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Athos-säätiö

asettuu Hämeenlinnaan
aikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö on ostanut
K
Hämeenlinnan kaupungilta 34 hehtaarin tontin ja Pääjärven
kiinteistöpalvelut Oy:ltä sillä olevat rakennukset. Lisäksi säätiö

vuokraa kaupungilta tonttia ympäröivän 34 hehtaarin metsäalueen.
Kiinteistö sijaitsee Pääjärven rannalla kuusi kilometriä Hämeenlinnan Lammilta.
Perintösäätiö muuttaa Lammille kesäkuussa. Säätiön vuokratiloihin muuttaa samassa yhteydessä ortodoksinen kirjakauppa
Filokalia, joka lopettaa toimintansa Joensuussa. Säätiön toiminta
käynnistyy Lammilla jo tänä kesänä, ja ensimmäinen näyttely toimintakeskuksessa avataan jo juhannukseksi. Se koostuu kuuluisan
kreikkalaisen ikonografin Konstantinos Ksenopouloksen ikoneista
ja maalauksista. Alkusyksystä on toimintakeskuksen viralliset käyttöönottojuhlallisuudet ja avajaisseminaari.
Säätiö tekee tunnetuksi Athosvuoren kilvoittelijoita ja uskonperintöä. Alueelle on tarkoitus perustaa aikanaan myös Athosvuoren hengellisessä ohjauksessa elävät luostarit miehille ja naisille.

Radiojumalanpalvelukset sekä -hartaudet
Ortodoksinen liturgia radioidaan joka toinen sunnuntai YLE Radio 1:ssä.
Palvelukset ja hartausohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yleisradion
nettisivuilla.
SU 2.6., toisen helluntainjälkeisen sunnun- AAMUHARTAUDET
tain liturgia klo 11–12, Heinävesi, Lintulan Aamuhartaudet joka kolmas la Yle
luostarin Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Radio 1 klo 6.15. ja 7.50
15.6. Kirkkoherra Iivo Suvanto
SU 16.6., neljännen helluntainjälkeisen
sunnuntain liturgia klo 11–12, Tampere, 13.7. FM Maria Takala-Roszczenko
3.8. Kirkkoherra Markku Salminen
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän
24.8. Nunna Kristoduli, Lintulan luostari
Nikolaoksen kirkko.
SU 14.7., kahdeksannen helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia klo 11–12,
Heinävesi,Valamon luostarin Kristuksen
kirkastumisen kirkko.

ILTAHARTAUDET
Iltahartaudet joka kuukauden kolmas ti Yle Radio 1 klo 18.50
18.6. Lähetyssihteeri Aino Nenola
SU 28.7., kymmenennen helluntainjälkei- 16.7. Pastori Mikael Sundkvist
sen sunnuntain liturgia klo 11–12, Imatra, 20.8. Palvelukeskuksen johtaja Sirpa
Pyhän Nikolaoksen kirkko.
Koriala
SU 11.8., 12. helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia klo 11–12, Kitee, Pyhän
Nektarios Eginalaisen kirkko.
SU 25.8., 14. helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia klo 11–12, Kotka, Pyhän
Nikolaoksen kirkko.

RADIO VEGA / Andrum kl. 6.54 och
8.54, aftonandakt kl. 19.20
Andrum kl. 6.54 och 8.54:
1.8. pastor Jonas Bergenstad
13.8. generalsekreterare Heikki Huttunen
26.8. kyrkoherde Matti Wallgrén
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Juhlaikoni

Isä Hariton
(Kari M. Räntilä)
Vivi Ruottinen

Kiivas murros luo
toisenlaista kirkkoa

S

uomen kaksi johtavaa katolista piispaa, arkkipiispa Leo ja roomalaisen kirkon
piispa Teemu Sippo ovat kumpikin esittäneet kirkkonsa näkemyksen homojen
avioliittoon vihkimisestä.
Arkkipiispa Leon haastattelussa kirkon kanta on selvä ja yksiselitteinen: ortodokseille avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto, käytettäköön suomalaisessa keskustelussa siitä mitä tahansa muita käsitteitä.Vaikka kirkko toivottaa Jumalan
siunausta kaikille ihmisille yksilöinä, niin tässä asiassa kulkee selvä rajaviiva. Kirkon arvot eivät maailman tuulissa muutu.
Piispa Teemun kirjallinen lausunto perustuu otteille virallisista asiakirjoista. Niihin
tukeutuen hän kirjoittaa, että homoliittojen puolestapuhujat pyrkivät voimakkaasti
muokkaamaan yleistä mielipidettä sen hyväksi ja saamaan lopulta lainmuutoksen taakse riittävän enemmistön eduskunnassa. Katolisen kirkon opetusta luonnehtien hän
painottaa, että mies ja nainen perustavat keskinäisen, koko elämän kestävän kumppanuuden, joka luonteeltaan suuntautuu puolisoiden hyvään ja lasten synnyttämiseen ja
kasvattamiseen. Sellaisen liiton on Kristus, Herra, korottanut sakramentin arvoon,
kun kyseessä on kaksi kastettua. Hän myös lisää, että kutsumus avioliittoon on kirjoitettu syvälle jo miehen ja naisen luontoon, sellaisina kuin he ovat lähteneet Luojan
käsistä. Jeesuksen ja kirkon vuosituhantisen opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja
miehen välinen elämän liitto, joka laajenee lapsissa perheeksi rakkauden hedelmänä.
Tämä jo luonnon sanelema avioliittokäsitys on yleinen kaikissa kulttuureissa. Hän
myös huomauttaa, että muiden ihmissuhteiden kutsuminen avioliitoksi hämärtäisi ja
heikentäisi avioliiton ja perheen merkitystä ja saattaisi aiheuttaa suuria ongelmia yhteiskunnalle.
Kaikessa selkeydessään moraalisen vastakkainasettelun keskellä annetut piispojen lausunnot eivät ehkä lopeta keskustelua vaan tarjoavat vain uuden alun yhä kärjistyvälle kiistelylle, sillä kirkoilta vaaditaan voimakkaasti hyväksyntää uudenlaiselle moraliteetille. Niiden pitäisi pystyä vakuuttavasti ja silti rohkaisevasti vastaamaan
homouden ja nykyaikaisen seksuaalietiikan sekä sitä heijastelevan yhteiskuntapolitiikan kysymyksiin.
Näyttääkin nyt siltä, että pelkkä torjuva tuhahdus tai opillinen suoraselkäisyys eivät enää aivan riitä. Sellainen voi vielä toimia aggressiivisena pelinavauksena kirkon
ylätasoilla, mutta seurakuntatyössä todellisessa ihmisten kohtaamisessa asiallisten
vastausten muotoileminen vaatii paljon enemmän, ja sekin tie on ahdas ja kaita.

Jumalansynnyttäjän,
neitseen Marian
kuolonuneen nukkuminen,
15. elokuuta.

Seuraava Analogi
3/2013 ilmestyy 29.8.
Siihen tuleva aineisto
on jätettävä toimitukseen
viimeistään keskiviikkona
31. heinäkuuta.
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A

haastattelee

Nuorten naisten

elämää

Iloinen palpatus ryöppyää, kun Turun seurakunnan nuorten
naisten Aleksandra-kerhon puuhanaiset Maria Hokkinen,
Emmi Lainio ja Vanja Renda ovat koolla. Puhumme heidän
ja monen turkulaisnaisen yhteisestä kerhosta.

M

aria Hokkinen muistelee kerhon alkua vuonna 2009 kaveriporukan kesken.
– Meitä oli muutama nuori nainen,
olimme silloin opiskelijoita vielä ja ajattelimme, että olisi kiva nähdä muulloinkin kuin vain joskus kirkkokahvilla. Siitä
se lähti ja on kasvanut vuosi vuodelta,
muutamasta kaveruksesta on tullut oikein iso porukka.
Kerholle oli tilausta, koska ikänsä
puolesta väliin putoaville nuorille ihmisille, opiskelijoille, aikuisille ja työikäisille ennen “tiistaiseuraikää” ei ollut
omaa kerhoa. Sinne voivat tulla kaikki
riippumatta siitä, mitä kukin osaa, kyse
on eräänlaisesta yleiskerhosta. Kerhon
nimikin saatiin Turun kirkon nimestä.
– Parikymmentä ihmistä on Facebook- ja sähköpostilistoilla, heihin pidetään yhteyttä ja he saavat näistä tapahtumista tietoa. Harvoin nyt kaikki kerrallaan ovat koolla, mutta joulun alla meitä
oli silloin varmaan viisitoista joulujuhlassa. Välillä väkimäärä vaihtelee, jotkut
ovat sellaisia, että he ovat olleet vaihtoopiskelijoina Turussa, mutta sitten taas
lähteneet takaisin kotiinsa. Onneksi on
tullut uusiakin, aina eivät ole ne samat
ihmiset. Alun perin me emme tunteneet
toisiamme, mutta aina kun tutustumme
uusiin ihmisiin, meistä tulee kavereita.
Aleksandra-kerhon ilmoituksista vä-
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littyy hauskuus ja keskinäinen viihtyminen. Vanja sanoo, että ilman muuta heillä on hauskaa.
– Meillä ei ole vain pelkkiä kerhotapaamisia. Toki meidän lähtökohtamme
on ortodoksisuus, mutta meillä on erilaisia hauskoja aktiviteetteja myös kirkon
ulkopuolella. Me olemme olleet uimahallissa ja pulkkamäessä, olemme tehneet retkiä…
Maria jatkaa samaa ajatusta: – Siis
käymme toistemme luona! Monet kerholaiset kutsuvat luokseen, emme ole
aina vain seurakuntasalilla vaan näemme toisiamme muuallakin.

Naisten juttuja
Ilmentääkö nuorten naisten kerho naisten omaa juttua seurakunnassa? Onko se
tietyllä tapaa sukupuolittunut vai onko
tässä löydettävissä jotakin aivan uutta
seurakuntatyötä? Vanjan mielestä tämä
on vain sattumaa:
– Naisia ja nuoria on ollut enemmän
kirkoissa, sen takia. Ei välttämättä sen
takia, että nämä olisivat vain naisten juttuja ja että miehiltä se olisi kiellettyä.
Maria on samaa mieltä:
– Kun meillä on ollut tapahtumia tai
olemme kyläilleet jonkun kerholaisen
luona, on sinne voinut tuoda mukanaan
poikaystävän tai puolison. Ei se todellakaan ole niin, että no guys allowed, vaikANALOGI 1/2013

■ Turku on vuosisatainen
yliopistokaupunki, ja Maria
Hokkiselle (vas.), Vanja
Rendalle ja Emmi Lainiolle
opiskelijoiden monilukuisuus
tarjoaa hienon seurakuntatyön mahdollisuuden.
ANALOGI 1/2013
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Nuorten naisten elämää



ka periaatteessa siitä se on lähtenyt.
Mutta varmaan on hyvä, että on sellainenkin viitekehys, että voimme jutella
naisten kesken naisten asioista, mutta
piiriä voi tietysti laajentaa ja tehdä yhteistyötä.
Mitä sitten ovat seurakunnassa nämä naisten asiat?
– Varmaan kaikki, mikä liittyy elämään, niin kuin koko elämänkirjo, mutta meillä on ollut välillä myös teemoja
keskustelujen pohjaksi.
Kerhossa on käsitelty pyhiinvaeltamista, ja paaston alkaessa joku esittelee
hyviä paastoruokareseptejä. On pohdittu
elämää jonkin kirjan pohjalta, joku on
kertonut itselleen tärkeästä laulusta, valokuvia on katseltu ja käyty elokuvissa
kauneudenhoitoa ja manikyyriä unohtamatta. Sellaisia niin kuin keskustelun
pohjaksi, tokaisee Maria.
– Mutta yleensä keskustelu lähtee
hyvin vapaasti soljumaan, teemat toimivat avauksina. Jokainen esittelee itselleen tärkeän asian. Ja tämä on hyvin
rikasta, kun meillä on kerhossa todella
monta kulttuuria edustettuna. Ainakin
puolet on maahanmuuttajia, vaihtoopiskelijoita, ihmisiä on kymmenestä
eri maasta. Se tuo hyvin mielenkiintoisia näkökulmia keskusteluihin ja asioita, joita ei muutoin tulisi ajatelleeksikaan.

Heti kiinni
Nuorisoa käy Turun seurakunnassa paljon, tytöt vakuuttavat. Emmin mukaan
tämän kesän kripariporukka on suuri
verrattuna aiempiin vuosiin.

– Kyllä kirkko on
kaikkien kirkko…
Ei voi sanoa, että
kirkko on jonkin
sukupuolen,
porukan tai
ikäryhmän
kirkko.
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– Seurakunnassa on paljon nuoria
ihmisiä. Ja jos katsoo ympärilleen sunnuntaikirkossa, niin siellä on paljon lapsia ja nuoria.
Turku on suuri yliopistokaupunki,
jossa on paljon nuoria ihmisiä. Silti Maria osaa kertoa kerhon menestyksen erityisen salaisuuden:
– Me rekrytoimme heti joukkoomme mukaan, kun tulee uusia jäseniä, joku nuoren näköinen ihminen. Sanomme, että hei, meillä on tällainen kerho,
tervetuloa! Siksi meitä on niin paljon.

Vauhdilla eteenpäin
Kerhon tavoitteena on kasvaa ja saada
uusia jäseniä, nyt ei olla ainakaan hidastamassa tai painamassa jarruja, hihkuu
Maria.
– Toiminta on kasvanut ja aktivoitunut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Jatkamme samaa rataa, keksimme
uusia aktiviteetteja. Mutta me kuuntelemme jäsenistöämme, sillä ei tämä ole
mikään valmis paketti ja tätä voi kehittää
tosiaan paljon moneen suuntaan.
Emmille on selvää, mikä nuoria
kiinnostaa tulemaan mukaan:
– Minut sai tulemaan mukaan kerhoon se, että liityin kirkkoon marraskuussa. Viime kesänä aloin käydä kirkossa. Ortodoksi.netissä on keskustelupalsta, jossa oli muidenkin kirjoituksia,
jotka olivat harkitsemassa liittymistä.
He kertoivat itsestään ja siitä, miten
heillä nyt menee. Minäkin laitoin sinne
kysymyksen, että olisiko Turussa ketään,
joka kirkon jälkeen lähtisi kahville tai jotakin. Minä tulin tällä tavoin mukaan ja
olen tykännyt tosi paljon. Täällä on hyvää seuraa ja hyvä tunnelma, kaikki tulevat toimeen keskenään, oltiin mitä kansallisuutta tahansa, keksitään paljon kivaa tekemistä.

Vertaistuki tosi tarpeeseen
Emmi sanoo, että mukaan tuleville nuorille keskustelut papin kanssa ovat tärkeitä hengellisen kasvun kannalta.
– Mutta kun saa myös kanssasisaren, niin asian kuulee hiukan eri tavalla,
kun saa johonkin asiaan toisenlaisen näkökulman tai löytää kummin, hän nauraa.
– Vertaistukea saa eri tavalla. Minä
olen myös tiistaiseurassa aktiivinen, ja
sieltä taas saan toisenlaista, elämänko-

kemuksella höystettyjä neuvoja ja opastusta.
Millä tavoin nuorten naisten kerho
tukee naiseutta ja naiseksi kasvamista
seurakunnan puitteissa? Tukevatko
mummokerhot sitä eri tavoin kuin nuoret toisiaan? Maria vastaa napakasti:
– Minä olen eri mieltä siitä, että tämä olisi mummojen kirkko! Ehkä niin oli
silloin, kun olin vielä vauva, mutta ei se
enää ole ainakaan Turussa. Se on vauvojen kirkko! Ja mistä vauvat tulevat – ne
tulevat nuorista naisista!
– Kyllä kirkko on kaikkien kirkko…
Ei voi sanoa, että kirkko on jonkin sukupuolen, porukan tai ikäryhmän kirkko.
Kaikesta huolimatta ja uimahallikeikoista ja manikyyristä huolimatta me emme
pysty tarjoamaan mitään parempaa ohjelmaa kuin mitä liturgia on. Sehän on
kaiken keskipiste! Kerhot ovat vain siinä
oheistoimintaa.

Nuorison tarpeiden tunnistaminen
Maria lisää, että nuorisotyössä tarjonnan ja kohdeyleisen tarpeiden tulisi
päästä kohtaamaan.
– Kyllä nuorisotyön kohteiden täytyy olla vastaavalla aaltopituudella. Nuorille ei voi tarjota sellaista, mitä he eivät
halua. Toimintaa pitää suunnitella yhdessä kohderyhmän kanssa. Mutta kyllä
se vaatii aina aktiivisen osallistumisen
nuortenkin taholta, vaikka seurakunta
järjestäisi. Jos ei kukaan tule, niin ei siinä ole mitään järkeä.
– Ilmeisesti olemme tehneet jotakin
oikein! Meidän kerhomme on ruohonjuuritason touhua, meillähän ei ole varsinaista ohjaajaa. Me tuotamme itse itsellemme sitä ohjelmaa, ja silloin ainakin se menee oikein, koska ei ole ketään,
joka jostain norsunluutornista suunnittelee ja tarjoaa sellaista, mikä ei sitten
olekaan sitä, mitä halutaan.
Vanja on samaa mieltä:
– Me olemme suurin piirtein samanikäisiä. Meissä on opiskelijoita ja työssä
käyviä, ja meillä on samanlaista tekemistä yhdessä. Kokoontuminen on helppoa,
kun ei ole mitään suunniteltuja ohjelmia, että nyt tehdään sitä ja vasta huomenna tuota…

Kavereita helppo löytää
Olemme puhuneet paljon kerhon sisäisestä dynamiikasta, seurakuntaan integANALOGI 2/2013

roitumisesta ja kaveriporukoista, kirkon
nuorisotyön uudistamisesta. Lopulta
tärkeää Marian mielestä on kuitenkin aina kavereiden löytäminen.
– Kun joku tulee uutena seurakuntaan, joko kääntyen ortodoksiksi tai
muulta paikkakunnalta tänne opiskelemaan, tai on maahanmuuttaja eri syistä,
niin kavereitten löytäminen ei ole itsestään selvää. Suomessa se voi olla vaikeaakin, sillä ei täällä sanota, että hei, kaikki mukaan ja tervetuloa. Me olemme
pyrkineet luomaan sellaisen kerhon, mihin kaikki pääsevät, niin että ainakin
täällä osallistuminen olisi helppoa. Se on
meidän kerhomme suurin vahvuus.

Vanja vahvistaa tämän.
– Kun siellä on jo valmiiksi kavereita, niin sinne on helppo tulla mukaan.
Maria onkin syystä iloinen.
– Ja onhan minulle kantaturkulaiselle hirvittävän suuri rikkaus, kun saan
tällaisen ison porukan kavereita eri
maista ja kulttuureista. Ei mikään harrastus tai jokin urheiluseura voi olla samanlainen kuin kirkko, sillä siellä pääsen tekemisiin niin kovin erilaisten mutta kuitenkin niin samanlaisten ihmisten
kanssa. Se on mielenkiintoista.

■■ Kari M. Räntilä

– Jokainen
esittelee itselleen
tärkeän asian.
Ja tämä on
hyvin rikasta,
kun meillä on
kerhossa todella
monta kulttuuria
edustettuna.

■ Aleksandra-kerhon naiset tapaavat toisiaan kaupungilla.
ANALOGI 2/2013
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Kirkon viran pohdintaa

Oscar Romero
Arkkipiispa ja marttyyri
pyhän Johannes Krysostomoksen hengessä

Oscar Romero syntyi Ciudad Barriosin kaupungissa El Salvadorin itäpuolella elokuun 15. päivänä 1917. Hän oli perheensä seitsemästä lapsesta toiseksi vanhin. Jo 13-vuotiaana Oscar tunsi Jumalan kutsuvan häntä pappeuden tielle.
Vuonna 1977 Oscar Romerosta tuli San
Salvadorin arkkipiispa.
San Salvadorin arkkipiispana esipaimen Oscar rohkaisi ja antoi toivoa maansa köyhille ja sorretuille, joiden kanssa ja
joiden puolesta hän oli valmis jatkuvasti
taistelemaan ja tekemään työtä. Romero
tuon tuostakin puheissaan ja kirjoituksissaan muistutti kristittyjen velvollisuudesta edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Tämän vuoksi hänen vastustajansa uhkailivat häntä jopa kuolemalla.
Maaliskuun 24. päivänä 1980 toimittaessaan pyhää eukaristiaa sairaalan
kappelissa sala-ampuja surmasi hänet
juuri sillä hetkellä, kun hän kohotti pyhitetyt ehtoollislahjat alttaripöydältä. Näin
esipaimen Oscarin veri sekoittui Kristuksen vereen. Juuri ennen surmaamistaan Romero oli saarnassaan toivonut,
että ”minun verestäni tulee vapauden
siemen ja merkki...”

OTTEITA arkkipiispan päiväkirjasta
Ote hänen viimeisestä saarnastaan 23.

maaliskuuta 1980: ”Se hetki, jolloin me
ymmärrämme olevamme ainoastaan Jumalan työn välikappaleita, on äärettömän kaunis... Me elämme vain niin kauan kuin Jumala tahtoo meidän elävän, ja
me pystymme tekemään ainoastaan sen,
minkä Jumala on antanut meille tehtäväksi ja johon hän on antanut meille voimia.
Me emme koskaan saarnaa väkivaltaa – paitsi ”rakkauden väkivaltaa”, jota
ristiinnaulittu Kristus ilmaisee ja jonka
avulla meidän on voitettava oma itsekkyytemme ja siitä kasvava julma eriarvoisuus keskuudessamme.

J. Puig Reixach

Isä Markus Aroma on koonnut ja suomentanut arkkipiispa Oscar Romeron ajatuksia
piispuudesta.

Rikkauden epäjumalanpalvelusta
Mitä muuta rikkautta meillä voisi olla
paitsi Jumala? Tuollainen rikkaus on
meidän ”kultainen vasikkamme”. Me
palvomme sitä ja olemme valmiit uhrautumaan sen edestä. Miten suuria uhrauksia ihmiset tekevätkään rahan epäjumalan edessä! Ja ei ainoastaan uhrauksia, vaan myös epäoikeudenmukaisia tekoja: ihmisille maksetaan toisen ihmisen
surmaamisesta, ihmisille maksetaan
synninteoista, ja he ovat valmiita jopa
myymään itsensä rahan tähden. Kaikki
on kaupan!

Piispa
Paimenen tulee olla siellä, missä on kärsimystä.

Jumalan tahdon täyttäminen
Kenenkään elämän päämääränä ei voi
olla rikkauksien, maineen eikä kuuluisuuden hankkiminen, vaan ennen kaik-

kea Jumalan tahdon tunteminen ja täyttäminen.

Dialogi
Veljet ja sisaret! Dialogi ei voi olla vain
omien näkemystemme puolustamista,
vaan dialogille on ominaista ”köyhyys”:
me tulemme köyhiksi ja yhdessä toisten
kanssa etsimme totuutta ja oikeaa ratkaisua ongelmaamme. ●

Trimeeri Oy
www.trimeeri.
Puh. 09 640 916
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Metropoliitalta

Sallikaa lasten tulla
Pikku Kalle oli uskonnonopetuksessa. Edellisellä
tunnilla oli aiheena Sakkeus. Seuraavalla tunnilla
opettaja kysyi, kuka oli se, joka kiipesi puuhun.
Vihmeränä poikana pikku Kalle vastasi: ”Se oli
orava, mutta – ottaen huomioon, että ollaan
uskontotunnilla – sen täytyi olla Jeesus-lapsi.”
Uskonnonopetus on tärkeä osa kristillistä kasvatusta.
Vähemmistökirkolle sillä on kenties vieläkin oleellisempi merkitys, sekä tiedollisesti että hengellisesti. Syvälliset tiedot ja sisäistetty kokemus kuulumisesta pyhään
kirkkoon ovat keskeisiä identiteetin, oman minuuden
rakennuspuita. Tämän ovat seurakunnat ja uskonnonopettajat ymmärtäneet, ja tästä olemme kiitollisia.
Oman uskonnon opetus on osaltaan aidosti myös
kodin, vanhempien ja kummien vastuulla. Äidin ja isän
tehtävänä on opettaa lapselle ristinmerkki ja iltarukous.
On tärkeää tuoda pienikin lapsi kirkkoon. Liturgian ilmapiiri, tuoksut, kauneus ja pyhyys syöpyvät syvälle
lapsen kokemusmaailmaan ja tajuntaan. Kokemus turvallisesta hengellisestä kodista kantaa myöhemmän
elämän mullistustenkin läpi.

Uudet kirjat tukevat kasvatusta
Kodin ortodoksista kasvatusta tukevat myös lapsia varten julkaistut uudet kirjat. Viime vuonna ilmestyi kaksi
erinomaista tietokirjaa. Ne sopivat mainiosti meidän
vanhempienkin luettavaksi.
ONL julkaisi Outi Juurikaisen ja Tiia Vajannon
kirjan Iinan ja Nikolain kirkkovuosi. Viisas ja hengellisesti rikas teos. Kirkkovuoden eri vaiheet ja usea keskei-

nen pyhä toimitus selitetään selkeästi ja ytimekkäästi.
Kirjoittaja ja kuvittaja ovat herkällä tavalla osanneet eläytyä lapsen kysymyksiin ja kokemusmaailmaan. Mukaan
mahtuu yllätyksiä, ihmetystä, jännitystä, arkea ja juhlaa.
Toinen viisas teos on Kosmas Aitolialaisen Veljestön julkaisema teos Jumalan rakkauden pisaroita. Se
kertoo kirkkomme pyhistä ihmisistä, heidän elämästään ja opetuksistaan. Alunperin teos on julkaistu nunnaluostarissa Kreetalla.
Kirja on samalla hieno kannanotto ympäristökysymyksiin ortodoksisen elämännäkemyksen pohjalta.
Suurmarttyyri Irene, pyhät Serafim, Siluan ja Paisios
sekä useat muut tulevat elämänsä ja opetuksensa kautta
meitä siunaamaan ja esimerkillään kannustamaan hengellisellä tiellä. He osoittavat suurta rakkautta ja myötätuntoa, joka tästä kirjasta kauniisti säteilee. He ovat
elämällään lunastaneet sen, mitä opettavat. Siten heistä
säteilee hengellistä näkökykyä ja voimaa. Kirjan kuvitus
on kaunis ja puhutteleva. Sen kreikkalainen tyyli tuntuu
mukavalla tavalla eksoottiselta suomalaiselle.
Ja vieläkin koskettavampaa on näiden pyhien ihmisten mutkaton ja rakkaudellinen suhde eläimiin, kasveihin ja itse asiassa koko maailmankaikkeuteen. Kauneus, ilo ja rauha, jonka he ovat löytäneet luonnon keskellä, välittyy lukijallekin jokaisen pyhän ihmisen elämästä. He ovat löytäneet paratiisin, tai ainakin he kokevat sen esimakua.
Isovanhemmat: On monta syytä hankkia nämä kirjat ja antaa lapsille tai lapsenlapsille lahjaksi. Suurin
lahja on lukea näitä yhdessä heidän kanssaan.

■■ Metropoliitta Ambrosius

Uudet edustajat kirkolliskokoukseen
Uudet kirkolliskokousedustajat on valittu kolmeksi vuodeksi. Valituista jäsenistä papiston edustajia on yksitoista, kanttorien edustajia kolme ja maallikoiden
edustajia kahdeksantoista. Naisia valituista edustajista on noin 30 %, joista
kolme kanttoreiden edustajaa ja seitsemän maallikoiden edustajaa. Piispat
ovat itseoikeutettuja jäseniä.
Papiston edustajat Helsingin hiippakunnasta ovat rovasti Markku Salminen,
ylidiakoni Juha Lampinen, pastori MikaANALOGI 2/2013

el Sundkvist, rovasti Leo Huurinainen,
pastori Aki Leskinen ja pastori Timo
Tynkkynen. Kanttorien edustajaksi valittiin Varvara Merras-Häyrynen. Maallikkojen edustajia ovat Maria Lampinen,
Nunna Elisabet (Liisa Toppila), Tuovi
Haikala, Ritva Bly, Anja Lindström, Ulla
Saarinen, Risto Terho, Pentti Belinskij,
Maria Hattunen ja Teuvo Jyrkinen .
Papiston edustajia Karjalan hiippakunnasta ovat pastori Mikko Sidoroff,
arkkimandriitta Sergei, pastori Aleksan-

der Roszczenko ja pastori Ioannis Lampropoulos. Kanttoreita edustaa Kirsi-Maria Hartikainen. Maallikkojen edustajia
ovat Kari Savolainen, Jarmo Ihalainen,
Antti Loimolahti, Matti Tolvanen, Hannu Hoskonen ja Jyri Sarjasto.
Papiston edustaja Oulun hiippakunnasta on arkkimandriitta Andreas Larikka, kanttoreita edustaa Laura Aho. Maallikoita edustavat Ville Bogdanoff ja Simo
Haavisto. ●
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Kilvoittelun
portaita
Keskusteluja vanhus
Mooseksen kanssa Siinailla
marraskuussa 2012 äiti
Kristodulin matkaryhmässä.

