöllisyyttä. – Juhlan aihetta tähän kevääseen tuo myös tieto uuden venäjänkielisen papin
saamisen mahdollisuudesta hiippakunnan alueelle kevään aikana.
Toivotan kaikille Analogin lukijoille aurinkoista kevättä ja hyvää pääsiäisen juhla-aikaa.
Kristus nousi kuolleista – Totisesti nousi!
■■Isä Aki Leskinen

Jumalanpalvelukset
LAHTI, Pyhän Kolminaisuuden kirkko
MAALISKUU
La 2.3. klo 18 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ke 6.3. klo 18 paastoliturgia
La 9.3. klo 18 vigilia
Su 10.3. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ke 13.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3. klo 18 vigilia, slaavi/suomi
Su 17.3. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, slaavi/suomi
Ke 20.3. klo 18 paastoliturgia
La 23.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaaminen
Su 24.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Ma 25.3. klo 18 suuren maanantain iltapalvelus
Ti 26.3. klo 18 suuren tiistain iltapalvelus
Ke27.3. klo 18 suuren keskiviikon iltapalvelus
To 28.3. klo 9 suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettamisen
		
muisto
To 28.3. klo 18 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 29.3. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, hautaikonin
		
esiinkantaminen, Herran kuoleman muisto
Pe 29.3. klo 18 suuren perjantain iltapalvelus, Herran hautaamisen
		
muisto
La 30.3. klo 9 suuren lauantain liturgia
La 30.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
HUHTIKUU
Ma 1.4. klo 10 toisen pääsiäispäivän aamupalvelus ja liturgia,
		
lasten pääsiäistapahtuma
Ke 3.4. klo 10 liturgia, koululaisjumalanpalvelus
La 6.4. klo 18 vigilia
Su 7.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, radiointi Lahdesta
Ma 8.4. klo 18 parastasis, vainajien pääsiäinen
La 13.4. klo 18 vigilia
Su 14.4. klo 10 liturgia
Ke 17.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 20.4. klo 18 vigilia, slaavi/suomi
Su 21.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, slaavi/suomi
La 27.4. klo 18 vigilia
Su 28.4. klo 10 liturgia

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

Pyhäköt:
●●Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
●●Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko, Tšasounakuja 1,
puh. 020 610 0460
●●Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6,
puh. 020 610 0461
●●Kausala, Neitsyt Marian syntymän tšasouna, Keskikatu 4,
puh. 020 610 0462

ANALOGI 1/2013

TOUKOKUU
La 4.5. klo 18 vigilia
Su 5.5. klo 10 liturgia
La 11.5. klo 18 vigilia
Su 12.5. klo 10 liturgia
Ke 15.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 18.5. klo 18 vigilia
Su 19.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka,
		
kirkkokahvit
Su 19.5. klo 12.45 (kirkkokahvien jälkeen) helluntain ehtoopalvelus
La 25.5. klo 18 vigilia, venäjä/suomi
Su 26.5. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, venäjä/suomi
HYVINKÄÄ, Karjalan valistajien kirkko
MAALISKUU
Ke 6.3. klo 18 paastoliturgia
La 16.3. klo 17 vigilia
Su 17.3. klo 10 liturgia
La 23.3. klo 17 vigilia, virpovitsojen siunaaminen
Su 24.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Ma 25.3. klo 18 suuren maanantain iltapalvelus
Ti 26.3. klo 15 yleinen sairaanvoitelun sakramentti
Ke 27.3. klo 18 suuren keskiviikon iltapalvelus
To 28.3. klo 9 suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettamisen
		
muisto
To 28.3. klo 18 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 29.3. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, hautaikonin
		
esiinkantaminen, Herran kuoleman muisto
Pe 29.3. klo 18 suuren perjantain iltapalvelus, Herran hautaamisen
		
muisto
La 30.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
HUHTIKUU
Ti 2.4.
klo 10
Ma 8.4. klo 18
Ke 10.4. klo 18
La 20.4. klo 17
Su 21.4. klo 10
Ke 24.4. klo 18

liturgia, koululaisjumalanpalvelus
parastasis, vainajien pääsiäinen
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia
Jeesus-rukouspalvelus

TOUKOKUU
La 4.5. klo 17
Su 5.5. klo 10
Ke 8.5. klo 18
La 25.5. klo 17
Su 26.5. klo 10
Ke 29.5. klo 18

vigilia
liturgia
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia
Jeesus-rukouspalvelus
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klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka,
kirkkokahvit
La 25.5. klo 18 vigilia
Su 26.5. klo 10 liturgia
KAUSALA, Neitsyt Marian syntymän tšasouna, Keskikatu 4
La 9.3. klo 9 liturgia, kirkkokahvit
Pe 22.3. klo 18 paastoliturgia
La 6.4. klo 9 liturgia, kirkkokahvit
To 25.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.5. klo 9 liturgia, kirkkokahvit
To 23.5. klo 18 ehtoopalvelus
RIIHIMÄKI, seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
Su 10.3. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ke 13.3. klo 18 paastoliturgia
Ti 26.3. klo 18 suuren tiistain iltapalvelus
Su 14.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ti 23.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 12.5. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ti 21.5. klo 18 ehtoopalvelus
ЛАХТИ, Свято-Троицкая церковь, Harjukatu 5
МАРТ
Сб 2.3. в 18
всенощное бдение
Вс 3.3. в 10
литургия, церковное чаепитие
Ср 6.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 9.3. в 18
всенощное бдение
Вс 10.3. в 10
литургия, церковное чаепитие
Ср 13.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3. в 18
всенощное бдение, (ц.-слав./фин.)
Вс 17.3. в 10
литургия, церковное чаепитие (ц.-слав./фин.)
Ср 20.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 23.3. в 18
всенощное бдение
Вс 24.3. в 10
литургия, Вербное Воскресенье, церковное
		
чаепитие
Пн 25.3. в 18
служба Великого понедельника
Вт 26.3. в 18
служба Великого вторника
Ср 27.3. в 18
служба Великой среды
Чт 28.3. в 9
литургия, Великий четверг. Воспоминание Тайной
		
Вечери
Чт 28.3. в 18
Утреня с чтением Двенадцати Евангелий Страстей,
		
Великая Пятница. Последование Святых
		
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
		
Христа
Пт 29.3. в 14
Вечерня. Воспоминание снятия с Креста
		
пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребения.
		
Вынос Плащаницы
Пт 29.3. в 18
утреня с чином отпевания Спасителя, Великая
		
Суббота
Сб 30.3. в 9
литургия
Сб 30.3. в 23.30 полунощница, крестный ход, утреня, литургия,
		
Светлое Христово Воскресение. Пасха
АПРЕЛЬ
Пн 1.4. в 10
Ср 3.4. в 10
Сб 6.4. в 18
Вс 7.4. в 10
Пн 8.4. в 18
		
Сб 13.4. в 18

утреня и литургия
литургия
всенощное бдение
литургия, церковное чаепитие
Парастас (Великая панихида по усопшим),
Радоница
всенощное бдение

s

HEINOLA, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6
Ma Jeesus-rukouspalvelus klo 20, ti akatistos klo 20, keskiviikkoisin
aamurukoukset klo 9, to ehtoopalvelus klo 20 ja la aamurukoukset/hetkipalvelus klo 9.
La 9.3. klo 9 liturgia
Pe 15.3. klo 18 paastoliturgia
Su 24.3. klo 18 vigilia
Ma 25.3. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Pe 29.3. klo10 suuren perjantain kärsimyshetket
Ma 1.4. klo 10 toisen pääsiäispäivän aamupalvelus ja liturgia
La 13.4. klo 9 liturgia
La 27.4. klo 18 vigilia
Su 28.4. klo 10 liturgia
Ke 8.5. klo 18 vigilia, helatorstai, Herran taivaaseen astuminen

To 9.5.
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Вс 14.4.
Ср 17.4.
Сб 20.4.
Вс 21.4.
Сб 27.4.
Вс 28.4.

в 10
в 17.30
в 18
в 10
в 18
в 10

литургия
вечерня
всенощное бдение, (ц.-слав./фин.)
литургия, церковное чаепитие, (ц.-слав./фин.)
всенощное бдение
литургия

МАЙ
Сб 4.5.
Вс 5.5.
Сб 11.5.
Вс 12.5.
Ср 15.5.
Сб 18.5.
Вс 19.5.
Вс 19.5.
Сб 25.5.
Вс 26.5.

в 18
в 10
в 18
в 10
в 17.30
в 18
в 9.30
в 12.45
в 18
в 10

всенощное бдение
литургия,
всенощное бдение
литургия
вечерня
всенощное бдение. День Святой Троицы
освящение воды и литургия, церковное чаепитие
(после чаепития) вечерня Пятидесяницы
всенощное бдение, (ц.-слав./фин.)
литургия, церковное чаепитие (ц.-слав./фин.)

ХЮВИНКЯЯ, Церковь Всех Карельских святых, Tšasounakuja 1
МАРТ
Ср 6.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3. в 170 всенощное бдение
Вс 17.3. в 10
литургия
Сб 23.3. в 17
всенощное бдение
Вс 24.3. в 10
литургия, Вербное Воскресенье
Пн 25.3. в 18
служба Великого понедельника
Вт 26.3. в 18
Таинство Елеосвящения (Соборование),
		
Общее Соборование
Ср 27.3. в 18
служба Великой среды
Чт 28.3. в 9
литургия, Великий четверг. Воспоминание Тайной
		
Вечери
Чт 28.3. в 18
Утреня с чтением Двенадцати Евангелий Страстей,
		
Великая Пятница. Последование Святых
		
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
		
Христа
Пт 29.3. в 14
Вечерня. Воспоминание снятия с Креста
		
пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребения.
		
Вынос Плащаницы
Пт 29.3. в 18
утреня с чином отпевания Спасителя, Великая
		
Суббота
Сб 30.3. в 23.30 полунощница, крестный ход, утреня, литургия,
		
Светлое Христово Воскресение. Пасха
АПРЕЛЬ
Вт 2.4. в 10
Пн 8.4. в 18
		
Ср 10.4. в 18
Сб 20.4. в 17
Вс 21.4. в 10
Ср 24.4. в 18

литургия
Парастас (Великая панихида по усопшим),
Радоница
вечерня
всенощное бдение
литургия
служба Иисусовой молитвы

МАЙ
Сб 4.5.
Вс 5.5.
Ср 8.5.
Сб 25.5.
Вс 26.5.
Ср 29.5.

всенощное бдение
литургия,
вечерня
всенощное бдение
литургия
служба Иисусовой молитвы
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ХЕИНОЛА, Церковь Вознесения Господня, Hämeenkatu 6
По в 20 служба Иисусовой молитвы, Вт в 20 акафист, Cр в 9 утренняя,
Чт в 20 вечерня, Cб в 9 утреня/изобразительные.
Сб 9.3. в 9
литургия
Пт 15.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 17.3. в 18
всенощное бдение
Вс 18.3. в 10
литургия
Вс 24.3. в 18
всенощное бдение
Пн 25.3. в 9
литургия, Благовещение Пресвятой Богородицы
Пт 29.3. в 10
Последование Святых спасительных Страстей
		
Господа нашего Иисуса Христа
Пн 1.4. в 10
утреня и литургия
Сб 13.4. в 9
литургия
Сб 27.4. в 18
всенощное бдение
Вс 28.4. в 10
литургия
Ср 8.5. в 18
всенощное бдение, Вознесение Господне
Чт 9.5. в 9.30 освящение воды и литургия, церковное чаепитие
Сб 25.5. в 18
всенощное бдение
Вс 26.5. в 10
литургия
КАУСАЛА, Часовня Рождества Пресвятой Богородицы, Keskikatu 4
Сб 6.3. в 9
литургия
Пт 22.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 9.4. в 9
литургия
Чт 25.4. в 18
вечерня
Сб 11.5. в 9
литургия
Чт 23.5. в 18
вечерня
RИИХИMЯKИ, помещение прихода Минеа, Valtakatu 3
Вс 10.3. в 10
литургия, церковное чаепитие
Ср 13.3. в 18
литургия преждеосвященных даров
Вт 26.3. в 18
служба Великого вторника
Вс 14.4. в 10
литургия, церковное чаепитие
Вт 23.4. в 18
вечерня
Вс 12.5. в 10
литургия, церковное чаепитие
Вт 21.5. в 18
вечерня

Toimintaa
DIAKONIATOIMIKUNTA

Diakoniatoimikunta kutsuu
seurakunnan eri alueiden diakoniaryhmien jäsenet ja kaikki
diakoniatoiminnasta kiinnostuneet keskustelemaan diakoniatyöstä Lahden seurakuntasaliin
sunnuntaina 10.3. liturgian ja
kirkkokahvien jälkeen, noin kello
12.30. Lisätietoja Riitta-Raakel
Alatalo, puh. 0400 786 748.

DIAKONIATYÖN MYYJÄISET

в 17
в 10
в 18
в 18
в 10
в 18

Diakoniatyön myyjäiset pidetään Lahdessa seurakuntasalilla
palmusunnuntaina 24.3. liturgian
jälkeen noin klo 11.30. Tarjolla on
paljon myytävää ja kirkkokahvit.
Tervetuloa!

seurakunnan
perheuutisia
11.11.2012–28.1.2013
KASTETTUJA	

4

SEURAKUNTAAN MUUTTANEITA	 23
SEURAKUNNASTA MUUTTANEITA	 12
KIRKKOON LIITTYNEITÄ	

6

KIRKOSTA ERONNEITA	

11

KUOLONUNEEN NUKKUNEITA	

6

PARITON PERJANTAI

Yläasteikäisille ja sitä vanhemmille tarkoitetut nuortenillat jatkuvat. Pariton Perjantai -nuortenilta
kokoontuu parittomien viikkojen
perjantaisin klo 18–22 Lahden
srk-salilla, osoitteessa Harjukatu
5. Nuortenilloissa on luvassa
yhdessäoloa, seurustelua, pelejä
ja ruuanlaittoa. Pariton Perjantai
löytyy myös Facebookista!
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LASTENKERHO LAHDESSA

Lastenkerho Lahdessa kokoontuu
kerran kuukaudessa kaksikielisten jumalanpalvelusten (slaavi/
suomi) yhteydessä. Kerho toimii
kaksikielisenä. Kerho alkaa klo
9.40, ja kerhon jälkeen lapset
osallistuvat liturgian loppuosaan.
Lisätietoja Anastasia Lappalainen,
puh. 040 867 5887, tai anastasia.
lappalainen@gmail.com.

LAHDEN KIRKKOKUORO

Lahden kirkkokuoron harjoitukset
pidetään keskiviikkoisin klo 18
Lahden seurakuntasalissa. Uudet
laulajat, ottakaa yhteyttä kanttoriin. Lisätietoja Petri Huttu, puh.
0206 100 453, petri.huttu@ort.fi.

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI

Lahden ortodoksiapiiri kokoontuu
Lahdessa kerhohuoneella 20.3.
paastoliturgian jälkeen sekä 17.4.
ja 15.5. klo 18. (klo 17.30 alkavan
ehtoopalveluksen jälkeen). Uudet
ja vanhat kerholaiset ovat tervetulleita mukaan!

LAHDEN
IKONIMAALAUSPIIRI

Kevään aikana jatketaan syyskaudella aloitettua ”Kristus Kaikkivaltias” -ikonia Teofanes Kreetalaisen
mallin mukaan. Kokoontumiset
ovat 7.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.
Päiväryhmä kokoontuu klo 14–17
ja iltaryhmä klo 17–20 Lisätietoja opettajalta: Antti Narmala,
antti_narmala@hotmail.com tai
046 846 7976.

HYVINKÄÄN
KIRKKOKUORO

Hyvinkään kirkkokuoron harjoitukset pidetään maanantaisin klo
18 Hyvinkään kirkolla (Tsasounakuja 1). Lisätietoja Olga Soldatova,
puh. 0206 100 454, olga.soldatova@ort.fi.

HYVINKÄÄN KIRKOLLA
AVOIMET OVET

Hyvinkään kirkolla on avoimet
ovet keskiviikkoisin klo 17–19.
Tervetuloa keskustelemaan papin
kanssa ja tutustumaan ortodoksisen kirkon elämään!

HYVINKÄÄN TIISTAISEURA

Hyvinkään Tiistaiseura kokoontuu Hyvinkään seurakuntasalilla
kuukauden toisena tiistaina klo
17. Kevään kokoontumiset ovat
12.3., 9.4. ja 14.5.

HYVINKÄÄN
IKONIMAALAUSKERHO

Hyvinkään ikonimaalauskerho
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kokoontuu Hyvinkään ortodoksisella kirkolla lauantaisin klo
10–14. Seuraavat kokoontumiset
ovat 2.3., 23.3. ja 6.4. Tiedustelut
Liisa Holst, puh. 040 566 8481,
liisa.holst@kolumbus.fi, www.
liisaholst.fi.

KULTAUSKURSSI
HYVINKÄÄN KIRKOLLA

Kultauskurssi Hyvinkään kirkolla
17.–19.5. pe–la 9–17, su 10–16
Bolus-kultauksen perusteet,
akaattikynillä kiillottaminen/
ornamentit sekä mahdollisuus
epäonnistuneen kultauksen
uudistamiseen. Ilmoittautuminen
Liisa Holstille 12.4. mennessä,
liisa.holst@kolumbus.fi, puh. 040
566 848 tai www.liisaholst.fi.

RIIHIMÄEN TOIMITILA MINEA

●●Ma 25.3. klo 18 kansanmuusikko Tytti Metsä esittää vienalaisen ”Marian virren” jouhikolla
säestäen ja kertoo kyseisen laulun
muinaisesta esikristillisestä ja
kristillisestä taustasta.
●●Ti 23.4. ehtoopalveluksen
jälkeen alustus aiheesta ”Pyhyys
ja arki”.
●●Ti 21.5. ehtoopalveluksen
jälkeen alustus aiheesta ”Nainen
ortodoksisessa kirkossa”.
Muiden toimintojen osalta seuraa
ilmoittelua Aamupostissa ja
seurakunnan nettisvuilla www.
ort.fi/lahti. Lisätietoja Meri-Helga
Mantere, puh. 040 552 9378.

ORIMATTILAN TIISTAISEURA

Orimattilan Tiistaiseura kokoontuu Maire Kuisminin kotona
tiistaina 19.3. ja 23.4. klo 14 (os.
Erkontie 30). Lisätietoja Maire
Kuismin, puh. 050 567 9443.

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI

Kausalan ortodoksiapiiri kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
klo 18. Kerhoillan alussa toimitetaan ehtoopalvelus. Seuraavat
kokoontumiset ovat to 25.3. ja
23.5. Ortodoksiapiiri kokoontuu
tsasounalla (Keskikatu 4, Kausala).

VALAMON YSTÄVÄT RY

Lahden paikallisosasto järjestää
kirkkokahvituksen 10.3. ja 7.4.
Uuden Valamon luostarin hyväksi.
Tarjoilun hinta 5 € sisältäen kahvin sekä suolaisen että makean
tarjoilun menee luostarin tukemiseksi. Sydämellisesti tervetuloa!
●●Su 10.3. kirkkokahvien jälkeen
pidetään perinteiset ruusutalkoot
kerhohuoneella.
●●Su 7.4. ruokailun ja kirkkokahvien jälkeen Joensuun piispa Arseni
luennoi aiheesta ”Valamolaisen
Jumalanäidin ikoni”. Tilaisuuden

tarjoilusta peritään poikkeuksellisesti 7 €.
●●Lahden Valamon ystävät järjestää su 28.4. retken Porvooseen.
Matkan tarkemmasta sisällöstä ja
aikatauluista saa lisätietoa Pirjo
Jussilalta.
●●Lahden paikallisosasto tekee
yhdessä Helsingin Valamon
Ystävien kanssa palmusunnuntain-retken Uuteen Valamoon
22.–24.3. Sitovat ilmoittautumiset
helmikuun loppuun mennessä,
tarkat aikataulu- ja hintatiedot:
Pirjo Jussila, puh. 050 336 0990 tai
pirjo.jussila@phnet.fi.

JULIANA-YHTEISÖ HEINOLASSA

●●Parittomien viikkojen ti, klo
18.15 alkaen FT, dosentti Merja
Merras vetää raamattu- ja keskustelupiiriä, teetä tarjolla. Ilta
päättyy kirkossa klo 20 alkavaan
akatistokseen.
●●Pääsiäismyyjäiset palmusunnuntaina 24.3. klo 11–14. Tarjolla
mm. pashaa, kaali- ja rahkapiirakoita, virpovitsoja ja koristemunia.
Kahvila. Tervetuloa!
Tiedustelut: toiminnanjohtaja
Maarit Kukkavaara, puh. 044 715
3879, naisyhteiso@gmail.com.
Juliana-yhteisö: Hämeenkatu 6,
18100 Heinola. Tervetuloa tutustumaan yhteisöön.

LUENTO

Tarina, Perinteet, Historia ja
Kulttuuri ry järjestää Lahden seurakuntasalissa su 21.4. kirkkokahvien jälkeen noin klo 12 luennon
aiheesta ”Pohjois-Venäjän ja
Karjalan luostarit ja tunnetuimat luostareiden kilvoittelijat”.
Luennoitsijana toimii tietokirjailija
Unto Martikainen

IKONINÄYTTELY MINEASSA

Hyvinkään syksyllä 2011 alkaneen
ikonimaalauspiirin maalareiden sekä ikonimaalausopettaja
Liisa Holstin ikoneita 23.3.–18.4.
Mineassa, Valtakatu 3, Riihimäki.
Näyttelyn avaa ja siunaa isä Ville
23.3. klo 15. Avoinna palveluksien
jälkeen sekä muulloin sopimuksen mukaan (Tuula Korhonen,
puh. 040 515 7685).

KRISTINOPPIKOULU

Lahden seurakunnan kristinoppikoululeiri järjestetään kesällä
2013 Saloisten leirikeskuksessa
Janakkalassa. Leirin ajankohta
on 1.–10.8. Leirin päätösliturgiat pidetään sunnuntaina 10.8.
seurakunnittain. Leiri järjestetään
yhteistyössä Haminan seurakunnan kanssa. Leirillä syvennetään
ortodoksisen ajattelun ja elämän
tuntemista ja vietetään runsaasti
aikaa yhdessä. Leirin hinta on

Lahden seurakunnan jäsenille
160 € ja Suomen ortodoksiseen
kirkkoon kuulumattomille 320 €.
Leirikirje ja tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautuneille kevään
aikana. Ilmoittautumiset 31.3.
mennessä isä Ville Kiiverille, puh.
0206 100 452 tai ville.kiiveri@ort.
fi. Muista kertoa osallistujan nimi,
ikä, yhteystiedot (mielellään myös
sähköpostiosoite) sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

HAETAAN OHJAAJIA
KRISTINOPPIKOULULEIRILLE

Kristinoppikoululeiri järjestetään
Saloisten leirikeskuksessa Janakkalassa 1.–10.8. ja leirinohjaajien
haku on käynnistynyt. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee
käydä ilmi hakijan nimi, henkilötiedot, yhteystiedot sekä ohjaajakokemus- ja koulutus. Hakemukset lähetetään 30.4. mennessä
sähköisesti: ville.kiiveri@ort.fi.

LASTENLEIRI /
PERHELEIRI 23.–26.7.

Lahden seurakunnan lastenleiri /
perheleiri järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan seurakunnan
kanssa Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa 23.–26.7.
Perheleirille voi osallistua joko
koko perheen voimin tai jonkun
muun huoltajan kanssa (isovanhempi, kummi, täti). Kouluikäiset/
omatoimiset lapset voivat tulla
leirille myös ilman vanhempaa.
Perheleirille voi osallistua myös
vain osaksi aikaa. Leirikeskuksessa
on 8 hengen huoneita, joten ryhmämajoitukseen tulee varautua
sen mukaisesti.
Leirimaksu määräytyy leirivuorokausien mukaan 10 € / vrk /
aikuinen tai yli 10-vuotiaat, 5 € /
vrk / 7–10-vuotiaat. Alle kouluikäiset maksutta. Maksimissaan 100
€ / perhe. Sis. ohjelman, ruuat ja
majoituksen.
Leirille on rajoitettu määrä paikkoja ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset leireille 21.6. mennessä leena.
lomu@ort.fi. Ilmoittautumisesta
tulee käydä ilmi leiriläisen nimi,
lasten osalta ikä, mahdolliset
allergiat, yhteystiedot (puhelin
ja/tai sähköposti) ja osallistuuko
mahdollisesti vain osaan leiriä.
Leirikirje lähetetään juhannuksen
jälkeen. Lisätiedot: leirinjohtaja
Leena Lomu, puh. 040 707 6715.
Leirin pappina toimii isä Ville
Kiiveri.

VUOKRATTAVANA

Seurakunnalla on vuokrattavana
Lahdessa 2 h, avokeittiö, kh 50
m2. Lisätietoja kirkkoherra Aki
Leskiseltä, puh 0206 100 451.
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Hyvinkään Vanhassa kirkossa pidettiin 27.1. ekumeenisen rukousviikon tapahtuma, jonka teemana oli "Tätä Jumala sinulta odottaa". Yhteiskuva ekumeenisesta
tilaisuudesta, (vas.) isä Ville Kiiveri, Johanna Rantalankila (ev.lut.), Markku Tulander
(Pelastusarmeija), Jani Rossi (helluntaiseurakunta) ja Pekka Hartikainen (Vapaakirkko).

Lahden seurakuntasalilla järjestettiin venäjänkielinen lasten joulujuhla 5.1. Juhla
kokosi seurakuntasaliin yli 70 lasta vanhempineen. Kuvassa lapset odottavat nukketeatterin alkamista.

Hyvinkään kirkkokuoro esiintyi ekumeenisessa tapahtumassa kanttori Olga Soldatovan johdolla.
Taiteilija Armas Hurstin töihin
voi tutustua Riihimäellä toimitila
Mineassa maaliskuun ajan. Kuvassa Armas Hursti ja Meri-Helga
Mantere.

Tarina, Perinteet, Historia ja
Kulttuuri ry järjesti Lahden
seurakuntasalissa valokuvanäyttelyn Solovetskin luostarista.
Näyttelyyn voi tutustua seurakuntasalissa vielä maaliskuun
puoleenväliin saakka. Kuvassa
Viktoria Kilpeläinen, joka on
koonnut valokuvanäyttelyn.
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Lasten joulujuhlassa vieraili myös erinomainen ”pakkasukko” .

Moskovalainen kamarikuoro ”Mart-Akkord” esiintyi laulaen sekä ortodoksista
kirkkomusiikkia että venäläisiä kansanlauluja 6.1. Lahden kirkossa.
ANALOGI 1/2013

Kirkkoherralta

Lappeenrannan seurakunta

Kevään juhlakautta kohden

K

eskitalven juhlakauden päätyttyä alkoi välittömästi valmistautuminen suuren paaston matkaan kohti ylösnousemuksen päivää, pyhää pääsiäistä. Muutos oli nopea
johtuen hyvin aikaisesta pääsiäisen ajankohdasta tänä
vuonna. Nyt olemme jo kulkeneet aimo askeleen tätä suuren
paaston eheyttävää kilvoituksen tietä.
Taakse jäänyt vuosi oli monessa suhteessa kiitoksen vuosi
seurakunnallemme. Seurakuntaelämä oli vilkasta, ja saimme
iloita monista tapahtumista, joita yhdessä vapaaehtoisten talkoolaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa toteutimme.
Seurakunnan väkiluku kasvoi myös 49 hengellä ja vuoden 2013
alussa meitä oli jo 1935 henkeä.
Erityisen ilahduttavaa oli kastettujen lasten suuri määrä. Tämä ei suoraan näy tilastossa, koska iso osa kastetuista lapsista
on rekisteröity seurakunnan jäseneksi kirkkoon liittymisen
kautta. Tämä merkitsee myös seurakunnan väestörakenteen
normalisoitumista. Mielenkiintoista on huomata eräs yksityiskohta: ortodoksisen väestön osuus Suomessa on noin 1 % väestöstämme, mutta esimerkiksi Imatran kaupungin kohdalla väestöstä ortodokseja on lähes 2 %.
Seurakunnan erityisenä tavoitteena ei ole väestön määrä tai
tilastolliset lukemat. Ne ovat mittareita, jotka kertovat tämänhetkisestä tilanteestamme. Tehtävänämme on hengellinen kasvu, vastuu omasta hengellisestä elämästämme ja vastuu lähimmäisistämme. Yksi seurakunnan tärkeistä perustehtävistä on
diakonia, jonka kautta voimme osallistua vastuun kantamiseen
niin omassa seurakunnassamme kuin myös laajemmin maailmassa.
Seurakunnan toimintojen kautta on mahdollisuus oppia ja
kasvaa kantamaan vastuuta vapaaehtoisuuden kautta. Kirkon
hengellinen opetus julistaa tätä, mutta käytännön toimien
kautta jokainen seurakunnan jäsen voi tulla osaksi tätä lähimmäisyyden verkostoa. Tämä kutsu on aina voimassa kaikille
seurakuntalaisillemme.
Vielä on jäljellä suuren paaston matkaa kohti pääsiäistä. Vielä on mahdollisuus osallistua katumuksen sakramentin puhdistavaan ja sisäistä eheyttä tuovaan armovoimaan. Runsaat
jumalanpalvelukset ovat pyhiä keitaita arjen hyörinän keskellä
ja antavat mahdollisuuden kokea tässä ajassa ikuisuuden valoa!
Kirkon kynnys ei ole korkea, se on tehty mahdollisimman
matalaksi jokaisen tulla. Tästä avoimuudesta kertoo osaltaan
seurakuntamme väestötilastokin. Ole rohkeasti elävä seurakuntalainen ja osallistu kevään pyhistä juhlista.
Siunattua tulevaa Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa!
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LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
MAALISKUU
La 2.3.
klo 18 vigilia ja ristin esiinkanto
Su 3.3.
klo 10 liturgia, ristinkumartamisen sunnuntai
Ke 6.3.
klo 18 paastoliturgia
La 9.3.
klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos kalliille ristille
Ke 13.3.
klo 18 paastoliturgia
La 16.3.
klo 18 vigilia
Su 17.3.
klo 10 slaavinkielinen liturgia,
		
Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke 20.3.
klo 18 paastoliturgia
La 23.3.
klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
Su 24.3.
klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus,
		
palmusunnuntai
Su 24.3.
klo 18 juhlavigilia
Ma 25.3.
klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän
		
Neitsyt Marian ilmestys
Ke 27.3.
klo 18 sairaanvoitelun sakramentti
To 28.3.
klo 9 (!) ehtoopalvelus ja liturgia
To 28.3.
klo 18 kärsimysevankeliumit
Pe 29.3.
klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan esiinkanto
Pe 29.3.
klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto, Kristuksen
		
hautaamisen muisto
La 30.3.
klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja
		
liturgia, Kristuksen ylösnouseminen,
		
pääsiäisyö
HUHTIKUU
Ma 1.4.
klo 10
Ti 2.4.
klo 9
La 6.4.
klo 18
Su 7.4.
klo 10
Ti 9.4.
klo 18
		
La 13.4.
klo 18
		
La 20.4.
klo 18
Su 21.4.
klo 10
La 27.4.
klo 18
Su 28.4.
klo 10
		

liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
liturgia ja ristisaatto
vigilia
liturgia, Tuomaan sunnuntai
panihida Pallon vanhalla hautausmaalla,
radonitsa, vainajien pääsiäinen
ehtoopalvelus ja akatistos kuolleista
ylösnousseelle Kristukselle
vigilia
liturgia, halvaantuneen sunnuntai
vigilia
slaavinkielinen liturgia, samarilaisen
naisen sunnuntai

TOUKOKUU
La 4.5.
klo 18
Su 5.5.
klo 10
Ke 8.5.
klo 18
To 9.5.
klo 10
La 11.5.
klo 18
Su 12.5.
klo 10
		
La 18.5.
klo 15
		
La 18.5.
klo 18
Su 19.5.
klo 10
		
La 25.5.
klo 18
Su 26.5.
klo 10
		

vigilia
liturgia, sokeana syntyneen sunnuntai
juhlavigilia
liturgia, Kristuksen taivaaseen astuminen
ehtoopalvelus ja akatistos Pyhälle Hengelle
liturgia ja äitienpäivän rukoushetki,
pyhien isien sunnuntai
panihida hautausmaalla, vainajien
yleinen muisto
juhlavigilia
liturgia ja ehtoopalvelus, helluntai,
Pyhä Kolminaisuus
vigilia
slaavinkielinen liturgia, kaikkien pyhien
sunnuntai

s

■■Isä Timo Tynkkynen

Jumalanpalvelukset
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БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЭНРАНТА
МАРТ
Сб 2.3.
в 18
всенощная и вынос Креста
Вск 3.3.
в 10
литургия, неделя крестопоклонная
Ср 6.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 9.3.
в 18
вечерня и акафист Кресту
Ср 13.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3.
в 18
всенощная
Вск 17.3.
в 10
литургия на церковно-славянском языке,
		