S

aapuessamme pyhiinvaeltajina Pyhän Katariinan luostariin saimme
kuulla, että luostarin pappismunkki Theodosios oli kuollut samana päivänä. Isä Mooses kertoi hänen kuolemansa järkyttäneen koko luostaria ja
häntä hoitanutta lääkäriä erityisesti.
Isä Mooses oli itsekin järkyttynyt
hänen yllättävästä poismenostaan.
– Meillä pitäisi olla valmiutta ja
joustavuutta ottaa vastaan kaikki, mitä
tapahtuu, kaikki mitä Jumala suo.
Nuori munkki ei ollut huolehtinut
omasta terveydestään, mutta piti sen sijaan hyvää huolta toisista ihmisistä ja
monista asioista, sillä hän oli kovin huolehtivainen. Se kävi hänen sydämelleen,
ja hänen aikansa koitti. Surullinen tapahtuma pysähdytti meidät miettimään.
Tuntui lohdulliselta kysyä ja kuulla isä
Mooseksen ajatuksia.

Hengellisellä tiellämme edistyminen
■ Matkanjohtajamme äiti Kristoduli ja Hannele
Rannisto avaamassa keskustelua.

■ Lepohetki matkalla isä Moseksen luo, etualalla
äiti Kristoduli ja äiti Ksenia.
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Isä Mooses antoi meille ohjeita voidaksemme kilvoitella entistä paremmin.
Hän painotti, että kuulemiaan opetuksia
on hyvä jatkuvasti kirjoittaa muistiin.
Muutenhan ihminen unohtaa. Isä Mooses itsekin lukee iltaisin keljassaan pyhien isien opetuksia.
Jos haluaa edistyä, on aloitettava
paastosta, sillä paasto osoittaa oikeaa
uhrimieltä. Ihmisen on taisteltava ensiksi himoja vastaan, toiseksi viiden aistin
houkutuksia vastaan ja kolmanneksi on
ryhdyttävä taisteluun ajatuksia vastaan.
Hengellisessä kilvoituksessa asetetaan
päämääriä, ei taistella kuitenkaan yhtä
aikaa monella rintamalla. On aloitettava
himoista, sillä muuten mieli pysyy koko
ajan hämäränä. Paasto auttaa himoja
vastaan. Kun keskittyy itseensä, omaan
sisimpäänsä, alkaa nähdä omia paheitaan. Ensin on syytä keskittyä vain yh-

teen tai kahteen heikkouteensa. Rukous
auttaa ja paasto kirkastaa sielun. Kun
pystyy hallitsemaan ajatuksiaan ja ymmärtämään, mistä ne tulevat, pääsee
mielen puhtauteen.

Kolme tärkeintä asiaa
Kilvoittelu näyttää vaikealta ja ihminen
tarvitsee siihen tukea. Pyhä vanhus Makarios Suuri tähdentää kolmea asiaa.
Täytyy ensiksi ymmärtää, toiseksi rakastaa ja kolmanneksi saada rakkaus
toimivaksi. Jos ihminen hallitsee nämä
kolme asiaa, se osoittaa, että hän rakastaa Jumalaa, vaikka heikkouksiakin olisi. Kaksi ensimmäistä, ymmärtäminen ja
rakkaus, ovat teoreettisia hyveitä, mutta
jos ei ole teoriapohjaa, ei voi edetä kolmanteen eli käytännön toteutukseen.
Suuri osa meistä ihmisistä ei ylläkään
kolmanteen vaiheeseen.
Hyvin tärkeää on siis asioiden ymmärtäminen. Isät sanovat, että Jumala
hallitsee tätä maailmaa.
– Olen itse ymmärtänyt, että Jumala
ei ainoastaan hallitse maailmaa, vaan
myös yksityiskohtia myöten omaa elämääni, toteaa isä Mooses vielä. – Jumala
ensin, sitten vasta Obama!
Jumala sallii ehkä ihmiselle onnettomuudenkin, ettei hänen osakseen tulisi vielä suurempi kärsimys. Kun ihminen
ymmärtää tämän, hän pystyy suhtautumaan kokemuksiinsa oikein. Pelkästään
järjellä ei asioita voi selvittää. Kuitenkin
ihmisen täytyy ottaa vastuu siitä, mitä
hänelle tapahtuu. On viimeiseen asti oltava valmis ottamaan vastaan kiusauksia, mutta viha on pahe. Ymmärtäminen
ei auta, ellei ihminen päätä tehdä rakkauden tekoja. Paheita vastaan taistelu
on ensimmäinen kilvoitus. Jos ymmärtää, että viha on paha, saa voimaa taistelussa.
ANALOGI 2/2013

■ Isä Mooses auttaa
beduiiniperheitä
perustamalla työpajoja.

– Elämässä voi olla asioita, joista
syytän muita. Minun on kuitenkin itse
otettava vastuu.
Jos vanhemmat esimerkiksi eivät
huolehdi lapsista näiden ollessa pieniä,
lapsilla on ehkä ongelmia murrosiässä.
Niistä vanhempien ei pidä syyttää lapsia,
vaan heidän pitää ottaa vastuu. Isät neuvovat,
että lapsista pitää vanhempien
■ Vanhus
Mooses
erityisesti
toivoo voivansa huolehtia 7–8-vuotiaiksi. Silrakentaa
loinkelheidän luonteensa muodostuu. Sen
jansajälkeen
lähelle pienen
vanhempien pitää tulla lasten yskirkon.
täviksi. He voivat sanoa 8–10-vuotiaalle:
ANALOGI 2/2013

”Nyt olet jo iso ja tiedät jo, mitä sinun pitää tehdä. Sinun tulee ottaa vastuu teoistasi, tulla hyväksi ihmiseksi.” Näin lapsi
tuntee olevansa tasa-arvoinen.
On kuitenkin otettava huomioon, että voimme tehdä mallin itsellemme,
mutta emme voi muuttaa toisia ihmisiä.
Jos epäonnistumme kasvattajina, voimme tukea lasta sanomalla: ”Sinulla on
ollut vaikea lapsuus, mutta sinä pystyt
muuttumaan.” Jos mikään ei auta, lapsesta pitää päästää irti. On kuitenkin
osoitettava rakkautta.

– Kovin ja julminkin luonne sulaa
rakkauden edessä. Vaikka rakkautta ei
olisi, on käyttäydyttävä, kuin sitä olisi.
Jos Jumala lähettää minulle vaikeuksia, voin syyttää niistä lääkäreitä tai
muita ihmisiä. Jumala kuitenkin lähettää ne minun parhaakseni. Jumala lähettää juuri sellaisen aviopuolisonkin, joka
on omiaan tavalla tai toisella toimittamaan minut paratiisiin. Kaikki, mikä tulee, tulee Jumalalta.



Ei voi olla ylpeä
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Kaikkeen minä olen syyllinen. Joka hetki
on otettava itse vastuu. Meillä on voimakas ego ja tahto, joka taistelee ymmärtämisen käsitettä vastaan. Abba Salonios
tähdentää: ”Kun kerran minä olen itse
kaiken tuhonnut, en pysty itseäni rakentamaan.” En pysty, ellen itse heitä pois ja
tuhoa heikkouksiani ja paheitani. Vasta
sen jälkeen voi syntyä uusi ihminen. Tärkeää on pitää jatkuvasti yhteyttä hengelliseen isään. Näin kehittyy kuuliaisuus,
jota seuraa nöyryys. Ei pidä luottaa
omaan itseensä. Jos kuulee ylistyksiä,
niillä ei ole vahingollista vaikutusta, kun
tietää, että tekee työnsä kuuliaisuudesta.
Ei voi olla ylpeä.
Isä Mooses kertoi, että vieraiden tullessa hänen oma etukäteissuunnitelmansa siitä, mitä puhuisi ja opettaisi, ei
aina olekaan sopiva. Kun siitä luopuu,
Jumala antaa juuri oikeat sanat. Onnistunut työ on siis Jumalan siunaama. Si-

sin ilmaisee, jos työ tai tehtävä on onnistunut – sisimmässä on nöyrä tunne. Ihmisen tulisi myös ymmärtää, että häntä
itseäänkin auttaa se, että hän tekee hyvää. Armeliaisuus on rakkauden työtä,
joka auttaa tekijäänsä.
Ymmärtäminen on pohjimmiltaan
Pyhän Hengen vaikutusta. On pyydettävä apua Pyhältä Hengeltä. Se on ainoa tie
rakkauteen. Ortodoksinen filosofia erottaa yksilön (yksilö jakaa, hajaannuttaa,
erottaa, siirtää vastuun toisille) ja persoonan (persoona yhdistää toisiin ihmisiin). Kun ihmisellä on kyky saada Pyhä
Henki sisimpäänsä, hänellä on kyky rakastaa. Jos ihminen todella ymmärtää
rakkauden olemuksen, hän rakastaa
myös vihollistaan. ”Teen ihmisen kuvakseni ja kaltaisekseni.” Samalla kun Jumala on yksi, hän on kolmessa persoonassa. Ihmisellä on äärettömät mahdollisuudet, mutta vain Jumalan avulla.

On tehtävä päätös
On tehtävä päätös, että rakastan. Jumala
antaa sielulle voiman vastustaa pahaa.
On monia esimerkkejä ihmisistä, jotka
ovat nousseet hyvin syvältä. Vanhus Makarioksen mukaan tulee ymmärtää, että
Jumala hallitsee elämääni yksityiskohtia
myöten ja että minun on otettava vastuu.
Vanhemman on myös ymmärrettävä
vastuu lapsesta. Oma esimerkki on paras
kasvatustapa, eivät monet ohjeet. On oltava kiitollinen Jumalalle – se on lapsillekin paras esimerkki. Jos epäonnistuu,
on hyvä muistaa, että Jumala on jättänyt
suurillekin pyhille jonkin heikkouden.
Kuuliaisuus koskee koko elämää, ja
sen arvo tulee näkyviin koettelemusten
aikana. Aluksi ihminen oivaltaa entisen
olleen huonoa, lahoa. Kun hän jättää kaiken vain Jumalan tahdon varaan, Jumala antaa kaikkea, mitä hän tarvitsee.

■ Hautajaissaattue.
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(Esimerkiksi vaikea lapsi opettaa kärsivällisyyttä.) Kun Jumala näkee ihmisen
hyvän tahdon, hän auttaa. Monet Athosvuoren kilvoittelijat ovat päättäneet tuhota elämästään kaiken pahan, ja siksi
he ottavat vastaan kiihtymättä halveksunnankin.
Jumala rakastaa sitä, että ihminen
tyhjentää mielensä eikä puolusta itseään, vaikka voisi. Se on Kristuksen seuraamista. Kristuksen esimerkki auttaa:
Jumala Isä päätti ja Poika otti vastaan
ristiinnaulitsemisen, Isän päätöksen.
Myös Kristuksen ihmisluonnolle on annettu kaikki valta. Hänen inhimillinen
luontonsa otti vastaan kärsimyksen:
”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Ne, jotka kilvoittelevat, hekin sanovat joka päivä: ”Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsit?” Näin kärsiessämme koemme jossain määrin sen tilan,
jonka Kristus kärsi täydellisenä. Jos mi-

nä antaudun Jumalalle, hän ehkä antaa
minullekin mahdollisuuden nousta Golgatalle.
Ihmisen tulee tyhjentyä, kuten Kristus, ”Ihmisen Poika”. Jos pitää Kristuksen kädestä kiinni, on mahdollisuus selviytyä. Tätä tietä kulkien päätyy äärimmäiseen nöyryyteen. Pyhät eivät itsessään tee mitään, vaan Jumala toimii
heidän kauttaan. Jumala on hyvä kaikille. Tämä on Kristuksen seuraamista. Jokainen kantaa ristinsä. Jumala tahtoo
pelastaa jokaisen, ja hänellä on siihen
keinot. Jumalalla on eri kriteerejä jokaista ihmistä varten. On muistettava,
mitä Jeesus teki ihmisenä. Hän on näyttänyt meille paluutien Jumalan luo.
Voimakas oma tahto on vaarallinen,
se on pahinta hengelliselle ihmiselle. Se
on kuin metalliseinä, joka erottaa sekä
ihmisistä että Jumalasta. Vain omalla
esimerkillään voi opettaa, toista ei voi

pakottaa. Jos minä tahdon pelastaa jonkun läheisen ihmisen, Jumala tahtoo sitä
tuhat kertaa enemmän. On yritettävä ylläpitää iloa ja toivoa, jota maailmalla ei
ole. Kristus antaa merkityksen elämälle.
Meillä pitää olla valmius ja halu, voima
tulee Jumalalta. Älkäämme menettäkö
Kristuksen iloa, tapahtuipa mitä tahansa. Emme saa päästää itseämme epätoivoon. (Itsemurhien syynä on se, että elämältä puuttuu tarkoitus. Jumala on hylätty.)
Jumala antaa voiman sille, joka sitä
tahtoo. Pyhät ovat lähellä meitä, ja usein
he auttavat, vaikka emme pyydäkään.

■■ Leena Tolkki-Tammi
Siinailla 5.11.2012
Vanhus Mooseksen tulkkina äiti Kristoduli
Muistiinpanot Leena Tolkki-Tammi
Kuvat Marina Mironoff ja Leena Tolkki-Tammi
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▪
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪

22.-26.5. Hiljaisuuden retriitti
24.-26.5. Athosvuoren pyhät isät
2.-9.6. Hopeasepän opissa: sormukset ja korufiligraanit
16.-19.6. Hopeasepän opissa: Vanhan korun uusi elämä
16.-20.6. Laululeiri lapsille
24.-28.6. Satulahja lapselle - Riikka Juvosen satukirjakurssi
24.-29.6. Kuoronjohdon peruskurssi
24.-29.6. Kuoronjohdon jatkokurssi
30.6.-7.7. Ihmisenä elämisen filosofia
1.-7.7. Akvarellimaalaus

Kaikki kurssit: www.valamo.fi
Valamoon on suora bussiyhteys Helsingistä päivittäin.

Kesäpäivä Valamossa -paketti

20 €/hlö

Vietä päivä Valamon luostarissa, tutustu näyttelyihin ja lounasta
Kahvila-Ravintola Trapesassa. Tarjoamme nyt paketin yhteydessä
ilmaisen opastuskierroksen.
Sis. lounaan noutopöydästä (alkusalaatit, lämpimät ruoat, jälkiruoka ja
kahvi), sisäänpääsyn näyttelyihin sekä opastuskierroksen.
Paketti ostettavissa luostarin vastaanotosta.

Lämpimästi tervetuloa Valamoon!
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo • puh. 017 570 1810
myyntipalvelu@valamo.fi • www.valamo.fi
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Muista myös Tuohus-kauppamme Helsingin Liisankadulla
sekä nettikauppamme webtuohus.valamo.fi.
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Tutustumme kirkon henkilökuntaan

Kosketusetäisyydellä
toisiimme
miespuolisella työntekijällä ole varaa olla eri mieltä piispansa kanssa – ei varsinkaan, jos hän odottaa vihkimyksiä tai on
niitä jo saanut. Nainen voi helpommin
antaa myös rakentavaa kritiikkiä.

MDiv Soili Penttonen aloitti keväällä arkkipiispan
teologisena sihteerinä. Toimittaja Hellevi Matihalti
kävi tapaamassa häntä.

K

un Soili Penttonen vuonna
2000 oli valittu hoitamaan
käytännöllisen teologian lehtoraattia Joensuun yliopistossa, silloinen arkkipiispa Johannes näki
tilanteen lähestulkoon katastrofaalisena.
Nainen ”tulevien pappien lähikasvattajana ja heidän pappisidentiteettinsä syvällisimpänä muovaajana” oli hänelle mahdottomuus.
Kun Soili oli virkaan
valittu,
epäilivät jotkut aikanaan
seminaarista valmis-

Panen itseni likoon kokonaan

tuneet papit, miten nainen pystyy opettamaan suitsutusta.
Tuohon aikaan ei myöskään olisi tullut kuuloon, että arkkipiispan tai ylipäätään piispan teologisena sihteerinä olisi
voinut toimia nainen.
– Hiippakuntasihteerit, nykyiset
teologiset sihteerit, olivat yleensä diakoneja, ja käytännössä he kulkivat aina
piispan mukana, Soili toteaa ja jatkaa
hetken kuluttua:
– Nainen ja maallikko
voi tässä työtehtävässä tavallaan antaa enemmän
esimiehelleen. Onhan
päivänselvää,
ettei

Hellevi Matihalti
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Arkkipiispan teologisen sihteerin toimeen Soili tuli Helsingin hiippakunnasta, jossa oli viimeksi työskennellyt hallinnollisena sihteerinä. Hän oli hakenut
metropoliitta Ambrosiuksen teologisen sihteerin tointa, mutta ei tullut valituksi. Hänet ohitti mies ja tohtori, tosin
ruotsinkielinen. Soilin väitöskirja on
vasta valmistumisvaiheessa.
Teologisen sihteerin toimenkuvaa ei
ole määritelty, vaan se saattaa olla hyvinkin erilainen eri hiippakunnissa. Tiettävästi kielitaitoakaan ei ole erikseen
määritelty, koska kyseessä ei ole virka.
– Rajanvetoa ilmenee siinä, ovatko
työtehtävät hiippakuntahallintoon tai
puhtaasti teologisen sihteerin toimenkuvaan liittyviä. Rajaa on liikuteltu vähän
tarpeen mukaan.
Nykyisessä työssään hän ei enää
kakkossijaansa Helsingin hiippakunnan
valinnassa pahoittele.
– En tietenkään olisi hakenut tätä
paikkaa, jos minut olisi valittu Helsingin
hiippakuntaan, koska se olisi ollut vakinainen työ. Kyllä minä olisin kaikkeni
sille hiippakunnalle antanut myös teologisena sihteerinä.
– Kun minut aikoinaan valittiin Joensuun yliopiston käytännöllisen teologian lehtoriksi kaikista epäonnistumisuhkakuvista huolimatta, päätin, että panen itseni likoon kokonaan, hän sanoo.
– Ja kaikki meni hienosti. Niin olen valmis tekemään jokaisessa työtehtävässäni, jonka koen mielekkääksi.
Hallinnollisena sihteerinä Soili katsoo olleensa hyvä, kertoo saaneensa
kanslian erinomaiseen kuntoon, pyöritelleensä sujuvasti papereita. Se vain ei
ANALOGI 2/2013

– Pitää pystyä luottamaan siihen, että asiat
järjestyvät parhain päin, ja pitää pystyä olemaan
avoin uusille mahdollisuuksille – ja antaa tilaa
Jumalan johdatukselle.
ollut työ, johon hän on kouluttautunut ja
jossa hän saattoi käyttää kaikkea teologista tietämystään.
Ja sitten, hyvin yllättäen, tuli avoimeksi arkkipiispan teologisen sihteerin
paikka Outi Vaskon jäätyä opintovapaalle.

Tilaa Jumalan johdatukselle
Muistutan Soilia Aamun Koiton haastattelusta vuonna 2007. Tuolloin hän pohdiskeli: ”Pitää pystyä luottamaan siihen,
että asiat järjestyvät parhain päin, ja pitää pystyä olemaan avoin uusille mahdollisuuksille – ja antaa tilaa Jumalan
johdatukselle.”
– Kyllä, Soili sanoo. – Edelleen olen
samaa mieltä.
Heitän kysymyksen, pitääkö hän Jumalan johdatuksena sitä, ettei metropoliitta Ambrosius valinnut häntä teologiseksi sihteerikseen. Tovin mietittyään
Soili vastaa:
– Ehkä näin pitää uskoa…
Sillä piispat valitsevat teologiset sihteerinsä itse. Tosin kirkon hallinnonuudistuksen yhteydessä myös henkilöstöpolitiikkaa tultaneen sivuamaan ja se
selkiyttänee prosesseja toimenkuvien
määrittelyssä ja siten työntekijöiden valinnoissa
– Toisaalta on kuitenkin hyvä, että
piispa voi valita lähimmät työntekijänsä,
sillä toki henkilökemiat vaikuttavat aina.
Voisin kuvitella, että tämä korostuu erityisesti teologisen sihteerin kohdalla.
Piispan ja teologisen sihteerin täytyy
pystyä keskustelemaan avoimesti, ja tässä kohdin on syytä miettiä sitäkin, voiko
teologisen sihteerin pesti olla elinikäinen
vai olisiko sen parempi olla sidoksissa
piispan toimikauteen.

Teologisena resurssihenkilönä
Soili selvittää, että arkkipiispan teologisen sihteerin on oltava teologisena resurssihenkilönä.
ANALOGI 2/2013

– Kirjoitustyötä on runsaasti. Tehtäviin sisältyy koko ekumeenisen kentän
koordinointi. On tiedettävä, mitä tapahtuu eri rintamilla, ja kun kirkollamme on
edustajia ekumeenisissa toimikunnissa,
on oltava yhteyshenkilönä. Koska arkkipiispa hoitaa kirkon ulkomaansuhteet,
on myös niihin liittyviä tehtäviä.
Soili korostaa, että arkkipiispankansliassa tehtäväjako on selkeä. Toimistosihteeri huolehtii juoksevista asioista ja hallinnollinen sihteeri hoitaa
kaiken hiippakuntaan liittyvän. Sen sijaan tiedotus on tällä hetkellä sisäänrakennettu teologisen sihteerin tehtäviin.

kirkon päättäjät ymmärtää täysin sitä,
mikä merkitys medialla ihmisten elämässä on.
– Kirkko on uudessa tilanteessa,
koska ei selkeästi ole tajuttu sitä, mitä
viestintäkentällä tapahtuu. Sosiaalinen
media on muuttanut huikeasti suhtautumistamme tiedon saantiin ja tiedon jakamiseen. Kaikki tapahtuu hyvin nopeasti
tässä hetkessä. Vain kokopäiväisesti työtä hoitava henkilö kykenee seuraamaan,
mitä maailmalla tapahtuu, mitä tapahtuu ortodoksisissa kirkoissa, mitä ekumeenisella puolella, ja luomaan kirkon
viestinnän suuria linjoja.

Viestinnässä uusi tilanne

Kuumia kysymyksiä

Kirkolla ei siis ole pelkästään viestintään
keskittynyttä vastuutyöntekijää. Soilin
mielestä tilanne on osittain problemaattinen:
– Ensisijaisena ajatuksena tällä hetkellä on, että tiedottamista ei ole haluttu
ulkoistaa vaan sen halutaan pysyvän kirkon johdon käsissä. Viime kädessä siis
arkkipiispa määrittelee, millainen julkisuuskuva kirkosta luodaan ja mitä tiedotetaan. Kirkon nettisivusto pyrkii edustamaan niin sanottua kirkon virallista
linjaa. Se tekee tiedottamisen kuitenkin
hitaaksi ja reagointi on joskus turhan
jäykkää. Tietenkin siitä puuttuu kaikki
keskustelu, mahdollisuus vastavuoroisuuteen ja kritiikkiin. Se on todellakin
puhtaasti tiedotuskanava.
Soilin mielestä kirkolla tulisi olla
viestinnästä vastaava henkilö, joka yhdessä arkkipiispan tai johtoryhmän
kanssa vastaisi kokoaikaisesti kirkon
viestinnästä.
– Hän pystyisi luomaan mediasuhteita, olemaan yhteydessä toimittajiin,
reagoimaan tarvittaessa nopeasti ja oikealla tavalla. Harvoin teologinen sihteeri on myös viestinnän ammattilainen ja
hallitsee täysin journalistisen otteen.
Soili miettii pitkään, mahtanevatko

Runsaassa kymmenessä vuodessa asenteet kirkossa ovat muuttuneet ainakin
sen verran, että nainen on pätevä hoitamaan piispan teologisen sihteerin tointa.
Naisilla on myös toisenlainen mahdollisuus päästä opiskelemaan teologiaa kuin
pappisseminaarin aikaan, jolloin seminaariin otettiin kerrallaan vain muutama
naisopiskelija – vuonna 1980 Soilikin
aloitti teologian opintonsa siellä ja sen
jälkeen suoritti teologian maisterin tutkintoa vastaavan Master of Divinity -tutkinnon St. Vladimirissa Yhdysvalloissa.
– Oman kasvamisen myötä ja elämänkokemuksen kartuttua olen ainakin
itse oppinut näkemään, miten kaikki ei
ole sillä tavalla mustavalkoista kuin nuoren opiskelijan ideaalivuosina. Kaikki ei
ole aina niin yksinkertaista, selkeää ja
ehdotonta. Minusta kirkollinen elämäkin tuntuu muuttuneen avoimemmaksi
ja suvaitsevaisemmaksi. Meillä ei tosin
vieläkään keskustella riittävästi, mutta
silti kirkon sisälle tuntuu mahtuvan laajempi määrä ja kirjo ihmisiä kuin aikaisemmin.
Hän ottaa esimerkiksi suhtautumisen tämän hetken kuumaan kysymykseen, avioliittolain uudistamiseen.
– Minulla ei ole mitään lain läpime-

15



Kosketusetäisyydellä toisiimme

Hellevi Matihalti

noa vastaan. Silloin suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki olisivat samalla viivalla.
Kirkko voisi itse päättää, kenelle se suo
sakramentin, ja silloin sakramentin voisi ehkä palauttaa koskemaan vain kahta ortodoksia.
Hän huomauttaa, että kristillisen avioliiton suhteen jouduttiin tekemään myönnytyksiä jo Bysantin aikana, kun kirkosta tuli
ainoa laillinen avioliiton solmimisinstituutti.
– Tavallaan kirkko ehkä jo silloin menetti osan sakramentaalisuudestaan… Voisi
olla hyvä käydä keskustelua siitäkin, mikä
avioliiton paikka on sakramenttigenressä ja
mitä sakramentilla viime kädessä tarkoitetaan.
Hän naurahtaa, että jos tämän asian
kohdalla tunnustautuukin liberaaliksi, naispappeuden kohdalla hän on sitäkin konservatiivisempi.

Kanssakäyminen tulee
yhä tärkeämmäksi
Opiskeluaika Yhdysvalloissa vahvisti Soilin
suhtautumista kirkon valtiokytkökseen:
– En pidä pahana sitä, että kirkko eroaisi valtiosta, enkä sitäkään, ettei kouluissa
olisi uskonnonopetusta, vaan kirkon itsensä
pitäisi siitä huolehtia. Tällaistahan sitä nuoruuden ehdottomuudella visioitiin jo opiskeluaikoina. En enää kannata sillä tavalla
mitään ehdottomuuksia, mutta peräänkuulutan edelleen kirkon yhtenäisyyttä, hiippakuntien yhteistä linjaa eri asioissa.
Hänen mielestään kirkko ei tahdo pysyä mukana suomalaisen yhteiskunnan
muutoksissa, kuntarakenteissa, väestönmuutossa ja monissa muissa ulkonaisissa
seikoissa.
– Muuttoliikenne valuu edelleen etelään, missä ei ole riittäviä resursseja väkimäärään nähden. Muualla taas väestö vanhenee, välimatkat ovat pitkät ja on muita
haasteita. Kirkko on vähän liian jäykkä reagoidakseen riittävän nopeasti siihen, että
kaikkialla pystyttäisiin palvelemaan seurakuntalaisia ja oikeasti olemaan lähellä ihmistä. Kirkossa meidän kuitenkin pitäisi
muistaa, että ihmiset ja ihmistenvälinen
kanssakäynti ovat tärkeimmät.
Kuopiossa ollessaan hän on vähitellen
alkanut uskoa siihen, että tällainen kanssakäyminen ja kosketus toisiin ihmisiin lisääntyy.

■■ Hellevi Matihalti
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Ortodoksisen sotilassielunhoidon historiaa

Sielunhoitoa
ja hautaamista
Ortodoksinen sotilassielunhoito syntyi Venäjän armeijan
tarpeisiin.

ortodoksisissa että luterilaisissa sotilaskirkoissa.
Jumalanpalvelukset olivat keskeinen osa sotilaiden kirkollista elämää
1800-luvun aikana. Keisarillisten juhlapäivien aikana myös Suomen armeijan
luterilainen upseeristo määrättiin osallistumaan ortodoksisissa sotilaskirkoissa toimitettaviin jumalanpalveluksiin.
Sotilaspapiston toiminnassa oli paljon kirjavuutta. Keisarillisen päiväkäskyn mukaisesti jokaiselle sotilaalle oli
annettava mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin vähintään kerran
vuodessa, ja tätä käskyä noudatettiin
tarkasti. Myös pääsiäisen ja suuren paaston ajasta oli annettu keisarillisia päiväkäskyjä toimintaohjeeksi. Niissä varuskunnissa, joissa oli päätoimiset sotilaspapit, toimitettiin jumalanpalveluksia
säännöllisesti joka viikonvaihde. Jos varuskunnissa oli nimetty kiertävä sotilas-

S
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Sotilaspappien sijoittuminen
ennen Suomen itsenäistymistä
Venäjän sotalaitoksen papistolla oli selkeä toimintaorganisaatio. Toimintaa
johti sotilaspiispa, jonka istuin oli sijoitettu Viaporin (Suomenlinnan) Aleksanteri Nevskin katedraalin yhteyteen. Sotilaspiispan paikkaa ei kuitenkaan täytetty, vaan nämä tehtävät annettiin Viipurin hiippakuntapiispan hoidettavaksi.
Sotilaspapiston toimintaa tarkkaili
Suomessa kaksi piirinvalvojaa, jotka oli
sijoitettu Viipuriin ja Viaporiin. Papiston
sijoittamiseen varuskuntien kesken oli
pääsääntönä se, että kaikkiin kiinteissä
paikoissa oleviin varuskuntiin palkattiin
sotilaspappi rykmenttijaon mukaisesti.
Osa varuskunnista muodosti kiinteän ja

Vesa Takala

uomessa ei ole tehty varsinaista
tutkimustyötä Puolustusvoimain
ortodoksisesta kirkollisesta työstä. Yleinen käsitys on ollut se, että sotilaspappien toiminta ja kirkollinen työ
Puolustusvoimissa tuli Suomeen jääkäreiden mukana Saksasta. Kuitenkin
Suomessa on ollut jo Venäjän vallan aikana 1800-luvulla virallista ja tarkasti
ohjeistettua kirkollista toimintaa sotilaiden parissa. Tämä on vaikuttanut
merkittävällä tavalla suomalaisen sotilassielunhoidon muotoutumiseen.
Autonomian aikana 1800-luvulla venäläisten sotilasjoukkojen määrä oli
Suomessa huomattavasti suurempi kuin
suomalaisten joukkojen. Tästä johtuen
enemmistö sotilaista oli ortodokseja. Sotilashallinnon johto oli myös venäläisyytensä kautta ortodoksista uskoa tunnustavaa. Keisari Nikolai I antoi vuonna
1827 asetuksen, jonka mukaan ortodoksista uskoa tunnustavat Suomen kansalaiset saivat oikeuden valtion virkoihin.
Venäläisen sotaväen upseereille tällä ei
ollut suurtakaan merkitystä, mutta suomalaisille oli, koska kustavilaisen lainsäädännön mukaan ortodoksisen kirkon
jäsenillä ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta päästä sotilasvirkoihin.
Toinen merkittävä määräys, joka annettiin vuonna 1827 kenraalikuvernööri
Zakrevskin kautta, oli se, ettei Suomessa olevien ortodoksien tarvinnut
viettää luterilaisen kirkon juhlapyhiä.
Ainoastaan jumalanpalvelusten aikana
työn tekeminen oli kiellettyä. Keisarillisen perheen juhlapäivinä oli määrätty,
että jumalanpalvelus tuli toimittaa sekä

pappi, jumalanpalvelukset toimitettiin
ainoastaan kerran vuodessa suuren
paaston aikana.