неделя Марии Египетской
Ср 20.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 23.3.
в 18
праздничная всенощная и освящение верб
Вск 24.3.
в 10
литургия и освящение верб, Вход Господень
		
в Иерусалим
Вск 24.3.
в 18
праздничная всенощная
Пн 25.3.
в 10
литургия, Благовещение Пресвятой
		
Богородицы
Ср 27.3.
в 18
общее соборование
Чт 28.3.
в9
вечерня и литургия
Чт 28.3.
в 18
утреня, чтение 12-ти евангелий страстей
Спасителя
Пт 29.3.
в 14
вечерня и вынос Плащаицы
Пт 29.3.
в 18
утреня и крестный ход, погребение Христа
Сб 30.3.
в 23.30 полунощница, крестный ход, утреня и
		
литургия, Светлое Воскресение Христова,
		
Пасха
АПРЕЛЬ
Пн 1.4.
в 10
литургия и крестный ход, детская Пасха
Вт 2.4.
в9
литургия и крестный ход
Сб 6.4.
в 18
всенощная
Вск 7.4.
в 10
литургия, неделя апостола Фомы
Вт 9.4.
в 18
панихида на старом кладбище в Пальдо,
		
Радоница
Сб 13.4.
в 18
вечерня и акафист воскресению Христову
Сб 20.4.
в 18
всенощная
Вск 21.4.
в 10
литургия, неделя о Расслабленном
Сб 27.4.
в 18
всенощная
Вск 28.4.
в 10
литургия на церковно-славянском языке,
		
неделя о Самарянке

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, говорить по русски) 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, говорить по русски), puh. 0206 100 477
Kuntien päätoimiset uskonnonopettaja: Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää,
говорить по русски), puh. 050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi, ja
Sanna Salonen (puhuu myös venäjää, говорить по русски), puh. 050 337 9397,
sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Papiston apuna
Rovasti Markus Petsalo, puh. 0400 253 370
Rovasti Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 717 6491, diakoni Veikko Tiittanen
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МАЙ
Сб 4.5.
в 18
Вск 5.5.
в 10
Ср 8.5.
в 18
Чт 9.5.
в 10
Сб 11.5.
в 18
Вск 12.5.
в 10
Cб 18.5.
в 15
Сб 18.5.
в 18
Вск 19.5.
в 10
Сб 25.5.
в 18
Вск 26.5.
в 10
		

всенощная
литургия, неделя о Слепом
праздничная всенощная
литургия, Вознесение Господне
вечерня и акафист Святому Духу
литургия и молебен, неделя святых отцов
панихида на кладбище, родительская суббота
праздничная всенощная
литургия и вечерня, Троица
всенощная
литургия на церковно-славянском языке,
неделя всех святых

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
MAALISKUU
La 2.3.
klo 18 vigilia ja ristin esiinkanto
Su 3.3.
klo 10 slaavinkielinen liturgia, ristinkumartamisen
		
sunnuntai
Ke 6.3.
klo 18 paastoliturgia
La 9.3.
klo 18 vigilia
Su 10.3.
klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ke 13.3.
klo 18 paastoliturgia
La 16.3.
klo 18 vigilia
Su 17.3.
klo 10 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke 20.3.
klo 18 paastoliturgia
La 23.3.
klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen siunaus
Su 24.3.
klo 10 liturgia ja virpovitsojen siunaus, palmusunnuntai
Ti 26.3.
klo 18 paastoliturgia
Ke 27.3.
klo 18 sairaanvoitelun sakramentti
To 28.3.
klo 18 kärsimysevankeliumit
Pe 29.3.
klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan esiinkanto
Pe 29.3.
klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto, Kristuksen
		
hautaamisen muisto
La 30.3.
klo 9 (!) ehtoopalvelus ja liturgia
La 30.3.
klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja
		
liturgia, Kristuksen ylösnouseminen, pääsiäisyö
HUHTIKUU
Ma 1.4.
Ke 3.4.
La 6.4.
Su 7.4.
Ti 9.4.
La 20.4.
Su 21.4.
La 27.4.
Su 28.4.

klo 10
klo 9
klo 18
klo 10
klo 10
klo 18
klo 10
klo 18
klo 10

TOUKOKUU
La 4.5.
klo 18
Su 5.5.
klo 10
		
Ke 8.5.
klo 18
To 9.5.
klo 10
		
Su 12.5.
klo 14
La 18.5.
klo 18
Su 19.5.
klo 10
		
La 25.5.
klo 18
Su 26.5.
klo 10

liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen
liturgia ja ristisaatto
vigilia
slaavinkielinen liturgia, Tuomaan sunnuntai
liturgia ja panihida, radonitsa, vainajien pääsiäinen
vigilia
liturgia, halvaantuneen sunnuntai
vigilia
liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai
vigilia
slaavinkielinen liturgia, sokeana syntyneen
sunnuntai
juhlavigilia
liturgia ja vedenpyhitys, Kristuksen taivaaseen
astuminen, helatorstai, Kevät-Miikkula
äitienpäivän rukoushetki
juhlavigilia
liturgia ja ehtoopalvelus, helluntai,
Pyhä Kolminaisuus
vigilia
liturgia, kaikkien pyhien sunnuntai
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА
МАРТ
Сб 2.3.
в 18
всенощная и вынос Креста
Вск 3.3.
в 10
литургия на церковно-славянском языке,
		
неделя Крестопоклонная
Ср 6.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 9.3.
в 18
всенощная
Вск 10.3.
в 10
литургия, неделя Иоанна Лествичника
Ср 13.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 16.3.
в 18
всенощная
Вск 17.3.
в 10
литургия, неделя Марии Египетской
Ср 20.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Сб 23.3.
в 18
праздничная всенощная и освящение верб
Вск 24.3.
в 10
литургия и освящение верб, Вход Господень
		
в Иерусалим
Вт 26.3.
в 18
литургия преждеосвященных даров
Чт 27.3.
в 18
общее соборование
Чт 28.3.
в 18
утреня, чтение 12-ти евангелий страстей
		
Спасителя
Пт 29.3.
в 14
вечерня и вынос Плащаицы
Пт 29.3.
в 18
утреня и крестный ход, погребение Христа
Сб 30.3.
в9
вечерня и литургия, великая суббота
Сб 30.3.
в 23.30 полунощница, крестный ход, утреня и
		
литургия, Светлое Воскресение Христова,
		
Пасха
АПРЕЛЬ
Пн 1.4.
в 10
литургия и крестный ход, детская Пасха
Ср 3.4.
в9
литургия и крестный ход
Сб 6.4.
в 18
всенощная
Вск 7.4.
в 10
литургия на церковно-славянском языке,
		
неделя апостола Фомы
Вт 9.4.
в 10
литургия и панихида, Радоница,
		
общее поминовение усопших
Сб 20.4.
в 18
всенощная
Вск 21.4.
в 10
литургия, неделя о Расслабленном
Сб 27.4.
в 18
всенощная
Вск 28.4.
в 10
литургия, неделя о Самарянке
МАЙ
Сб 4.5.
в 18
Вск 5.5.
в 10
		
Ср 8.5.
в 18
Чт. 9.5.
в 10
		
Вск 12.5.
в 14
Сб 18.5.
в 18
Вск 19.5.
в 10
Сб 25.5.
в 18
Вск 26.5.
в 10

всенощная
литургия на церковно-славянском языке,
неделя о Слепом
праздничная всенощная
литургия и освящение воды, Вознесение
Господне и весенняя Никола
молебен, День Матери
праздничная всенощная
литургия и вечерня, Троица
всенощная
литургия, неделя всех святых

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
Pe 29.3.
klo 10 kuninkaalliset hetket, suuri perjantai
Su 14.4.
klo 10 liturgia, mirhantuojien sunnuntai
Ma 20.5.
klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä
JOUTSENON PULPIN KAPPELI
Su 10.3.
klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai
Su 31.3.
klo 15 pääsiäisen ehtoopalvelus
La 18.5.
klo 15 panihida hautausmaalla

KASTETUT
Yhteensä

5

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Yhteensä

IKUINEN MUISTO
Yhteensä

1

KIRKOON LIITTYNEET
Yhteensä

11

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Yhteensä

7

KIRKOSTA ERONNEET
Yhteensä

5

4

Toimintaa
1. TOIMINTAPIIRIT

Seurakunnan toimintapiirit on
tarkoitettu kaikille aiheista ja
toiminnoista kiinnostuneille. Toimintapiirien kautta voit helposti
tutustua uusiin ihmisiin, syventää
omaa kirkollista tuntemustasi ja
kasvaa kirkon jäsenenä. Seurakunnalla on tarjottavana paljon
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Yksittäisistä tapahtumista ja
tilaisuuksista ilmoitetaan kerran
viikossa kirkollisissa ilmoituksissa
keskiviikkoisin kaupunkilehti
Vartissa ja sanomalehti Uutisvuoksessa perjantaisin. Katso
myös seurakunnan internetsivuilta www.ort.fi/lappeenranta.
Tervetuloa mukaan! Muutokset
mahdollisia!

LAPPEENRANTA
TIISTAISEURA

Lappeenrannan Tiistaiseura
kokoontuu tiistaisin kello 14 Linnoituksen seurakuntasalilla. Kokoontumisien lisäksi järjestämme
retkiä ja osallistumme erilaisiin
kirkollisiin tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan tiistaiseuratyön
kautta oman kirkon rikkaaseen
hengelliseen elämään.
Tiistaiseuran kokoontumisien
ohjelma:
●●12.3. klo 14 Maria ikoneissa:
Neitsyt Marian seitsemän kärsimystä ja iloa
●●19.3. klo 14 Maria Egyptiläinen,
luopuminen
●●9.4. klo 14 Vaeltajan laulut
●●23.4. klo 14 Raamatun Mariat
●●7.5. klo 14 Kristuksen jäähyväispuhe
●●21.5. klo 14 Kevätkauden
päättäjäiset
●●28.5. klo 14 Kevätretki

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

Yhteisöllistä toimintaa aikuisväestölle. Kokoontumiset linnoituksen
seurakuntatalolla maanantaisin
kello 13. Tilaisuudessa pieni tarjoilu ja muuta ohjelmaa. Kutsumme

tilaisuuksiin myös vierailijoita.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Päiväpiirin organisoi diakoniatoimikunta. Tervetuloa virkistäytymään!
●●Päiväpiiri kokoontuu: maanantaina 11.3. sekä 29.4.

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

Keskustelupiiri ortodoksisuudesta kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen
perintöön. Keskusteluillat ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille.
Kevätkauden aikana tutustumme
Serafim Seppälän kirjaan Elämän
äiti. Kokoontumiset ovat maanantaisin kello 18 Lappeenrannan
seurakuntatalolla.
●●18.3. klo 18 Varhaiskirkon
Neitsyt Maria
●●8.4. klo 18 Idän kirkkoisien
Neitsyt Maria
●●22.4. klo 18 Lännen kirkkoisien
Neitsyt Maria
●●6.5. klo 18 Neitsyt Marian kunnioitus idän ja lännen kirkoissa
nykyaikana

VALAMON YSTÄVÄT

Kokoontumiset kerran kuukaudessa. Seuraa ilmoituksia Vartissa
ja Uutisvuoksessa.
●●Su 3.3. vuosikokous klo 14
ja klo 15 yleisöluento aiheesta
”Jumalanäidin puutarha”.
●●La 23.3. klo 10–14 pääsiäismyyjäiset.
●●La–su 6.–7.4. pyhiinvaellusmatka Valamon luostariin.
●●La 27.4. klo 16 yleisöluento
aiheesta ”Jumalanäiti liturgiassa”.
●●La 11.5. klo 15 ”Kukkia ja mehiläisiä Linnoituksessa” (vieraana
Jouko Kolhonen).

KIRKKOKUORO

Harjoitukset tiistai-iltaisin klo
18.30 Lappeenrannassa. Seuraa
kirkollisia ilmoituksia. Tiedustelut:
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206

47

s

ANALOGI 1/2013

SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 15.11.2012–23.1.2013

Lappeenrannan seurakunta
100 475. Kirkkomusiikista kiinnostuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä
kanttoriin ja tulkaa mukaan! Harjoitukset klo 18.30 tiistaina 12.3.,
19.3., 16.4., 23.4. ja 7.5.

IKONIN YSTÄVÄT

Ikonimaalareiden uusien ikonien
siunaus sunnuntaina 28.4. kello
14 Lappeenrannan kirkossa.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ В ЛАППЕЭНРАНТА

Богослужения на церковнославянском языке и духовные беседы
В каждое четвертое воскресенье месяца в Покровском храме
совершается божественная
литургия на церковно-славянском языке с участием русскоязычного хора. После службы
духовная беседа в приходском
зале. Смотрите расписание
богослужений! Читайте больше
в объявлениях прихода по
средам в газете Vartti и на сайте
www.ort.fi/lappeenranta.
Церковный хор
Узнать о репетиции хора по
телефону: Татьяна Мякеля,
тел. 0206 100 478. Репетитции
в приходском доме по понедельникам в 18.15. Приглашаем
новых певцев!

IMATRA
TIISTAISEURA

Imatran Tiistaiseura kokoontuu
tiistaisin kello 14 seurakuntatalolla. Kokoonnumme säännöllisesti
seurakuntasalilla, järjestämme
retkiä ja osallistumme erilaisiin
kirkollisiin tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan tiistaiseuratyön
kautta oman kirkon rikkaaseen
hengelliseen elämään.
●●12.3. klo 14 Tiistaiseura
●●23.3. klo 11-14 myyjäiset
●●9.4. klo 14 Tiistaiseura
●●23.4. klo 14 Tiistaiseura
●●7.5. klo 14 Tiistaiseura
●●21.5. klo 15 kevätkauden
päättäjäiset

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

Keskustelupiiri ortodoksisuudesta kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen
perintöön. Keskusteluillat ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille.
Kevätkauden aikana tutustumme
Serafim Seppälän kirjaan Elämän
äiti. Kokoontumiset ovat Imatran

48

seurakuntatalolla:
●●Ti 19.3. klo 18 Varhaiskirkon
Neitsyt Maria
●●Ke 10.4. klo 18 Idän kirkkoisien
Neitsyt Maria
●●Ke 24.4. klo 18 Lännen kirkkoisien Neitsyt Maria
●●Ke 22.5. klo 18 Neitsyt Marian
kunnioitus idän ja lännen kirkoissa nykyaikana

KIRKKOKUORO

Kirkkomusiikista kiinnostuneet,
ottakaa rohkeasti yhteyttä kanttoriin ja tulkaa mukaan! Tiedustelut,
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206
100 475. Harjoitukset maanantaiiltaisin klo 18.30 Imatralla, seuraa
myös kirkollisia ilmoituksia: 11.3.,
18.3., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5. ja 13.5.

IKONIN YSTÄVÄT

Maanantaina 11.3. klo 17 tilaisuus
Imatran seurakuntasalilla. Kysy
papilta eettisiä kysymyksiä elämästä ja ikonimaalauksesta.
Ikonimaalareiden uusien ikonien
siunaus maanantaina 29.4. kello
18 Imatran kirkossa.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ В ИМАТРА

Богослужения на церковнославянском языке и духовные беседы
В каждое первое воскресенье месяца в Свято-Никольском храме
совершается божественная
литургия на церковно-славянском языке с участием русскоязычного хора. После службы
чаепитие и беседа в приходском зале. Смотрите расписание
богослужений! Читайте больше
в объявлениях прихода по пт
в газете Uutisvuoksi и на сайте
www.ort.fi/lappeenranta.
Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на
церковно-славянском языке.
Приглашаем новых певцев!
Руководитель хора: Татьяна
Мякеля, тел. 0206 100 478. Репетитции в приходском доме по
вторникам в 18.15.

SIMPELEEN-PARIKKALAN
TIISTAISEURA

Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa. Aiheet ja paikat
ilmoitetaan Parikkalan-Rautjärven
Sanomissa kokoontumista edeltävänä torstaina.
●●Kevään kokoontumispäivät: to
21.3. klo 18, ke 3.4. klo 18, ke 17.4.
klo 18, ke 1.5. klo 18 ja ke 15.5.
klo 18.

2. SEURAKUNNALLISTA
TOIMINTAA LAPSILLE
JA NUORILLE

Kristinoppikoululeiri 28.6.–4.7.
Lemin Kotalahdessa. Kristinoppikoulun päättäjäisjuhla Imatralla
su 7.7.