■ Isä Mikko Sidoroff toimittamassa kenttäliturgiaa.
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Sielunhoitoa ja hautaamista

itsenäisen sotilasseurakunnan, jossa oli
vakinaiset sotilaspapit. Itsenäisiä sotilasseurakuntia olivat ainakin Hyrylän,
Tammisaaren ja Viaporin varuskunnat.
Viaporissa oli enimmillään kolme sotilaspappia, mutta suurimman osan toiminta-ajastaan seurakunta toimi kahden
papin voimin. Loviisan sotilasseurakuntaan oli sijoitettu kaksi pappia, joista toinen hoiti paikallaan pysyvää varuskunnan osaa ja toinen kiersi eri puolilla Suomea sijoitetuissa Loviisan varuskunnan
joukko-osastoissa. Näitä osastoja oli sijoitettu muun muassa Ahvenanmaalle,
Hämeenlinnaan, Pietarsaareen ja Vaasaan.
Osaa sotilaskirkoista hoitivat myös
seurakuntien papisto. Helsingissä seurakunnan hoidettaviin kirkkoihin kuuluivat ainakin keisarillisessa palatsissa sijainnut Aleksanteri Nevskin kirkko ja
kenraalikuvernöörin virkatalossa sijainnut kotikirkko.

Itsenäisyyden aika
Suomen itsenäistyminen 1917 muutti
myös sotilaspapiston tilannetta. Osa sotilaspapeista pakeni Venäjälle ja osa erosi omasta aloitteestaan sotilaspapin virasta, samoin kuin seurakuntapapistokin. Pappien palkat oli maksettu ennen
vallankumousta Venäjän valtion rahavaroista, ja vallankumouksen jälkeen palkanmaksu katkesi kokonaan. Piispa Serafim lahjoitti oman palkkansa huhtikuussa 1918 hengellisen konsistorin virkailijoiden käyttöön.
Ensimmäiset maininnat Suomen
puolustusvoimien ortodoksisesta kirkollisesta työstä löytyvät vuodelta 1918.
Hengellinen konsistori esitti kirjeessään
26.9.1918 Sota-asiain neuvottelukunnalle oman sotilaspapiston perustamisesta
kreikkalaiskatolista uskoa tunnustavia
varten. Sota-asiain neuvottelukunta piti
asiaa tärkeänä ja ilmoitti tekevänsä asiasta esityksen Suomen senaatille.
Sotaministeriön toimesta määrättiin
kreikkalaiskatolisia asevelvollisia varten
30.9.1920 matkasaarnaaja hoitamaan
kirkollista työtä sotalaitoksen alaisuu-
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■ Sotilaspapit Andreas Larikka, Markus Aroma,
Mikko Sidoroff ja Leo Huurinainen toimittamassa
Puolustusvoimain hengellisten päivien liturgiaa
Hämeenlinnassa 5. huhtikuuta.

dessa. Ensimmäisenä matkasaarnaajana
toimi rovasti Sergei Solntsev. Hän toimi sotarovasti Arthur Malinin alaisuudessa ja hänen antamiensa ohjeiden
mukaan. Rovasti Solntsev sai määräyksen tehtävään toistaiseksi ja hoiti tehtävää lähes kahden vuoden ajan.
Valtioneuvoston päätöksellä saatiin
1.6.1922 matkasaarnaajalle virka, joka
myös saatiin täyttää toistaiseksi. Virkaa
hoitamaan määrättiin elokuun 1922
alusta rovasti Nikolai Okulov. Hänen
valintaansa tehtävään esitti kirkollishallitus ja sotaväen päällikkö hyväksyi esityksen. Okulov hoiti samanaikaisesti kirkollishallituksen pappisjäsenen tehtäviä.
Sergei Okulov toimi matkasaarnaajan
tehtävässä vuoteen 1930 saakka, ja hänen seuraajakseen määrättiin pappiskokelas Paavo Saarikoski, joka hoiti tehtävää neljän vuoden ajan. Kirkollishallitus lahjoitti vuoden 1933 aikana matkasaarnaajan käyttöön papin jumalanpalveluspuvun ja ehtoollisastiaston. Siihen
saakka matkasaarnaaja tukeutui työssään paikallisten seurakuntien apuun.

Sotilaspapiston
toiminnan lähtökohdat
Suomen armeijan perustamisen jälkeen
koko sotilaallinen toiminta oli perustettava uudelleen. Sama tilanne oli myös
kirkollisella rintamalla. Suomen armeijan perustan loi Saksassa koulutuksen
saanut Jääkäripataljoona 27, joka kotiu-

tui Suomeen helmikuussa 1918. Heidän
mukanaan oli kahdeksan teologian ylioppilasta, jotka järjestivät oman palvelustehtävänsä ohella saksalaisten kenttäpappien avustuksella sotilaiden sielunhoitoa. Vapaussotaan lähti mukaan
myös luterilaisia seurakuntapappeja,
jotka järjestivät joukoille kenttäjumalanpalveluksia ja hartaushetkiä. Pappien
tehtävänä oli vapaussodan aikana hoitaa
haavoittuneiden sielunhoito ja järjestää
taisteluissa kaatuneiden hautaamiset
sankarihautoihin. Sodan lopussa sotilaspappien määrä oli jo lähes 50 pappia.
Tämä epävirallinen sotilassielunhoito oli kiinnittänyt valkoisen armeijakunnan ylipäällikkönä toimineen kenraali
Mannerheimin huomion. Hän pyysi
päämajassaan Vilppulassa paikallista
kirkkoherraa Hjalmar Svanbergiä tekemään suunnitelman sotilassielunhoidon järjestämisestä valkoisen armeijakunnan joukkoihin. Professori Svanberg
esitti suunnitelmansa 31.5.1918 Mannerheimille, joka hyväksyi sen. Itsenäisen
Suomen puolustusvoimien kirkollisen
työn syntyhetkenä voidaankin pitää tätä
hetkeä, vaikka kirkollista työtä oli jo tehty aikaisemminkin Suomen sotajoukkojen keskuudessa.

■■ Isä Aki Leskinen
Isä Aki Leskinen on toiminut viimeisenä päätoimisena ortodoksisena sotilaspappina vuosina 1986–1988.
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Kirkollinen työ Puolustusvoimissa

Ortodoksiset sotilaspapit
lähellä varusmiestä

K

enttäpiispa pitää työssään ihmisten kohtaamista samanlaisena,
sotilaiden ja tavallisten seurakuntalaisten välillä ei ole eroja.
– Ajattelen, että kirkkoherra on seurakuntansa palvelija, ja kyllä piispallakin
on sama palvelutehtävä. Aiemmin kirkkoherran virassani kohtasin ihmisiä kuitenkin enemmän, kun taas tässä tehtävässä minulla on kontakteja hyvin laajalti, mutta työn johtaminen ja hallinto
vievät paljon aikaa.
Särkiö sanoo Puolustusvoimien supistusten vaikuttaneen papiston työskentelyyn, sillä keskustelujen ja sielunhoidon painopiste on siirtynyt varusmiehistä henkilöstön tukemiseen.
– Sotilaspapit ovat kaikkia Puolustusvoimissa palvelevia varten, ja nyt kun henkilöstön tukeminen puolustusvoimauudistuksessa on tarpeellista, siihen uhrataan
enemmän aikaa ja panostusta. Sotilaspappi on tuttu henkilökunnalle, niinpä hänen
puoleensa kääntyminen on helpompaa.

samalla lailla sotilaspappeina kuin luterilaisetkin. Siellä missä on ortodoksista
henkilökuntaa ja varusmiehiä, tämä on
heille arvokas mahdollisuus.
Hän kertaa tilastoja, joiden mukaan
toimintaa osallistuu vuosittain noin parisataa ortodoksista varusmiestä, joita
palvelee viisi sivutoimista tai palkkiotoimista ortodoksipappia.

– Tällaisella panostuksella olemme
edenneet. Alueellisia koulutuspäiviä on
ollut Läyliäisissä etelän ja lännen varusmiehiä varten, Kajaanissa pohjoisia varusmiehiä varten ja Joensuussa idän varusmiehiä varten. Tämän kaltainen keskittäminen on varmasti ollut järkevää.
Varusmiehille on tärkeää, että he
voivat irtautua omasta palveluksestaan

Kari M. Räntilä

Viime syksynä virkaansa
asetettu kenttäpiispa Pekka
Särkiö kertoo päässeensä
hyvin kiinni työalansa tehtäviin. Uuden piispan tavoitteena on vahvistaa puolustusvoimien hengellistä arvoperustaa.

Kirkollinen työ on organisoitunutta
Kenttäpiispa sanoo seuranneensa mielenkiinnolla kulttuuriltaan ja liturgiselta
käytännöltään toisenlaista ortodoksista
kirkollista toimintaa, joka kuitenkin palvelee samoja tarkoituksia Puolustusvoimissa kuin luterilainenkin työ.
– Vaikka sisältö on periaatteessa sama, niin hengellinen tukeminen voi saada erilaisia muotoja. Ortodoksiset sotilaspapit toimivat omassa kontekstissaan
ANALOGI 2/2013



■ Kenttäpiispa Pekka Särkiö Parolan Panssariprikaatin sotilaspappien vastaanottotiloissa.
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Ortodoksiset sotilaspapit lähellä varusmiestä

Kirkollinen työ Puolustusvoimissa
mutta eivät jää jälkeen sotilaskoulutuksessa muista tovereistaan.
– Kirkollinen koulutus pitää ajoittaa
ja sovittaa palveluksen muuhun rytmiin,
niin ettei vajaan viikon poissaolo muodostu liian raskaaksi. Koulutus antaa
heille mahdollisuuden tavata toisia samassa asemassa olevia. Näin he voivat
vahvistua myös liturgian ja kristinopin
tuntemisessa. Olen itse kehottanut vahvistamaan kirkkolaulua ja miesten kutsumista mukaan kuoroon, ja jos on naispuolisia varusmiehiä, niin myös heitäkin.

Puolustusvoimien
säästöjen vaikutukset
Varuskuntia lakkautetaan samoin kuin
niissä olevia virkoja, ja jotkut tehtävät
siirtyvät muihin johtoyksiköihin tai varuskuntiin. Särkiö valittaa sitä, että kaiken kaikkiaan kolme vakinaista papinvirkaa vähenee puolustusvoimauudistuksen johdosta. Hän on silti toiveikas.
– Tämä ei vaikuta erityisesti ortodoksiseen sotilaspappityöhön. Nykyiset
uudistukset toteutuvat vuosina 2015–
2018, mutta jos nämä uudistukset saavat
jatkoa, silloin tilanne voi olla toinen.
– Niin kauan kuin meillä on nämä
viisi sivutoimista ortodoksipappia, on se
hyvä toimintatapa, sillä heidän palkkauksensa ei tule välttämättä kovin kalliiksi. Heidän työvelvollisuutensa on tavallisesti kaksi päivää kuukaudessa, ja
kun nämä jakaa viikkotyöksi, siitä tulee
muutama tunti viikkoa kohden. Jos pappi käyttää sen ajan tehokkaasti, saa siitä
syntymään hyvinkin jatkuvan läsnäolon
varuskunnassa, mikäli varusmiesten
määrä on vielä kohtuullisen pieni. Sellaisen joukon saa hyvin koolle ja toimintaa
on helppo keskittää.
Kenttäpiispan mielestä näin menetellen saadaan syntymään papillinen
kaitsenta, kun toimitetaan säännöllisesti
hartaushetkiä ja liturgia tai annetaan
opetusta.
– Suuri ongelma on kuitenkin ortodoksivarusmiesten hajallaan olo ja sotilaspappien sijoituspaikkojen kohtaaminen, hän huokaa.

Keskustelua
sotilaspapiston asemasta
Keskustelua sotilaspappien asemasta
Puolustusvoimissa on käyty vuosikym-
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– Ei palokuntakaan
lähde siinä vaiheessa ostamaan letkuja,
kun tuli palaa.
meniä. Särkiö mainitsee kaksi lähestymistapaa:
– Varusmiehille ja myöskin vangeille
taataan hengellinen hoito tai mahdollisuus uskonnollisuutensa toteuttamiseen.
Perusoikeudet eli tässä tapauksessa hengellinen tuki ja hoito tulee taata niille,
joilla ei itsellä ole vapautta eikä mahdollisuutta hankkia sitä. Tästä on parlamentaarisessa Kirkko ja valtio -mietinnössä
sovittu vuosina 1977 ja 1982. On siis olemassa sopimus, että valtio omalla kustannuksellaan järjestää sotilaiden ja vankien
sielunhoidon. Sen tukena ovat kansainväliset ihmisoikeusartiklat.
– Vastakkainenkin näkökulma perustellaan ihmis- ja perusoikeuksilla,
mutta negatiivisen uskonnonvapauden
kautta. Se tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus olla osallistumatta ja oikeus uskonnottomuuteen eli vapauteen uskonnosta.
Jos tämä uskonnottomien vaatimus
menisi läpi, silloin kaikki uskonnollisuus
ja uskonnon näkyminen Puolustusvoimissa, vankiloissa ja ylipäänsä valtiollisissa yhteyksissä lakkaisi. Se merkitsisi,
että enemmistöllä, joka tätä haluaa, ei
enää olisi tätä mahdollisuutta, kenttäpiispa toteaa.
– Pienen vähemmistön oikeus olla
vapaa uskonnonharjoittamisesta ja osallistumisesta siihen vaikuttaisi niin, että
heidän vapautensa hintana enemmistön
oikeus uskontoon, toisin sanoen positiivinen uskonnonvapaus, häviäisi. Ja näin
ei tietenkään voi olla.

Kriisitilanteiden merkitys
Lisäperuste siihen, miksi Puolustusvoimissa pitää olla kirkollista työtä, on sen
merkitys kriisitilanteissa, hän sanoo.
– Meillä on ollut Jokelan ja Kauhajoen ampumistapaukset, ja näiden traagisten ampumistapausten jälkeen annetaan
normaalisti henkistä tukea tapahtumissa
traumatisoituneille ihmisille. Mutta sota
on satoja kertoja suurempi tragedia, kun

ihmisiä kuolee joukoittain, ja silloin on
selvää, että pappien tulee olla siellä, missä
ihmiset kärsivät ja elävät kuolemanvaarassa tai kuoleman läsnäolon keskellä.
Viime sotien aikana ja tänäkin päivänä
kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä
on nähty, mikä merkitys pappien läsnäololla on joukoissa.
Särkiö huomauttaakin, että vapaaajattelijoiden herättämä keskustelu Suomessa papiston vaikutuksen tai määrän
vähentämisestä Puolustusvoimissa on
täysin päinvastainen kansainväliseen
suuntaukseen nähden.
– Esimerkiksi kolme vuotta sitten Venäjällä säädettiin laki sotilaspapistosta.
Lokakuun vallankumouksen jälkeen lakkautettiin sotilaspapisto, tuhat sotilaspappia, ja kun Venäjä alkoi uudelleen vuonna
1990, on siellä siitä lähtien ollut taas sotilaspapistoa, joka on toiminut tehtävässä
oman virkansa ohella. Nyt lailla on määrätty perustettavaksi 240 sotilaspapin virkaa, ja tavoitteena on 700 virkaa.
– Jos me haluamme, että kriisiajan
koittaessa järjestelmämme toimii, pitää
meillä sitä varten olla jo rauhan aikana
toimiva järjestelmä. Ei sitä voida yhtäkkiä luoda kriisin sattuessa. Ei palokuntakaan lähde siinä vaiheessa ostamaan letkuja, kun tuli palaa.

Sotilassielunhoidon koordinaatio
Kuinka uusi kenttäpiispa suhtautuu ortodoksiseen sotilassielunhoitoon? Hänelle tällä viiden papin eli neljän sivutoimisen ja yhden johtavan pääesikunnan
sivutoimisen sotilaspapin resurssin
koordinaatiolla on suuri merkitys.
– Kysymys on siitä, kuinka tämä kirkollinen resurssi tulisi oikein ja hyvin
hoidettua, jotta työpanos saataisiin keskitettyä. Siihen voidaan vaikuttaa hyvällä työnjohdolla ja keskittämisellä.
Hän myös toivoo, että jo ennakolta
valmisteltaisiin palvelukseen astuvia
nuoria tulemaan mukaan ortodoksisen
kirkollisen työn piiriin.
– Jos tulevat papit kävisivät asepalveluksen, he voisivat toimia varusmiespappeina ja varusmiesdiakoneita. He
ovat hyvä reservi ja resurssi tälle työlle,
sillä he ovat kaiken aikaa palveluksessa,
eivät vain kaksi päivää kuukaudessa,
vaan joka päivä.

■■ Kari M. Räntilä
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Ortodoksit Puolustusvoimissa

Uudet ikäpolvet mukaan työhön
Rovasti Leo Huurinainen
toimii pääesikunnassa johtavana ortodoksisena sotilaspappina. Hän kertoo kirkollisen työn kohentuneen
merkittävästi.

I

sä Leo kertailee tyytyväisenä kirkollisen työn lähtökohtia:
– Tämä on kirkon työtä Suomen
Puolustusvoimissa, ja me olemme sen
palkkaamia. Meitä on viisi osa-aikaista tai
palkkiotoimista sotilaspappia. Suomi on
jaettu kolmeen osaan, eteläiseen ja läntiseen, sitten pohjoiseen ja itäiseen osaan.
Johtava sotilaspappi on sijoitettu pääesikuntaan. Perustyö koostuu kirkollisesta opetuksesta, sielunhoidosta ja julistuksesta. Osa tästä
työstä tehdään keskitetysti, kun
kaikki ortodoksiset varusmiehet kootaan muutaman päivän
kestäville kirkollisen työn leireille, jossa nämä kaikki kolme

työn osaa toteutuvat. Leireillä muun muassa jaetaan kenttäehtoollista.
– Vaikka tämä on keskitetty malli, ei
tätä työtä tehdä vain näiden 2–3 päivän
aikana, vaan sotilaspapit toimivat omissa joukko-osastoissaan ja osallistuvat
osastojen hartauksien pitämiseen, valatilaisuuksiin ja oppituntien pitämiseen.
Oppitunneista vain osa on oman uskonnon opetusta, joten sillä ei ole niin väliä,
onko opettajana luterilainen vai ortodoksinen pappi, kun puhutaan kirkollisesta työstä ja esimerkiksi etiikan opettamisesta. Se käy kummaltakin ja on
puhtaasti ekumeenista työtä. Ortodoksiset sotilaspapit toimivat hyvin samalla
tavoin kuin päätoimiset luterilaiset sotilaspapit.
Isä Leo lisää, että tähän liittyy myös
sotaveteraanien parissa tehtävä työ, ja se
tarkoittaa osallistumista sotaveteraanien järjestämille päiville. Myös sotilaskotisisarten
kanssa tehtävä työ on tärkeää. Jokaisessa joukko-osastossa on paljon vuosittaisia
juhlapäiviä valatilaisuuksien
lisäksi.

Kari M. Räntilä

■ Rovasti Leo
Huurinainen on
kirkon johtava
sotilaspappi.
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Mielenkiintoisena yksityiskohtana
hän mainitsee, että sielunhoitotyö toimii
hyvin jopa matkapuhelimilla, sillä varusmiehille annetaan numerot, joihin he
voivat soittaa ongelmatilanteissa.

Uusia mahdollisuuksia
Puolustusvoimien säästöpäätökset ovat
karsineet jonkin verran myös ortodoksista toimintaa. Esimerkiksi Haminassa
on ollut tapana, että kaikki reserviupseerikoulun oppilaat osallistuvat kerran ortodoksiseen iltahartauteen. Siitä on nyt
säästösyistä jouduttu luopumaan.
– Kun nyt joukko-osastoja lakkautetaan, joudutaan myös osa-aikaisten ortodoksisten sotilaspappien sijoittamista
miettimään uudelleen. Uusien suunnitelmien mukaan Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttaminen johtaa toiminnan
keskittämiseen Vekaranjärvelle.
Omasta tehtävästään hän kertoo, että johtava sotilaspappi osallistuu johtoryhmän kokouksiin ja ylimmän johdon
tapaamisiin. Hän järjestää myös ylimmän johdon tapaamisen joka kolmas tai
neljäs vuosi. Silloin kummankin kirkon
arkkipiispat, Puolustusvoimien ylin johto ja Rajavartiolaitoksen komentaja kokoontuvat päiväksi, ja hän vuorollaan
järjestää sitä varten ortodoksisen kirkon
ohjelman ajankohtaisesta aiheesta. Hän
myös organisoi sotilaspappien sijoittamisen ja oikeat työntekijät oikeille paikoilleen. Hän vastaa lisäksi vuosittain
Puolustusvoimien ortodoksisten hengellisten päivien järjestämisestä.
Isä Leo innostuu puhuessaan kansainvälisyydestä ja sanoo, että tämä on
meille suuri mahdollisuus.
– Lisääntyvä työ on kansanvälisten
yhteyksien luominen, ylläpitäminen ja
niihin osallistuminen. Muutama vuosi
sitten järjestettyyn ensimmäiseen kansainväliseen johtavien sotilaspappien
kokoukseen osallistui kolme, ja nyt heitä
on jo neljättäkymmentä mukana. Suomen merkitys on siinä, että meillä on jo
kokemusta tällaisesta yhteistyöstä, kun
taas itäisen Euroopan sotilaspapisto on
vasta muotoutumassa.
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Uusia kirkon jäseniä

Uudet ikäpolvet mukaan työhön



Menetetty ikäpolvi
Sotilaspappina häntä on silti huolettanut papiston ja maanpuolustuksen
heikentynyt suhde.
– Olen surrut jo pari vuosikymmentä sitä, että lähes kaikki teologian opiskelijat ovat menneet suorittamaan siviilipalvelusta. On ollut suuri
työ saada asiaintila muuttumaan siinä, ettei ortodoksinen pappi voi eristäytyä omalle alueelleen. Hänen pitää olla siellä, missä hänen paimennettavansa ovat, sillä suurin osa suomalaisista miehistä kuitenkin suorittaa asevelvollisuuden. Meillä on ollut
ortodoksisen teologian opiskelijoiden yksi ikäluokka, joka ei suorittanut varusmiespalvelusta, ja se oli minulle suuri surun aihe.
– Mutta tästä olemme päässeet
yli. Nyt teologian ylioppilaat suorittavat pääsääntöisesti asevelvollisuuden
ja saavat sen ohella myös kirkollisen
koulutuksen, kun he toimivat varusmiespappeina tai -diakoneina sotilaspappien apuna.

Melkoinen mahdollisuus
Toimintaan osallistuvien varusmiesten määrä kasvaa maahanmuuttajien
myötä. Ilahduttavaa onkin, että määränsä lisääntyessä varusmiehet osallistuvat aivan vakavissaan ja tosissaan opetukseen, sielunhoitoon ja
julistukseen.
– Suhtautumistapa on muuttunut kirkollisemmaksi, pojat tulevat
mukaan mielellään ja ovat jopa pahoillaan siitä, jos tietoa tai käskyä ei
jostakin syystä ole heille tullut.
Isä Leo jopa kärjistää sotilaspappien merkitystä sanoessaan, että
vaikka mukana ei olisi yhtään ortodoksia, niin nyt tieto ortodoksisesta
kirkollisesta työstä saavuttaa automaattisesti myös tulevat luterilaisen
kirkon papit.
– Sen vuoksi tämä on myös melkoista tiedon levittämistä. Ja missään muualla ei meillä tällaista mahdollisuutta ole!

Onni ja kummi pyhiin
Onni Vähämäen ensi matka luostareihin ortodoksina

■ Valmiina lähtöön.

T

unnelmaa huokuva valamolainen
teepöytä, Lintulan luostarin kynttilätehdas sekä Valamon luostarin
kirkossa toimitettu panihida olivat porilaisen 13-vuotiaan Onni Vähämäen suosikit huhtikuun lopun pyhiinvaellusmatkalla. Onni sai kokea sykähdyttävän hetken ennen kotiinlähtöä, kun hän sai hyvästiksi siunauksen piispa Arsenilta.
Viime syksynä ortodoksiseen kirkkoon liittynyt Onni on äitinsä Pian kanssa vieraillut Valamossa lähes kymmenen
kertaa. Tällä kertaa hänen matkaturvanaan oli äidin lisäksi myös kummisetä,
filosofiaa Turun yliopistossa opiskeleva
24-vuotias Jyri Luonila.

■■ Kari M. Räntilä
■ Onnin muovaama ja värittämä puinen puukko
ihastutti kummisetä Jyriä.
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■ Lintulan kynttilätehdasta esitteli nunna Kristoduli.

Matkalla Jyri tuumaili kummiuden
olevan hengellistä vanhemmuutta. Kummi vastaa vanhempien ja rippi-isän ohella kummilapsen hengellisestä kasvatuksesta.
– Olin hyvin otettu, kun minua pyydettiin kummiksi. Miten minä nuorena
ihmisenä osaan olla kummi? Tehtävä ei
ole mitenkään luonteva, mutta ajattelen
kummiutta usein, että siitä tulisi luontevampaa.
Jyrillä oli jo entuudestaan yksi kummipoika Eetu. Eetu ja Onni liitettiin
nuorina mirhavoitelun kautta ortodoksiseen kirkkoon. Kummisetä on havainnut, että molemmat ovat rauhallisia ja
ajattelevia poikia.
– Pyrin ohjaamaan kummipoikia
hienovaraisesti esimerkiksi käyttäytymiseen kirkossa, kertoi kummisetä Jyri. –
Kummin ei tarvitse koko ajan seistä vierellä ja ohjailla, vaan pikemminkin tarkkailla etäältä palveluksen aikana, mutta
kuitenkin hän on henkisesti lähellä. On
asetuttava kummipojan paikalle ja mietittävä, miten hän asiat näkee ja kokee.
Ei ole tarpeen tuputtaa mitään. Nimi- ja
syntymäpäivinä ja myös suurten juhlien
aikaan on sopivaa muistaa kummipoikaa
ANALOGI 2/2013

vaellusmatkalla

■ Onni tykkää myös ratsastaa Valamossa.

■ Lähtöpäivän huipentumana oli piispa
Arsenin siunaus.

■ Panihida on yleensä
ollut Valamon hautausmaalla. Nyt tilaisuus
pidettiin Sergius Collianderin toimittamana
kirkossa. Onnin hurmasi
erilainen tunnelma.
Onnin vierellä äiti Pia.

ortodoksihenkisellä pienellä lahjalla tai
kortilla. Tervehdys viestii välittämisestä
ja kirkon läheisyydestä.
– Pääsiäisyönä pyysin Onnia tiskausavuksi keittiöön. Näin kun teimme yhdessä hommia yhteisön hyväksi, ei tarvittu sanoja ja opetusta.
Jyrin kummipoika Onni ei koko bussimatkan aikana näpelöinyt kännykkäänsä, kuten ikäisensä muut nuoret.
ANALOGI 2/2013

Hän oli aiemmin jonkin aikaa facebookissa, mutta kyllästyi ja lopetti puuhan.
Hänellä oli bussissa piirustuslehtiö, johon syntyi menomatkan aikana lohikäärme. Porin lyseon yläkoululainen
Onni mielii askarrella erityisesti puu- ja
metallitöiden parissa. Kun piispa Arseni
kuuli Onnin harrastavan piirtämistä,
hän kehotti: ”Ryhdy Onni ikonimaalariksi ja opiskele teologiaa!”

Kortteja kummeille
Bussimatkalla Onnin äiti, Pia Vähämäki
kertoi, että hän juttelee kummiudesta
oppilaittensa kanssa aika usein. Hän toimii uskonnonopettajana ortodoksisille
koululaisille Porin seudulla. Pialla on 30
oppilasta, joista noin kolmannes on
maahanmuuttajien lapsia.
– Oppilaani ovat kirjoittaneet kirjeen tai esimerkiksi pääsiäiskortin omalle kummilleen. Joskus ilmenee, että jotkut maahanmuuttajien lapsista eivät tiedä, kuka on heidän kumminsa, joka on
jäänyt entiselle kotiseudulle rajan taakse.
– Minusta on ollut upeaa huomata,
miten syvään juurtunutta ortodoksinen
usko on erityisesti venäläisissä ja romanialaisissa oppilaissani. Se on todella
kuin äidinmaidossa lapseen sisäistynyt.
Suomalaisissa lapsissa ortodoksinen uskonto ei ole niin keskeisellä sijalla.

■■ Teksti ja kuvat: Simo Ojanen
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Kirjoitus- ja haastattelukutsu:

Ortodoksinaiset ja Neitsyt Maria
Teen tutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ortodoksinaisten suhteesta Neitsyt Mariaan Suomessa.
Tutkimukseni on osa johtamaani Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja
sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa. Hankkeessa tutkitaan elettyä uskoa eräissä Suomen uskonnollisissa vähemmistöissä.
Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää monipuolisesti erityisesti uskonnollisten naisten identiteettiä siten kuin he itse
sen kokevat ja ymmärtävät.
Etsin eri-ikäisiä eri puolella Suomea asuvia ortodoksinaisia, jotka haluaisivat kertoa suhteestaan Jumalansynnyttäjään. Mitä Neitsyt Maria sinulle merkitsee? Onko suhteesi
Häneen muuttunut elämäsi aikana? Jos kyllä, miksi? Onko
elämässäsi ollut vaiheita tai kokemuksia, jolloin suhteesi
Mariaan on ollut erityisen tärkeä? Onko sukupuolella merkitystä suhteessasi Mariaan? Millaisia mariankunnioitukseen liittyviä käytäntöjä sinulla on? Liittyykö Neitsyt Maria
mielestäsi naisen asemaan ortodoksisessa kirkossa?
Nämä ovat joitakin kysymyksiä, joista olen kiinnostunut.
Pyydän sinua joko kirjoittamaan aiheesta tai ilmoittautumaan haastateltavakseni. Jos haluat sekä kirjoittaa että tulla
haastatelluksi, sekin on mahdollista.
Jos kirjoitat, voit tehdä sen täysin vapaamuotoisesti, omin
sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä se sähköpostilla. Voit myös kirjoittaa käsin,
jolloin voit lähettää sen kirjeenä. Liitä kirjoitukseesi nimesi,
osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi ja ammattisi ja lähetä se
minulle 30.9.2013 mennessä. Kerro myös oletko ortodoksi
lapsesta asti vai oletko kääntynyt. Halutessasi voit lähettää
kirjoituksesi nimimerkillä, mutta silloinkin laita tiedot iästä,
ammatista ja paikkakunnasta. Tekstin pituudella ei ole alarajaa. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan
esimerkkiotteita. Niistä muutetaan henkilönimet ja muut
tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tutkimushankkeen
päätyttyä kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tässä yhteydessä kirjoittajien nimi- ja
osoitetiedot hävitetään. Aineistoa tullaan käyttämään vain
tutkimustarkoituksessa, ja käyttäjiltä edellytetään kirjallinen
käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa.
Voin tehdä haastattelusi missä päin Suomea tahansa
toukokuusta 2013 alkaen. Jos haluat tulla haastatelluksi,
lähetä sähköpostia tai soita. Toivon yhteydenottoja myös
kolttasaamelaisilta ortodoksinaisilta. Voin tehdä haastatteluja
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!
Elina Vuola
akatemiaprofessori
Teologinen tiedekunta, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: elina.vuola@helsinki.fi, puh.: 050-3111972
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MuM, TM Jaakko
Olkinuora
on bysanttilaisen
musiikin opettaja.

Kansanlaulut
julistavat kirkon sanomaa

O

rtodoksisen kirkon rikkaan liturgisen musiikin perinteen
rinnalla on kautta aikojen kukoistanut myös erilaisten kansanomaisten laulujen käyttö kirkkovuoden eri tilanteissa.
Suomessa ovat tunnetuiksi tulleet jo koljadat, slaavilaiset joululaulut,
sekä kallandat, kreikkalaiset laulut eri kirkkovuoden juhlina: omia
veisuja on muun muassa joululle, uudellevuodelle, loppiaiselle, Lasaruksen lauantaille ja suurelle perjantaille. Georgiassa vastaavaa perinnettä edustavat chonat pääsiäiskaudella ja alilot joulunpyhinä. Usein
näihin lauluihin on liittynyt kodista kotiin kiertäminen ja samalla Jumalan siunauksen toivottaminen.
Eri puolilla ortodoksista maailmaa ovat kukoistaneet myös pyhistä kertoneet kansanlaulut. Näiden lisäksi on olemassa paljon myös
yleisesti kristilliseen elämään liittyviä lauluja. Erityisen kuuluisiksi
Suomessa ovat tulleet pyhän Nektarios Eginalaisen kirjoittama ja
Athosvuoren Simonopetran luostarin munkkien säveltämä veisu
“Agni Parthene”, “Puhdas Neitsyt,Valtiatar” sekä venäläisempää kirkkomusiikkitraditiota edustava “Oi Valtiatar, kaikkein korkein”. Näitä on
myös kuultu laulettavan jumalanpalveluksissa.
Tällaisten ns. paraliturgisten laulujen – toisin sanoen kirkkomusiikkia muistuttavien veisujen, joiden teksti ei kuitenkaan ole ortodoksisen kirkon käyttämistä liturgisista teksteistä – laulaminen ei kuitenkaan ole suotavaa jumalanpalveluksen aikana. Jos niitä halutaan
kirkossa laulaa, on sopiva hetki esimerkiksi palveluksen päätyttyä. Hengelliset kansanlaulut ovatkin omiaan kirkkorakennuksen ulkopuolella:
ne kuuluvat yhteisiin kokoontumisiin, perheen ja seurakunnan yhteisiin
juhliin, kerho- ja opetustuokioihin sekä kirkkokuorojen konsertteihin.
Suomessa vastaava musiikkikulttuuri on ollut hyvin marginaalista. Kansanomaiset joululaulut ovat nykyään vähemmistössä, ja ne
ovat kasvaneet lähinnä luterilaisista lähtökohdista. 1900-luvulla Vaeltajan laulut -kokoelma syntyi täyttämään tätä tarvetta, mutta se ei
sisältänyt juurikaan kansanlauluja vaan sävellettyä musiikkia. Elävänä
traditiona meillä säilynyt virpomisperinne on vain runonlausuntaa
eikä sisällä perinteisiä lauluja. Kirkon globalisaation seurauksena musiikilliset vaikutteet siirtyvät yhä helpommin kirkosta toiseen, ja ulkomaisetkin kansanlaulut kasvattavat suosiotaan myös kotimaassamme.
Tänä vuonna ortodoksisia, hengellisiä kansanlauluja on laulettu esimerkiksi Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunnan kevätpäivillä Valamon luostarissa.

Joensuussa ortodoksisen kirkkomusiikin konferenssi

Muistutan tässä yhteydessä myös jälleen kerran Analogin lukijoita Joensuussa 3.–9.6. järjestettävästä kansainvälisestä ortodoksisen kirkkomusiikin konferenssista. Mukana on taas puhujia ja osallistujia ympäri maailmaa. Erityisesti konferenssin luennot sopivat
kanttoreille ja muille kirkkomusiikkiin hieman syvemmin perehtyneille. Itselleni aiemmissa konferensseissa syntyneet kontaktit ovat
olleet korvaamattoman arvokkaita niin omassa tutkimustyössäni
kuin käytännön musisoinnissakin. Tapaamieni tutkijoiden ja laulajien
kautta olen päässyt perehtymään myös suureen määrään hengellisiä
kansanlauluja ja paraliturgista musiikkia.
■■ Jaakko Olkinuora
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Analogin teologinen kesälukemisto

J

Jumala

ohanneksen evankeliumissa (1:18)
on kirjoitettu: ”Jumalaa ei kukaan
ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika,
joka itse on Jumala ja joka aina on Isän
vierellä, on opettanut meidät tuntemaan
hänet.” Tämä on kaikille kristityille yhteinen lähtökohta. Jumala on ”jotakin aivan
muuta”, hän on näkymätön, käsittämätön, täydellisesti kaiken yläpuolella, kaikkien sanojen tuolla puolen, kaiken ymmärryksen yläpuolella. Toisaalta Jumala
on kuitenkin ainutlaatuisen lähellä meitä,
ja hän täyttää kaiken. Hän on läsnä persoonallisesti ja ilmaisee itsensä meille
persoonana. Meidän ja kaiken yläpuolella
olevan Jumalan välillä vallitsee rakkaussuhde. Tämä todellistuu erityisellä tavalla
Kristuksen ihmiseksi tulemisessa, elämässä, kuolemassa ja kuolleista ylösnousemisessa.
Ortodoksinen teologia on suuressa
määrin symbolista. Symbolit yksinänsä
eivät kuitenkaan riitä kuvaamaan Jumalan tuonpuoleisuutta ja erilaisuutta kaikkeen luotuun nähden. Kun haluamme
puhua mysterium tremendumista eli pelottavasta salaisuudesta, tarvitsemme sekä kieltäviä että vahvistavia toteamuksia,
joilla ilmaisemme pikemminkin sen, mitä
Jumala ei ole, kuin sen, mitä hän on. Tätä
kieltämisen tietä nimitetään apofaattiseksi teologiaksi. Mikään, mitä sanomme
Jumalasta, olipa se miten oikein tahansa,
ei riitä kuvaamaan elävää totuutta. Jos
sanomme, että hän on olemassa, meidän
on täsmennettävä sitä välittömästi lisäämällä, että hän ei ole olemassa vain yhtenä asiana muiden joukossa, vaan että hänen tapauksessaan sanalla ”olla olemassa” on ainutlaatuinen merkitys.

Teologian lähde
Ortodoksinen kirkko kuvailee elävästi
teologian lahjan tulemista ylhäältä: teologiaa opetetaan ylhäältä käsin ja pyhät
tarttuvat siihen. Tästä on ensimmäisenä
esimerkkinä Johanneksen evankeliumi.
Kirkon opin selitysperinne pitää teologian syntyhetkenä sitä ehtoollisen asettaANALOGI 2/2013

misen kohtaa, jossa pyhä Johannes laski
päänsä Kristuksen rinnalle. Tästä tapahtumasta teologian lahja syntyy ja ammentaa voimansa. Kyse on elämää antavasta
lähteestä ja virrasta.
Ortodoksisen näkemyksen mukaan
koko teologian harjoittamisen idea ilmenee kirkkoisien kirjoitusten tutkimisesta.
Tradition jatkuvuus on antanut kautta
vuosisatojen kirkolle sen omantunnon.
Pääpaino on traditiossa ja henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvassa jatkuvuudessa, kaikkein pyhimmän Hengen
johdatuksessa. Tämä käsitys tietysti edellyttää kirkolle dynaamista ja karismaattista luonnetta. Jumalan Hengen innoittamana kirkko elävänä ruumiina ei koskaan jää staattiseksi vakioksi tai pelkäksi
rakenteelliseksi instituutioksi. Tämän vakaumuksen johdosta ortodoksinen kirkko
piirtää rohkeasti näkyviin ja pitää tietoisuudessaan teologian elävän jatkuvuuden
apostoleista 300-luvun kappadokialaisisiin saakka. Heitä ovat Maksimos Tunnustaja (580–662), Simeon UusiTeologi (949–1022) ja Gregorios Palamasn (1296–1359).

Apofaattinen teologia
Teologian olemus on hiljaisuudessa, sillä
Jumalan edessä ihminen viimekädessä
voi vain vaieta. Tämän vuoksi pyhän Johannes Teologin ikoni kuvaa hänet sormet suljettujen huulten edessä todistamassa hiljaisuuden kätkemästä merkityksestä ja salaisuudesta. Apofaattinen
ei-tietämisen tie ei lopulta johda meitä
tyhjyyteen vaan täyteyteen. ”Kieltämisemme” ovat todellisuudessa ylitoteamuksia. Apofaattinen lähestymistapa
auttaa meitä saavuttamaan sen, mikä on
kaikkien positiivisten ja negatiivisten toteamusten tuolla puolen, kaiken kielen
ja kaiken ajatuksen tuolla puolen. Se auttaa meitä saavuttamaan välittömän kokemuksen elävästä Jumalasta.
Apofaattisen lähestymistavan kautta
ortodoksinen teologia ilmaisee Jumalan
absoluuttisen ylivaltiuden ja korostaa

Kari M. RÄntilÄ

Tunnettu ja tuntematon

Lyhennelmä arkkimandriitta Andreas Larikan
esitelmästä Suomen evankelis-luterilaisen ja
ortodoksisen kirkon teologisissa neuvotteluissa Järvenpäässä 22.11.2012.

samalla hänen välitöntä läsnäoloaan
kaikkialla ja joka hetki. Jumala on samaan aikaan sekä meissä että meidän
ympärillämme; sekä meidän yläpuolellamme että meidän sisimmässämme. Ihmisjärjen nousua kohti Jumalaa voidaan
kuvailla luovana poissulkemisen prosessina, joka muistuttaa sielun katharsista
(puhdistumista) ja hävittää kaikki epäjumalankuvien palvonnan piirteet. Jumalan saavuttamattomuus ei johdu yksin
ihmisen langenneesta luonnosta vaan
ennen kaikkea luodun ja Luojan välisestä ontologisesta eli olemisen perusteita
koskevasta kuilusta. Tämä kuilu saa teologian opiskelijat pysymään nöyrinä, sillä se paljastaa inhimillisen järjen rajat.

Uuspatristista synteesiä
Niin sanottu uuspatristinen synteesi nousi 1900-luvulla ortodoksisessa teologiassa
monella taholla keskeiseen asemaan. Isä
Georges Florovskin (1903–1979) mukaan ortodoksinen teologinen järjestelmä
ei voi rakentua pelkästään akateemiselle
oppineisuudelle ja filosofiselle mietiskelylle. Hän löysi kreikkalaisia isiä tutkiessaan vapauden periaatteen, ei pelkästään
historiassa ja kosmologiassa, vaan kaikissa pyrkimyksissä ymmärtää ja tulkita todellisuutta ja totuutta.
Florovskille kristinusko merkitsi ajattelun vallankumousta, ihmisen arvojen ja
käsitysten radikaalia muutosta ja uutta
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Analogin teologinen kesälukemisto
suuntautumista historiaan. Kristinusko
on eskatologinen (ajan loppua ja täyttymystä koskeva) ja sen vuoksi olennaisesti
historiallinen uskonto. Hän arvosteli saksalaista protestanttista teologia Karl
Barthia (1886–1968) kirkon historiallisen ja jopa inhimillisen luonteen kieltämisestä. Hänen mukaansa Barthin näkemykset liittyivät laajemmin protestanttisen reformaation kirkkonäkemyksessä
tapahtuneeseen murtumiseen ja sokeuteen historiaa kohtaan.
Florovskin mukaan hengellisen elämän kehittyminen kasvaa tullessamme
osallisiksi Jumalan vapaudesta. Bysantin
ajan teologia keskittyi väittelyissään kristologiaan, ja sen mukaisesti kehittyi näkemys Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Sen luovan synteesin kehitti Maksimos
Tunnustaja, jonka mukaan ihminen luotiin niin, että Jumala saattoi syntyä ihmiseksi.
Inhimillinen vapaus tuhoaa itsensä
hylätessään Jumalan. Ihminen lakkaa
erillään Jumalasta olemasta alkuperäisesti ja todellisesti inhimillinen. Florovskin mukaan kristinusko on liturginen uskonto. Kirkko on ennen muuta jumalanpalvelusta toimittava yhteisö.
Florovskin esittämän kokoavan tulkinnan mukaan me emme opi tuntemaan
Jumalaa käsitteellisten lakien tai periaatteiden dialektisen metodin kautta. Jumalan tunteminen toteutuu kirkon karismaattisessa kokemuksessa. Kokemus
suodaan niille, joilla on puhdas mieli ja
sydän. Heidän ruumiinsa ja sielunsa kirkastuu Jumalan luomattomasta valosta.

Palamaksen ja Barlaamin kiista
Kysymykseen Jumalan olemuksen tuntemisesta ja tuntemattomuudesta, Jumalan
tuonpuoleisuuden ja tämänpuoleisuuden
eli transsendenssin ja immanenssin välisen suhteen oikeasta määrittelystä tuo
varsin keskeisen lisänsä keskustelu siitä,
miten niin sanotut palamismi ja uuspalamismi ovat suhteessa edellä mainittujen
kappadokialaisten isien teologiaan.
1300-luvun tunnettu Palamas–Barlaam-kiista on hyödyllinen kysymyksen
avaamiselle. Tosiasia on, että Palamasta
pidetään idän kirkossa auktoriteettina.
Ovathan hänen reliikkinsä kunnioitettavissamme Tessalonikan katedraalissa, ja
suuressa paastossa ortodoksit kaikkialla
viettävät Palamakselle omistettua sun-
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nuntaita. Mutta lännessä Palamaksen
teologista ajattelua on pidetty usein hyvinkin epäilyttävänä.
Niin Palamas kuin Barlaamkin puhuivat Jumalan tuntemisesta luostariperinteen suoman kontemplatiivisen ”näkemisen” puitteissa. Kysymys ei liene tiedosta, joka koskee Jumalan olemassaoloa
tai tekoja. Barlaamkin oli sitä mieltä, että
pelastus ankkuroituu Kristuksen ilmestymiseen. Riita koski sitä, mitä on välitön
yhteys Jumalaan.

Luonnollisen tiedon
ja teologian asema
Italialainen teologia ja piispa Barlaam (n.
1290–1348) edustivat näkemystä, jossa
luonnollinen teologia oli tärkein tie Jumalan tuntemiseen. Samalla hän hyväksyi sen, että tämä tieto on ihmisen rajoittuneisuudesta johtuen epätäydellistä.
Näin ollen antiikin filosofit voivat edelleen toimia tiennäyttäjinä Jumalan mystiselle tuntemiselle. Barlaamille pelastushistorian kululla, joka sisältää niin lankeemuksen syntiin kuin myös uudelleen
luomisen Kristuksessa, ei ollut ratkaisevaa vaikutusta kysymykseen ihmisen
mahdollisuuksista tuntea Jumala.
Luonnollinen teologia tarkoittaa siis,
että Jumalaa voidaan tuntea epäsuorasti
hänen luomakuntaansa tarkastelemalla,
joko havainnoimalla luomakunnan ja
Luojan välisiä yhtymäkohtia tai viitteitä
yhteydestä niiden välillä, tai vaihtoehtoisesti etenemällä toteamukseen, että Jumala ei ole samaa kuin ne.
Palamaskin hyväksyi luonnollisen
teologian aseman, mutta piti sen merkitystä rajallisena. Apofaattinen Jumalan
lähestyminen luotua tarkastelemalla rajoittuu hänen mukaansa vertailuihin ja
älylliseen pohtimiseen Jumalasta. Se
merkitsee Jumalan irrottamista ihmismielen harhakuvista Jumalasta, mikä on
tietysti oikein, mutta tällä tavalla ei päästä todelliseen Jumalan tuntemiseen, Jumalan näkemiseen. Apofaattinen vaihe
Palamaksen mielestä vain edeltää Jumalan näkemistä ja todellista tuntemista,
mutta ei siis itse ole sitä. Yhdistyminen
Jumalaan tapahtuu hänen armostaan.

Inkarnaatio ja Jumalan tunteminen
Palamas reagoi Barlaamin tapaan esittää
epäsuora tunteminen ainoana mahdollisena Jumalan tuntemisen tapana samalla,

kun tämä kielsi yliluonnollisen tiedon
mahdollisuuden. Jos näin olisi, kristinusko ei olisi tuonut mitään uutta ihmisen kyvylle tuntea Jumalaa. Barlaamin näkemys
käytännössä kieltää inkarnaation todellisuuden. Palamas ajatteli sen sijaan, että
juuri sen ansiosta ei voida enää sanoa, että
Jumala olisi tietomme ulottumattomissa.
Isä John Meyendorffin (1926–1992)
mukaan Palamas on tietoisesti korostanut inkarnaation eli Jumalan Pojan ihmiseksi tulemisen merkitystä ihmisen kyvylle tuntea Jumala. Inkarnaation tuomaan uuteen todellisuuteen ihminen astuu kirkon sakramenttien kautta, joissa
syntiinlankeemuksessa kuollut ja Jumalan tuntemisesta erkaantunut sielu palautetaan jumalayhteyteen. Aadamin turmelus välittyy ihmiselle luonnollisen sikiämisen kautta, mutta neitseestä syntynyt
Kristus edustaa uutta ”ihmislajia”, jonka
osaksi ihminen tulee kasteessa. Kaste on
eräs Palamaksen opetuspuheiden suosikkiaiheista. Kasteessa ihminen tulee omakohtaisesti osalliseksi Kristuksessa jumalalliseksi tulleesta ihmisluonnosta. Eukaristia on myös tässä ratkaisevan tärkeä.
Sama sakramentaalinen realismi on
pohjana Palamaksen näkemykselle hesykasmista. Kun Kristus on ottanut sijansa
ihmisessä mysteerioiden seurauksena,
ihmisellä on edellytykset nähdä Taborinvuoren valoa (ks. Matt 17), jota Origenes
(n. 185–254) ja Gregorios Nyssalainen (n.
335–394) pitivät pyhittävänä armona.
Valo on Kristuksen valoa. Samaten armo
on itse jumalallista elämää eikä mitään
luotua, ei siis luotua armoa. Taborin valo
on identtinen tulevan Jumalan valtakunnan valon kanssa, mikä on merkkinä inkarnaation seurauksena muuttuneista
ihmisen edellytyksistä tuntea Jumalaa.
Sekä Barlaam että Palamas tunnustivat siis luonnollisen teologian pätevyyden. Mutta Palamas korosti, että sen tuottama, kaikille ihmisille tavoitettavissa
oleva tieto Jumalasta ei ole tarpeellinen
pelastukselle. Mystinen, pelastava Jumalan tunteminen sen sijaan annetaan armosta. Vastaavasti Palamaksen kielenkäytössä ”teologia” on tietoa Jumalasta,
”theoria” sen sijaan Jumalan suoraa tuntemista, kohtaamista ja kokemista.
Palamas korosti Jumalan tuntemisen
yliluonnollisuutta. Hänestä sopivin termi
ilmiölle on Raamatun käyttämä ”usko”.
Todellista tietoa Jumalasta ei saavuteta
ANALOGI 2/2013

ihmisen mielen tai ymmärryksen kautta,
sillä ne kuten ruumiskin ovat luotuja,
vaan Hengen herättämän ihmishengen
kautta. Jumalan Henki muuttaa ihmisen
sekä mielen (nous) että ruumiin theoriatilaksi, minkä takia Jumalan valon näkeminen tuli apostoleille mahdolliseksi.
Henki loi heidän aistilliset silmänsä (hetkeksi) uudelleen, ja he näkivät Hengessä
Valon.
Kun ihminen tulee tuntemaan Jumalaa edellä kuvatulla tavalla, hän osallistuu
Jumalan itsensä elämään. Näin ollen tämä elämä voi välittyä tällaisen ihmisen
kautta, hänen eläessään ja esimerkiksi hänen maallisten jäännöstensä kautta.

Jumala tuntematon olemuksessaan,
tunnettu elämänsä lahjoissa
Palamaksen edustama realismi, joka liittyy kykyyn nähdä ja kokea itse Jumalaa,
johtaa vääjäämättä lisäkysymykseen siitä,
onko Jumalan tuntemattomuus edelleen
tosiasia vai onko Jumala nyt uudella tavalla tunnettavissa? Myös Joh. 1:18 jättää
kysymyksen auki; alkuteksti ei ole yhtä
selkeä kuin suomennos: Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika,
joka itse on Jumala ja joka aina on Isän
vierellä, on opettanut meidät tuntemaan
hänet (kreikaksi ekeinos eksêgêsato: ”on
selittänyt”, ”antanut tiedon”). Pysyykö Isä
Jumala tuntemattomana, vaikka Poika on
”selittänyt” hänet?
Palamas kehitteli Barlaamin väitteitä
vastaan perinteistä erotusta Jumalan olemuksen (ousia) ja hänen vaikutustensa tai
toimintansa (energeiai) välillä. Palamas
selitti, että Jumala on tunnettavissa vain
siten, että hän itse haluaa lähestyä ihmistä. Tällainen lähestyminen on esimerkki
siitä, mitä Jumalan energeia tarkoittaa
käytännössä: se on ”tapahtuma”, jossa Jumala laskeutuu meitä lähelle. Maininta
Pojasta kohdassa Joh. 1:18 kertoo tästä.
Ihmisen kokemus Jumalan ”lähestymisestä” on ainoa tie tuntea Jumalaa. Jumala tunnetaan hänen toiminnassaan meidän hyväksemme, hänen energioissaan.
Myös Kristuksessa Jumala pysyy tuntemattomana ja tunnettuna. Tulevassa
ajassakin ero luodun ja Luomattoman välillä pysyy. Metropoliitta Kallistos Waren
mukaan on tehtävä ero Hengen hypostaasin ja hänen antamiensa armolahjojensa
eli energioiden välillä. Toisin sanoen, jos
kerran tunnustetaan, että ihminen KrisANALOGI 2/2013

tuksessa voi kokea Jumalaa todellisesti,
siitä juontava kysymys pakottaa meidät
tekemään jonkinlaisen eron Jumalan olemuksen ja toiminnan välillä. Myös Kristuksessa ja Hengessä Jumala koetaan toimintana (energioina). Palamaksen teologian hyväksynyt kirkolliskokous vuonna
1351 esitti kehittäneensä kuudennen ekumeenisen kirkolliskokouksen päätöstä,
käytännössä Maksimos Tunnustajan teologiaa, Kristuksen kahdesta tahdosta: ei
ole luontoa ilman energiaa.

Vaikeita kysymyksiä
Skolastisilla isillä näyttäisi olleen
1500–1600-luvuilla vaikeuksia juuri tämän piirteen kanssa, varsinkin idän isien
suhteen: Jumala pysyy tuntemattomana
myös tulevassa ajassa. Skolastikot yrittivät pelastaa kreikkalaisten isien oikeaoppisuuden siten, että he sovelsivat vanhaa
skolastista erotusta ”tiedon” ja ”ymmärryksen” välillä. Toisin sanoen Jumalan
ousia’a voidaan nähdä ja tuntea, mutta ei
koskaan ymmärtää. Toisin sanoen, ongelma ei alkanut Palamaksesta suhteessa
lännen teologiaan, vaan kuten Vladimir
Lossky (1903–1958) on osoittanut, lännen skolastikoilla oli sama ongelma myös
aikaisempien kreikkalaisten isien kanssa.
Keskeistä palamismissa oli myös
idän kolminaisuusteologian lähtökohta,
joka siis on hypostaasit, eikä Jumalan
olemus. Olemus tarkoittaa vääjäämättä
olemista, mutta oleminen ei välttämättä
olemusta. Jumala ei sanonut ”minä olen
olemus” (ousia) vaan ”minä olen se joka
on” (ho ôn). ”Hän-joka-on” ei juonnu
olemuksesta vaan olemus juontuu ”hänestä-joka-on”. Sen takia itse Jumala voi
ilmestyä ihmiselle todellisella tavalla
(olevana energioissaan) ilman, että hän
ilmaisisi olemuksensa.
Energiat eivät ole jotakin Jumalan ja
ihmisen välillä vaan itse Jumala toimivana, eivätkä osa Jumalasta vaan koko Jumala, muuten Jumala jakaantuisi osiksi
lähestyessään meitä. Lännessä monet
kokevat, että energiat ovat juuri jotakin
muuta, ei itse Jumalaa, ja että energeia–
ousia -jaottelu tarkoittaa, että aito Jumalan tuntemus on mahdottomuus. Palamas lähestyy Jumalaa kolmesta näkökulmasta: olemus, energia sekä hypostaasien muodostama Kolminaisuus. Olemus
edustaa Jumalan transsendenssisuutta,
Kolminaisuus Jumalan persoonallista

luontoa, energiat ovat ihmisten kohtaama Jumala.
On myös vaarana, että sovellamme
skolastista ”tarkkaa” logiikkaa palamistisiin ilmaisuihin kysymättä, ovatko nämä
keskenään sovellettavissa. Mitä sanomme
Jumalasta, on ristiriitaista, mutta siten,
että Jumala pysyy todellisena, oikeana.
Sanomamme perustuu ilmoitukseen, ekonomiaan. Esimerkkeinä käyvät myös Kolminaisuus, inkarnaatio ja ehtoollislahjat.
Niidenkin kohdalla kirkko on aina hylännyt loogisesti eheät selitykset ja pitäytynyt
(sinällään järkevissä) paradokseissa. Kokemus on aito, selkeä, mutta sanoinkuvaamaton, minkä takia on käytettävä analogioita ja kuvia.

Lopuksi
Tämän esitelmän kokoaminen lankesi
Kajaanin ortodoksisen Kristuksen kirkastumisen kirkon seurakunnan kirkkoherralle. Sallittaneen minun päättää esitykseni Kajaanin opettajaseminaarin lehtorin, pastori Dimitri Tarvasahon
(1915–1969) Aamun Koiton artikkelissaan esittämään eräänlaiseen kokonaisnäkemykseen, jonka hän esitti kyseisen
kirkon vihkimispäivänä 14.11.1959, jolloin tuli kuluneeksi 600 vuotta Gregorios
Palamaksen kuolemasta.
Tarvasaho toteaa, että jokainen mystikko on varma siitä, että hän on nähnyt
Jumalan, mutta yhtä varma hän on siitäkin, että Jumalan todellinen olemus siitä
huolimatta jää saavuttamattomaksi. Jumala on ja pysyy käsittämättömänä, saavuttamattomana ja mittaamattoman täydellisenä. Kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet johdonmukaisesta erittelystä,
on idän kirkon mystikkojen oppi pysynyt
vieraana ja ristiriitaisena.
Idän mystiikan tulkitsija taas ei ole
kiinnostunut erittelystä, vaan hän kuvaa
kokemansa, kokoaa yhteen kokemuksensa niitä erittelemättä. Idän ajattelija kertoo todellisuudesta sellaisena kuin hän
sen on elävästi kokenut. Elämän, varsinkin hengellisen elämän, rikkaus ja moninaisuus eivät voi alistua ankaran, rationaalisen logiikan kaavoihin. Avain on
Jumalan täydellisyydessä, joka jää aina
inhimillisen ymmärryksen ja käsityskyvyn yläpuolelle. Kaikille meille kuuluu
velvollisuus pysyä alati rukouksessa.