ORTODOKSISET
LASTENKERHOT

3. TAPAHTUMIA
SEURAKUNNASSA

Kerhot kokoontuvat säännöllisesti
kerran viikossa lapsille tarkoitetun seurakuntakoulun tapaan
iloisissa merkeissä. Voit osallistua
samalla kertaa niin lasten kuoron
toimintaan kuin myös askarteluun
ja muuhun puuhaan. Kerhoissa
on pieni välipala. Kerhot ovat
tarkoitettu kaikille lapsille ja
niihin voi osallistua riippumatta
äidinkielestä.
Lappeenrannan lasten kerhoilta maanantaisin: (ei 4.3., 25.3.,
1.4.)
klo 17.00–17.45 lastenkuoro
klo 17.45–18.15 papin opetusta
kirkollisista aiheista
klo 18.15–19.00 lasten askartelua
yms. muuta mukavaa toimintaa
Imatran lasten kerhoilta tiistaisin: (ei 5.3., 26.3., 2.4.)
klo 17.00–17.45 lastenkuoro
klo 17.45–18.15 papin opetusta
kirkollisista aiheista
klo 18.15–19.00 lasten kuvataidekerho ja muuta mukavaa
toimintaa

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ – ДЕТСКАЯ
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

В Лаппеенранта по понедельникам в приходском
доме:(нет 4.3., 25.3., 1.4.)
●●в 17.00 –17.45 детский хор
●●в 17.45–18.15 урок батюшки о
церковных темах
●●в 18.15–19.00 рукоделие и
другие веселые занятия
В Иматра по вторникам в
приходском доме:(нет 5.3.,
26.3., 2.4.)
●●в 17.00–17.45 детский хор
●●в 17.45–18.15 урок батюшки о
церковных темах
●●в 18.15–19.00 кружок
рисования и другие веселые
занятия

MUU TOIMINTA
LAPSILLE JA NUORILLE

Lasten pääsiäisjuhla ma 1.4. klo
10. Liturgia ja ristisaatto Lappeenrannan ja Imatran kirkossa, minkä
jälkeen on pääsiäisherkkujen
tarjoilua ja iloista ohjelmaa seurakuntasalilla. Kaikilla on mahdollisuus käydä soittamassa kelloja.
Lasten ja nuorten kesäleiri
17.–20.6. Rautjärven Viimolassa. Ilmoittautuminen isä Aarnelle 31.5.
mennessä (0206 100 474, aarne.
yla-jussila@ort.fi).

Myyjäiset
Pääsiäisherkkujen perinteiset
myyjäiset järjestetään Lasaruksen
lauantaina 23.3. Myyjäisissä on
saatavilla aitoja pääsiäisherkkuja,
kuten pashaa ja kulitsaa yms.
makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Myytävänä myös virpovitsoja,
arpoja yms.
●●Lappeenrannan myyjäistapahtuma la 23.3. klo 10–14 linnoituksen srk-talolla
●●Imatran myyjäistapahtuma la
23.3. klo 11–13 Sienimäen srktalolla
Pääsiäisyön juhla-ateriat
Pääsiäisyön juhla-ateria tarjotaan
molemmissa seurakuntasaleissamme pääsiäisyöjumalanpalveluksen jälkeen. Aterian omakustannushinta on 10 € aikuiselta ja
5 € lapselta.
Vainajien pääsiäisen eli radonitsan tilaisuudet 9.4.
Vainajien muistaminen alkaa
pääsiäisen jälkeen tiistaina 9.4.
Aamulla kello 10 toimitetaan
Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkossa liturgia ja panihida, johon
voi tuoda siunattavaksi muistoruokia. Illalla kello 18 toimitetaan
panihida seurakunnan vanhimmalla hautausmaalla Lappeenrannan Pallossa.
Hautausmaajuhla
Sielujen lauantaina 18.5. järjestetään Lappeenrannan hautausmaalla hautausmaajuhla, joka
alkaa kello 15 toimitettavalla yleisellä panihidalla. Tämän jälkeen
kahvitarjoilu ja litanioita pyydettäessä yksittäisillä haudoilla.
Retki Kronstadtiin
Loppukeväästä järjestetään päivän mittainen retki Kronstadtin
saarelle, jossa tutustutaan vasta
uudelleen vihittyyn merikatedraaliin, pyhän Johannes Kronstadtilaisen kotimuseoon ja muihin
nähtävyyksiin. Seuraa tarkemmin
kirkollisista ilmoituksista!
Однодневная паломническая
поездка в Кронштадт
Поездка организуется весной.
Ознакомление с морским
собором, с квартирой праведного Иоанна Кронштадтского и
с другими достопримечательностями. Читай подробнее в
объявлениях прихода.
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Anneli Pietarinen

KESÄTÖITÄ NUORILLE
Seurakuntamme kirkoissa Imatralla ja Lappeenrannassa on
tarjolla nuorille seurakuntalaisillemme kesätyöpaikkoja. Tarvitsemme kirkkoihin aktiivisia ja reippaita nuoria opastustehtäviin
kirkkojen aukioloaikoina kesäkaudella.
Voit hakea työpaikkaa lähettämällä sähköpostilla vapaamuotoisen hakemuksen maaliskuun loppuun mennessä osoitteella
lappeenranta@ort.fi Oppaille järjestetään toukokuun aikana yhteinen kurssipäivä, jossa tarkemmin perehdytään kirkko-oppaan
tehtäviin. Odotamme hakemustasi!

Kauko Pussinen

Suuri joukko seurakuntalaisia kokoontui 6.1. perinteiseen pappilan loppiaiskahvitilaisuuteen Imatran Sienimäessä.
Kauko Pussinen
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Kirkkokuoron opinpolku
Lappeenrannan kirkkokuorossa
on vuosien saatossa ollut nousuja ja laskuja, mutta vuosituhantiseen ortodoksiseen kirkkolauluun suhteutettuna oman kuoromme aika on vähäinen. Meillä
tämän hetken laulajille kuoro on
ainutkertainen ja merkittävä
osa elämäämme. Kuorolaisten
määrä on vaihdellut. On ollut
pitkäaikaisia laulajia ja lyhyen
hetken piipahtajia, joku on innostunut ja innostus vain kasvaa laulamisen myötä. Ortodoksinen musiikki koetaan mielekkääksi.
Lappeenrannan ortodoksinen
kirkkokuoro laulaa seurakunnan kahdessa kirkossa, kahdeksi kuoroksi jakautuneena. Palvelukset ovat yleensä yhtaikaa
molemmissa kirkoissa. Ihanne
on, että löytyisi kvartetin verran
laulajia, mutta niin ei aina käy.
Joskus saamme nauttia kanttorin yksinlaulusta palveluksissa.
Muutoksia
Kuoron pitkäaikainen kanttori
jäi eläkkeelle vuonna 2009, ja
osa kuorolaisista koki tuolloin,
että nyt on tilaisuus jättää kuorolaulu. Tällä hetkellä jo “sisään ajetun” kanttorin ohjauksessa toteuttaa kirkkolaulua
pieni, mutta sitäkin sitoutuneempi joukko laulajia.
Uudet ihmiset seurakunnassa toimivat työssään omalla
laillaan, muutokset ovat väistämättömiä. Jälkikäteen arvioiden muutosvastarinta on ollut
kuorossamme varsin voimakasta. Tiedostimme tämän ja
olemme opetelleet myönteistä

ajattelua ja motivaatiota kuorolaisten keskuudessa ryhmänä.
Yritämme vaihtaa asennetta
“samalla tavalla” ajatukseen
“uudella tavalla voi olla haastavaa, jopa jännittävää”.
Muutos on väistämätön uusien työntekijöiden myötä, mutta
myös yhteisön muuttuessa ja
kehittyessä omaan suuntaansa.
Muutostilanteissa ja toisaalta
kuoron kehityksen kannalta
olemme pohtineet monenlaisia
ehdotuksia keinoksi viimeisten
kolmen vuoden aikana. Taustalla on tärkeänä oma vahva
halu kehittyä paremmaksi laulajaksi kuorossa. Pohdimme
toisaalta ryhmän kiinteyteen
vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta
musiikillisen
lisäopetuksen
mahdollisuutta. Tehtäväksemme koimme myös toimia ikään
kuin kuoron hupiklubina; keväällä on kevätjuhlien aika ja
joulun aikaan vietämme joulujuhlaa. Silloin tällöin käymme
syömässä, ja harjoitukset ovat
hauskoja ja iloisia kohtaamisia.
Koulutuksen suunnittelu ja
tarpeemme on ollut hankalampaa selvittää. Kanttori pitää äänenavauksen harjoitusten alussa. Äänenavauksessa tulee aina
esiin seikkoja, joista oppii eteenpäin. Aika on kuitenkin rajallinen. Keskusteluissa heräsi ajatus viikonlopun kestävästä laululeiristä. Tällöin etsisimme samaa äänensointia ja saisimme
laulutekniikan opetusta.
Opettaja keksitään
Ongelmaksi nousi sopivan
opettajan löytyminen. Mistä
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Vuoden aikana seurakunnan hautausmailla muistetaan vainajia yhteisillä muistopalveluksilla. Perinteisenä on jouluaaton panihida Lappeenrannan hautausmaalla,
ja seuraavat vainajien muistelutilaisuudet ovat 9.4. vainajien pääsiäisenä, jolloin
Imatran kirkossa on liturgia ja seurakunnan vanhimmalla hautausmaalla Lappeenrannan Pallossa toimitetaan panihida.

Osa kirkkokuorolaisista Lappeenrannan kirkossa kuoroleirin harjoituksissa.

Lappeenrannan seurakunta

Kirkkokuorolaiset ja Lappeenrannan Tiistaiseura järjestivät
joulujuhlassa
yllätysohjelmana
musiikillisen
kuvaelman.

Kauko Pussinen

Seurakunnan
lastenkerhojen
yhteydessä
toimii myös
lapsikuoro.
Tässä kuorolaiset esiintymässä
ohjaajansa
Tatjana Mäkelän
johdolla Imatran
kirkon praasniekassa.

Kauko Pussinen

Miten on alkanut toteutua?
Lappeenrannan kuoroviikonlopussa 12.–13.1. alkoi jo uusi laulutekniikka kuulua. Saimme palautetta, että kuoro laulaa rukousta kauniisti. Viikonloppu oli
toteutettu niin, että saimme yksilöopetusta ja yhteisöpetusta,
jota sitten toteutimme kanttori
Jarmo Hutun johdolla lauantaiillan ehtoopalveluksessa ja akatistoksessa sekä sunnuntain liturgiassa. Kokosimme asioita
palauteistunnossa, jossa kaikki
kuorolaiset innokkaana esittivät tuntojaan. Oli aistittavissa
selvää paneutumista asiaan.
Seuraava viikonloppu on 9.–
10.3. Imatralla.
Lappeenrannan ortodoksinen
kirkkokuoro on matkalla johonkin, joka ilmenee kauniina lauluna palveluksissa. Uskomme ja
luotamme, että tuloksena on
palkinto työstämme, parempi
laulutaito, ja sitä myötä tuotamme rukouksellista laulua kirkoissamme.

Seurakunnan
diakoniatyö etsii
uusia toimintamuotoja. Kevään
aikana pidetään
lähimmäispalvelukurssi, ja
uutuutena oli
myös suuren
suosion saavuttanut kirpputori
linnoituksen joulumarkkinoiden
yhteydessä.

Kauko Pussinen

liseen kehittämissuunnitelman
tekemiseen kanttorin ja kouluttajan kanssa. Tämä tarkoittaa,
että sitoudumme jatkuvaan laulunopetuksen ohjelmaan. Opetus on siis säännöllistä ja siitä
tulee oleellinen osa kuoron toimintaa.

Kauko Pussinen

saisimme sellaisen kouluttajan,
joka ymmärtäisi meidän tarpeitamme? Tämä asia ratkesi mutkattomasti seurakunnan tarkastuksen yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui Joensuun seminaarin opettaja Anneli Pietarinen, joka suhtautui pyyntöömme myönteisesti.
Kuunneltuaan ongelmiamme
Anneli ehdotti kahden, päivän
kestävän laululeirin pitoa, toinen
Imatralla ja toinen Lappeenrannassa. Keskittyisimme yhteisen
soinnin etsimiseen tuttujen laulujen avulla. Ensimmäisellä kerralla Imatralla 22.9. mietimme
lisäksi omaa historiaamme kuorolaisina ja oppimispolkuamme
musiikissa. Anneli alkoi opettaa
meille uusia tekniikkoja erilaisten mielikuvien kautta. Tämä oli
oppimatkan alku.
Lappeenrannan laulupäivän
alussa 24. marraskuuta Anneli
yllätti meidät. Oman kouluttautumispolkunsa myötä hän tarjosi meille kahden vuoden oppimisjaksoa. Projektiin tulee kuulumaan kahdeksan koulutusviikonloppua, ja näissä kuorolaiset
saavat pitkäjänteistä harjoittelua. Uutta oppia sovelletaan
kunkin harjoitusviikonlopun
jumalanpalveluksiin. Projektiin
kuuluu myös kaksi konserttia
yhteistyössä kuoron, kanttorin
ja kouluttajan kanssa.
Kouluttautumisen päätteeksi
kuorolaiset osallistuvat yksilöl-

Teofanian eli
loppiaisen juhlan jumalanpalvelukset kokosivat kirkkoihin
runsaasti väkeä.
Suuri vedenpyhitys toimitettiin
Lappeenrannassa kirkossa
ja Imatralla
avoimena virtaavan Vuoksen
rannalla.

■■Ritva Mentu
pj., kuorolainen

Kauko Pussinen

Seurakunta kutsuu vuosittain merkkipäiväsankareita yhteiseen juhlatilaisuuteen.
Kuvassa Imatran alueen syntymäpäiväsankareita kukitettuina kirkon praasniekan
yhteydessä 6.12.
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Kirkkoherralta

Tampereen seurakunta

Jumalanpalvelukset

Entä, jos kaikki?

T

ampereen ortodoksisessa seurakunnassa on noin 3000
jäsentä. Heistä asuu Tampereen kaupungin rajojen sisällä
hieman yli 1500. Heille siis seurakuntamme pääkirkko on
”kotikirkko”. Olen joskus leikkinyt sellaisella ajatuksella,
että jospa jonain sunnuntaipäivänä esimerkiksi joka kolmas
tamperelainen jäsenemme päättäisi lähteä kotikirkkoon. Mitä
siitä seuraisi?
Kirkko tulisi niin täyteen, että viimeisten olisi jäätävä ulkoportaille. Siinä räntäsateessa voisi kuunnella kirkonkelloja ja
arvailla, missä vaiheessa voisi tunkea sisälle ja pyrkiä ehtoollisjonoon. Kyllä vahtimestari Mika tai isännöitsijä Heikki varmaan pitäisivät huolen siitä, että ketään ei unohdettaisi jonoon!
Osa seurakuntalaisista olisi iloissaan: ”Meitä on näin paljon
ja puolet joukosta lapsia!” Se, joka kerrankin päätti lähteä kirkkoon ja vähän myöhässä vielä, tuskailisi: ”Tällainen tungos –
toistamiseen en ihan heti kirkkoon yritä!”
Mikä olisi todennäköisyys sille, että näin tapahtuisi? Sillä
onhan ihan mahdollista, että yhtenä kauniina sunnuntaina joka kolmas tamperelainen ortodoksi lähtee kirkkoon. Entä, jos
joka toinen lähtee? Kuinka silloin selviämme!
Jotta sunnuntaina ei tarvitsisi ottaa sitä riskiä, että joutuu
tungoksessa portailta kuuntelemaan jumalanpalvelusta, kannattaa nyt suuren paaston aikana tulla myös arkipäivänä kirkkoon. Joka keskiviikko- ja perjantai-iltana on mahdollisuus
osallistua Herran pyhästä ehtoollisesta niin sanotussa paastoliturgiassa. Se on ehtoopalvelus, jossa edellisenä sunnuntaina
pyhitetyt ehtoollislahjat jaetaan kirkkokansalle.
Jos ensimmäisellä paastoviikolla ei ehtinyt kuulla kuin osan
Andreas Kreetalaisen katumuskanonia, voi katumuskanoniin
kokonaisuudessaan osallistua torstaina 14.3. Myös sairaanvoitelu on tarjolla paaston loppupuolella. Suurella viikolla pelastushistoria tiivistyy, ja joka päivä voi osallistua palveluksiin,
joissa seurataan Jeesuksen viimeisiä elinpäiviä maan päällä.
Pääsiäisyönä todennäköisyyslaskelmat pettävät. Kaikki ortodoksit lähtevät liikkeelle ja tuovat ystävänsäkin kirkkoon!
Siunattua paaston aikaa ja pyhän pääsiäisen odotusta!
■■Isä Markku Toivanen