■■ Isä Andreas Larikka
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Isä Gaius Sahlbergin muistolle (1937–2013)

Hämeenlinnan seurakunnan
pappi, isä Gaius Sahlberg
siirtyi tuonilmaisiin lyhyen sairauden jälkeen lomamatkallaan
Kreetalla 1. toukokuuta.

O

dottamaton suruviesti tavoitti
seurakuntalaiset vapun jälkeisenä päivänä. Sairastelusta oli kantautunut tietoja, mutta tilanteen vakavuutta ei osattu aavistaa. Isä Gaius nukkui rauhallisesti kuolonuneen sairaalassa Haniassa keuhkotulehduksen seurauksena myöhään vappupäivänä.
Panihidat toimitettiin Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä lukuisten
seurakuntalaisten ja ystävien kokoontuessa rukoilemaan ja muistelemaan uutteraa ja tunnollista pappiaan isä Gaiusta.
Kai Sahlberg syntyi Kalajoella 1937
ja sai varhaiset vaikutteensa papin työstä
Kalajoen pappilassa kirkkoherra Vilho
Kiviojan poikien leikkikaverina. Opettajana, kansanedustajana ja laajan pitäjän ainoana pappina 24 vuotta palvellut
Kivioja tunnettiin pohjalaisen toimeliaisuuden perikuvana.
Isä Gaius on kertonut, ettei vielä ylioppilasvuotenaan 1955 tiennyt mitään
ortodoksisuudesta, koska siitä ei juuri
puhuttu eikä sitä koulussa opetettu. Kir-

kolliset vaikutteet olivat 40. ikävuoteen
saakka pääosin luterilaisia.
Gaius teki varsinaisen elämäntyönsä
peruskoulun erityisopettajana Hausjärvellä, lähellä Riihimäkeä. Voimakas uskonnollinen etsintä alkoi kehitysvammatyössä ja johti lopulta 1980-luvun alussa
Valamoon, jossa hän vaimonsa Marian
kanssa vietti tuolloin lähes kaikki juhlapyhät ja loma-ajat.

Kirkkoon Valamon kautta
Käsistään taitavana miehenä Gaius aloitti Valamossa myytävien ikonien kehystämisen, jota työtä hän teki Marian avustuksella 15 vuotta. Harva tietää, että hän
on kehystänyt myös presidenttien viralliset valokuvat maamme koulujen ja virastojen seinille Koiviston ja Ahtisaaren
aikana.
Kirkkoon liittäminen tapahtui 1986
Valamossa, Karjalan valistajien juhlassa,
ja pian kävi selväksi, että kyse oli paljon
isommasta ratkaisusta. Kiinnostus ortodoksisuuden opiskelua ja kirkollista palvelutehtävää kohtaan virisi Järvenpään
kirkossa, jossa isä Viktor Porokara
”käski” hänet alttariin ponomarin oppiin.
Gaius aloitti ortodoksisen teologian
opinnot 1988 eli samana vuonna, kun
yliopistollinen koulutus Joensuussa

käynnistyi. Etäopiskelu ja opettajan työ
sekä monet harrastukset sopivat huonosti yhteen, joten opiskelu jäi perusopintovaiheeseen. Metropoliitta Tiihon vihki hänet ensin lukijaksi ja ipodiakoniksi Hyvinkäällä, jossa isä Markus Aroma palveli toisena pappina,
sekä arkkipiispa Johanneksen siunauksella diakoniksi 1991 ja lopulta papiksi 1995.
Isä Gaius oli perustamassa 1987 Riihimäen Ortodoksiapiiriä, josta tuli hänelle pitkäaikainen toimintafoorumi
ekumenian saralla. Moni harrastus sai
väistyä papillisen kutsumuksen tieltä,
mutta rakkaus klassiseen musiikkiin säilyi. Oopperajuhliinkin liittyi aina liturgian toimittaminen Savonlinnan kirkossa.
Papillinen palvelukenttä ulottui Hämeenlinnasta Tampereelle ja Valamosta
Bredaredin luostariyhteisöön Ruotsiin
saakka. Kreetan Kalivesista tuli viime
vuosina yhä tärkeämpi latautumispaikka.

Rakkaus palveluksia kohtaan
Isä Gaius rakasti jumalanpalvelusten
toimittamista. Hänen sydäntään lähellä
olivat kaikenikäiset, mutta erityisesti
lapset ja nuoret. Lasten pääsiäisen liturgian sekä kasteen toimittaminen olivat
Gaiukselle kunniatehtäviä, ja hän muisKari M. Räntilä

■ VIIMEINEN SUITSUTUS. Viimeisen hautauspalveluksensa isä Gaius toimitti isä Markuksen apuna kirkkaan viikon lauantaina 6.4. juuri ennen viimeiseksi jäänyttä Kreetan matkaa.
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■ Isä Gaius toimitti uskollisesti ja mielellään kouluiss
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tutti aina, kuinka tärkeää on tuoda lapsia
kirkkoon.
Viime vuosina isä Gaius keskitti voimiaan Forssan toimintakeskuksen palveluksiin, ehtoollisen viemiseen vanhuksille ja sairaille sekä vankilatyöhön, jossa
hän koki tuovansa Kristusta sinne, missä
sitä inhimillisesti katsoen eniten tarvitaan. Tälle työlleen hän myös hartaimmin toivoi jatkajaa. Opetus- ja muistopuheet Gaius valmisteli aina huolellisesti
aiheeseen ja ihmiseen perehtyen.
Viimeisen
hautauspalveluksensa
Gaius toimitti isä Markuksen apuna
kirkkaan viikon lauantaina juuri ennen
viimeiseksi jäänyttä Kreetan matkaa.
Pääsiäisen hautaustoimitusta sävyttää
riemullinen ylösnousemustropari ”Kristus nousi kuolleista”, ja siitä on tullut hänelle nyt elävää todellisuutta.
Isä Gaius haudattiin 17.5. Hämeenlinnassa, ja häntä jäivät kaipaamaan
puoliso Marian ja perheen sekä sukulaisten ja ystävien lisäksi Hämeenlinnan
seurakuntalaiset sekä lukuisa joukko ortodokseja ja kristittyjä eri puolilla Suomea.
Ikuinen muisto isä Gaiukselle, ahkeralle kirkon palvelijalle!

Järjestöt tekevät
kirkon työtä ajan hengessä

S

uomen ortodoksisen kirkon järjestökenttä on laaja. Kirkon piirissä toimii kolmisenkymmentä erilaista ja erikokoista järjestöä ja yhdistystä.
Historiallisesta perspektiivistä katsottuna järjestöillä on ollut suuri
merkitys ortodoksien keskinäisen yhteyden luojana. Erityisesti tämä korostui sotien jälkeisenä aikana.
Tänä päivänä järjestöjen kautta halutaan kenties ennen muuta hakea
itselle läheisiä toimintamuotoja, mikä selittää lukuisien pienien järjestöjen ja
ystäväyhdistysten synnyn. Tämä on nähtävä myönteisenä ilmiönä, sillä moni
löytää tiensä kirkon yhteyteen rakkaan harrastuksen tai toimintapiirin välityksellä.
Järjestöillä on ortodoksista identiteettiä vahvistava merkitys. Järjestöillä
on myös mahdollisuus nostaa esille eettisiä ja globaaleja kysymyksiä sekä
käydä arvokeskustelua. Yhdessä kirkon kanssa järjestöt toteuttavat kirkon
missiota, jonka tehtävänä on ”julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kantaa vastuuta koko luomakunnasta.”

Yhteistyösopimuksen solmineet järjestöt

■■ Mikko Junes

Mikko Junes

sa virpovitsojen ja koululaisten siunaamisen.
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Kirkon kannalta keskiössä ovat ne järjestöt, jotka ovat solmineet yhteistyösopimuksen kirkon kanssa.Yhteistyösopimuksen merkitys ja arvo korostuu siinä, että nämä järjestöt ovat sitoutuneet määrätietoisesti tekemään
kirkon työtä, vaikka ovatkin itsenäisiä toimijoita. Yhteistyösopimuksessa
määritellään ne toiminnot, joita järjestö toteuttaa kirkon puolesta tietyllä
toiminta-alueella, esimerkiksi maahanmuuttajatyössä, kotimaisessa ja kansainvälisessä diakoniassa, humanitäärisessä työssä tai nuorisotyössä. Näin
järjestöjen toiminta on kirkon strategian mukaista sekä sitä tukevaa.
Yhteistyösopimuksen solmineet järjestöt tekevät paljolti sitä, minkä on
yleisesti ajateltu kuuluvan ns. kolmannen sektorin työhön. Suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliset ongelmat ja nopeasti lisääntyvä työttömyys ovatkin
haaste kirkolle ja erityisesti sen nuoriso-, perhe-, diakonia- ja vapaaehtoistyölle.
Järjestöjen piirissä toimii paljon vapaaehtoisia, joiden työpanos on äärimmäisen arvokasta. Huolestuneena voi vain seurata viime aikoina käytyä
keskustelua siitä, kenellä on oikeus tehdä vapaaehtoistyötä – onko siitä tulossa vain hyväosaisten yksinoikeus? Työ- ja elinkeinoministeriölle on jätetty
tammikuun lopussa vetoomus, jossa siltä pyydetään kannanottoa työttömien oikeudesta vapaaehtoistyöhön.
On totta, että vapaaehtoistyöllä on suuri kansantaloudellinen arvo.Vielä suurempi arvo sillä on jokaiselle vapaaehtoistyöhön osallistuvalle, sillä se
ehkäisee syrjäytymistä, parantaa elämänlaatua, edistää aktiivista kansalaisuutta ja tätä kautta vahvistaa yhteisöjä, myös kirkkoa. Vapaaehtoistoiminta on
vastavuoroista toimintaa, josta kaikki osapuolet ”hyötyvät” tai paremminkin
oppivat toisiltaan. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen olisi nähtävä suomalaisessa yhteiskunnassa jokaisen ihmisoikeutena. Tässä kirkon järjestöt
voivat olla myönteisenä esimerkkinä.
■■ Arkkipiispa LEO
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Luostaripalsta

Uudenlaista hagiografiaa

O

lemme täällä Lintulassa jo
vuosikausia suomentaneet
Synaksarioneita eli pyhien
elämänkertoja. Kieltämättä niissä kuvattavat pyhät leijailevat
joskus sellaisissa täydellisyyden korkeuksissa, että nykyajan ihminen, sen
sijaan että saisi rohkeutta, vajoaakin
epätoivoon: ”Ikinä en tuollaiseen pysty!” Niin, takana lienee tietynlainen
kaava, joiden mukaan esitellään nimenomaan pyhien pyhyys. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei heillä olisi ollut
myös omat inhimilliset puolensa.
Niistäkin olisi joskus omaksi lohdutuksekseen vaihteeksi mukava lukea!
Hiljattain onkin ilmestynyt muutama suomennettu kirja oman aikamme kilvoittelijoista, joista ainakin jotkut tullaan julistamaan pyhiksi. Monet Suomessa muistavat isä Aleksander Schemannin Pyhän Vladimirin
seminaarista. Eräs suomalainen opiskelija sanoi minulle, että Vladimirin
seminaarissa oli helppoa olla aina in-

nostuksen kukkuloilla. Ei tarvinnut
muuta kuin mennä isä Aleksanderin
luennoille, niin ”kaikki oli täynnä valoa”! Isä Aleksanderin omista mietteistä käykin ilmi, että luennot ja puheet olivat hänen vahvuutensa. Samalla hän tunnustaa, että yksityiset
keskustelut olivat jotakin, mistä hän ei
pitänyt – ihmisten aina lähes samojen
ongelmien pyöritteleminen pitkästytti
häntä. Häntä harmitti ja suututti myös
kovasti monien juurtuminen kaikenlaisiin historian kulussa ilmentyneihin liturgisiin vääristymiin. Meitä kirjassa kiinnostaa ehkä eniten hänen
kuvauksensa tapaamisistaan arkkipiispa Paavalin kanssa. Hän tunnisti
heti tämän valoa hohtavan nöyrän olemuksen ja samalla myös monta muuta
hyvää asiaa Suomen ortodoksisessa
kirkossa.
Monien suomennettujen kirjojensa kautta meille on tullut läheiseksi
myös Lontoossa vaikuttanut Surotin
metropoliitta Anthony Bloom, jon-

ka elämäkerta on hiljattain ilmestynyt
suomeksikin nimellä Tämä pyhä
mies. Hän lumosi yleensä kaikki kohtaamansa ihmiset heti ensi tapaamisella. Hänellä oli kyky olla täysillä läsnä juuri kulloisessakin tilanteessa.
Seurauksena oli, että jokainen koki,
että hän oli juuri se, jota metropoliitta
rakasti kaikista eniten maailmassa.
Aivan oikein sillä hetkellä! Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että hän olisi
muistanut kyseisen henkilön koko elämänsä ajan… Hän oli henkireikä Neuvostoliiton kristityille, jotka kuuntelivat hänen radio-ohjelmiaan, joita BBC
lähetti. Tämä ilon ja lohdutuksen levittäjä kärsi itse välillä masennuksesta. Silloin hän sulkeutui pieneen huoneistoonsa katedraalinsa takaosassa,
ei ottanut ketään vastaan eikä vastannut puhelimeen. Saadakseen edes jotakin aikaan hän tuollaisena synkkänä
päivänä siivosi pientä huoneistoaan.

■■ Nunna Kristoduli

Ortodoksisuutta oppimaan Puroniemeen
Erja Kotta

Puroniemen ystävät ry osti Puroniemen
leirikeskuksen viime helmikuussa. Aikuisten kristinoppileirillä 7.–9.6. on isä
Andrei Verikovin ohjauksessa mahdollista saada tietoutta jumalanpalveluselämästä ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Apostolien Pietarin ja Paavalin
praasniekkaa ja Puroniemen leirikeskuksen 55-vuotisjuhlapäivää vietetään 29.6.
karjalaisin perintein. Arkkipiispa Leo toimittaa liturgian, ruokailun jälkeisessä
juhlassa helähtää kannel ja kanttori Viktor Jetsu sekä pagisee että laulaa. Perheleirillä 16.–20.7. luennoivat nunna Kristoduli ja isä Sergius Colliander.
Lisätietoja sihteeriltä, puh. 040 507
9186, puroniemen.tuki@gmail.com, ortodoksi.net/ortodoksi/blogi/Puroniemen
leirikeskus

■■ Mirja Mäkinen
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Jumalanpalvelukset

Yhdenvertaisuus

Muutokset mahdollisia
HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

R

asismin vastustaminen ja siitä kirjoittaminen ei ole helppo aihe. Aihe on arka monessakin merkityksessä. Ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy monia tilanteita,
joista jotkut saattavat olla kielteisiä. Kysymyksessä on
ihmisten välinen tasa-arvo, mihin kaikkialla maailmassa pyritään, niin myös täällä Suomessa.
Uuteen maahan muuttaminen ja siellä pysyvä asuminen
saattaa pitää sisällään joukon ongelmatilanteita. Menemättä
tarkemmin näihin ongelmatilanteisiin tulisi mielestäni muistaa aina kokonaisuus. Eri ihmisryhmien vastakkainasettelussa
helposti mennään tilanteeseen, missä maahanmuuttajat ja
kantaväestö ovat ikään kuin vastakkain. Rasismin vastustamisessa ei tulisi unohtaa kantaväestön asemaa. Kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, asiaa tulisikin käsitellä juuri tästä lähtökohdasta. Yhteiskunta antaa kansalaisilleen joukon oikeuksia,
mutta samassa antaa myös velvollisuudet. Ristiriitoja eri ryhmien välillä voidaan lieventää muistamalla tämä lähtökohta.
Kenenkään syyllistäminen näissä yhteyksissä ei ole omiaan
auttamaan tilannetta.
Eräs Suomen tasavaltamme presidenteistä onkin todennut
osuvasti: ”Kotiutuminen uuteen kotimaahan edellyttää kielitaitoa, sosiaalisia kontakteja ja yhteiskunnan tavoille oppimista.”
Vapahtaja lausuu Vuorisaarnassaan: ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”
Ihmisinä me olemme kanssaihmisiä. Ihmisen moraalinen
elämäntehtävä on hänen uskonnollisesta taustastaan riippumatta pyrkiä tuomaan valoa lähimmäistensä elämään auttamalla, ymmärtämällä ja tukemalla. Vaikka Jeesus sanoo ”niin
loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne”, ei valona olemiseen pyrkiminen ja hyvien
tekojen tekeminen saa olla ihmisen oman kunnian tavoittelua.
Se on hänelle kuuluva tehtävä, velvollisuus ja vastuu. Kiitos ja
kunnia taas kuuluvat kaiken hyvän antajalle: ”...ja että he ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”
■■Isä Leo Huurinainen

Seurakunnan perheuutisia 26.1.–22.4.2013
KASTETTUJA
AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
TERVETULOA SEURAKUNTAAN
KIRKKOON LIITTYNEITÄ
IKUINEN MUISTO

2
2
7
3
2

La 1.6.
klo 18 vigilia
Su 2.6. 	
klo 10 	 liturgia (sm ja sl)
La 22.6.
klo 18 vigilia
Su 23.6.
klo 10 liturgia
Pietarin ja Paavalin kirkon vuosijuhla:
Pe 28.6.
klo 18 vigilia
La 29.6.
klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
klo 10 liturgia
La 13.7.
klo 18 vigilia
Su 14.7.
klo 10 liturgia
La 3.8.
klo 18 vigilia
Su 4.8.
klo 10 liturgia (sm ja sl)
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen nukkuminen:
Ke 14.8.
klo 18 vigilia
To 15.8.
klo 10 liturgia
La 24.8.
klo 18 vigilia
Su 25.8.
klo 10 	 liturgia
KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO
La 8.6.
klo 18 vigilia
Su 9.6.
klo 10 liturgia
La 29.6.
klo 18 	 ehtoopalvelus
Su 30.6.
klo 10 liturgia
La 6.7.
klo 18 vigilia
Su 7.7.
klo 10 liturgia (sm ja sl)
La 20.7.
klo 18 vigilia
Su 21.7.
klo 10 liturgia
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen:
Ma 5.8.
klo 18 vigilia
Ti 6.8.
klo 10 	 liturgia
La 10.8.
klo 18 vigilia
Su 11.8.
klo 10 liturgia ja kristinoppikoulun päätös
MYLLYKOSKEN TSASOUNA
La 15.6.
klo 18 ehtoopalvelus
Su 16.6.
klo 10 liturgia
La 27.7.
klo 18 ehtoopalvelus
Su 28.7.
klo 10 	 liturgia
La 17.8.
klo 18 	 vigilia
Su 18.8.
klo 10 liturgia■
Kirkolliset ilmoitukset keskitetään
Seurakunnanneuvoston päätöksen mukaisesti kirkolliset ilmoitukset
keskitetään Analogi-lehteen, seurakunnan kotisivuille ja sähköposti-ilmoitteluun. Jos haluat, että Sinulle tulee viikoittain sähköpostia seurakunnaltasi,
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Ortodoksiakeskus Sypressiin sähköpostiosoitteeseen: hamina@ort.fi.

s

Loma- ja vapaapäivät
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.

ANALOGI 2/2013

31

Haminan seurakunta
Kari M. Räntilä

Yhteystiedot:
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@ort.fi
Seurakuntasihteeri Liisa Eerola, puh. 0206 100 480, liisa.eerola@ort.fi
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.

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

Haminan kirkko

Toimintaa ja tapahtumia
KERHOT JA PIIRIT

jäävät kesätauolle. Aurinkoista kesää kaikille! Seuraavassa
lehdessä ilmoitetaan syyskauden aikataulut.

Mari Walldén

Metropoliitta Ambrosius toimitti liturgian Kouvolan Pyhän ristin kirkossa 3.3.2013.
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IKONIEN
IHMEELLINEN MAAILMA

Näyttely ja esitelmiä ikoneista
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin trapesassa, Isoympyräkatu 2,
Hamina. Näyttely avoinna 8.6.–1
5.6., avoinna arkisin 10.6.–14.6.
klo 11–18, su 9.6. ja la 15.6. klo
11–15. Esitelmät arkipäivinä klo
17–17.30.
●●La 8.6. Avajaiset klo 14–15
●●Su 9.6. klo 12–12.30 luento:
Ihmeitä tekevät ikonit (luennoitsija avoin)
●●Ma 10. 6. esitelmä: Värit ikoneissa – voiko kivistä saada väriä?
Esitelmän pitäjä Eila Suominen
●●Ti 11. 6. esitelmä: Luomattoman
valon kuvaaminen ikoneissa,
esitelmän pitäjä Sari Engelhardt
●●Ke 12. 6. esitelmä: Tunnettuja
naispyhiä ikoneissa, esitelmän
pitäjä Elina Ivakko
●●To 13.4. luento: Suojeluspyhät
– taivaalliset esirukoilijamme,
esitelmän pitäjä Ritva Koverola
●●Pe 14.6. luento: Ikonilauta –
puusepän taidonnäyte, esitelmän
pitäjä Nicolas Arnould
●●Esitelmien pitäjät ovat Haminan ikonimaalauspiirin jäseniä.

KRISTINOPPIKOULUN
PÄÄTÖS

Kouvolan Pyhän ristin kirkossa su
11.8. klo 10 liturgia.
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Mari Walldén

Kirkkoherralta

Hämeenlinnan
seurakunta

Ystävälle ja työtoverille

I

Tiekirkkotapahtuma alkoi piispa Arsenin toimittamalla liturgialla 16.3. Pyhän
ristin kirkossa.
Mari Walldén

Tie kirkkoon -tapahtumaa vietettiin Kouvolan Pyhän ristin kirkossa 16.3.

sä Gaius Sahlbergin (1937–2013) ystävänä ja työtoverina sain
seurata hänen elämäänsä läheltä parin vuosikymmenen ajan.
Harvalla ihmisellä on ollut sellaista intoa ja rakkautta palvella Kristuksen kirkkoa kuin isä Gaiuksella, ja tässä mielessä oli
varsin luonnollista, että hän tekisi tätä palvelutyötään ensin diakonina ja sitten seurakuntamme apupappina.
Vuonna 1995 metropoliitta Tiihon vihki isä Gaiuksen papiksi
Hämeenlinnan pääkirkossa. Metropoliitta pyysi, että minä saarnaisin tuona sunnuntaina hänen sijastaan. Näin otin saarnani aiheeksi ylösnousseen Kristuksen ja Pietarin kohtaamisen, jossa
Kristus ”testaa” Pietarin rakkautta häntä kohtaan. Saatuaan Pietarilta ”kolminkertaisen” rakkauden tunnustuksen hän kehotti
Pietaria ”ruokkimaan ja kaitsemaan hänen lampaitaan”.
Pappeuden palveluviran ainoana perustana voi olla tuo ”rakkaus ylösnoussutta Herraa ja lähimmäisiä kohtaan”, ja tuota rakkaudesta kumpuavaa pappeuden palvelustehtävää isä Gaius hoiti innolla ja hartaudella elämänsä loppuun asti.
Isä Gaiuksen pitkäaikaisen työn ansiosta Forssaan syntyi elävä
eukaristinen yhteisö, joka kokoontuu omaan toimintakeskukseensa yhteisiin jumalanpalveluksiin ja opiskelemaan ortodoksisuutta. Forssassa vallitsee hyvä yhteishenki, jonka ansiosta myös
monet maahanmuuttajat ovat löytäneet oman paikkansa toimintakeskuksemme piiristä.
Isä Gaius on nyt jo siirtynyt sisälle pääsiäisen todellisuuteen,
kun me muut vielä matkaamme sitä kohti. Kiitos isä Gaius uutteruudestasi ja aina niin myönteistä asenteestasi yhteistä työtämme
kohtaan!
■■Isä Markus Aroma

Hämeenlinnan perheuutisia 1.2.–21.4.2013

Irina Emelyanova

Seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä
Seurakunnasta pois muuttaneita ja eronneita
Ikuinen muisto
Kastettuja

4
6
5
2

Pyhäköt:
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

s

Isä Jukka aloittaa Haminan ikonimaalauspiirin myyjäiset rukoushetkellä.
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Hämeenlinnan seurakunta

Jumalanpalvelukset
HÄMEENLINNASSA
KESÄKUU
La 1.6. 	
Su 2.6. 	

klo 17 	
klo 10 	

vigilia
liturgia

La 8.6. 	
Su 9.6. 	

klo 17 	
klo 10 	

vigilia
hetkipalvelus

La 15.6. 	
Su 16.6. 	

klo 17 	
klo 10 	

vigilia
liturgia

Su 23.6. 	

klo 10 	

liturgia

Johannes Kastaja
Ma 24.6. 	 klo 9.30 	 vedenpyhitys ja liturgia (AHVENISTO)
Apostolit Pietari ja Paavali (AHVENISTO)
La 29.6. 	
klo 10 	 liturgia
klo 17 	
suuri ehtoopalvelus
Su 30.6. 	
klo 10 	 liturgia (AHVENISTO)
HEINÄKUU
La 6.7. 	
klo 17 	
Su 7.7. 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

Tihvinskaja-juhla
Ma 8.7. 	
klo 18 	
Ti 9.7. 	
klo 10 	

vigilia (PÄÄKIRKKO)
liturgia (PÄÄKIRKKO)

La 13.7. 	
Su 14.7. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

To 18.7. 	

klo 18 	

akatistos pyhittäjä Serafim Sarovilaiselle (AHVENISTO)

Profeetta Elia
La 20.7. 	
klo 10 	 liturgia (AHVENISTO)
klo 17 	
suuri ehtoopalvelus
Su 21.7. 	
klo 10 	 liturgia (AHVENISTO)
La 27.7. 	
Su 28.7. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia, kristinoppikoululeirin päätös (PÄÄKIRKKO)

ELOKUU
La 3.8. 	
Su 4.8. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

Kristuksen kirkastuminen
Ma 5.8. 	
klo 18 	 vigilia (AHVENISTO)
Ti 6.8. 	
klo 10 	 liturgia ja hedelmien siunaus
To 8.8. 	
klo 17.30 	ehtoopalvelus ja Olga Hietasen muistopalvelus ■
		
sairaalanväelle (AHVENISTO)
La 10.8. 	
Su 11.8. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

Jumalan Äidin kuolonuneen nukkuminen
Ke 14.8. 	
klo 18 	 vigilia (AHVENISTO)
To 15.8. 	
klo 10 	 liturgia
La 17.8. 	
Su 18.8. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

La 24.8. 	
Su 25.8. 	

klo 17 	
klo 10 	

suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
liturgia

Johannes Kastaja/Ahveniston praasniekka
Ke 28.8. 	
klo 18 	 vigilia (AHVENISTO)
To 29.8. 	
klo 9.30 	 vedenpyhitys, liturgia, ristisaatto
La 31.8. 	
klo 17 	
		

suuri ehtoopalvelus ja akatistos luomakunnalle ■
(AHVENISTO)

SYYSKUU
Luomakunnan päivä, kirkkovuoden alku
Su 1.9. 	
klo 9.30 	 vedenpyhitys ja liturgia (AHVENISTO)
FORSSAN TOIMINTAKESKUS
Keskuskatu 10, Forssa, isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465
Su 9.6. 	
klo 10 	
Su 21.7. 	
klo 9.30 	
		
Su 4.8. 	
klo 10 	
		

liturgia
vedenpyhitys ja liturgia, Forssan praasniekka, ■
juhla-ateria
liturgia, Kristuksen kirkastumisen esijuhla, ■
sadon siunaus ja rukous koulutyön aloittamiseksi

Forssan palvelusten jälkeen on kirkkokahvit.

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
 Isä Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
 Kanttori: Leena Lomu, puh. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi
 Uskonnonopettaja, ks. seuraava lehti
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Kari M. Räntilä

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan
kirkko.
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Toimintaa
KYYRÖLÄ-KERHO

Pj. Antonina Sosunov-Perälä,
puh. (03) 612 5850, 040 721 8436,
antonina@aina.net, vpj. Vladimir
Tschernov, puh. 040 570 2192.

rakennus 7, käynti Vuorikatu 22:n
portista). Musiikista vastaa Pekka
Lunnekiven orkesteri. Sekä päiväettä iltajuhlassa on arpajaiset.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita viettämään kesän iloista
praasniekkajuhlaa!
© Vivamo

Tulevaa toimintaa:
●●Vainajien muistojuhlat 9.6.
Ortd. litania Kangaspellolla
ja Kyyrölässä klo 12. Litaniat
toimittaa rov. Aleksander Korelin.
Muolaassa juhla alkaa klo 13.30.
Seppeleenlaskut sankarihaudoille
Kyyrölässä ja Muolaassa.
●●Tihvinskajajuhla Hämeenlinnassa 8.–9.7.
●●Muolaan pitäjäjuhlat Somerolla
28.7. Päiväjuhla Teeriharjulla klo
13.30. Tervetuloa! Tarvittaessa
järjestetään yhteiskuljetus.

Athos-säätiön edustajat tulevat
seurakunnan vieraiksi kirkkokahveille sunnuntaina 2.6. klo 10
toimitettavanliturgian jälkeen
kertomaan suunnitelmistaan ja
tulevasta toiminnasta. Kirkkokahvit tarjotaan seurakuntakodilla,
os. Matti Alangon katu 11 A.

TILAA SEURAKUNNAN
UUTISKIRJE!

Hämeenlinnan seurakunta on
julkaissut maaliskuun alusta
lukien sähköistä uutiskirjettä.
Kirje lähetetään tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen
kahdesti kuukaudessa, kesällä
hiukan harvemmin. Sähköisen
uutiskirjeen voi tilata maksutta
seurakunnan sivuilla olevasta
linkistä ort.fi/hameenlinna, ja
sen voi halutessaan myös peruuttaa. Sähköinen uutiskirje
muistuttaa seurakuntalaisia
tulevista jumalanpalveluksista
ja muista tapahtumista.

PYHIINVAELLUS
VIHTIIN JA LOHJALLE

Hämeenlinnan diakoniaseura
järjestää kesäisen pyhiinvaelluksen Vihdin Nummelaan ja Lohjalle
sunnuntaina 28.7. Matkalla osallistutaan liturgiaan Nummelassa
ja tutustutaan rakenteilla olevaan
rukoushuoneeseen. Lohjalla kohteena ovat ortodoksiset pyhäköt
sekä Vivamon toimintakeskus,
jossa nautitaan lounas.

TIHVINSKAJAJUHLAT
HÄMEENLINNASSA 8.–9.7.

Tihvinskaja-juhla alkaa maanantaina klo 18 suomenkielisellä
vigiliapalveluksella, jonka jälkeen
toimitamme lyhyen muistopalveluksen Hämeenlinnan pääkirkossa
(Erottajakatu 2), ja jatkuu tiistaina
klo 10 slaavinkielisellä liturgialla
samassa paikassa. Päiväjuhlaa
kirkkokahveineen (kahviraha
7 €) vietetään liturgian jälkeen
Hämeenlinnan Palokunnantalolla
(Palokunnankatu 18).
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LAMMIN TOIMINTAKESKUSHANKKEEN ESITTELY

Hämeenlinnan kaupunki teki
maaliskuussa päätöksen myydä
Lammilla sijaitsevan Ronnin
laitosalueen kiinteistöt Kaikkien
Athosvuoren Pyhien Perintösäätiölle. Säätiön tavoitteena on
perustaa alueelle ortodoksinen
toimintakeskus, johon tähtäävät
tilojen kunnostustoimet on tarkoitus aloittaa jo tulevana kesänä.
Athos-säätiön muutto Ronniin voi
tapahtua jo toukokuun lopussa.

Tapahtumatiedot
myös tekstiviestinä
Uutiskirjeen tilauksen
yhteydessä on mahdollista
antaa myös oma matkapuhelinnumeronsa, jolloin tietoja
tulevista tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista
saa tekstiviestinä suoraan
puhelimeen. Jos haluaa tilata
Hämeenlinnan seurakunnan
tapahtumatiedot pelkästään
tekstiviestinä, se tehdään
lähettämällä seuraavat tiedot
sisältävä tekstiviesti numeroon
0400 720 896. ”SRK OMAPUHELINNUMERO ETUNIMI
SUKUNIMI”. Seurakunnan
tekstiviestipalvelu käynnistyy
kesän jälkeen, mikäli palvelulle
on riittävästi kysyntää.

KUOROTOIMINTA

Kanttori Leena Lomu, puh. 040
707 6715, leena.lomu@ort.fi
Kesällä emme pidä kuoroharjoituksia, mutta toimintaa on silti
tarjolla laulunkin harrastajille.
Ahveniston kesäkirkon avausta
vietetään tuttuun tapaan oikeana
juhannuksena eli ma 24.6. klo
9.30. Muuten kesän palvelukset
pidetäänkin suurimmaksi osaksi
Ahveniston kirkossa, mutta poik-

Kirkkokuoro

Harjoituskausi aloitetaan viikolla
34 ke 21.8. klo 16.30–18.30 srkkodilla (Matti Alangon katu 11).

Laululintuset

Kirkkolaulua ja laulutaidon
kehittämistä kaikille halukkaille laulutaidosta riippumatta.
Lauletaan jumalanpalveluksissa käytettäviä yhteislauluja
ja harjoitellaan äänenkäyttöä.
Laululintuset kokoontuvat kerran
kuukaudessa torstaisin klo 13
kirkossa. Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen on 15.8.
klo 13. (mahdollisista tulevista
poikkeuksista ilmoitetaan netissä
ja kirkon ilmoitustaululla). Kaikki
laulamisesta kiinnostuneet tulkaa
tutustumaan.

Kuoroharjoitukset

Syyskaudella kuoroharjoitukset
Hämeenlinnan ulkopuolella
pidetään tuntia ennen liturgian
alkamista (tarkemmin syksyn
numerossa).
Kiitos kaikille kuorolaisille kevätkaudesta ja tulevista laulutuokioista. Lämmintä kesäkautta
toivottaen Leena-kanttori!

PERHELEIRI
MALLINKAISTEN
LEIRIKESKUKSESSA
JANAKKALASSA 23.–26.7.

Perheleiriä vietetään Hämeenlinnan kristinoppileirin yhteydessä
(kripari 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. Tosin jos aikoo osallistua
vain osa-aikaisesti, niin siitä tulee
erikseen sopia.
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Kyyrölän VPK:n perinteiden
mukaisesti vietämme iltajuhlaa
klo 17 alkaen musiikin, laulun ja
seurustelun merkeissä Kerhoravintola Seiskassa (Suomenkasarmi

Lähtö Hämeenlinnan ort. kirkon
edestä klo 8.30 ja paluu illansuussa. Matkan hinta on 25 euroa diakoniaseuran jäseniltä ja 30 euroa
muilta. Hintaan sisältyvät matkat
ja ruokailu. Ilmoittautumiset su
15.7. mennessä Vuokko Könöselle,
040 725 9427 tai Silja Shepherdille, 050 560 4318, silja.shepherd@
gmail.com.
Martti Malinen

Jumalansynnyttäjän juhla Tihvinän ikonin kunniaksi on Karjalan
kannakselta Kyyrölästä tulleen
siirtoväen mukanaan tuoma
kesäinen juhla, jota vietetään
vuosittain 8.–9.7. Hämeenlinnassa. Tuo juhla on ajankohdan takia
poikkeuksellinen, koska sitä vietetään Suomen ortodoksisen kirkon
käytännöstä poiketen vanhan
kalenterin mukaan.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet
ovat lämpimästi tervetulleita! Voit
myös seurata Ronnin tapahtumia
ja toimintakalenteria: ■
www.athossaatio.fi.

keuksena on Tihvinskajan palvelukset 8.–9.7. ja kristinoppileiriin
päätösliturgia 28.7. Muistakaa
tuoda myös kesän uutishedelmiä
siunattavaksi 6.8. kirkastuksen
palvelukseen. Ahveniston kirkon
praasniekkaa vietetään kuivaIivanana karjalaisittain ilmaistuna
eli 29.8. Tuolloin kirkkokuorolla
on vuorossa kahvitilaisuuden
järjestäminen. Sitä voimme suunnitella kesän aikana enemmän
(sopisiko teemaksi ”kuiva-Iivanan
nyyttärit”?)

Hämeenlinnan seurakunta
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 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 määrää
paikkoja ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset leireille 21.6. mennessä: ■
leena.lomu@ort.fi (huomatkaa, että leiri voi olla jo täynnä
viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä).
Ilmoittautumisesta tulee käydä
ilmi leiriläisen nimi, kotiosoite,
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 seurakunnat.
Lisätiedot: leirinjohtaja Leena
Lomu, puh. 040 707 6715, perheleirin pappina toimii isä Ville Kiiveri. Kristinoppikoulun leiripappina
toimii isä Markus Aroma.

TIISTAISEURA

Pj. Sven Wessman, puh. 040 757
5228, sven.wessman@pp1.inet.fi.
Tiistaiseura kiittää aktiivisesta
osallistumisesta kevätkauden
tapahtumiin. Siirrymme nyt
kesäkauteen, ja palvelukset ovat
pääsääntöisesti Ahveniston
kirkossa.
●●Ma 24.6. juhannus, liturgia ja
kirkkokahvit Ahvenistolla.
Osallistukaa aktiivisesti kesän
palveluksiin. Jos tarvitsette kuljetusapua, ottakaa yhteys puheenjohtajaan.
Hyvää ja virkistävää kesää kaikille
Tiistaiseuran ystäville!

Hämeenlinnan Tiistaiseuran
pitkäaikainen, uskollinen jäsen
Zinaida Kivistö siirtyi tuonilmaisiin
96-vuotiaana 19.3. Ollos iäti muistettu jumalanpalvelijatar Zinaida!
Leena Lomu

Emäntä Soile Kauppinen leikkaamassa
kirkkoleipää.
Lammilla pidettiin
20.4. liturgia Soile
Kauppisen kotona
Ronnilla.
Leena Lomu

Vuoden 2013 kriparilaisia lohikäärmepatsaan ympärillä.
Leena Lomu

Kalevalan päivänä Konevitsa-kvartetti konsertoi Hämeenlinnassa.
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Sven Wessman

Leena Lomu

Pyhän Sykkeen vuosikokous pidettiin 7.4. seurakuntakodilla. Valtuuston
puheenjohtaja Riitta Räntilä nauttimassa kahvipöydän antimia.

Lastenkerholaisia Daria, Alisa ja Tuure.

Sven Wessman

Lasten pääsiäisenä seurakuntakodilta lähti
paljon pupuja
liikkeelle.

ANALOGI 2/2013
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Kirkkoherralta

Kotkan seurakunta

Kirkonkellot kutsuvat
myös kesällä

S

eurakunnan kevätkausi on takana. Kevään aikana on
osallistuttu aktiivisesti jumalanpalveluksiin, eri kerhojen toimintaan sekä myös käyty Lappeenrannassa seurakuntaretkellä. Olemme saaneet joukkoomme isä Pavelin. Toivotamme hänet lämmöllä tervetulleeksi toimintaamme
vahvistamaan.
Isä Pavel Pugovkin on aloittanut seurakunnassamme venäjänkielisen maahanmuuttajatyön pappina. Hän on tavattavissa seurakunnan virastolla keskiviikkoisin klo 10–13:n välisenä aikana, myös läpi koko kesän. Sielunhoidollisia keskusteluja ja katumuksen sakramenttiin on mahdollisuus osallistua
myös keskiviikkoisin ennen venäjänkielistä kerhoa. On hyvä
varata aika henkilökohtaista keskustelua varten esimerkiksi
puhelimitse.
Joka kuukauden toisena viikonvaihteena isä Pavel toimittaa
jumalanpalveluksia seurakuntamme alueella sekä Loviisassa
että Kotkassa, sekä suomeksi että slaaviksi. Jumalanpalveluslistassa kirjaimet SL= kirkkoslaavi ja SU= suomeksi tarkoittavat pääasiallista toimituskieltä. Evankeliumi ja saarna ovat
sekä suomeksi että venäjäksi. Tällöin on myös mahdollisuus
osallistua katumuksen sakramenttiin venäjän kielellä mieluiten ennen lauantain vigiliaa.
Toivotan teille kaikille hyvää ja siunauksellista kesän aikaa.
Kirkonkellot kutsuvat myös kesällä osallistumaan toimintaamme.
■■Isä Alexander Hautamäki

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

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
pastori Pavel Pugovkin, puh. 0206 100 295, pavel.pugovkin@ort.fi
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Jumalanpalvelukset
Palvelusten toimittajat: ■
papisto: Alexander Hautamäki, kanttori: Katarine Lehtomäki
KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
KESÄKUU
La 1.6. 	
Su 2.6. 	
La 8.6. 	
Su 9.6. 	
Su 16.6 	
La 29.6. 	
Su 30.6. 	

klo 18 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 16.30
klo 10 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 10 	

vigilia
liturgia
vigilia, SU/SL, isä Pavel, katumuksen sakramentti ■
venäjäksi
liturgia, SL/SU, isä Pavel
liturgia
ehtoopalvelus
liturgia

HEINÄKUU
Su 7.7. 	
La 13.7. 	
Su 14.7. 	
Su 21.7. 	
To 25.7. 	
Su 28.7. 	

klo 10
klo 18 	
klo 10 	
klo 10 	
klo 12 	
klo 10 	

liturgia, kristinoppikoulun päätös
vigilia SL/SU, katumuksen sakramentti klo 16.30
liturgia SL/SU
liturgia
rukouspalvelus pyhälle Nikolaokselle
liturgia

ELOKUU
Su 11.8. 	
La 17.8. 	
Su 18.8. 	
Su 25.8. 	

klo 10 	
klo 18 	
klo 10 	
klo 9.55

liturgia SL/SU
vigilia
liturgia
liturgia, radiointi

LANGINKOSKI KEISARILLISEN KALASTUSMAJAN KAPPELI
La 15.6. 	
La 6.7. 	
La 20.7. 	
La 27.7. 	
La 3.8. 	

klo 16 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 10 	
klo 17 	

ehtoopalvelus
liturgia SU/SL isä Pavel
vedenpyhitys
liturgia
ehtoopalvelus, sanan ja sävelen ilta

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO
KESÄKUU
La 8.6. 	

klo 10 	

liturgia SL, isä Pavel

HEINÄKUU
Su 7.7. 	
klo 18 	
Ma 8.7. 	
klo 10 	

ehtoopalvelus ja litaniat hautausmaalla
vedenpyhitys ja liturgia SU/SL

ELOKUU
La 10.8. 	

liturgia SU/SL, katumuksen sakramentti 9.30

klo 10 	

KOTKAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 30.1.–22.4.2013
Tervetuloa seurakuntaan
Kastettuja
Ikuinen muisto

14
2
2
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IKONIKERHO

Kokoontuu seurakunnan kerhohuoneessa viikoittain. Lisätietoja
virastolta.

RÖNKYJÄT- mieslauluryhmä

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

NÄYTTELY

”Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkosta .” Näyttely avoinna tiistaista
torstaihin klo 10–13 sekä erikseen
sovittuina ajankohtina ryhmille
Nikolaos-salissa. Tervetuloa!

Birgit Salmenhaara

Toimintaa

KOTKAN KRIPARI 28.6.–4.7.

Kesän 2013 kristinoppikoululeirin järjestämme yhteistyössä
Lappeenrannan ortodoksisen
seurakunnan kanssa. Leirin 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 Nikolaos-salilla Kotkassa.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.6.
mennessä seurakunnan virastolle.

VENÄJÄNKIELINEN KERHO

Kokoontuu Nikolaos-salilla keskiviikkoisin klo 16.30 koko kesän
ajan. Lisätietoja isä Pavel, puh.
0206 100 295.

Seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoisia kuvattuna juuri ennen pääsiäismyyjäisten
alkua.
Birgit Salmenhaara

Loviisan kirkon
staarosta 80 vuotta
Johannes Karhu on toiminut
Loviisan kirkon isännöitsijänä
vuodesta 1994. Lähes kahteenkymmeneen vuoteen staarostana on mahtunut monenlaisia
Kyllikki Lisitsin

Kristus nousi kuolleista! Pääsiäisen juhlan valoa.
Birgit Salmenhaara

tapahtumia ja tilaisuuksia.
Piispantarkastuksissa Johannes Karhu on ollut mukana kolmen eri piispan aikana, kirkon
kaunis vanha kellotorni on korjattu ja maalattu ja
sen kellot korjattu.
Loviisassa on järjestetty useana kesänä praasniekka,
ja nykyisin työn kuvaan antaa oman
leimansa alueelle
muuttaneet venäläiset, joista ilahduttavaa kyllä moni on löytänyt seurakunnan.
Juhlapäivää
staarosta vietti 3.
helmikuuta
työn
merkeissä. Liturgiaan ja syntymäpäiväkahveille oli kokoontunut
runsaasti seurakuntalaisia, sukulaisia ja
ystäviä.
n Kyllikki Lisitsin
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Loviisan ortodoksisen kirkon staarosta
työssään.

Lasten pääsiäisenä ristisaattoon valmistautuvia.
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Kotkan seurakunta
Kyllikki Lisitsin

Ryhmäkuvassa arkkipiispan tsasounan portailla osa ikonikerholaisista, takana vas. Tuula Kirvesniemi, Reijo Paukku, Riitta Tuderman, edessä vas. isä Veikko Lisitsin, arkkipiispa
Leo, Leena Nortamaa ja Helena Kähärä.

Kotkassa on toiminut pieni, mutta
sitäkin aktiivisempi ikonikerho
noin 20 vuotta. Kerholaiset ovat
paitsi kokoontuneet maalaamaan
yhdessä, myös pitäneet useita
näyttelyjä ja tehneet yhdessä kesäretkiä ja matkoja. Kerholaiset ovat
käyneet mm. Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Helsingissä ja tietysti naapurikaupungeissa Haminassa ja Kouvolassa tutustumassa
näyttelyihin ja muiden seurakuntien kerholaisten töihin.
Pisimmät matkat kerholaiset
ovat tehneet Italiaan Barin kaupunkiin, ja samalla matkalla oli tietysti
käytävä Roomassa ”ikuisessa kaupungissa”. Sanonta oli tulla kerholaisille liiankin todeksi, sillä matkan aikana Euroopan ylle laskeutui
Islannista tuhkapilvi eikä paluumatkasta lentoteitse ollut useaan
päivään mitään varmuutta. Mutta
mikä oli ollessa muutama ylimääräinen päivä kulttuurin ja upean
arkkitehtuurin kaupungissa.
Istanbulin matkalla kerholaiset
tutustuivat tietysti Hagia Sofian
hienoihin, vielä jäljellä oleviin
mosaiikki-ikoneihin. Toki oli nähtävä myös Top Kapin palatsi ja Sininen moskeija.
Viime kesänä matka suuntautui
Pielavedelle tutustumaan arkkipiispa Leon tsasounaan ja Harri
Stefanoksen maalaamiin ikonei-
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hin. Harri Stefanoksen ikoneista oli
kuulunut monenlaisia mielipiteitä,
joten parasta oli nähdä ne itse. Matkalla kerholaiset viettivät muutaman päivän Uudessa Valamossa ja
jatkoivat sitten matkaa eteenpäin.
Pielavedellä keskellä peltoja, loivan
mäenrinteen päällä seisoi matkan
määränpää; hirsinen tsasouna.
Arkkipiispa oli matkalaisia portailla vastassa ja toivottamassa
tervetulleeksi. Ensimmäinen vaikutelma oli ikoneista oli, että ne
olivat kookkaita, voimakkaanvärisiä, paljon punaista ja vahvoja viivoja ja vailla mitään piperrystä,
erilaisia kuin mihin on totuttu.
Arkkipiispa kertoi ikoneista,
niissä kuvatuista pyhistä ja keiden
itselleen tärkeiden ihmisten nimikkopyhiä ne ovat. Saimme kuulla arkkipiispan suvun ja perheen
tarinaa. Tunnelma oli kotoisa ja
kiireetön. Kerholaiset saivat vielä
kutsun arkkipiispan kesäasuntoon
nauttimaan virvokkeita.
Mikä jäi vaikutelmaksi: jykevä
isäntä, jykevistä hirsistä rakennettu tsasouna ja jykevät ikonit. Me
koimme kokonaisuuden, kaikki sopi toisiinsa. Kesäinen vierailupäivä
oli pilvetön, aurinkoinen ja lämmin. Samoin oli kerholaisten mieli,
kun suuntasimme automme kohti
Kotkaa.
■■Kyllikki Lisitsin

Leena Nortamaa

Kotkan ikonikerholaisten
matka Pielavedelle

Arkkipiispa Leo tsasounansa alttaripöydän äärellä.
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Kirkkoherralta

Lahden seurakunta

Jumalanpalvelukset

Kesän kynnyksellä

LAHTI, PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO
KESÄKUU
Su 2.6. 	
Su 16.6. 	
Su 30.6. 	

K

esäaika tarkoittaa seurakunnassa kerhotoiminnan hiljenemistä ja lomakauden alkua. Seurakunnassamme työntekijöiden kesälomat merkitsevät sitä, että jumalanpalveluksia toimitetaan jokaisena viikonvaihteena. Kesäkuun, heinäkuun ja elokuun alkuosan aikana palvelukset ovat pääosin vain
yhdellä paikkakunnalla kerrallaan. Työntekijöiden loma-ajat on
ilmoitettu seurakunnan sivuilla erikseen.
Kesäaikana seurakunnan toimintoihin kuuluu oleellisesti leiritoiminta. Seurakunnassamme järjestetään lastenleiri yhdistettynä perheleirin kanssa, ja nämä leirit toteutetaan yhdessä Hämeenlinnan seurakunnan kanssa. Nuorten kristinoppikoululeiri toteutetaan yhdessä Haminan seurakunnan kanssa. Tämä yhteistoiminta on hyvä asia, ja se säästää eri seurakuntien päällekkäisiä
toimintoja. Seurakuntien yhteistoiminta on myös sisällytetty kirkon strategiaan, ja näin toteutamme yhdessä naapuriseurakuntien kanssa kirkon toimintasuunnitelmaa. Yhteistoiminta on seurakunnassamme toiminut jo vuosien ajan hyvällä menestyksellä.
Ortodoksisen kirkon maahanmuuttajatyötä tekevän papin sijoittaminen Lahden seurakunnan alueelle on suuri ilonaihe seurakunnallemme. Isä Pavel Pugovkin toimii ensisijaisesti Haminan, Kotkan ja Lahden seurakuntien alueella metropoliitta Ambrosiuksen alaisuudessa. Muiden seurakuntien alueilla tapahtuvista toiminnoista on sovittava erikseen esipaimenen kanssa.
Toivotan isä Pavelin tervetulleeksi perheineen Lahteen sekä toivon kirkkomme jäsenten aktiivisesti auttavan heitä kotiutumisessa Suomeen.
■■Isä Aki Leskinen

klo 10 	
klo 10 	
klo 10 	

liturgia
liturgia
liturgia slaavi/suomi

HEINÄKUU
Su 14.7. 	
klo 10 	
Su 28.7. 	
klo 10 	

liturgia
liturgia, slaavi/suomi

ELOKUU
Su 4.8. 	
klo 10 	 liturgia
Ti 6.8. 	
klo 10 	 liturgia, Kristuksen kirkastumisen juhla, ■
		
kirkkokahvit
Su 11.8. 	
klo 10 	 liturgia, kristinoppikoulun päätös
Ke 14.8. 	
klo 18 	 vigilia
To 15.8. 	
klo 9 	 liturgia, Jumalansynnyttäjän ■
		
kuolonuneen nukkuminen
Su 18.8. 	
klo 10 	 liturgia, slaavi/suomi
Su 25.8. 	
klo 10 	 liturgia
La 31.8. 	
klo 18 	 vigilia
SYYSKUU
Su 1.9. 	
Ke 4.9. 	

klo 10 liturgia
klo 17.30 	ehtoopalvelus

HYVINKÄÄ, KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
KESÄKUU
Su 2.6. 	
Su 23.6. 	

klo 10 	
klo 10 	

liturgia
liturgia

HEINÄKUU
Su 7.7. 	
klo 10 	
Su 21.7. 	
klo 10 	
Su 28.7. 	
klo 10 	

liturgia
liturgia
liturgia

ELOKUU
Su 18.8. 	

liturgia

klo 10 	

Lahden kirkko

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, puh. 050 371 6475
diakoni Aki Korpela, puh. (019) 422 101
diakoni Keijo Ikävalko, puh. 040 742 4615
Maahanmuuttajatyö: pastori Pavel Pugovkin, puh. 0206 100 295

Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453
Toinen kanttori: Olga Soldatova, puh. 0206 100 454
Lahden seurakuntakeskuksen vahtimestari Kimmo Mäenrinne,
puh. 0206 100 456
TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT







Kirkkoherra Aki Leskinen 3.6.–30.6. ja 29.7.–11.8.
Pastori Ville Kiiveri 3.–30.6.
Kanttori Petri Huttu 17.6.–21.7.
Kanttori Olga Soldarova 3.–18.6.
Seurakuntasihteeri Eeva Lehtinen 1.7.–4.8.
Vahtimestari Kimmo Mäenrinne 1.7.–4.8.
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Lahden seurakunta
Su 25.8. 	
La 31.8. 	

klo 10 	
klo 17 	

liturgia
vigilia

SYYSKUU
Su 1.9. 	

klo 10

liturgia

HEINOLA, KRISTUKSEN TAIVAASEEN ASTUMISEN KIRKKO,
Hämeenkatu 6
Maanantaina Jeesus-rukouspalvelus klo 19.30, keskiviikkoisin aamurukous klo 9, torstaina ehtoopalvelus klo 20 ja lauantaisin hetkipalvelus klo 9.
La 22.6. 	
klo 9 	 liturgia
La 20.7. 	
klo 9 	 liturgia, profeetta Elia
La 10.8. 	
klo 10 	 liturgia
KAUSALA, NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN TŠASOUNA, Keskikatu 4
La 15.6. 	
klo 9 	 liturgia
La 17.8. 	
klo 9 	 liturgia
RIIHIMÄKI, SEURAKUNNAN TOIMITILA MINEA, Valtakatu 3
Su 9.6. 	
klo 10 	 liturgia, kirkkokahvit  
La 17.8. 	
klo 9 	 liturgia, kirkkokahvit
ORIMATTILA, PYHIEN PIETARIN JA PAAVALIN TŠASOUNA,
Toivolantie 15
La 29.6. 	
klo 9.30 	 vedenpyhitys ja liturgia
ЛАХТИ, СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, Harjukatu 5
ИЮНЬ
Вс 2.6. 	
Вс 16.6. 	
Вс 30.6. 	

в 10 	
в 9 	
в 10 	

Литургия
Литургия
Литургия, ц-сл./фин.

ИЮЛЬ
Вс 14.7. 	
Вс 28.7. 	

в 10 	
в 10 	

Литургия
Литургия, ц-сл./фин.

АВГУСТ
Вс 4.8. 	
в 10 	
Вт 6.8. 	
в 10 	
Вс 11.8. 	
в 10 	
Ср 14.8. 	 в 18 	
		
Чт 15.8. 	
в 10 	
Вс 18.8. 	
в 10 	
Вс 25.8. 	
в 10 	
Сб 31.8. 	 в 18 	

Литургия
Литургия, Преображение Господне
Литургия
Всенощное бдение. Успение Пресвятой ■
Богородицы
Литургия
Литургия, ц-сл./фин.
Литургия
всенощное бдение

СЕНТЯБРЬ
Вс 1.9. 	
в 10 	
литургия
Ср 4.9. 	
в 17.30 	 вечерня

Pyhäköt:
●●Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
●●Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6, ■
puh. 020 610 0461
●●Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko, Tšasounakuja 1, ■
puh. 020 610 0460
●●Kausala, Neitsyt Marian syntymän tšasouna, Keskikatu 4, ■
puh. 020 610 0462
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ХЮВИНКЯЯ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ, Tšasounakuja 1
ИЮНЬ
Вс 2.6. 	
в 10 	
Литургия
Вс 23.6. 	
в 9 	
Литургия
ИЮЛЬ
Вс 7.7. 	
Вс 21.7. 	
Вс 28.7. 	

в 10 	
в 10 	
в 10 	

Литургия
Литургия
Литургия

АВГУСТ
Вс 18.8. 	
Вс 25.8. 	
Сб 31.8. 	

в 10 	
в 10 	
в 17 	

Литургия
Литургия
всенощное бдение

СЕНТЯБРЬ
Вс 1.9. 	
в 10

литургия

ХЕИНОЛА, ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, Hämeenkatu 6
По понедельникам служба Иисусовой молитвы в 19.30, По средам
утренняя молитва в 9, По четвергам вечерняя молитва в 20, По
субботам изобразительные в 9.
Сб 22.6. 	 в 9 	
Литургия
Сб 20.7. 	 в 9 	
Литургия, Пророка Илии
Сб 10.8. 	 в 10 	
Литургия
КАУСАЛА, ЧАСОВНЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
Keskikatu 4
Сб 15.6. 	 в 9 	
Литургия
Сб 17.8. 	 в 9 	
Литургия
РИИХИМЯКИ, Приходской дом Минеа, Valtakatu 3
Вс 9.6. 	
в 9 	
литургия, церковное чаепитие
Сб 17.8. 	 в 9 	
литургия, церковное чаепитие
OРИMATTIЛA, ЧАСОВНЯ СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА,
Toivolantie 15
Сб 29.6.	 в 9 	
Литургия, Славных и всехвальных ■
		
первоверховных апостолов Петра и Павла

Toimintaa
NUORISOFESTARIT!!!

Mentäiskö porukalla Kulmakivi-festareille Outokumpuun
20.–22.9.? ONL ja Taipaleen seurakunta järjestävät nuorisofestarit,
joissa on tarjolla monen makuista
live-musiikkia, jumalanpalveluksia, toimintapisteitä ja erinomaista seuraa. Majoitus, ohjelma
ja ruokailut kuuluvat 50 euron
hintaan. Ilmoittaudu seurakuntaan maililla lahti@ort.fi tai puh.
020 610 0450 elokuun loppuun
mennessä. Seurakunta järjestää
yhteiskuljetuksen tapahtumaan.

PARITON PERJANTAI

Yläasteikäisille ja sitä vanhemmille tarkoitetut nuortenillat jää kesätauolla ja jatkaa taas syyskuussa. Ensimmäinen kokoontuminen

on 13.9 klo 18 seurakuntasalilla
Lahdessa. Pariton Perjantai löytyy
Facebookista myös kesäaikana!