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 18.10.–31.12.2012
KASTETTUJA

1

SEURAKUNTAAN MUUTTANEITA

15

SEURAKUNNASTA MUUTTANEITA

18

KIRKKOON LIITTYNEITÄ

19

KIRKOSTA ERONNEITA

12

KUOLONUNEEN NUKKUNEITA

MAALISKUU
Pe 1.3.
klo 18 paastoliturgia
Pe 1.3.
klo 19.30 	Nikolainsalissa Maailman
		
rukouspäivän rukousilta
La 2.3.
klo 18 vigilia
Su 3.3.
klo 10 liturgia
Ke 6.3.
klo 18 paastoliturgia
Pe 8.3.
klo 18 paastoliturgia
La 9.3.
klo 18 vigilia
Su 10.3.
klo 10 liturgia
Ke 13.3.
klo 18 paastoliturgia
To 14.3.
klo 18 suuri katumuskanoni
Pe 15.3.
klo 18 paastoliturgia
La 16.3.
klo 18 vigilia
Su 17.3.
klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 20.3.
klo 18 sairaanvoitelu (pitkä)
Pe 22.3.
klo 18 paastoliturgia
La 23.3.
klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 24.3.
klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Neitsyt Marian ilmestyspäivä
Su 24.3.
klo 18 vigilia
Ma 25.3.
klo 10 liturgia
Ma 25.3.
klo 16–18 katumuksen sakramentti MT HH
klo 18 aamupalvelus
Ti 26.3.
klo 16–18 katumuksen sakramentti MT
klo 18 aamupalvelus
Ke 27.3.
klo 16–18 katumuksen sakramentti MT HH
klo 18 aamupalvelus
28.–31.3.

papit palvelevat: isä Markku Porissa,
isä Heikki Tampereella

To 28.3.
klo 10
		
To 28.3.
klo 18
		
Pe 29.3.
klo 14
klo 18
La 30.3.
klo 10
klo 23.30
Su 31.3.
klo 0.00

suuren torstain liturgia, ehtoollisen
asettaminen
aamupalvelus ja kaksitoista
evankeliumijaksoa
suuren perjantain ehtoopalvelus
aamupalvelus, Kristuksen hautaus
liturgia
puoliyöpalvelus
aamupalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen

HUHTIKUU
Ma 1.4.
Ke 3.4.
To 4.4.
La 6.4.
La 6.4.
Su 7.4.
Ke 10.4.
To 11.4.
La 13.4.
Su 14.4.
Ke 17.4.
To 18.4.
La 20.4.

liturgia
liturgia
Jeesus-rukous (krypta)
liturgia (romania)
vigilia
liturgia
liturgia
Jeesus-rukous (krypta)
vigilia
liturgia
liturgia
Jeesus-rukous (krypta)
vigilia

klo 10
klo 9
klo 17
klo 10
klo 18
klo 10
klo 8
klo 17
klo 18
klo 10
klo 8
klo 17
klo 18
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Su 21.4.
Ke 24.4.
To 25.4.
La 27.4.
Su 28.4.

klo 10
klo 8
klo 17
klo 18
klo 10

liturgia
liturgia
Jeesus-rukous (krypta)
vigilia
liturgia

TOUKOKUU
To 2.5.
klo 17 Jeesus-rukous (krypta)
La 4.5.
klo 18 vigilia
Su 5.5.
klo 10 liturgia (slaavi)
Su 5.5.
klo 16 ehtoopalvelus (romania)
Herran taivaaseen astuminen, helatorstai
Ke 8.5.
klo 18 vigilia
To 9.5.
klo 10 liturgia
La 11.5.
klo 18 vigilia
Su 12.5.
klo 10 liturgia (kreikka)
Ke 15.5.
klo 8
liturgia
To 16.5.
klo 17 Jeesus-rukous (krypta)
Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
La 18.5.
klo 18 vigilia
Su 19.5.
klo 10 liturgia
Ma 20.5.
klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä
Ke 22.5.
klo 8
liturgia
To 23.5.
klo 17 Jeesus-rukous (krypta)
La 25.5.
klo 18 vigilia
Su 26.5.
klo 10 liturgia
Ke 29.5.
klo 8
liturgia
To 30.5.
klo 17 sairaanvoitelu

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere, on avoinna ti–pe klo 9–13,
puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356. Kirkkoherranvirasto on suljettu 27.–28.12.2012
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi, puh. 0206 100 357, 050 557 0050.
II pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi, puh. 0206 100 359, 050 557 0057
Papiston apuna pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137.
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, toisen papin 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 6723
Diakoniatyön yhteyshenkilö Porissa: pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137

Pyhäköt ja toimitilat:
Tampereen kirkko, puh. 0206 100 365
Tampereen kirkko on kesäkaudella avoinna jumalanpalvelusten lisäksi:
●● toukokuussa 2.5. alkaen: ma–pe klo 10–16
●● kesä-elokuussa: ma–la klo 10–16 ja su klo 12–16
●● juhannusaattona ja juhannuspäivänä kirkko on suljettu.
isännöitsijä Heikki Häyhtiö, vahtimestari Mika Kangasaho,
mika.kangasaho@ort.fi, puh. 0206 100 360,
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 KIRKKO
MAALISKUU
La 2.3.
klo 10
Su 10.3.
klo 10
To 14.3.
klo 18
To 21.3.
klo 18
La 23.3.
klo 18
Su 24.3.
klo 10
Ti 26.3.
klo 18
To 28.3.
klo 10
To 28.3.
klo 18
Pe 29.3.
klo 14
klo 18
La 30.3.
klo 10
klo 23.30
Su 31.3.
klo 0.00
HUHTIKUU
Ke 3.4.
klo 10
To 4.4.
klo 18
To 11.4.
klo 18
Su 14.4.
klo 10
To 25.4.
klo 18
La 27.4.
klo 18
Su 28.4.
klo 10
TOUKOKUU
Su 12.5.
klo 10
To 16.5.
klo 18
To 23.5.
klo 18
La 25.5.
klo 18
Su 26.5.
klo 10

liturgia (romania)
liturgia
praavilo (iltarukous)
Jeesus-rukous
vigilia, virpovitsojen siunaus
liturgia, palmusunnuntai
aamupalvelus
suuren torstain liturgia, ehtoollisen asettaminen
aamupalvelus ja kaksitoista evankeliumijaksoa
suuren perjantain ehtoopalvelus
aamupalvelus, Kristuksen hautaus
liturgia
puoliyöpalvelus
aamupalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen
liturgia
praavilo
Jeesus-rukous
liturgia
Jeesus-rukous
vigilia
liturgia
liturgia
Jeesus-rukous
praavilo
vigilia
liturgia

KOLHON KIRKKO
Su 10.3.
klo 10 liturgia
Su 21.4.
klo 10 liturgia
Su 12.5.
klo 10 liturgia
VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 3.3.
klo 10 liturgia
Ma 1.4.
klo 10 liturgia
Su 5.5.
klo 10 liturgia
MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA
AKAA
Akaan ev.lut. srk-talo, Sontulantie 1, Toijala
Su 7.4.
klo 10 liturgia, ekumeeninen agape-ateria
HÄMEENKYRÖ
Kyröskosken seurakuntatalo, Kirkkokatu 3, Kyröskoski
Su 19.5.
klo 10 liturgia
JÄMSÄ
Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30, Jämsä
Su 17.3.
klo 10 liturgia
Su 14.4.
klo 10 liturgia
Su 26.5.
klo 10 liturgia
KALLIOSALMI
Salmenkalliontie 86, Tampere
La 18.5.
klo 11 vedenpyhitys, kesäkauden avajaiset
SASTAMALA
Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Vammala
La 9.3.
klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä
VILJAKKALA
Johannes Venäläisen tsasouna, os. Marina ja Marko Mironoff,
Nopanperäntie 586, Viljakkala
La 25.5.
klo 9.30 liturgia
ANALOGI 1/2013

Toimintaa
TAMPEREEN KIRKKOKUORO

Kuoro harjoittelee torstaisin klo
18–20 Heikki Hattusen johdolla sekä palvelee seurakuntaa
laulamalla jumalanpalveluksia.
Kuorolaisten lapsille on tarjolla
lastenhoitoa harjoitusten ajan.
Harjoitusleiri 9.–10.3. Laulamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kanttoriin, koelaulu luvassa.
Tervetuloa mukaan, paasto ja
pääsiäinen ovat laulajalle parasta
aikaa!

KOLHON KIRKON LAULAJAT

Kolhoon otetaan mukaan uusia
laulajia. Kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä kanttori Jenni
Hakkaraiseen.

AVOINTA KIRKKOMUSIIKIN
KUUNTELUA

Kanttori-Heikin kirkkomusiikkiiltapäivä Nikolainsalissa su 14.4.
klo 16–18.

KONSERTTI

Tampereen ortodoksisen kirkon
kuoro Nikolainsalissa helatorstaina 9.5. klo 19. Luvassa rakkaita ja
hienoja kirkkolauluja räiskyvällä
ilolla. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Toimintaa

lapsille ja nuorille
LASTENKERHO / PERHEKERHO

Lapsille ja heidän vanhemmilleen,
Nikolaintalon kerhohuoneessa
parillisina maanantaina klo 17.30–
18.30. Lastenkerhon seuraavat
kokoontumiset ovat: 4.3., 18.3.,
1.4. lastenpääsiäinen (liturgiaan
klo 10 alkaen), 15.4., 29.4., 13.5.
Kerho päättyy lapsiperheiden
kevätretkeen Poriin la 18.5. Kerhonohjaajana toimii Nemanja Balcin,
nemanja.balcin@ort.fi, puh. 040
178 1633.

KESKIVIIKON PERHEKAHVILA

ANALOGI 1/2013

Kerho kokoontuu Porin kirkon
Teologisalissa, os. Maantiekatu 46,
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.30–19.00: ke 13.2., ke
6.3., ke 17.4., ke 8.5. Lisäksi virpovitsojen siunaus on Lasaruksen
lauantaina 23.3., ja koululaisliturgia on ke 3.4. Tampereen lapsiperheiden retki Poriin on 18.5.
Porilaisten nuorten teatteriretki
jossain vaiheessa kevättä.

POIKAKUORO

Poikakuoro harjoittelee Nikolainsalissa torstaisin 17–17.45
Heikki Hattusen johdolla. Noin
5–10-vuotiaille. Lauletaan lastenlauluja ja kirkkolauluja suomeksi
ja slaaviksi. Tervetuloa!

NOKIAN TIISTAISEURA

●●21.2. Inkeri Vuorinen, Jyränmaankatu 2, puh. 050 521 2407,
vuosikokous klo 18.
●●21.3. Pirkko Holappa, Rinnekatu 31 d 27, puh. 040 550 3788,
kodinsiunaus klo 13.
●●25.4. Heikki Häyhtiö, Mukaniitynkatu 18 a, puh. 040 732 0654,
klo 18.
●●23.5. Inkeri Vuorinen, Jyränmaankatu 2, klo 18.
Tervetuloa!

KIRPPUTORI

Löytyykö kotoasi tavaroita, joita et
enää tarvitse tai kaipaisitko kotiisi
jotakin? Pistä hyvä kiertämään
ja tule tekemään löytöjä sekä
tutustumaan!
Kirpputori järjestetään Nikolainsalissa lauantaina 13.4. klo 10–17.
Tamperelaiset ortodoksinuoret
keräävät rahaa Pietarin jatkokriparille (25.–28.4.) pitämällä kirpputorin yhteydessä kahvilaa.
Pöytävaraus 5 €, jolla tuetaan
nuorten matkaa Pietariin. Lisätietoa ja sitovat pöytävaraukset
nuorisotoimenohjaaja Nemanja
Balcinille, puh. 020 610 0366,
nemanja.balcin@ort.fi.
Lämpimästi tervetuloa!

VALAMON YSTÄVIEN
TAMPEREEN OSASTO

Yleisöillat kevätkaudella 2013
ovat pääsääntöisesti kuukauden
ensimmäisenä tiistaina klo 18
Nikolainsalissa, Tuomiokirkonkatu
27. Pääsymaksu 6 €, opiskelijat 3 €,
sisältää teetarjoilun. Tulot Uuden
Valamon luostarin tukemiseksi.
Sydämellisesti tervetuloa!
●●5.3. Elämän yksinkertaistaminen. – Kuukauden vieras professori (emeritus) Markku Ojanen
alustaa.

●●9.4. Mitä nykyihminen löytää
psalmeista? – Kuukauden vieras
piispa Arseni alustaa.
●●7.5. Pyhiinvaeltajien perehdytys. – Laatokan Valamon kävijät
kertovat kesän pyhiinvaelluskohteestamme.
Pyhiinvaellusmatka Laatokan
Valamoon 26.–29.7. Matka alkaa
ja päättyy Tampereelle. Perillä
Valamossa ollaan 3 yötä. Majoitus
on luostarihotellissa (Igumenskaja). Kuljettajana toimii Lehdon
Liikenne Turengista. Matkalle
mahtuu mukaan 35 pyhiinvaeltajaa. Matkan kokonaishinta
viisumin kanssa on 495 euroa.
Ilmoittaudu 8.3. mennessä joko
pj. Tara Koivistolle (puh. 040 709
2727 tai tara.koivisto@kolumbus.
fi) tai Luostarimatkojen toimistoon (puh. 050 349 4065 tai arja.
friman@monasterytours.com).
Ilmoittautumiseen tarvitaan
nimi, osoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite.
Ilmoittautuneille lähetetään kirje,
jossa matkan kuvaus ja ohjeet.
Valamon Ystävien 40-vuotisjuhlat Uudessa Valamossa 19.–20.10.
Tampereen osasto on varannut
majoituksen 30 hengelle. Matkan
tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Tampereen seurakunnan
emäntä ilmoittaa:
KANSAINVÄLISET
RUOANLAITTOILLAT

Käydään läpi eri ortodoksisten
maiden ruokakulttuureja. Suunnittelukokous helmi-maaliskuussa, illat alkavat pääsiäisen jälkeen.
Jos haluat osallistua iltojen
suunnitteluun ja järjestämiseen,
ota yhteyttä emäntään. Päivämäärät ja tarkempi info julkaistaan
internetissä sekä Nikolainsalin
ilmoitustaululla.
Löytötavarat
Jos epäilet, että olet jättänyt
jotain Nikolainsaliin, ota yhteyttä
emäntään ennen maaliskuun
loppua. Löytötavarat viedään
kierrätykseen kirkkaalla viikolla!
Emäntä Anni Roihuvuo, puh. 0206
100 361, anni.roihuvuo@ort.fi.

PÄIVÄPIIRI

Tampereen seurakunnan päiväpiiri kokoontuu parillisten viikkojen
keskiviikkoina klo 12 Nikolainsaliin kuuntelemaan toinen toistaan
mielenkiintoisempia alustuksia
ja sen jälkeen syömään emäntäAnnin valmistamaa ruokaa.
Lounaan hinta on € 5, muuten
kokoontumiset ovat maksutto-

mia. Loppukevään ohjelma on
seuraavanlainen:
●●6.3. Tampereen kirkon vahtimestari Mika Kangasaho kertoo
monipuolisesta työstään.
●●20.3. Seurakunnan uusi II
kanttori Jenni Hakkarainen kertoo
työstään.
●●3.4. Keijo Koivula: Andrej
Rublev – Pyhän Kolminaisuuden
tulkki.
●●17.4. Seurakunnan nuorisotyöntekijä Nemanja Balčin: Serbian ortodoksinen kirkko.
●●8.5. diakoni Harrin luento
●●22.5. Kevätretki Hämeenlinnaan
(€ 50), ilmoittautuminen Harrille
8.5. mennessä.
Lisätietoja päiväpiiristä ja sen
ohjelmasta sekä aterioista saa diakoni Harrilta, puh 045 130 6723.
Tervetuloa mukaan päiväpiirin
toimintaan kaikki aikuisikään
ehtineet!

KIRJALLISUUSPIIRI

Kirjallisuuspiiri jatkaa kokouksiaan
Nikolaintalon kerhohuoneessa
kerran kuussa sunnuntaisin
kirkkokahvin jälkeen n. klo 12.30.
Kirjallisuuspiiri on tarkoitettu
kaikille niille, jotka pitävät lukemisesta ja hyvästä seurasta kirjojen
äärellä. Loppukevään ohjelma on
seuraava:
●●10.3: Liisa Karvinen: Riisiä tiskin
alta.
●●14.4: Ivan Turgenjev: Aateliskoti. Sen lisäksi päätetään syyskauden 2013 ohjelmasta.
Lisää tietoa kirjallisuuspiirin
toiminnasta antaa Arja Kangaspunta, puh 050 325 1880.