LASTEN- JA PERHELEIRI

Lasten- ja perheleiri 23.–26.7.
Mallinkaisten leirikeskuksessa.
Seurakunnan lastenleiri / perheleiri järjestetään yhteistyössä
Hämeenlinnan seurakunnan
kanssa 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
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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.

ikoneita useilta maalareilta ympäri Suomea, mm. Joensuun piispa
Arsenilta. Pääsymaksu 5 €, lapset
ilmaiseksi. Yhdyshenkilö Asta
Pulkkinen, 050 339 8689.

KRISTINOPPIKOULU

Lahden ikonimaalauspiiri kokoontuu maalaamaan itsenäisti
kerhohuoneella Lahdessa myös
kesäaikana. Kokoontumiset torstaisin klo 14 eteenpäin.

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.

1
8
2

LAHDEN
IKONIMAALAUSPIIRI

HYVINKÄÄN KIRKKOKUORO

Hyvinkään kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen
syyskuun 2.päivä. Harjoitukset
pidetään maanantaisin klo 18 Hyvinkään kirkolla (Tsasounakuja 1).
Lisätietoja Olga Soldatova, puh.
0206 100 454, tai sähköpostilla
olga.soldatova@ort.fi

Piispa Arseni oli Valamon Ystävät ry:n Lahden paikallisosaston kutsumana Lahdessa
ja toimitti Pyhän Kolminaisuuden kirkossa radioidun liturgiajumalanpalveluksen.

VALAMON YSTÄVÄT

IKONINÄYTTELY
HOLLOLAN KIRKOLLA

VUOKRATTAVANA
ASUNTOJA!

Seurakunnalla on vuokrattavana 1h+avokeittiö+kh 22 m2 ja
1h+avokeittiö+kh 36 m2 Lahdessa. Tiedustelut kirkkoherra Aki
Leskinen, puh. 0206 100 451.

Kirkkokahvien jälkeen piispa Arseni kertoi seurakuntasalissa runsaslukuiselle ja
kiitolliselle kuulijakunnalle valamolaisesta Jumalanäidin ikonista.

Metropoliitta Ambrosius vieraili 24.2. Lahden seurakunnassa ja piti liturgian jälkeen papiston
kokouksen. Samassa yhteydessä saatiin seurakunnan alueella toimiva papisto koolle yhteiseen kuvaan, vas.diakoni Gennadi Ikävalko, kirkkoherra Aki Leskinen, diakoni Aki Korpela,
pastori Matti Lipitsäinen, metropoliitta Ambrosius, pastori Martti Hänninen,
pastori Ville Kiiveri ja rovasti Olavi Merras.
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Kirkkoon liittyneitä
Kirkosta eronneita
Kuolonuneen nukkuneita

Lahden kirkkokuoron harjoitukset
jatkuvat kesätauon jälkeen 4.9.
alkaen keskiviikkoisin klo 18 Lahden seurakuntasalissa. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kanttoriin.
Lisätietoja Petri Huttu, puh. 0206
100 453, petri.huttu@ort.fi.

Iitin ortodoksiapiirin 10-vuotisjuhlanäyttely ”Ikoneita ja maalauksia”
on esillä Iitin kirkonkylän kylätalolla, Kymentaantie 1, 47520 Iitti.
Näyttely on avoinna 5.8.–18.8.
Esillä on Liisa Mustosen, Anja Loikalan, Auli Hackmanin ja Seppo
Kokkosen töitä. Samassa tilassa
toimii kesäkahvila, jossa Iitin ortodoksiapiirin kahvilanpitovuoro
12.–18.8. Ryhmiltä (kahvilaan) toivomme ennakkoilmoittautumista,
puh. 040 576 3560. Tervetuloa!

Ikoninäyttely Hollolan kirkolla
Vanhassa Makasiinissa, Rantatie
924 (käynti Lukkarintien puolelta)
keskiaikaisen kivikirkon läheisyydessä 16.6.–4.8. Näyttely on
avoinna päivittäin klo 12–16 (ei
juhannusaattona), muina aikoina
sopimuksen mukaan. Esillä on

Kastettuja
1
Seurakuntaan muuttaneita 18
Seurakunnasta muuttaneita 7

LAHDEN KIRKKOKUORO

Valamon ystävät ry Lahden
alaosasto järjestää kesäkauden päättäjäiset kirkonmäellä
Lahdessa, Harjukatu 5, su 25.8.
liturgian jälkeen. Syyskuun
kirkkokahvituksen yhteydessä
su 15.9. munkki Joona kertoo
munkin luostarikilvoituksesta.
Osallistumme Valamon ystävät
ry:n 40-vuotisjuhlaan Uudessa
Valamossa 19.–20.10. Majoitus on
varattu alustavasti 22:lle mukaan
lähtevälle. Ilmoittautumiset Pirjo
Jussila, puh. 050 336 0990, pirjo.
jussila@phnet.fi tai Ari Misukka.
Toimi pian, sillä majoitusvarauksia
on rajoitetusti. Olemme ottaneet
käyttöön vuoden 2013 alusta kahvitarjoilusta kiinteän 5 € maksun.
Hinta sisältää kahvin/teen sekä
suolaisen että makean tarjoilun.
Maksu menee Valamon luostarin
tukemiseen.

IITIN ORTODOKSIAPIIRIN
10-VUOTISJUHLANÄYTTELY

seurakunnan perheuutisia 29.1.–24.4.2013
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Lahden seurakunta

Huhtikuun alussa kirkkoomme saatiin maahanmuuttajatyötä tekevä pappi. Isä
Pavel Pugovkin muutti Lahteen Vitelen seurakunnasta perheensä kanssa. Isä Pavelin
vieressä hänen puolisonsa Katerina (Ekaterina) ja lapset Liisa (Elisaveta) ja Dimitri.
Kuvasta puuttuu perheen kuopus Petri (Pjotr). Isä Pavelin yhteystiedot löytyvät
seurakunnan yhteystietojen joukosta.
Isä Pavel Pugovkin osallistui
palmusunnuntaina ensimmäiseen liturgiaansa Lahden
kirkossa.

Juliana-yhteisöstä beginaatti

Palmusunnuntaina Lahdessa
liturgia toimitettiin isä Olavi
Merraksen johdolla. Isä Matti
Lipitsäinen ja isä Pavel Pugovkin
sekä diakoni Gennadi Ikävalko
osallistuivat liturgian toimittamiseen.

Lasten pääsiäistapahtumassa.
Anastasia Lappalainen leikitti
lapsia seurakuntasalilla.
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Heinolan naisyhteisö on kokenut sisäisen organisaatiomuutoksen. Ensin yhteisön nimi
vaihdettiin Juliana-yhteisöksi
ja se avautui molemmille sukupuolille. Tammikuussa 2013 osa
yhteisöä muuttui virallisesti beginaatiksi. Beginaatit olivat alkuaan Länsi-Euroopassa 1300–
1500-luvuilla toimineita naisten
hengellisiä yhteisöjä, joissa naiset rukoilivat, loivat hengellistä
taidetta ja harjoittivat laupeudentyötä antamatta kuitenkaan
luostarilupauksia. Heinolan Juliana-yhteisö kuuluu Heinolan
Juliana-yhteisö kuuluu ns. kolmannen aallon beginaatteihin.
Se toimii ekumeenis-ortodoksisella periaatteella niin, että yhteisö noudattaa ortodoksista rukousperinnettä ja kirkkokalenteria. Yhteisön kirkossa toimitetaan ortodoksinen maallikkopalvelus kaikkina muina päivinä paitsi perjantaisin ja sunnuntaisin. Beginaatti toimii tiiviissä yhteistyössä Lahden ortodoksisen seurakunnan (Heinolan) kanssa muun muassa jumalanpalvelusten järjestämisessä.
Yhteisön arkeen kuuluvat edel-

leenkin yhteiset ateriat, kuuliaisuustehtävät ja yhteiset tapahtumat ja projektit, kuten pääsiäismyyjäiset. Lisäksi yhteisön
tiloissa kokoontuu Heinolassa
toimivia yhdistyksiä.
Beginaatin tämänhetkisiä toimintamuotoja ovat vanhusten
seurustelupalvelu ja kaupunkiviljely. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat työttömien
ruokailun järjestäminen ja pienen leipomon perustaminen.
Yhteisössä asuu tällä hetkellä
kahdeksan henkeä, heistä kolme on sitoutunut beginaattiideaan. Asukkaista löytyy jopa
yksi beghardi, miespuolinen yhteisön asukas..
■■Henna Paasonen
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Kirkkoherralta

Lappeenrannan seurakunta

Järjestöt, vapaaehtoiset
ja seurakunta –
kiitollisuuden aiheita

S

eurakunnassamme toimii monia eri kerhoja ja piirejä, joista
osa on laajempaa kirkollista järjestökokonaisuutta. Kun ottaa
huomioon seurakunnan omat työvoimaresurssit, niin on
merkillepantavaa toimintapiirien suuri tuki seurakunnan
työn kannalta. Ilman tätä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa
seurakunnan tarjonta olisi vajavaisempi.
Seurakunnan perustehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja hengellisyydestä huolehtiminen kuin myös kasvatus- ja opetustyö. Kirkon olemukseen liittyy läheisesti tiedonvälitys ja oman kristillisen uskonperinnön vaaliminen opetuksen välityksellä.
Tässä työssä järjestöt ja toimintapiirit ovat tärkeässä roolissa. Ne
antavat myös paljon toimintamahdollisuuksia vapaaehtoistyöntekijöille ja aktiivisille seurakuntalaisille. Usein toimintapiirit tukevat myös aineellisesti seurakuntaa avustuksilla ja hankinnoilla sekä kirkkojen kaunistamisella.
Seurakunnassamme on kuluneen vuoden aikana kasvatustoimikunnan johdolla hiottu yhteistoimintaa eri toimintapiirien kesken.
Prosessi on tärkeä ja sen kautta voimme kehittää kirkollista työtä.
Kevätkaudella kokeilimme yhteistä kattavaa teemaa, jota kukin
toimintayksikkö toteutti omien lähtökohtiensa puitteissa. Tästä on
saatu paljon positiivista palautetta. Vielä tämän kevään aikana valitsemme tulevalle syksylle uuden yhteisen teeman.
On tärkeätä, että kaikki piirit suunnittelevat huolella ja laadukkaasti oman toimintansa sekä ottavat huomioon yhdessä sovitut
suuntaviivat. Pitkäjännitteinen ja hyvin tehty suunnittelu palkitaan aina kiinnostuksen kasvamisella toimintaa kohtaan ja osallistujat kaipaavat myös ajoissa tapahtuvaa tiedottamista kokoontumisaiheista. Yhteisen linjan toteuttaminen lähentää toimijoita toisiinsa ja estää myös erkaantumisen seurakunnasta omaksi sulkeutuneeksi ryhmäksi.
Yhteistyö seurakunnan ja toimintapiirien ja niiden kautta järjestöjen kanssa on erityisen tärkeätä. Seurakunnan vastuulla on se,
mitä ja miten seurakunnan yhteydessä hoidetaan kasvatus- ja opetustyötä. Yhteistoiminta poistaa myös turhat päällekkäisyydet ja
työ näin ollen tehostuu ja sen tasoa voidaan kohottaa. Seurakunta
luo toiminnalle puitteet, joiden kautta eri toimintapiireissä voidaan toteuttaa seurakunnan työtä vapaaehtoisvoimin.
Kesän koittaessa seurakuntaelämä muuttaa muotoaan: osa toiminnoista jää kesätauolle ja toisia tapahtumia tulee tilalle. Kesäksi
jättäisinkin seurakuntalaisille pohdittavaksi, mistä asioista voimme olla seurakunnassa kiitollisia?
Olemme pystyneet lisäämään huomattavasti jumalanpalveluksia
koko seurakunnan alueella. Seurakunnassa on motivoitunut ja uusia haasteita etsivä työntekijäryhmä, vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti. Olemme voineet toteuttaa uusia toimintamuotoja, seurakunnan väkiluku on kasvussa, taloudellisesti asiamme ovat kunnossa, toiminta on monipuolistunut… löytyisikö näistä tai muista
asioista kiitollisuuden ja tyytyväisyyden aiheita?
Kehittämiskohteita täytyy olla, mutta kiitollisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen on todellinen voimavaramme!
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БОГОСЛУЖЕНИЯ
LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
KESÄKUU
La 1.6.
Su 2.6.
Su 9.6.
La 15.6.
Su 16.6.
La 22.6.
Su 23.6.
La 29.6.
Su 30.6.

klo 18 	
klo 10 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 19 	
klo 18 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 10 	

HEINÄKUU
La 6.7.
La 13.7.
Su 14.7.
La 27.7.
Su 28.7.
Ke 31.7.

klo 18 	 vigilia
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia
klo 18 	 vigilia
klo 9.55 (!) liturgia, radiointi
klo 18 	 vigilia ja ristin esiinkanto

ELOKUU
To 1.8.
klo 10 	
		
Ma 5.8.
klo 18 	
Ti 6.8.
klo 10 	
		
La 10.8.
klo 18 	
Su 11.8. 	
klo 10 	
La 24.8.
klo 18 	
Su 25.8.
klo 10 	

vigilia
liturgia
liturgia
vigilia
liturgia
vigilia
slaavinkielinen liturgia
vigilia
liturgia

liturgia ja vedenpyhitys, ■
makkabialaismarttyyrit
juhlavigilia
liturgia ja vuoden sadon siunaus, ■
Kristuksen kirkastuminen
vigilia
liturgia
vigilia
liturgia

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЭНРАНТА
ИЮНЬ
Сб 1.6.
Вск 2.6.
Вск 9.6.
Сб 15.6.
Вск 16.6.
Сб 22.6.
Вск 23.6.
Сб 29.6.
Вск 30.6.

в 18 	
в 10 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	

ИЮЛЬ
Сб 6.7.
Сб 13.7.
Вск 14.7.
Сб 27.7.
Вск 28.7.
Ср 31.7.

в 18 	
всенощная
в 18 	
всенощная
в 10 	
литургия
в 18 	
всенощная
в 9.55 (!) 	 литургия, радиотрансляция
в 18 	
всенощная и вынос Креста

АВГУСТ
Чт 1.8.
в 10 	
		

всенощная
литургия
литургия
всенощная
литургия
всенощная
литургия на церковно-славянском языке
всенощная
литургия

литургия и освящение воды,
происхождение четных древ Креста

s

■■Isä Timo Tynkkynen

Jumalanpalvelukset
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Lappeenrannan seurakunta
Пн  5.8.
в 18 	
Вт 6.8.
в 10 	
ражение Господне
Сб 10.8.
в 18 	
Вск 11.8.
в 10 	
Сб 24.8.
в 18 	
Вск 25.8.
в 10 	

праздничная всенощная
литургия и освящение нового урожая, Преобвсенощная
литургия
всенощная
литургия

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
La 1.6. 	
klo 18 	
Su 2.6.
klo 10 	
Su 9.6.
klo 18 	
		
La 15.6.
klo 18 	
Su 16.6.
klo 19 	
La 22.6.
klo 18 	
Su 23.6.
klo 10 	
Pe 28.6.
klo 10 	

vigilia
slaavinkielinen liturgia
ehtoopalvelus ja akatistos ■
pyhittäjä Arseni Konevitsalaiselle
vigilia
liturgia
vigilia
liturgia
liturgia, Sergei ja Herman Valamolaiset

HEINÄKUU
La 6.7.
Su 7.7.
La 20.7.
Su 21.7. 	

vigilia
liturgia, kristinoppikoulun päätös
vigilia
liturgia

klo 18 	
klo 18 	
klo 18 	
klo 10 	

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

ELOKUU
La 3.8.
klo 18 	
Su 4.8.
klo 10 	
Ke 14.8.
klo 18 	
To 15.8.
klo 10 	
		
La 17.8.
klo 18 	
Su 18.8.
klo 10 	
La 31.8.
klo 18 	

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА
ИЮНЬ
Сб 1.6.
в 18 	
Вск 2.6.
в 10 	
Вск 9.6.
в 18 	
		
Сб 15.6.
в 18 	
Вск 16.6.
в 10 	
Сб 22.6.
в 18 	
Вск 23.6.
в 10 	
Пт 28.6.
в 10 	
		

всенощная
литургия на церковно-славянском языке
вечерня и акафист Преподобному Арсению
Коневскому
всенощная
литургия
всенощная
литургия
литургия, Преподобные Сергий и Герман
Валаамские

ИЮЛЬ
Сб 6.7.
Вск 7.7.
Сб 20.7.
Вск 21.7.

в 18 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	

всенощная
литургия
всенощная
литургия

АВГУСТ
Сб 3.8.
Вск 4.8.
Ср  14.8.
Чт 15.8.
Сб 17.8.
Вск 18.8.
Сб 31.8.

в 18 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	
в 18 	
в 10 	
в 18 	

всенощная
литургия
праздничная всенощная
литургия, Успение Пресвятой Богородицы
всенощная
литургия
всенощная

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
Su 23.6.
klo 18 	
Ma 24.6.
klo 10 	
		
To 29.8.
klo 10 	

klo 10 	

liturgia ja panihida, apostolit Pietari ja Paavali
Kari M. Räntilä
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ehtoopalvelus
liturgia ja vedenpyhitys, Johannes Kastajan
syntymäjuhlan praasniekka
liturgia, Johannes Kastajan mestaus

KOITSANLAHDEN TSASOUNA
La 29.6.

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAT
Kesän lomakaudella seurakunnan työntekijät pitävät pääosan
vuosilomistaan. Lomat on rytmitetty siten, että jatkuvasti työssä on ■
ainakin yksi pappi ja kanttori:
 Kirkkoherra Timo Tynkkynen 5.8.–1.9.
 II pappi Aarne Ylä-Jussila 8.7.–4.8.
 Kanttori Jarmo Huttu 22.7.–18.8.
 Apukanttori Tatiana Mäkelä 19.8.–15.9.
 Seurakuntamestari Kauko Pussinen 1.7.–11.8.
 Vahtimestari Nadežda Ryyppö 3.–16.6. ja 5.–18.8.

vigilia
liturgia
juhlavigilia
liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkuminen, uspenie
vigilia
liturgia
vigilia

Imatran Pyhän
Nikolaoksen kirkko.
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SEURAKUNNAN KIRKOT AVOINNA KESÄKAUDELLA
Lappeenrannan Jumalansynnyttäjän Suojeluksen ja Imatran Pyhän
Nikolaoksen kirkko ovat jälleen avoinna kesäkaudella 2013. Aukipidosta
vastaavat lähinnä seurakunnan palkkaamat nuoret, jotka toimivat kirkkojen oppaina. Täksi kesäksi saammekin monia uusia kasvoja toimimaan
kirkkojen aukipidossa.
Kirkot ovat avoimena elokuun loppuun saakka tiistaista sunnuntaihin
kello 11–15:n välisenä aikana siten, että Lappeenrannan kirkko avataan ti
11.6. ja Imatran kirkko ti 18.6.
SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 24.1.–24.4.2013
Kastettuja
Ikuinen muisto
Seurakuntaan muuttaneita

4
1
7

Seurakunnasta muuttaneita
Kirkkoon liittyneitä
Kirkosta eronneita

5
6
8

Toimintaa
■ 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 Lappeenrannan Uutisissa ja perjantaisin
sanomalehti Uutisvuoksessa. Katso myös seurakunnan
internet-sivuilta 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.
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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!
Pokrovan päiväpiiri jatkaa syyskuusta eteenpäin.

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

Keskustelupiiri ortodoksisuudesta
kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden
rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille.
Toiminta jatkuu kesätauon jälkeen
syyskuussa.

VALAMON YSTÄVÄT

●●Retki Ilkon skiittasaareen to
20.6. Pyhän Trifon Petsamolaisen
tsasounan vihkiminen.
●●Retki Ilkon skiittasaareen pe
28.6. Pyhien Sergei ja Herman
Valamolaisten juhla.

KIRKKOKUORO

Harjoitukset keskiviikko-iltaisin
klo 18 Lappeenrannassa. Seuraa
kirkollisia ilmoituksia. Tiedustelut:
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206
100 475. Kirkkomusiikista kiinnos-

Harjoitukset käynnistyvät kesätauon jälkeen syyskuussa.

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. В июле-августе
нет церковно-славянских
богослужений! После службы
духовная беседа в приходском
зале.   Смотрите расписание
богослужений! Читайте больше
в объявлениях прихода по средам в газете Lappeenrannan
Uutiset 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! Летний перерыв:
июль-август.

● IMATRA
IKONIN YSTÄVÄT

Ikonin ystävät -toimintapiiri
kokoaa yhteen kirkkotaiteesta
kiinnostuneita ihmisiä. Toimintapiiri järjestää yleisöluentoja
ja tapahtumia, joiden kautta on
mahdollisuus tutustua ortodoksisen kirkon laajaan ja monipuoliseen kirkkotaiteen maailmaan.
Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille
aihepiiristä kiinnostuneille. Toiminnallaan Ikonin Ystävät tukevat
muun muassa seurakunnan vanhojen ikoneiden konservointia.
Toiminta käynnistyy uudelleen
syyskaudella.

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.

Toiminta jatkuu kesätauon jälkeen
syyskuussa.

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

Keskustelupiiri ortodoksisuudesta
kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden
rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille.
Toiminta jatkuu kesätauon jälkeen
syyskuussa.

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.
Harjoitukset käynnistyvät kesätauon jälkeen syyskuussa.

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. В июле-августе нет
церковно-славянских богослужений! После службы чаепитие
и беседа в приходском зале.
Смотрите расписание богослужений! Читайте больше в объявлениях прихода по пятницам
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. Летний
перерыв: июль-август.

SIMPELEEN-PARIKKALAN
TIISTAISEURA

Kokoontumiset jatkuvat kesätauon jälkeen syyskuussa.
Heinäkuussa on pyhiinvaellusmatka Valamon ja Lintulan
luostareihin. Seuraa ilmoituksia

s

Tiistaiseuralla on toiminnassaan
kesätauko, mutta tiistaiseura
osallistuu linnoituksen yön
tapahtumaan lauantaina 10.8.
järjestämällä suositun pappilan
puutarhakahvion.

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

tuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä
kanttoriin ja tulkaa mukaan!
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Lappeenrannan seurakunta
Parikkalan ja Rautjärven Sanomissa.

■ SEURAKUNNALLISTA
TOIMINTAA LAPSILLE
JA NUORILLE
ORTODOKSISET
LASTENKERHOT

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.
Lappeenrannassa maanantaisin
seurakuntatalolla:
●●17.00–17.45 lastenkuoro
●●17.45–18.15 papin oppitunti
●●18.15–19.00 käden taitoja
ohjaajan opastuksella

Imatralla tiistaisin seurakuntatalolla:
●●17.00–7.45 lastenkuoro
●●17.45–18.15 papin oppitunti
●●18.15–19.00 kuvataidekerho

MUU TOIMINTA
LAPSILLE JA NUORILLE

Koitsanlahden tsasounan
praasniekka

Toiminta jatkuu kesätauon jälkeen
syyskuussa.

Lasten ja nuorten kesäleiri
17.–20.6. Rautjärven Viimolassa.
Ilmoittautuminen isä Aarnelle 7.6.
mennessä (0206 100 474, aarne.
yla-jussila@ort.fi).

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ – ДЕТСКАЯ
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

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

Sunnuntaina 28.7. klo 9.55 radioidaan liturgiapalvelus Lappeenrannan kirkosta.

Koululaisten siunaus alkavalle
lukuvuodelle sunnuntaina 11.8.
kello 10 alkavan liturgian yhteydessä Lappeenrannan kirkossa
ja 18.8. klo 10 alkavan liturgian
yhteydessä Imatran kirkossa.

Linnoituksen yö 10.8.
Lappeenrannassa

ОСЕННИЙ СЕЗОН НАЧИНАЯ С
1.9.2013

В Лаппеенранта по понедельникам в приходском доме
●●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
●●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

■ TAPAHTUMIA
SEURAKUNNASSA
Parikkalan tsasounan
praasniekka

Su 23.6. klo 18 ehtoopalvelus. Ma
24.6. klo 10 liturgia, ristisaatto
ja vedenpyhitys, minkä jälkeen
juhlalounas ja ohjelmaa Helenansaaressa.

Lauantaina 29.6. kello 10 liturgia
tsasounassa ja panihida hautausmaalla.

Radioitava liturgia 28.7.

Linnoituksen yö -tapahtumassa
lauantaina 10.8. on avoimena
pappilan puutarhan kahvila tiistaiseuran ylläpitämänä. Tervetuloa virkistäytymään omenapuiden
siimekseen kirkon vierellä!

Imatra-päivä 24.8.

Seurakunta on mukana Imatrapäivän toteutuksessa lauantaina
24.8. Tarkempi ohjelma kirkollisissa ilmoituksissa ja internetsivuilla.

Seurakunnan kiinteistöjä kunnostetaan kesän aikana
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lommoutunut ja osin irronnut
seinästä.
Seurakunta on saanut Museovirastolta luvan kiinnittää
kirkon torniin kattorakenteisiin lumiesteet, jotka estävät
lumen putoamisen katoksen
päälle. Vaurioitunut katos irrotetaan ja viedään korjattavaksi
ja asennetaan kesän aikana takaisin paikoilleen. Tulevaisuudessa ongelmaa ei pitäisi enää
ilmetä, koska lumi ei enää pääse vapaasti putoamaan tornin
rakenteista.
Lappeenrannan kirkossamme on paljon puupohjalle tehtyjä kultauksia, jotka ovat osin
pahoin vaurioituneet. Näistä
on myös teetetty asiantuntijalla
kuntokartoitus, ja nyt on tarkoitus aloittaa kultausten asteittainen korjaaminen. Työ
etenee vähitellen. Pahimmat
vauriot ovat syntyneet puun
elämisestä johtuvasta halkeilusta sekä kynttilänjaloista
roiskuneesta öljystä ja vahasta.
Ikonostaasissa ovat eniten kärsineet Kristuksen ja Jumalan-

Kauko Pussinen

Seurakunnallamme on vastuullaan mittava kiinteistömassa, joka vaatii jatkuvaa
huoltoa ja ylläpitoa, jotta korjausvelka ei pääse kasvamaan
liian suureksi. Kiinteistölautakuntamme on tehnyt alustavan
kuntokartoituksen jokaisesta
ylläpidettävästä kohteesta ja lisäksi on teetetty yksittäisistä
rakennuksista
mittavampia
kuntokartoituksia.
Näiden perusteella on laadittu kunnostusohjelma, jota
aletaan nyt toteuttaa ja jatkokehittää. Näillä toimenpiteillä
pyritään pitämään seurakunnan kirkot ja muut kiinteistöt
hyvässä kunnossa, ettemme
joutuisi lyhyellä aikavälillä panostamaan raskaisiin ja mittaviin korjaustöihin.
Lappeenrannan kirkossa on
ollut vuosien ajan ongelmana
kirkon pääoven yllä oleva katos, joka lähes joka vuosi vaurioituu tornista putoavien lumimassojen painosta. Tällä
hetkelläkin vuodelta 1862 peräisin oleva katos on varsin

Lumen
ja jään
murjoma
vuodelta
1862
peräisin
oleva
Pokrovan
kirkon
pääoven
katos.
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Vapaaehtoistoiminnan kurssi seurakunnassa
Hannu Mutanen

■■Isä Timo Tynkkynen

Lappeenrannan pappilan pihavaja kaipaa pikaista ehostamista. Työ tehdään alkukesän aikana talkoilla. Mukaan voi ilmoittautua seurakuntamestari Kauko Pussiselle,
puh. 0206 100 476.
Hannu Mutanen

ANALOGI 2/2013

vaurioittaa kirkon ulkovuorausta. Mikäli tilannetta ei nopeasti korjata, se johtaa vähitellen
ulkovuoren lahoamiseen, josta
on jo merkkejä näkyvissä. Seurakunta on solminut urakkasopimuksen
parikkalalaisen
maalausliike Jorosen kanssa
kirkon ulkomaalauksen uusimisesta kesän 2013 aikana.
Urakkaan kuuluu vanhan lateksimaalauksen poistaminen
kokonaisuudessaan ja kirkon
uudelleenmaalaus perinteisellä
aidolla hengittävällä öljymaalilla. Vastaavanlaisina urakkakohteina kyseisellä maalausliikkeellä ovat olleet mm. Kerimäen, Sulkavan ja Rautjärven
kirkot sekä Savonlinnan ortodoksiseksi kirkoksi takaisin palaava ns. pikkukirkko.

Kauko Pussinen

synnyttäjän ikonien kehykset;
näiden edestä on jo siirretty
kynttilänjalat kauemmaksi ongelman pahenemisen estämiseksi.
Lappeenrannan linnoituksen
pappila on rakennettu vuonna
1897 ja samassa yhteydessä rakennettiin myös pihavaja. Tämä rakennus on ulkonäöltään
erittäin huonokuntoinen, mutta kuuluu linnoituksen alueen
suojeltaviin rakennuksiin. Pyrimme saattamaan tämän rakennuksen siistiin kuntoon
suorittamalla välttämättömimmät korjaukset ja maalaamalla
rakennuksen uudestaan. Tähän
työhön tarvitsemme talkoovoimaa, ja nyt onkin mahdollisuus
osallistua talkoiden puitteissa
kirkon ympäristön ehostamiseen.
Myös Imatran ja Parikkalan
kiinteistöissä tarvitaan korjaustoimenpiteitä, ja ensimmäiselle sijalle on asetettu
Imatran Pyhän Nikolaoksen
kirkon julkisivujen maalaus.
Puurakenteinen kirkko on
maalattu useaan otteeseen
hengittämättömillä
lateksimaaleilla, ja tämä on alkanut

Seurakunnan kiinteistöjen kunnostukset
etenevät. Jani Joronen maalausliike
Jorosesta ja seurakunnan edustajat
allekirjoittamassa Imatran kirkon
maalausurakkasopimusta.
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Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville pääsiäisen seutu on vilkasta aikaa. Palkitsevaa on myyjäisten suosio. Ostosruuhkaa
Imatralla pääsiäisherkkujen myyjäisissä.