SEURAKUNNAN KIRJASTO

Muistithan, että seurakuntamme
kirjasto on avoinna ti–pe klo 9–13
ja se sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä. Sieltä voi lainata
kirjoja, äänikirjoja, CD-levyjä ja
kasetteja. Kirjaston uusimpia
hankintoja ovat mm: Jaakko
Hämeen-Anttila: Jeesus, islamin
profeetta, Montefiore Sebag: Jerusalem – kaupungin elämäkerta,
Anna Kontula: Mistä ei voi puhua,
Vanhan Testamentin apokryfikirjat, Marjatta Jaanu-Schröder: Ruusuja Neitsyt Marialle. Lainausaika
on 1 kk ja kerrallaan voi lainata
enintään 10 teosta. Tervetuloa
tutustumaan kirjastoon!

MYYJÄISET JÄLLEEN TULOSSA

Seurakuntamme toimintapiirien yhteismyyjäiset ovat jälleen
tulossa maaliskuun lopussa. Jos
Sinulla on käyttökelpoista tavaraa
(esimerkiksi koriste-esineitä,
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Keskiviikkoisin Nikolainsalissa toimii perhekahvila klo 9.30–12.00.
(Halukkaat voivat voimiensa mukaan osallistua keskiviikkoisin klo
8 alkavaan liturgiaan.) Kahvilan
yhteyshenkilö on Maria Hattunen,
mhattunen@gmail.com, puh. 050
381 2820.
Perhekahvilaan toimintaan on
syksyllä osallistunut 9 lapsiperheitä. Lapsiperheiden kevätretki
Poriin on la 18.5.

PORIN NUORTENKERHO

Tampereen seurakunta
astioita, leluja), joita et enää
tarvitse, voit tuoda ne Päiväpiirin
kirpputoria varten Nikolaintalolle. EI VAATTEITA! Jos Sinulla on
kirjoja, jotka olet jo lukenut ja
joista haluat päästä eroon, voit
tuoda ne seurakunnan kirjaston
myyjäispöytää varten. Kirjoista
saaduilla varoilla kartutamme
seurakunnan kirjaston kirjavalikoimaa. Ota kuitenkin ensin
yhteyttä diakoni Harriin (puh
045 130 6723), niin sovitaan
ajankohdasta. Kiitos!

PÄIVÄPIIRIN RETKI
HÄMEENLINNAAN

Päiväpiiri järjestää kevätretken
Hämeenlinnaan. Retken aikana
tutustumme Hämeenlinnan ortodoksiseen kirkkoon, syömme
hyvin ja moneen kertaan (aamiainen Nikolainsalilla, runsas
lounas noutopöydästä Hämeenlinnassa, kahvit Aulangolla),
tutustumme ammattioppaan
avulla Hämeenlinnaan jne. Retken hinta on kaikkinensa € 50 ja
se toteutetaan, jos lähtijöitä on
30 henkilöä tai enemmän. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumisia
ottaa vastaan 8.5 mennessä ja
lisätietoja antaa diakoni Harri
(puh. 045 130 6723).

dnainternet.net tai puh. 050 569
3671.

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.

Karjalanpiirakkatalkoot ovat la
16.3. alkaen klo 9.
Koko perheen virpovitsatalkoot
pidetään la 23.3. klo 16. Virpovitsojen siunauspalvelus alkaa klo
18. Lasten askartelupäivä järjestetään lauantaina 11.5. alkaen klo
11. Askartelemme yhdessä lasten
kanssa kivoja juttuja, ja lapset
voivat tutustua toisiinsa sekä
kirkkoomme.
Ikäihmisten kirkkopyhä ja ruokailu järjestetään su 26.5.

Tiistaiseura kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 18.
Aluksi on rukoushetki. Jokaisessa
illassa on tarjolla myös maittava
kahvipöytä sekä piristykseksi miniarpajaiset. Tiistaiseura kokoontuu seuraavasti:
●●Ti 12.3. tiistaiseurailta, isä Markku Toivasen esitelmä.
●●Ti 9.4. tiistaiseurailta, kanttori
Jenni Hakkaraisen esitelmä.
●●Ti 23.4. tiistaiseurailta, luetaan
PSHV:n opetusmateriaalia.
●●Ti 7.5. tiistaiseurailta, isä Heikki
Honkamäen esitelmä.
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen on kirkkokahvit Teologisalin
puolella.

LUKUPIIRIN TAPAHTUMAT
Lukupiirin vetäjänä toimii Leena
Ranta.
●●Su 3.3. klo 16 Rosa Liksom
HYTTI NRO 6
●●Su 7.4. klo 16 Henryk Sienkiewicz QUO VADIS
●●Su 5.5. klo 16 Helvi Juvosen
RUNOT
Lukupiirin päätteeksi luemme
KIRKKOVUODEN PYHÄT -kirjaa.

Tiistaiseuran pääsiäismyyjäiset
ovat su 17.3. klo 11.30–14. Myyjäistalkoita pidetään kirkolla koko
edeltävä viikko ja kaikki apu on
tarpeen. Jos haluat mukaan, ota
yhteyttä Anitaan, anita.luonila@

ASKARTELUKERHO
PYÖRÖSET
Pyöröset kokoontuu joka toinen
maanantai. Kerhon ”pyörittäjinä”
toimivat Anita Luonila ja Sirkka
Simo Ojanen

Pyhitettyä vettä kotiin. Liturgia ja suuri vedenpyhitys juhlistivat loppiaista Porin
kirkossa. Isä Jorma Kudjoi toimitti palveluksen ja kanttorina oli Jouni Mäkelä.
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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.
Pyöröset ahertaa joka toinen
maanantai klo 15–17. Kokoontumiset ovat 4.3., 18.3., 15.4., 29.4.
ja 13.5.
RAAMATTU- JA
KESKUSTELUPIIRI
Raamattu- ja keskustelupiiri
kokoontuu joka toinen tiistai
Teologisalissa klo 18.30–20.
Luemme edellisen sunnuntain
raamatuntekstejä sekä päivän
tekstit. Tutustumme jonkun
pyhän elämään Synaksarionista
ja keskustelemme. Piiriä vetää
TM Karoliina Schauman, puh 040
582 4854. Piiri kokoontuu ti 5.3.,
ti 19.3., ti 16.4., ti 14.5. ja ti 28.5.
Lämpimästi tervetuloa!
VALAMON-MATKA 19.–21.4.
Tiistaiseuramme pyhiinvaellusmatka Heinäveden Valamoon on
19.–21.4. Ilmoittautumiset: Elli
Honkalalle, puh. 0440 539 009.

Pyhitettyä
vettä sai kotiin
vietäväksi Elli
Honkala Leena
Leinon avustuksella.

Tampereen seurakunnan raamattukurssilla luetaan Vanhaa testamenttia isä Heikin
ohjauksessa.
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Jenni aloitti Tampereen kanttorina
Tampereen seurakunnan
toisena kanttorina aloitti
helmikuun alussa teologian maisteri Jenni Hakkarainen. Hänen aiempi
toimipaikkansa oli Vaasan
seurakunta. Monet ovat tutustuneet Jenniin jo palvelusten yhteydessä ja kirkkokahveilla.
Tammikuun lopulla, muuttokiireiden keskellä, esitin hänelle muutamia kysymyksiä ja utelin hänen mietteitään, odotuksiaan ja toiveitaan uuden toimen
alkaessa. Pieni itseironia ja huumori höystävät vastauksia, joista voi päätellä, että seurakuntaja kuorotyön eri puolet ovat tulleet tutuiksi. Kirkkolaulun merkitys ja arvostus välittyvät kuitenkin selkeästi kanttorin toimenkuvan ytimenä.
Sinulla on noin kymmenen
vuoden kanttorikokemus
eri seurakunnista. Millaisin odotuksin aloitat nyt
Tampereella?
– Koska seurakunta ja sen työyhteisö ovat minulle uusi asia,
mielellään sisäänajan itseni sinne ennen kuin ehdotan mitään
suuria asioita. Kirkon työtä odotan iloineen, suruineen ja arkitöineen. Kollega Heikin kanssa
olemme puhuneet mahdollisista uusista kuoroista. Kirkkomusiikkiasioissa aion toimia tiiviissä yhteistyössä kollegan kanssa.
Uskon, että laulajia löytyy paremmin suuressa seurakunnas-

sa. Odotan myös kaikkia ihania
hankaluuksia ja monimutkaisuuksia, joita aina kohtaa ihmisten kanssa työskennellessä.
Olet valmistunut teologian maisteriksi Joensuun
yliopistosta, jossa kirkkomusiikin professorina silloin toimi Hilkka Seppälä.
Miten hän vaikutti sinuun
kirkkomuusikkona?
– Hilkka Seppälä perehdytti minut kirkkomusiikin historiaan ja
teologiaan. Lisäksi hän oli kannustava professori, ja mieleen
hänestä on jäänyt suuri innostus neumeihin. Pienen kriisin
jälkeen, mitä avartunut tietämys
voi aiheuttaa, kiinnostuinkin
vanhimmasta kirkkolauluperinteestä. Tästä ei kuitenkaan saa
tehdä johtopäätöstä, etten pitäisi moniäänisestä kirkkolaulusta. Olen maltillinen henkilö suhteessa kirkkolauluun. Seurakuntarauha on minulle tärkeää.
Jokaisella kirkkomuusikolla on varmasti omat vahvuutensa. Mitkä ovat sinun
vahvuuksiasi?
– Kokemus kanttorin työstä ja
kirkkolaulun hengellisen tehtävän ymmärrys, sen näkeminen
osana isompaa kokonaisuutta. Eräänlainen rohkeus kulkee
mukana tekemisessäni. Lauluääni, joka ei yleensä häiritse
ihmisiä...
Mitä uutta haluat oppia toimessasi Tampereella?
– Kaikki oppiminen on tervetullutta. Kehittymislistan kärjessä ovat äänenhuolto ja laulutek-

niikka, kuoronjohtotaidot sekä
kelpoisuus muskaritoimintaan.
Seurakunnassamme
on
paljon lapsia ja nuoria. Millaisia toimintamuotoja haluaisit olla kehittämässä
lapsi- ja nuorisotyöhön?
– Lapsi- ja nuorisotyössä haluan ottaa huomioon seurakunnan
lapsi- ja nuorisotyön strategian ja
tehdä yhteistyötä lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vetäessäni perhekerhoa Vaasassa innostuin muskaritoiminnasta. Ihanne
olisi, jos muskarien kautta voisi kasvattaa vauvasta kuusivuotiaaksi uutta laulajapolvea. Tähän
tarvitsen kuitenkin lisää koulutusta. Aloittaminen voisi tapahtua perhekerhon laulutuokioilla.
Vastuualueenani on myös leirityö. Siellä tulen etsimään lauluintoisia ja -taitoisia nuoria. Tästä on
kokemusta kertynyt.
Seurakuntamme
jäsenet
edustavat eri ikäryhmiä ja
myös eri kulttuureja. Miten
seurakunnan
kanttorina
voit huomioida eri ryhmien
tarpeet tai toiveet?
– Ainakin kuuntelen ja punnitsen toiveita sitä mukaa kun niitä
tulee. Toteuttaminen on tapauskohtaista. Myös Vaasassa seurakunta on erittäin kansainvälinen. Ensimmäiseksi tulee mieleen kunkin ryhmän huomioiminen omalla kielellään palveluksissa. Alustavassa työnjaossa kollegan kanssa sovimme,
että minä keskittyisin slaavinkielisiin palveluksiin. Näin ollen mielessä käy slaavinkielisen
kuoron mahdollisuus.

Jenni Hakkarainen
Mitä muuta haluat sanoa
seurakuntalaisillemme?
– Haluan palvella kanttorina kirkon hengessä. Kanttorina toimiessani toivoisin seurakuntalaisilta ymmärrystä pienelle liikkumiselle ja pikku venytyksille laulamisen ja lukemisen ohessa. Meteliä se ei aiheuta. Tämä sen takia, että työväline ääni on suuressa rasituksessa
palveluksen aikana ja kehon jännitteet vaikuttavat siihen. Kuoron johtaminen myös kangistaa
hartioita. Tällaiseen olen kannustanut myös kuorolaisia; pieniin liikkeisiin jotka eivät häiritse, mutta auttavat paljon.
Tervetuloa, Jenni, työyhteisömme jäseneksi ja kanttorin
toimeen Tampereelle!
■■Isä Markku Toivanen

Maailman rukouspäivää vietetään Tampereella
Maailman rukouspäivää eli
naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain
maaliskuun ensimmäisenä perjantaina.
Maailman
rukouspäivän
taustalla on naisten rukousliike,
joka sai alkunsa Amerikassa
1800-luvun lopulla, kun presbyteerinaiset kutsuivat muiden
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kirkkokuntien naisia rukoukseen yhteisten asioiden puolesta
sisällissodan seurausten, mustien vapautumisen ja maahanmuuttajien monenlaisten ongelmien pakottamana. Maailman
rukouspäivää vietetään nykyään 170 eri maassa. Suomeen
rukouspäivä rantautui jo ennen
sotia, mutta sen vietto vakiintui

vasta 1960-luvulla. Suomessa
maailman rukouspäivän viettoa
koordinoi NNKY.
Tampereella rukouspäivän tilaisuus on järjestetty vuorotellen eri seurakunnissa. Tänä
vuonna järjestämispaikkana on
Tampereen ortodoksisen seurakunnan Nikolainsali. Rukoustapahtuma alkaa perjantaina 1.3.

klo 19.30. Sitä ennen kirkossa
on paastoliturgia klo 18.
Rukouspäivän teemana on tänä vuonna ”Minä olin koditon ja
te otitte minut luoksenne”. Rukousillassa kerättävän kolehdin
tuotto osoitetaan vuonna 2013
Suomen ortodoksisen kirkon
valitsemaan keräyskohteeseen.
Tervetuloa!
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Tampereen seurakunta
Nemanja Balcin

Nemanja Balcin

Timur, Nemanja ja Arkadij.

Isä Heikki Honkamäki aamurukouksia toimittamassa.

Iloisia hetkiä
Tampereen seurakunnan
lasten talvileirillä
Aino Pursiainen

Ulkoleikit.

Leirin yhteiskuva.
Aino Pursiainen

Nemanja Balcin

Leiriläiset kirkossa.
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Kodassa.
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Kirkkoherralta

Turun seurakunta

Juhlat jalokiviä
kirkkovuoden
taivaalla

O

n kulunut vain vähän aikaa Herran syntymäjuhlasta ja
Herran kastejuhlasta, kun jo aloitimme valmistautumisen suureen paastoon ja sen myötä Herran ylösnousemusjuhlaan. Juhlat ovat kuin jalokiviä kirkkovuoden
taivaalla. Herran ylösnousemusjuhla oli yksi askeleista kirkon
perustamisvaiheissa. Tiedämme, että viisikymmentä päivää
Herran ylösnousemuksen jälkeen perustettiin kirkko maan
päälle.
Kun puhumme kirkosta, puhumme myös ihmisistä, seurakuntalaisista. Vapahtaja sanoi: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt.
18:20) Tänä päivänä voimme hyvin sanoa, että Vapahtaja olisi
voinut sanoa myös vähintään kaksi tai kolme.
Vuosi 2012 oli Turun seurakunnalle tärkeä vuosi. Ensimmäistä kertaa seurakunnan jäsenmäärä ylitti 2800, ja hyvin
tärkeänä pidän sitä, että jäsenmäärän prosentuaalinen kasvu
seurakunnassamme oli suurin koko kirkossa. Kulunut vuosi on
ollut tärkeä vuosi senkin takia, että seurakunnan toiminnassa,
palveluksissa, kerhoissa ja muissa tapahtumissa on ollut entistä enemmän seurakuntalaisia, nuoria, vanhoja, naisia, miehiä
ja lapsia.
Kun tämä Analogin numero ilmestyy, olemme jo suuren
paaston ajassa. Vaikka seurakunnan jäsenmäärä on niin hyvin
kasvanut, kirkkoherrana haluaisin nähdä tämän kasvun ilmenevän myös kirkossa, jumalanpalveluksissa. Vapahtaja kehottaa: ”Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen
huone.” (Mark. 11:17) Jäsenmäärältään Turun seurakunta on
suuri, mutta seurakunnan jäsenmäärä mitataan ennen kaikkea
kirkoissa, Herran huoneissa.
Haluan muistuttaa kaikkia siitä, että suuren paaston aikana
toimitetaan jumalanpalveluksia – esimerkiksi ennen pyhitettyjen lahjain liturgiat (EPL) keskiviikkoiltaisin – jotka kuuluvat
vain tähän kirkkovuoden jaksoon. Jumalanpalvelusten tekstit
ja veisut ovat hyvin vaikuttavia ja osallistuminen palveluksiin
antaa rauhaa ja hengellistä voimaa, jolloin Herran ylösnousemusjuhla tuntuu kruunulta muiden kirkkovuoden juhlien
joukossa.
Ilman Vapahtajan tuloa maanpäälle ei meille olisi pelastusta.
Rukous on tärkeä asia kristityn elämässä, rukoiltiinpa sitten
kotona tai kirkossa. Mutta kuten fyysinen työ on helpompaa,
jos työhön osallistuu enemmän ihmisiä, niin myös yhteinen rukous on vahvempaa. Vaikka jumalanpalvelus on samanlainen,
olipa mukana vain muutama ihminen tai kymmeniä osallistujia, voin pappina sanoa, että jumalanpalvelus tuntuu rikkaammalta, kun osallistuja on paljon.
Toivotan kaikille teille seurakuntalaisille ja Analogin lukijoille hyvää paaston aikaa ja rukoilen, että Herran ylösnousemusjuhla olisi meille kaikille kuin hengellinen aurinko, joka
valaissee sielujamme pelastuksen tiellä.
■■Isä Ion Durac

TURUN KIRKKO
HELMIKUU
Ke 27.2.
klo 18
MAALISKUU
La 2.3.
Su 3.3.
Ke 6.3.
La 9.3.
Su 10.3.
Ke 13.3.
La 16.3.
La 16.3.
Su 17.3.
Ke 20.3.
La 23.3.
La 23.3.
Su 24.3.
Ma 25.3.
Ma 25.3.
Ti 26.3.
Ke 27.3.
Ke 27.3.
To 28.3.
To 28.3.
Pe 29.3.
Pe 29.3.
Pe 29.3.
La 30.3.
La 30.3.
Su 31.3.

paastoliturgia

klo 18 vigilia
klo 10 liturgia
klo 18 paastoliturgia
klo 18 vigilia
klo 10 liturgia slaaviksi
klo 18 paastoliturgia
klo 17.30 yleinen panihida
klo 18 vigilia
klo 10 liturgia
klo 18 sairaanvoitelu
klo 10 liturgia romaniaksi
klo 18 vigilia
klo 10 liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
klo 18 aamupalvelus
klo 18 aamupalvelus
klo 10 paastoliturgia
klo 18 aamupalvelus
klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
klo 18 aamupalvelus, 12 evankeliumia
klo 10 kuninkaalliset hetket
klo 14 ehtoopalvelus
klo 18 aamupalvelus
klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia slaaviksi ja suomeksi
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
klo 16 ehtoopalvelus

HUHTIKUU
Ma 1.4.
klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 3.4.
klo 10 liturgia, koululaiskirkko
La 6.4.
klo 18 vigilia
Su 7.4.
klo 10 liturgia
Ke 10.4.
klo 17 iltarukous
La 13.4.
klo 18 vigilia
Su 14.4.
klo 10 liturgia slaaviksi
Ke 17.4.
klo 17 iltarukous
La 20.4.
klo 18 vigilia
Su 21.4.
klo 10 liturgia, suomeksi, slaaviksi, ruotsiksi, romaniaksi ja kreikaksi, praasniekka
Ti 23.4.
klo 10 liturgia, pyhä marttyyri keisarinna Aleksandra
Ke 24.4.
klo 17 iltarukous
La. 27.4.
klo 18 vigilia
Su 28.4.
klo 10 liturgia
TOUKOKUU
La 4.5.
Su 5.5.
Ke 8.5.
To 9.5.
La 11.5.
Su 12.5.

klo 18
klo 10
klo 18
klo 10
klo 18
klo 10

vigilia
liturgia slaaviksi
vigilia
liturgia, Herran taivaaseen astuminen
vigilia
liturgia suomeksi ja slaaviksi

s
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Jumalanpalvelukset
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Ke 15.5.
La 18.5.
La 18.5.
Su 19.5.
Ke 22.5.
La 25.5.
Su 26.5.
Ke 29.5.

klo 17
klo 17.30
klo 18
klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 17

iltarukous
yleinen panihida
vigilia
liturgia
iltarukous
vigilia
liturgia
iltarukous

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
Ke 6.3.
klo 18 paastoliturgia
La 16.3.
klo 18 vigilia
Su 17.3.
klo 10 liturgia
Ke 28.3.
klo 18 aamupalvelus
Ma 1.4.
klo 10 liturgia, pääsiäinen
To 4.4.
klo 10 liturgia, koululaiskirkko
La 20.4.
klo 18 vigilia
Su 21.4.
klo 10 liturgia
La 18.5.
klo 18 vigilia
Su 19.5.
klo 10 liturgia
SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
La 2.3.
klo 18 vigilia
Su 3.3.
klo 10 liturgia
Ke 13.3.
klo 18 paastoliturgia
Ti 26.3.
klo 18 aamupalvelus
La 30.3.
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus ja liturgia
Ti 2.4.
klo 10 liturgia, koululaiskirkko
La 6.4.
klo 18 vigilia
Su 7.4.
klo 10 liturgia
La 4.5.
klo 18 vigilia
Su 5.5.
klo 10 liturgia
La 1.6.
klo 18 vigilia
Su 2.6.
klo 10 liturgia
LOIMAA, ev.lut. kirkko
Pe 1.3.
klo 18 paastoliturgia
La 20.4.
klo 10 liturgia
EURA, ev.lut. seurakuntatalo
Pe 8.3.
klo 18 paastoliturgia
La 4.5.
klo 10 liturgia

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

Pyhäköt:
Turun kirkko, pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran
muistolle, Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443 ,
isännöitsijä Eila Sintonen puh. 040 729 4846
Rauman rukoushuone, pyhän Nikolaoksen muistolle,
Länsikatu 10, vahtimestari Antti Rosvall, puh. (02) 822 5007,
isännöitsijä Tarja Ojanen, puh. 044 331 9693.
Salon rukoushuone, pyhän ristin muistolle,
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727,
isännöitsijä Veera Rantanen, puh. 040 553 9467.

SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.11.2012–20.1.2013
TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Miehiä 6, naisia 10,
kaikki yhteensä 16, joista 9 liittynyt seurakuntaan.
KASTETUT
Poikia 6, tyttöjä 3, kaikki yhteensä 9.
IKUINEN MUISTO
Miehiä 1, naisia 5, kaikki yhteensä 6.

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
Pe 15.3.
klo 18 paastoliturgia
La 18.5.
klo 10 liturgia

Toimintaa

UUSIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
Pe 22.3.
klo 18 paastoliturgia
La 1.6.
klo 10 liturgia

NUORTEN NAISTEN
ALEKSANDRA-KERHO

MAARIANHAMINA
Su 10.3.
klo 10
Su 26.5.
klo 10
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liturgia
liturgia

Turun seurakunnan nuorten naisten Aleksandra-kerho on saanut
viime aikoina paljon uusia jäseniä.
Toiminta on aktiivista ja monipuolista: tapaamme joka toinen
viikko seurakuntasalilla keskustelun
merkeissä, ja lisäksi järjestämme
mm. kirkkokahveja, pieniä retkiä ja
muuta vapaa-ajan ohjelmaa.
Kerho kokoontuu joka toinen sunnuntai klo 17 (huom. uusi kellonaika!) seurakuntatiloissa. Kevään 2013
kerhoillat ovat su 10.3., su 24.3.,
su 7.4., su 21.4., su 5.5. ja su 19.5.
Aleksandra-kerholla on nyt myös

oma Facebook-ryhmä ja sähköpostilista, joiden kautta saat aina
ajankohtaisinta tietoa tapahtumista.
Laita viestiä Marialle (maria.hokkinen@gmail.com), niin liitämme
sinut mukaan Facebook-ryhmään
ja/tai sähköpostilistalle!

TURUN SEURAKUNNAN
LASTEN PÄÄSIÄINEN

Perinteinen ja riemukas lasten
pääsiäinen järjestetään Turussa pääsiäismaanantaina 1.4. Päivä alkaa
kirkossa liturgialla klo 10. Lapset
voivat ottaa mukaan oman pikku
ikonin, sillä jumalanpalveluksen
lopussa kierretään kirkko ristisaatossa. Kirkon jälkeen on vuorossa
yhteinen ruokailu ja hauskaa koko
perheen ohjelmaa seurakuntasalilla.
ANALOGI 1/2013

Tapahtuma on maksuton. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Tervetuloa!

LASTEN
PYHÄKOULU TURUSSA

Turun seurakunnan lasten pyhäkoulu järjestetään loppukeväällä
sunnuntaina 3.3., sunnuntaina
21.4. ja sunnuntaina 19.5.
Kokoonnumme seurakuntasalilla
(Yliopistonkatu 19 B) kerhopäivän aamuna klo 10. Vanhemmat
voivat tuoda lapsen kerhoon ja
mennä itse kirkkoon jumalanpalvelukseen. Käymme lasten kanssa
läpi kirkollisia aiheita askarrellen ja leikkien. Noin klo 10.45
lapset siirtyvät ohjaajan johdolla
kirkkoon ja osallistuvat liturgian
jäljellä olevaan osaan yhdessä
vanhempiensa kanssa.
Lisätietoa Marialta, puh. 050 462
8586 tai maria.hokkinen@gmail.
com. (Muistathan myös lasten
pääsiäisen 1.4. – katso erillinen
ilmoitus!
Tervetuloa!

KONSERTTI

Turun ortodoksisen kirkon kuoro
pitää konsertin Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa
(Yliopistonkatu 19, Turku) maanantaina 13.5. klo 19. Käsiohjelma
10/7 €. Tervetuloa!

TURUN TIISTAISEURA

ANALOGI 1/2013

SALON TIISTAISEURA

Pj Olli Forssén, puh. 0400 320 632,
olli.forssen@seutuposti.fi, siht.
Maria Lipponen, Supinkatu 8 as
2, 24100 Salo, puh. (02) 733 5082,
044 264 5565.
Kevään kokoukset pidämme
Salon Pyhän ristin tsasounassa.
Kokouspäivät ovat: 19.3.; 16.4. ja
14.5. Alkamisaika on klo 18.

ORTODOKSIA- JA
RAAMATTUPIIRI

Turun seurakunnan seurakuntasali/kerhohuone, Yliopistonkatu
19 B
Ortodoksiapiirissä opiskellaan
ortodoksiseen kirkkoon ja sen elämään liittyviä asioita. Piiri kokoontuu kevätkaudella vielä kolme
kertaa. Kaikki ovat tervetulleita
ortodoksiapiirin opetukseen!
Keväällä kokoonnutaan keskiviikkoisin kerran kuukaudessa
seuraavasti:
●●ke 6.3. klo 17 (klo 18 paastoliturgia kirkossa)
●●ke 3. huhtikuuta klo 17
●●ke 8. toukokuuta klo 17 (klo 18
vigilia kirkossa)

KATUMUKSEN SAKRAMENTTI
Voit halutessasi osallistua katumuksen sakramenttiin ilman
ajanvarausta
●●Raumalla, ke 6.3. klo 16–18
●●Salossa ke 13.3. klo 16–18
●●Turussa, ke 20.3. klo 15–18

VAINAJIEN MUISTELUPÄIVÄT

Turun kirkossa toimitetaan keväällä seuraavat yleiset vainajien
muistelupäivät
16.3. ja 18.5.
Panihida toimitetaan Pyhän Hengen päivänä ma 20.5. alk. klo 12
Turun ortodoksisen seurakunnan
kappelissa ja hautausmaalla.

KOULULAISTEN KIRKKOPÄIVÄT
Koululaisten kirkkopäivät
kirkkaalla viikolla Salossa ti 2.4.,
Turussa ke 3.4. ja Raumalla to 4.4.
Tarkemmat tiedot omalta uskonnonopettajalta!

SVENSKA
DISKUSSIONSGRUPPEN

Vi träffas i församlingshemmet
första måndagen i månaden kl
17.30. De följande träffarna blir
den 11 mars, 8 april och den
6 maj. Kontaktperson Barbro
Doepel, tfn (02) 235 121, 0400 507
783 barbrodoepel@gmail.com.

VENÄJÄNKIELISET
KESKUSTELUPIIRIT TURUSSA

Venäjänkieliset keskustelupiirit
Turussa maalis-toukokuussa
Русский кружок в Турку ЯнварьФевраль
●●la 9.3. klo 16, pe 22.3. klo 18, la
13.4. klo 16, pe 26.4. klo 18 ja la
15.5. klo 16.
Tervetuloa! Добро пожаловать!
Piiriä vetää Max Kiugel ja/tai isä
Andreas Hjertberg

SEURAKUNNAN LAPSIKUORO

Seurakunnan lapsikuoron harjoitukset pidetään torstaisin klo 17–
18. Harjoittelemme kirkkolauluja
sekä muuta kivaa lastenmusiikkia.
Kuoro on tarkoitettu 7–12-vuotiaille. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä seurakunnan
kanttoriin Pasi Torhamoon, puh.
040 835 8360.

päivää seurakuntasaliin. Ruokatarjoilu. Tilaisuus on tarkoitettu
70 vuotta täyttäneille seurakunnan jäsenille. Lähetämme kutsut
tilaisuuteen kohderyhmälle!
Tervetuloa!

70+KIRKKOPÄIVÄ
SUNNUNTAINA 19.5.
RAUMALLA

Aloitamme yhdessä Rauman
rukoushuoneella liturgialla kello
10. Liturgian jälkeen siirrymme
viettämään yhteistä päivää
seurakuntasaliin. Ruokatarjoilu.
Tilaisuus on tarkoitettu 70 vuotta
täyttäneille seurakunnan jäsenille.
Lähetämme kutsut tilaisuuteen
kohderyhmälle! Tervetuloa!

IKONINÄYTTELY

Ikonimaalauspiirien ikoninäyttely seurakuntasalissa ma–su
18.–31.3., Yliopistonkatu 19 B
(suljettu pe–la 22.–23.3.).

KESÄTÖITÄ
TARJOLLA

sunnuntaina 31.3. noin kello 3
Seurakunnan yhteinen pääsiäisateria on katettuna pääsiäisyöpalveluksen ja liturgian jälkeen
noin kello 3 seurakuntasalissa.
Ruokalippuvaraukset ke 27.3.
mennessä; aikuiset 15 euroa ja
lapset (alle 12 v.) 7 euroa. Lipun
voi lunastaa ennakkoon tai ovelta
ruokailun alkaessa nimellä.

●●Kolme kirkko-opasta
●●Seurakuntasihteerin lomasijaisuus kansliassa
Tarkemmat tiedot seurakunnan
www-sivuilta ort.fi/turku/uutiset.
Hakuaika päättyy ke 27.3. kello
18.
●●Kristinoppileirin ohjaajia
kesäkuussa Kustaviin (5). Turun
seurakunta järjestää ensi kesänä
kristinoppileirin Kustavin Lomavalkamassa 6.–13.6. Leirille haetaan innokkaita ja ahkeria ohjaajia
muun henkilökunnan avuksi.
Tarkemmat tiedot seurakunnan
www-sivuilta ort.fi/turku/uutiset.
Hakuaika päättyy pe 29.3.

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET JA LIITTYNEET

VALAMON YSTÄVÄT /
TURUN PAIKALLISOSASTO

PÄÄSIÄISYÖN ATERIA

Tervetuloa kaikki vuonna 2012
seurakuntaan liittyneet ja muuttaneet viettämään yhteistä hetkeä
seurakuntasaliimme, joka sijaitsee
osoitteessa Yliopistonkatu 19 B.
Aloitamme tilaisuuden lauantaina
23.3. klo 16. Voit halutessasi osallistua kello 18 alkavaan vigiliaan
Pyhän Aleksandran kirkossa..
Lähetämme kaikille vuonna 2012
seurakuntaan liittyneille ja muuttaneille kutsun tilaisuuteen.

70+KIRKKOPÄIVÄ TIISTAINA
23.4. TURUSSA

Aloitamme yhdessä Turun kirkossa liturgialla kello 10 (pyhän
Aleksandran päivä), jonka jälkeen
siirrymme viettämään yhteistä

Pj. isä Ion Durac, vpj. Kyllikki
Kinnari, siht. Taina Ratia
●●Isä Markus Aroman luento
siirtynyt syksyyn.
●●Pe–su 1.–3.3. pyhiinvaellus
Heinäveden Valamoon
●●La 23.3. srk:n toimintapiirien
pääsiäismyyjäiset klo 10–13
Esitelmät keväällä alla mainittuina
keskiviikkoina seurakuntasalissa
iltarukouksen jälkeen noin klo
17.30:
●●Ke 17.4. kanttori Pasi Torhamo:
Ortodoksisen kirkkomusiikin
historiaa
●●Ke 15.5. TM Karoliina Schauman: Pyhät ja kauneus
Ennakkotieto: Opastettu bussiretki Turun eteläpuolen keskiaikaisiin kivikirkkoihin joko la 20.4.
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Kevään tiistaiseuraillat aloitamme
tammikuussa ti 15.1. klo 17.30.
Tiistaiseura kokoontuu kevätkaudella seuraavina tiistai-iltoina:
●●15.1. Rukoushetki, isä Ion
luennoi
●●29.1. Isä Andreas luennoi
aiheesta Venäjän kirkko
●●12.2. Osallistumme katumuskanoniin
●●26.2. Vuosikokous klo 17.30.
●●12.3. Virbovitsojen tekoa alkaen
klo 15
●●22.3. Perjantaina leipomistalkoot alkaen klo 8
●●23.3. Pääsiäismyyjäiset lauantaina klo 10–13
●●9.4. Tavallinen tiistaiseurailta
●●23.4. Isä Ion luennoi
●●7.5. Isä Mikko luennoi aiheesta
Jumalansynnyttäjä
●●21.5. Kevätretki Liedon Vanhalinnaan, jossa tutustumme Mauno
ja Ester Wanhalinnan kartanon
kotimuseoon, Elämän lanka -näyttelyyn ja Härkätallin Häänäyttelyyn sekä juomme kupit kuumaa
suolaisen palan kera. Lähtö kirkolta klo 16.15 ja paluu kirkolle noin
klo 20. Sitovat ilmoittautumiset
sihteerille 30.4. mennessä: Anne,
puh. 050 544 5213.
Jäsenmaksun 10 euroa voi mak-

saa tilille TOP 571161-20029141.
Maksamalla jäsenmaksun
varmistat tiistaiseuralaisen etusi
yhteisillä matkoillamme.
Ilmoitustauluilta ja seurakuntamme nettisivuilta löytää aina
päivitetyn tapahtumakalenterin.
Tiistaiseura kokoontuu joka
toinen tiistai Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkon
Aleksandra-salissa, Yliopistonkatu
19 B klo 17.30.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Turun seurakunta

RAUMAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla Raula, ulla.raula@hotmail.
com, puh. 050 358 1761, siht. Tarja
Ojanen, tarjat.ojanen@gmail.com.
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Länsikatu 10, Rauma.
Kevään kokoontumiset ovat
tiistaisin klo 18 seuraavasti: 12.3.,
26.3., 9.4., 23.4., 14.5. ja 28.5.

VENÄJÄNKIELINEN
KULTTUURI- JA KESKUSTELUPIIRI RAUMALLA

Venäjänkielinen kulttuuri- ja
keskustelupiiri Raumalla maalistoukokuussa
Русский кружок в Раума ЯнварьФевраль
●●La 16.3. klo 16, la 20.4. klo 16, la
18.5. klo 16.
Tervetuloa! Добро пожаловать!
Piiriä vetää isä Ion.

VENÄJÄNKIELINEN
KULTTUURI- JA KESKUSTELUPIIRI SALOSSA

Venäjänkielinen kulttuuri- ja
keskustelupiiri Salossa maalistoukokuussa
Русский кружок в Сале ЯнварьФевраль
●●La 6.4. klo 16.
Tervetuloa! Добро пожаловать!
Piiriä vetää isä Ion.

LOIMAAN SEUDUN
TIISTAISEURA

Puheenjohtaja Ulla-Maija Lajunen, puh. 050 499 4575.

PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Anne Fomin

tai la 27.4. Lähtö P. Aleksandran
kirkon edestä klo 9.30, paluu
samaan paikkaan klo 17:ään mennessä. Oppaana Kari Kotkavaara.
Päivän aikana omakustanteinen
ruokailu- ja kahvitauko. Mukaan
mahtuu 15 osallistujaa. Päivämäärä, ohjelma, hinta- ja ilmoittautumisohjeet. Kyselyt ja ilmoittautumiset: taina.ratia@gmail.com,
puh. 044 208 2457.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
Tervetuloa mukaan!
Ajankohtaista tietoa tapahtumista
löytyy kirkon ja seurakuntasalin
ilmoitustauluilta sekä seurakunnan nettisivuilta.

Toimintapiirien perinteiset
pääsiäismyyjäiset la 23.3.
seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 19 B, kello 10–13.
Tervetuloa!

TURUN
PRAASNIEKKA
Turun Pyhän marttyyrikei-

sarinna Aleksandran kirkon
praasniekan vietto aloitetaan
lauantaina 20.4. vigilialla klo
18. Juhlaliturgia toimitetaan
sunnuntaina kirkossamme 21.4. alkaen klo 9.30
vedenpyhityksellä. Juhlaliturgian jälkeen seurakunnan
tarjoama sunnuntailounas.
Sydämellisesti tervetuloa!

Turun Tiistaiseuran syksyn sukkatalkoot
tuottivat kaikenkaikkiaan 103 paria
miesten, naisten ja lasten sekä mustia
että monivärisiä sukkia, jotka lähtivät
jouluksi kolmeen eri luostariin.

Martta Takala-Riikosen muistolle
Rakas äitimme Martta oli syntynyt Kurkijoella Aromäen kylässä toukokuussa 1918. Perhe oli kahdeksanhenkinen. Äiti
opiskeli Jaakkiman kristillisessä kansanopistossa ja oli mukana sekä ortodoksisessa että luterilaisessa kuorossa.
Äidin oli tarkoitus opiskella enemmän, mutta sota muutti
kaikki suunnitelmat. Perhe evakuoitiin Ilmajoelle, sieltä Loimaan Kauhanojan kylään.
Äitini ja isäni Veikko vihittiin
avioliittoon joulukuussa 1946.
Lopulta he päätyivät asumaan
Raisioon omakotitaloon. Perheeseen syntyi neljä tytärtä.
Äiti harrasti paljon käsitöitä.
Kotitöistä huolimatta hän ehti myös olla aktiivisesti mukana eri lautakunnissa, lukuisissa eri yhdistyksissä ja myös Raision Tiistaiseuran perustaja- ja
aktiivijäsen.
Kirjoittamista äiti harrasti
koko elämän ajan. Karjalainen
kulttuuri vaikutti lapsuudenkodissamme. Karjalaista ruokaa
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laitettiin ja äiti oli aina vieraanvarainen. Radiosta ja TV:stä seurattiin ortodoksisia jumalanpalveluksia. Äiti huolehti isästämme kotona kotihoidon avulla sydämellä ja sisulla. N. viisi vuotta
äiti asui yksin talossa kotihoidon
ja tyttärien turvin. Mutta lopulta
piti tehdä päätös palvelutaloon
muuttamisesta Turkuun johtuen
näkövammasta ja iästäkin. Siellä
hän asui elämänsä viimeiset neljä vuotta.
Aina valmis ”mie oon meiltä”.
Äiti sanoi viitaten siihen kun oli
vain kaksi tuntia aikaa lähteä
evakkoon...
Kerran löysin lipaston laatikosta runonpätkän; todennäköisesti äidin kirjoittaman: ”Mä
sopivan hetken tullen hiljaa hiivin pois, niin kuin ei mua koskaan ollutkaan ois...”
Yllättäen tuli tieto, että äiti oli
joutunut sairaalaan ja 30. marraskuuta 2012 äiti poistui tästä
maailmasta toiseen.

Raision tiistaiseuralaisia onnittelemassa Martta Takalaa 90-vuostispäivillä toukokuussa 2008.

■■Leila Takala

ANALOGI 1/2013

kuvat: Anne Fomin

Turun toimintapiirit
järjestivät yhteiset
joulumyyjäiset
15.12.2012.

NIILO SINKKO

Matkapappina toimineen isä Rolandin työsopimus päättyi vuoden vaihteessa, ja
hän lähti tekemään aivan muuta työtä Helsinkiin. Lähes kaksi vuotta hän työskenteli Turun ja Tampereen seurakunnissa. Erityisesti hänen työalueenaan olivat
venäjänkieliset maahanmuuttajat. Koko seurakunnan puolesta ja omasta puolestani
haluan kiittää isä Rolandia työstä, jota hän teki seurakunnassamme ja toivotamme
hänelle Jumalan siunausta ja hyvää jatkoa elämässä. Hän on aina tervetullut meidän
seurakuntaamme.

Turun seurakunnan kirkot ovat Turun kirkko, Rauman rukoushuone ja Salon tsasouna.
Näiden lisäksi toimitetaan kuusi kertaa vuodessa jumalanpalveluksia Maarianhaminassa, Uudessakaupungissa, Eurassa, Harjavallassa ja Loimaalla. Seurakuntalaisten
aktiivisuus riippuu siitä, kuinka paljon ortodokseja asuu näillä alueilla. Paikkakunnat
ovat lueteltuina osallistujamäärän mukaan. Oheinen valokuva on Eurasta. Joka kerta
liturgian jälkeen euralaiset järjestävät kirkkokahvit ja sen yhteydessä voidaan vaihtaa
kuulumisia ja kuullaan seurakunnan uutisista ja tapahtumista.

Niin kuin lapset ovat perheen suuri ilo, niin lapset ja nuoret ovat seurakunnan ylpeys
ja tulevaisuus. Neljä vuotta sitten alettiin viettää seurakunnan joulujuhlaa toisena
joulupäivänä. Sekä isot että pienet seurakuntalaiset ovat ottaneet juhlan innolla vastaan. Viime vuoden tapaan lapsikuoro ja lapsikerholaiset esiintyivät meille kanttori
Pasi Torhamon ja Maria Hokkisen johdolla.

Seurakuntamme liittyi vuonna 2012 lähes sata uutta jäsentä. Itsenäisyyspäivänä
liturgian yhteydessä liitettiin seurakuntaan Kristiina Ehnqvist-Laiho ja Merja Hakula.
Kummit olivat Riittastiina Strengell ja Helvi Määttä (ei kuvassa). Molemmat seurakuntaan liittyneet maalaavat ikoneita seurakunnan tiloissa toimivassa ikonikerhossa.
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Sanapiilo

K

ripariin liittyviä sanoja on piilotettu
ruudukkoon satunnaisesti vaakaan
ja vinoon. Etsi seuraavat sanat:

Leena Lomu

KRISTINOPPIKOULU
KASTE
HAUTAUS
HÄÄT
SUOJELUSPYHÄ
LITURGIA
AAMUPALVELUS
ILTAPALVELUS
LOPPUKOE
UIMISTA
LETUT
KAVEREITA
MAKKARAA
OPETUSTA
LAULUT

LEIKIT
ILLANVIETTO
LIPUNNOSTO
LIIKUNTAA
NAURUA
HALEJA
KESKUSTELUA
SAUNA
MUKAVAA
LEIRI
RIPPI
OHJAAJA
PAPPI
LUKIJA
KANTTORI

Ratkaisuruudukko sivulla 22.

 Oh yeah kripari yeah!
Tämä on juuri sinulle, joka sait seurakunnaltasi kutsun kesän 2013 kriparille!
Vastasithan jo kutsuun ”kyllä” ja ilmoittauduit leirille? Näin varmistat, että olet
mukana siellä, missä tapahtuu!
Vastaan seuraavassa muutamaan yleisimpään kysymykseen ja väitteeseen kriparista.
 En mä haluu mennä sinne, kun en
tunne sieltä ketään!
– Niin ei muuten tunne varmaan muutkaan
kriparilaiset. Kaikkia leirille tulevia jännittää, koska ne omat parhaat kaverit eivät ole
samalla leirillä. Ensimmäisen illan jälkeen
sinulla on jo monta uutta tuttua. Hauskinta
on se, että ne, jotka eivät halunneet aluksi
tulla leirille, eivät leirin viimeisenä iltana
halua lähteä ollenkaan kotiin.
 Mä haluun mun kavereiden kanssa
luterilaiselle rippileirille, se on ihan
sama juttu!
– Luterilaisten rippileiri on kasteopetusta,
joten siellä on enemmän oppitunteja. Heidän leirinsä päättyy kirkossa tapahtuvaan
konfirmaatioon, joka tarkoittaa kasteen
vahvistamista. Meillä ortodokseilla tämä on
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jo tapahtunut heti kasteen jälkeen mirhallavoitelussa. Ortodoksisella kriparilla opit
paljon oman kirkkosi tavoista, sitä et voi oppia luterilaisella leirillä.
 Mä en haluu minnekään jeesusteluleirille käännytettäväksi ja aivopestäväksi!
– Tämä on yksi yleisin ennakkoluulo kriparista. Mihin sinut voitaisiin käännyttää?
Olethan jo valmiiksi ortodoksi! Jeesustelua
kripareilla ei ole, hauskaa menoa kylläkin.
Saat uskoa Jumalaan tai olla uskomatta.
Kukaan ei edes yritä mitata sinun uskomisesi määrää, sillä se on aina henkilökohtainen asia. Uskoon tuleminen ja hengellinen hurahtaminen eivät ole meidän kirkon
juttuja. Jeesuksesta kyllä opetetaan oppitunneilla, mutta tavoitteena ei koskaan ole
minkäänlainen hurahtaminen!
 Onks kriparii pakko käydä?
– Ei ole. Se on vapaaehtoinen. Ortodoksi
pääsee kummiksi ja kirkossa naimisiin,
vaikkei olisi kriparia käynytkään
 Miks sinne sitten mennään?
– Koska siellä on kivaa. Siellä oppii tuntemaan muita ortodokseja. Jotkut kriparilla
solmitut ystävyydet kestävät koko elämän.

 Voiko ortodoksisen kripan jälkeen
pitää rippijuhlat?
– Voi. Ortodoksit juhlivat kripan päättymistä samalla tavalla kuin luterilaisetkin. Kirkossa on leirin jälkeen päätösjumalanpalvelus ja sen jälkeen voi pitää rippijuhlat… ja
saada lahjaksi vaikka ne moporahat!
 Mitä leirillä tehdään?
– Siellä ollaan yhdessä, uidaan, paistetaan
makkaraa ja muurinpohjalettuja, lauletaan
toisia suohon, jaetaan ilosanomaa, kolotetaan, katsellaan erilaisia läpihuutojuttuja,
joista joku voi olla ihan vetonaula, herätään
pillinvihellykseen ja voidaan vaikka laulaa
karaokea. Leirillä opiskellaan yhdessä ortodoksisen kirkon tapaa ajatella ja katsella tätä maailmaa. Opit, kuinka toimitaan, kun
menet naimisiin, lapsi kastetaan tai vaikka
kuinka hautajaisissa käyttäydytään. Pääset
keskustelemaan aikuiseksi kasvamisesta,
seurustelusta, seksuaalisuudesta, parisuhteesta, päihteistä tai muista nuoruuteen ja
kasvamiseen liittyvistä asioista.
Jos siis et vielä ole ilmoittautunut kriparille, tee se nyt!

■■ Satu Timonen
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Tuulikki Pussinen, Ristiinnaulitseminen

Metropoliitta Ambrosiuksen

SUUREN PAASTON
JA PÄÄSIÄISEN tervehdys
Suuri paasto edeltää pääsiäistä. Paaston aika on meille jokaiselle katumuksen, itsetutkistelun ja puhdistautumisen
aikaa. Ruokapaasto sekä katumuksen sakramentti tekevät meissä tilaa Hengen työlle. Näin paaston aika on paluuta
irrallisuudesta ja itsekeskeisyydestä seurakunnan keskelle, tuhlaajapojan paluuta Isän kotiin.
Ylösnousemus on suuri ihme ja salaisuus. Kristuksen kuolleista herättäminen kertoo miten Jumala pitää meistä
huolta. Kärsimys, tuho ja kuolema ovat voimattomia Jumalan rakkauden rinnalla.
Tyhjä risti on voiton merkki. Jokainen meistä voimiemme mukaan koemme, miten Kristuksen ylösnousemus
on Jumalan syvän ja ainutkertaisen myötätunnon ja uskollisuuden osoitus ihmisiä ja koko maailmaa kohtaan.
Siten meidänkin on syytä vaalia hyvyyttä ja rakkautta ympärillämme. Armollisuus, huolenpito, toinen toistamme
kädestä ottaminen heijastavat Jumalan pohjatonta hyvyyttä. Tämä merkitsee myös, että harppaamme
itsekeskeisyydestämme Jumalan maailmaan, jossa saamme yhdessä välittää pääsiäisen ilosanomaa.
KRISTUS ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT!