Suuren paaston aikana käynnistyi seurakunnassamme vapaaehtoistoiminnan kurssi, joka päättyi toukokuun aikana.
Kurssin sisältöön kuului tutustuminen vapaaehtoistoiminnan
pelisääntöihin, ja kurssin avulla tuettiin seurakuntalaisten
valmiuksia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
Vapaaehtoistyö on hyvin monimuotoista, ja erityisesti seurakunnan diakoniatyön kannalta vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on tärkeätä. Iloinen havainto oli nähdä, kuinka kurssi
herätti innostusta ja kiinnostusta seurakuntalaisten keskuudessa. Pilottikurssiin lähti mukaan viitisentoista henkilöä eri
puolilta seurakuntaa; kokoontumiset pidettiin vuoronperään
Imatralla ja Lappeenrannassa.

Lappeenrannan seurakunta
Raija Mutanen

s

Kurssin vetäjänä ja suunnittelijana toimi seurakunnan
diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kemppainen,
joka työskentelee Imatran kaupungilla Iso Apu -projektissa.
Osallistujat saivat ammatti-

maisesti laaditun perustietopaketin
vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä moninaisista kysymyksistä. Kurssille on jo toivottukin jatkuvuutta uusien tapahtumien puitteissa. n

Timo Tynkkynen

Vapaaehtoistoiminnan kurssilla.
Usean vuoden kestävä juhlamatto-projekti etenee. Ensimmäinen osa käsinkirjottavasta juhlamatosta on valmistunut, ja työhön ovat osallistuneet vapaaehtoiset
ompelijat sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Lappeenrantalaiset talkoolaiset
ahkeroimassa ristipistoin kirjottavaa kaksitoistametristä mattoa.

Seurakunnan ilmoituslehti
muuttuu kesäkuun alusta
Lappeenrannan alueen kirkolliset ilmoitukset julkaistaan
kesäkuun alusta lähtien keskiviikkoisin kaupunkilehti Lappeenrannan Uutisissa seura-

mattavasti laajemmasta peittoalueesta. Lehti jaetaan keskiviikkoisin jokaiseen talouteen
koko seurakunnan alueella, lukuun ottamatta Parikkalaa ja

kunnanneuvoston päätöksen
mukaisesti. Seurakunta luopuu
aiemmasta
ilmoituslehdestä
Vartista kustannussyistä sekä
Lappeenrannan Uutisten huo-

Savitaipaletta, jossa lehti on
saatavilla noutopisteistä. n
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Kauko Pussinen

Kauko Pussinen

Kirkkokuoro suuren viikon palveluksessa Lappeenrannan kirkossa laulamassa kanttori Jarmo Hutun johdolla.

Pääsiäisen juhlaa viettiin kuluneen kevään aikana varhaiskeväällä. Seurakunnassa
toimitettiin perinteisesti suuren viikon ja pääsiäisen jumalanpalvelukset molemmissa
kirkoissamme. Isä Aarne siunaamassa pääsiäisruokia Lappeenrannan kirkossa.
ANALOGI 2/2013

Hannu Mutanen

Hannu Mutanen

Lasten pääsiäinen.

Ikonimaalareiden talven työkausi päättyi yhteiseen uusien ikoneiden siunaukseen
Imatran kirkossa 28.4.

Kauko Pussinen

Kirkkaalla viikolla suuri joukko seurakunnan alueen ortodoksista oppilaista kokoontui liturgiapalveluksiin eri kirkoissa. Alaluokkien oppilaita Lappeenrannassa kuuntelemassa
papin opetuspuhetta.
ANALOGI 2/2013
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Kirkkoherralta

Tampereen seurakunta

Kenet kohtaamme
kesällä?

N

äillä leveysasteilla kesän tulo on aina uuden ihmettelyn aihe.
Ihmismieli vapautuu valossa ja lämmössä. Talvivaatteista
kuoriutuneet kansalaiset vaeltavat toreille ja terasseille kohtaamaan toisia kesästä huumaantuneita.
Kesän juhlat, toritapahtumat, festivaalit, konsertit ja näyttelyt suovat hyvän mahdollisuuden tutustua ihmisiin, joilla on eri etninen ja
kulttuurinen tausta, eri äidinkieli tai uskonto. Erilaisuus ympärillämme tarjoaa mahdollisuuden syventää myös kristillistä identiteettiämme.
Ortodoksikristityn tulee nähdä jokainen ihminen Jumalan luomistyön äärimmäisen arvokkaana, ainutkertaisena ja korvaamattomana
ihmeenä. Kaikki kannamme persoonassamme Jumalan kuvaa. Lähimmäisessä Jumala aina lähestyy meitä.
Kun yhteiskunnassa puhutaan rasismin vastaisesta työstä, ajattelemme usein, että se kuuluu valtiovallalle, komiteoille, työryhmille
tai erilaisille organisaatioille. Väärin! Rasismin vastainen työ alkaa
läheltä: omasta parisuhteesta, omasta perheestä, omalta asuinalueelta – myös omasta seurakunnasta.
Kirkko on monikulttuurisuuden laboratorio – tutkimushuone. Laboratoriomme sisällä eli kirkossa voimme antautua testiin: miten
kohtaan hänet, joka on tullut toisesta maasta, toisesta kulttuurista,
toisesta etnisestä ryhmästä? Olenko valmis hymyilemään hänelle,
uskallanko tervehtiä tai katsoa silmiin? Hän on ortodoksi ja tunnustaa samaa uskoa kuin minä!
Jos selvisin tästä ensimmäisestä testistä, voin yrittää seuraavaa
vaihetta kirkon ulkopuolella. Kesä tuo luoksemme monia matkailijoita ja pyhiinvaeltajia, mutta myös kerjäläisiä, joille kesän lämpö suo
hetken huojennuksen elämän ahdistukseen ja nöyryytykseen. Testin
toisessa vaiheessa joudun kysymään itseltäni: rajoittuuko ystävällisyyteni ja apuni lähimmäistä kohtaan vain kirkon seinien sisäpuolelle?
Kesän kohtaamistilanteissa Jumala puhuttelee meitä. Jumala
osoittaa, miten rikas, luova ja moniulotteinen hän on painaessaan sinettinsä meihin – luotuihinsa. Erilaisuuden kohtaamisessa Jumala
antaa meille mahdollisuuden henkiseen ja hengelliseen kasvamiseen.
Tutustumalla erilaisiin ihmisiin, tutustumme myös Jumalaan.
Niin myös Kristus ojentaa kätensä torilla ja terassilla, jotta voimme
koskettaa hänen haavojaan.
Siunattuja kohtaamisia Suomen suvessa!
■■Isä Markku Toivanen

Pyhäköt ja toimitilat:
Tampereen kirkko, puh. 0206 100 365
Tampereen kirkko on avoinna jumalanpalvelusten lisäksi:
●● toukokuussa ma–pe klo 10–16
●● kesä-elokuussa ma–la klo 10–16, 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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Jumalanpalvelukset
TAMPEREEN KIRKKO
KESÄKUU
La 1.6. 	
Su 2.6. 	
La 8.6. 	
Su 9.6. 	
La 15.6. 	
La 15.6. 	
Su 16.6. 	
Su 23.6. 	
La 29.6. 	
Su 30.6. 	

klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia, samalla lastenleirin päätös
klo 10 	 liturgia (romania)
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia (Yle Radio 1 klo 11.00)
klo 10 	 liturgia
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia (slaavi)

HEINÄKUU
La 6.7. 	
Su 7.7. 	
La 13.7. 	
Su 14.7. 	
La 20.7. 	
Su 21.7. 	
La 27.7. 	
Su 28.7. 	

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

vigilia
liturgia
vigilia
liturgia
liturgia, kristinoppileirin päätös
liturgia
vigilia
liturgia (slaavi)

ELOKUU
La 3.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 4.8. 	
klo 10 	 liturgia
Herran kirkastumisen juhla
Ma 5.8. 	
klo 18 	 vigilia
Ti 6.8. 	
klo 10 	 liturgia
La 10.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 11.8. 	
klo 10 	 liturgia
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
Ke 14.8. 	
klo 18 	 vigilia
To 15.8. 	
klo 10 	 liturgia
La 17.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 18.8. 	
klo 10 	 liturgia (slaavi)
La 24.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 25.8. 	
klo 10 	 liturgia, palveluksen yhteydessä ■
		
koulunsa aloittavien siunaus
La 31.8. 	
klo 18 	 vigilia
PORIN KIRKKO
To 6.6. 	
klo 18 	 Jeesus-rukous
Karjalaiset Kesäjuhlat Porissa 14.–16.6.
La 15.6. 	
klo 18 	 ehtoopalvelus, arkkipiispa Leo
Su 16.6. 	
klo 9 	 liturgia, arkkipiispa Leo
To 27.6. 	
klo 18 	 Jeesus-rukous
La 29.6. 	
klo 18 	 vigilia
Su 30.6. 	
klo 10 	 liturgia
Su 14.7. 	
klo 10 	 liturgia
To 18.7. 	
klo 18 	 Jeesus-rukous
La 27.7. 	
klo 18 	 vigilia
Su 28.7. 	
klo 10 	 liturgia
To 8.8. 	
klo 18 	 Jeesus-rukous
Su 11.8. 	
klo 10 	 liturgia
ANALOGI 2/2013

La 24.8. 	
klo 18 	
Su 25.8. 	
klo 10 	
To 29.8. 	
klo 18 	
30.–31.8. 		

vigilia
liturgia
Jeesus-rukous
perheleirin jumalanpalvelukset (erillinen ilmoitus)

liturgia
rukouspalvelus, ristisaatto ja ekumeeninen ■
tapahtuma Kolhossa

Muualla seurakunnan alueella
KALLIOSALMI
Salmenkalliontie 86, Tampere
La 24.8. 	
klo 11 	 vedenpyhitys, kesäkauden päättäjäiset

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 avoinna 1.6.–31.8. ti–pe klo 9–12.
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,
puh. 0206 100 357, 050 557 0050.
II pappi Heikki Honkamäki, 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.
Kanttori Jenni Hakkarainen, jenni.hakkarainen@ort.fi,
puh. 0206 100 367, 044 301 0974.
Pappien ja kanttorien 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

Seurakunnan toimihenkilöt ovat kesälomalla:
 Kirkkoherra Markku Toivanen, 12.6.–14.7.
 Pastori Heikki Honkamäki, 24.–26.7., 28.7.–16.8. ja 18.–25.8.
 Kanttori Heikki Hattunen,10.7.–11.8.
 Kanttori Jenni Hakkarainen, 14.8.–8.9.
 Talouspäällikkö Marita Inkinen, 3.–20.6.
 Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin, 14.6.–7.7 ja 1.8.–18.8.
 Kanslisti Arja Pikkuharju, 1.7.–16.8.
 Vahtimestari Mika Kangasaho, 3.6.–8.7.
 Emäntä Anni Roihuvuo, 27.5.–10.6. ja 8.7.–4.8.
ANALOGI 2/2013

Irja Helmi Marjatta
PAJUKKO
o.s. Ihatsu

KOLHON KIRKKO
Su 18.8. 	
klo 10 	
Su 18.8. 	
klo 13 	
		

Puoliso, Äiti ja mummu

* 13.05.1947 Paavola
= 30.01.2013 Mäntän sairaala
Niin kuin muuttolintusen tie
taivasta kohti kulku vie.
Kaivaten
Seppo
Arto, Katri, Julianna ja Sofia
Marko, Jenny ja Aada
Unto perheineen
Juha perheineen
sukulaiset ja ystävät
Mummo kulta, tähtiin sulle vilkutamme.
Kuule siellä taivahassa,
mummo sua rakastamme.
Julianna, Jenny, Aada ja Sofia
Siunattu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos Teille kaikille, jotka kunnioititte
rakkaamme muistoa ja myötäelitte surussamme.

Ritarimerkki Anita Luonilalle

Suuren lauantain liturgiassa lukijana toiminut Jyri Luonila kiinnittää
ritarimerkin äitinsä (ensimmäinen oik.) rintaan. Monia armorikkaita vuosia
Anitalle ja koko perheelle!
Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo myönsi keväällä palmusunnuntaina
ansioituneille äideille huomionosoituksia. Yhtenä palkittujen joukossa oli Anita
Luonila Porista, joka sai

Pyhän Karitsan Ritarikunnan I luokan ritarimerkin.
Hän ei päässyt varsinaiseen
ritarimerkkien luovutustilaisuuteen Kuopioon, mutta
otti merkin vastaan suurena
lauantaina Porin kirkossa.
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Toimintaa

sa, lauantaina kaksi ateriaa sekä
juhlakahvittelut ja sunnuntaina
aamiaisen ja kaksi ateriaa.

KESÄSAUNAT
KALLIOSALMESSA

Ilmoittaudu 8.9. mennessä Tara
Koivistolle, puh. 040 709 2727 tai
tara.koivisto@kolumbus.fi. Matka
on avoin kaikille. Tervetuloa
mukaan!

Kalliosalmessa saunotaan kesällä
keskiviikkoisin klo 13–19. Ensimmäisen kerran sauna lämpenee ke
29.5. ja sen jälkeen joka keskiviikko (paitsi 5.6.). Seurakunnan
toimintapiirit ja Kalliosalmen
hoitokunta huolehtivat saunan
lämmittämisestä ja tarjoilun järjestämisestä. Os. Salmenkalliontie
86 (Hervanta). Tervetuloa viettämään kesäpäiviä Kalliosalmeen!

KALLIOSALMEN
VEDENPYHITYSJUHLA

Kalliosalmen kesäkausi päättyy
vedenpyhitykseen, joka toimitetaan la 24.8. klo 11. Toimituksen
jälkeen juodaan kirkkokahvit Kalliosalmen pihapiirissä. Tervetuloa!

TAMPEREEN
VALAMON YSTÄVÄT

Valamon Ystävien Tampereen
osaston yleisöillat syyskaudella
2013 ovat kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 Nikolainsalissa, Tuomiokirkonkatu
27. Päivämäärät ovat 3.9., 1.10.
ja 5.11. Kuukauden vieraamme tarkentuvat myöhemmin.
Pääsymaksu 6 €, opiskelijat 3 €,
sisältää teetarjoilun. Tulot Uuden
Valamon luostarin tukemiseksi.
Sydämellisesti tervetuloa!
Tampereen osasto järjestää
pyhiinvaelluksen Heinäveden
Valamoon Valamon Ystävien
40-vuotisjuhlaan 19.–20.10. Lähtö
Tampereelta bussilla lauantaina
19.10. klo 8. Olemme perillä
Valamossa noin klo 13, ja lounaan
jälkeen alkaa kulttuurikeskuksessa 40-vuotisjuhla. Puhetta
johtaa yhdistyksen puheenjohtaja
Kalle Holmberg, ja alustajina ovat
piispa Arseni, nunna Kristoduli ja
näyttelijä Hannu-Pekka Björkman.
Juhlan jälkeen on päivällinen, ja
vigilian jälkeen lisämaksusta valamolainen teepöytä. Sunnuntaina
tarjotaan majoitukseen sisältyvä
aamupala klo 10:een asti. Liturgian jälkeen on lounas. Iltapäivällä lähdemme kohti Lintulan
luostaria. Tampereelle palaamme
sunnuntaina noin klo 21.
Matkan hinta on majoituksen
tasosta riippuen 120–150 euroa.
Hinta sisältää bussikuljetuksen,
yhden yön majoituksen luostarihotellissa (2HH, 3HH, 4HH), opistohotellissa (1HH) tai vierasmajas-
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Seuraa ilmoitteluamme
Facebook-sivullamme (löytyy
hakukoneella ilman Facebooktunnuksiakin).

KANSAINVÄLINEN
KUOROKATSELMUS

Tampereen Sävelen kansainvälinen kuorokatselmus järjestetään
6.–8.6.2013. Katselmukseen on
vapaa pääsy. Päätöskonsertissa sunnuntaina 9.6. palkitaan
parhaat kuorot. Kuorokatselmukseen osallistuu 59 kuoroa ja
yli kaksituhatta laulajaa. Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro
esiintyy kuorokatselmuksessa.
Tule kuuntelemaan Tamperetalon Isoon saliin torstaina 6.6. klo
11.15–11.30!

TAMPEREEN
KIRKON KUORO

Kuoro laulaa kirkon jumalanpalveluksissa sekä esiintyy muuallakin,
mm. Tampere-talon Isossa salissa
6.6. klo 11.15. Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin klo 18–20
kanttori Heikin johdolla. Syksyn
ensimmäiset harjoitukset 29.8.
Uusia laulajia otetaan vastaan.
Ota yhteyttä kanttoriin.

koisin klo 9.30–12.00. Infotilaisuus
syksyn perhekahvilatoiminnasta
Nikolainsalissa ti 27.8. klo10. Tiedustelut kahvilan yhteyshenkilölle: Maria Hattunen, mhattunen@
gmail.com, puh. 050 381 2820.

MUSKARI

Pienille tarkoitettu musiikkileikkikoulu on toiminut perhekahvilan
yhteydessä kanttori Jennin pitämänä. Lisää perhekahvilainfossa
ti 27.8.

POIKAKUORO

Alakouluikäiset pojat laulavat
kirkko- ja lastenlauluja. Harjoituksissa myös leikitään yhdessä.
Torstaisin klo 17–17.45 Nikolainsalissa kanttori Heikin johdolla.
Syksyn ensimmäiset harjoitukset
29.8. Uudet pojat tervetuloa!

TYTTÖKUORO

Noin 7–12-vuotiaille tytöille.
Lauletaan sekä ort. kirkkolauluja
että lasten- ja nuorten lauluja.
Harjoitukset keskiviikkoisin klo
16.30–17.20 kanttori Jennin
johdolla. Syksyn ensimmäiset
harjoitukset 11.9. Uudet tytöt
tervetuloa!

KESÄLEIRIT JA
NUORISOTAPAHTUMAT

●●Kesäleiri Kalliosalmessa (8–14v.) 4.–9.6.
●●Kristinoppileiri Julkujärvellä
(15-v.) 11.–20.7.
●●Jatkokripari (15-v.) 30.8.–1.9.

KESÄLEIRI
8–14-VUOTIAILLE

Hervannan Kalliosalmessa 4.–9.
kesäkuuta 2013. Juokseminen,
leikkiminen, uiminen ja syöminen
kuuluvat lastenleirin perusoloihin,
ja niitä saakin tehdä siellä niin
paljon kuin vain jaksaa. Leirillä
tapaa uusia kavereita, oppii
perusrukouksia ja kirkkoveisuja.
Tiedustelut kesäleiristä nuorisotoimenohjaajalta, puh. 0206 100
366 tai sähköpostitse nemanja.
balcin@ort.fi.

KOULULAISTEN SIUNAUS
KOULUVUODEN ALUSSA

Tampereella su 25.8. klo 10 on
liturgia ja koululaisten siunaus
kouluvuoden alussa. Kirkkoon
ovat kaikki tervetulleita, etenkin
oppilaat ja opettajat. Ekaluokkalaisille lähetetään kirjallinen
kutsu.

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 1.1.–31.3.
Kastettuja
Seurakuntaan muuttaneita
Seurakunnasta muuttaneita

8
23
11

Kirkkoon liittyneitä
Kirkosta eronneita
Kuolonuneen nukkuneita

46
8
9

TUOHUSTEN YÖ

Kirkko on avoinna to 8.8. klo
18–23 osana Tapahtumien yötä.

KERHONOHJAAJAKSI?

Tampereen ja Porin lasten- ja
nuortenkerhoihin haetaan
virkeitä ohjaajia. Kerhonohjaajan
tehtäviin kuuluu leikkien ja pelien
vetämistä, askartelua ja mukavaa
yhdessäoloa. Jos olet kiinnostunut kerhotyöstä, ota rohkeasti
yhteyttä nuorisotoimenohjaaja
Nemanja Balciniin (kesälomalla
14.6.–7.7), niin voimme yhdessä
suunnitella kerhoja. Sähköposti
nemanja.balcin@ort.fi, puh. 040
178 1633. Kerhot alkavat kesätauon jälkeen taas syksyllä (vk 35).

KESKIVIIKON
PERHEKAHVILA

Perhekahvila on viime talvena
toiminut Nikolainsalissa keskiviik-

Tampereen OOL:laiset olivat viettämässä ehtoopalvelusta
Pyhän Johannes Venäläisen tsasounalla Viljakkalassa 16. helmikuuta. Isä Markku Toivanen toimitti vedenpyhityksen, ja
myös Pyhien Sergein ja Hermanin ikonit pyhitettiin käyttöön.
Illanvietto jatkui linssikeittokattilan äärellä.
■■Kuva ja teksti: Marina Mironoff
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KIRJALLISUUSPIIRI

Tampereen seurakunnan kirjallisuuspiiri viettää kesälomaa, mutta syksyllä
jatkamme jälleen toimintaamme uusin
aihein ja uudella riemulla. Alkusyksyn
ohjelma näyttää seuraavanlaiselta:
●●15.9. Kansanedustaja Anna Kontula:
Mistä ei voi puhua. Kirjailija alustaa
keskustelun.
●●13.10. Arnaldur Indridason: Räme
Kirjallisuuspiiri kokoontuu sunnuntaisin kirkkokahvin jälkeen n. klo 12.30
Nikolaintalon kerhohuoneessa, paitsi
ensimmäisellä kerralla, jolloin kokoonnumme salissa.
Hyvää lukukesää kaikille!

PÄIVÄPIIRI

Kesällä kokoonnumme Kalliosalmeen
(ainakin) 19. kesäkuuta, jolloin Päiväpiiri
huolehtii tarjoilusta. Tulkaa joukolla
mukaan! Syyskausi alkaa jälleen 4.
syyskuuta ja kokoontuu sen jälkeen joka
toinen viikko klo 12. Hyvää, aurinkoista
kesää kaikille!

TUOHUSTEN YÖ

Tuohusten yönä 8.8. kirkko avoinna klo
18–23 osana Tapahtumien yötä. Bysanttilaista laulua kirkossa klo 20.00–20.20;
kanttori Jenni Hakkarainen ja isonmiehet.

PORIN SEUDUN
TIISTAISEURA RY

Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137, vpj.
ja emäntä Anita Luonila, puh. 050 569 3671,
siht. Pia Vähämäki, puh. 040 508 1234.
Tiistaiseura kokoontuu syyskaudellakin joka
toinen tiistai klo 18. Aluksi on rukoushetki.
Jokaisessa illassa on tarjolla myös maittava
kahvipöytä sekä piristykseksi miniarpajaiset.
Syksyllä aloitetaan ti 17.9.
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen on kirkkokahvit Teologisalin puolella.
Lukupiiri
Lukupiirin vetäjänä toimii Leena Ranta.
●●Su 1.9. klo 16 kiinnostavin kesäkirjasi
●●Su 6.10. klo 16 Juhani Aho: Antti Ahlströmin elämäntyö
●●Su 3.11. klo 16 Jekaterina Mestserskaja:
Venäläinen ruhtinatar muistelee
●●Su 1.12. klo 16 Maija Hurri: Arkkipiispa Leo
– kutsumus ja tahto
●●
Askartelukerho Pyöröset
Pyöröset kokoontuu syyskaudella joka
toinen maanantai klo 15–17. Kerhon ”pyörittäjänä” toimivat Anita Luonila ja Sirkka
Grönlund. Kerhossa valmistetaan sekä
yhteisiä että omia töitä. Vaalitaan perinteitä ja opetellaan uusia tuulia. Toiminta on

monipuolista. Siellä syntyy tuotteita kirkon
käyttöön ja myytävää myyjäisiin. Silloin voi
myös harjoitella karjalan kielen ymmärtämistä. Syksyllä aloitetaan ma 23.9.
Raamattu- ja keskustelupiiri
Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu
syyskaudella joka toinen tiistai Teologisalissa klo 18.30–20.00. Luemme edellisen
sunnuntain raamatuntekstejä sekä päivän
tekstit, tutustumme jonkin pyhän elämään
Synaksarionista ja keskustelemme. Piiriä
vetää TM Karoliina Schauman. Syksyllä
aloitetaan ti 24.9.
●●Retki la 6.7. Tampereelle Kalliosalmen
leirikeskukseen.
●●Perheleiri pe–su 30.8.–1.9. Merikarvian
Nuortenniemessä. Perjantaina on praavilo
ja lauantaina liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys. Sen jälkeen on leikkejä, ulkoilua,
syömistä, saunomista ym.

PORIN KIRKKO
AVOINNA KESÄLLÄ

Kirkko on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten 10.6.–9.8. maanantaista
perjantaihin kello 10–16. Juhannusaattona
suljettu. Opas esittelemässä. Aukiolopäivinä kello 13.00–13.10 rukoushetkipalvelus
kellonsoittoineen.

Virpovitsoista kurkkaus ortodoksisuuteen
Pia Vähämäki

Pääsiäisen edellä isä Heikki
Honkamäki kierteli porilaisissa kouluissa.
– Virpovitsojen siunauksen
kautta avautuu koululaisille
luonteva kurkkaus ortodoksiseen elämään, vakuuttui isä
Heikki.
Hän kertoi neljässä koulussa
alakoululaisille pääsiäisestä,
luki evankeliumia ja piti ortodoksisen rukoushetken sekä
siunasi lopuksi virpovitsat.
– Lapset kyselivät minulta
ahkerasti Raamatusta ja Jumalasta ja jopa Aatamin ja Eevan persoonat kiinnostivat.
Virpovitsojen siunaaminen on
osa kirkkomme opetusta, ja
palvelus on oiva käyntikortti
ortodoksisuuteen, sanoi isä
Heikki Honkamäki.
■■Simo Ojanen

Porin Kaarisillan koulun ortodoksisen uskonnon oppilaat Akseli Vuontio, Mikko Viljam, Alexander Ammalainen ja Natalja Heurlin
virpovitsoineen isä Heikin huomassa.
ANALOGI 2/2013
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Diakonian tietonurkka
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunta tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin ja evankelis-luterilaisten seurakuntien
kanssa. Tähän on koottu tärkeitä yhteystietoja
kriisitilanteiden varalle.
Tarvitsetko
ruoka-apua tai tukea
elämäntilanteeseesi?
Tampereen kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee kaikkia tamperelaisia.
Voit ottaa yhteyttä puhelimitse (03) 565 70200 tai mennä
käymään Aleksis Kiven katu
18, avoinna ma–to klo 9–12 ja
13–15 sekä pe klo 9–12 ja 13–
14. Lisätietoja: www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut

Ruoka-apua saat Tampereen evankelis-luterilaisten
seurakuntien ruokapankin,
RuokaNyssen, kautta. Sen
käyttäjäksi pääsevät pienituloiset, kriisiavun tarpeessa
olevat henkilöt ja perheet. Yhteyttä voivat ottaa myös kaikki, jotka kohtaavat äkillisiä
taloudellisia vaikeuksia. Jos
haluat RuokaNyssen avun
piiriin, pyydä diakoniatyöntekijän yhteydenottoa täyttämällä nimesi ja yhteystietosi

osoitteessa http://www.tampereenseurakunnat.fi/tukea_ja_apua> Yhteydenottopyyntö diakoniatyöntekijälle,
tai voit soittaa seurakuntayhtymän vaihteeseen (03) 219
0111. Tiedon ajasta ja paikasta saat päätöksen yhteydessä.
Voit ottaa yhtyettä myös
ortodoksisen seurakunnan
diakoniatoimikuntaan: diakoniatoimikunnan varapuheenjohtaja Kaisa Hakkola
050 517 9883 tai khakkola@
gmail.com, diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Anu
Rantanen 050 412 5002 tai
anu.rantanen@hdo.fi, diakoni Harri Kahila 045 130 6723,
kirkkoherra Markku Toiva-

nen 0206 100 357, 050 557
0050, markku.toivanen@ort.
fi.

Diakoniatyön palvelukortti
Diakoniatyöllä on käytössä
palvelukortti, jolla voit kertoa
avuntarpeestasi tai mahdollisuudestasi auttaa. Kortteja
on saatavissa kansliasta, pyhäköistä ja Nikolainsalilta.
Palvelukorttien avulla olemme välittäneet esimerkiksi
lastenhoitoapua tai vaikka
opastusta tietokoneen käyttöön.

Diakoniatyön tulevia tapahtumia

●● Diakoniatyön kurssi Valamon opistossa 20.–22.9.
●● PSHV:n järjestämä maahanmuuttajatyön ja diakonian tapahtuma Nikolainsalissa Tampereella 21.9.
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Annamari Simpanen

Simo Ojanen

Koululaisten liturgiassa kirkkaalla viikolla herkistyivät porilaiset lapset kuuntelemaan isä Markku Toivasen opetuspuhetta. Ristisaattolaiset kiersivät Porin kirkon aurinkoisessa kevätsäässä. Perinteiseen tapaan lapset harjoittelivat myös
kirkonkellojen soittoa. Kanttorina liturgiassa toimi Jouni Mäkelä.

Kansanmuusikko Liisa Matveinen soitti Jämsän
seudun ortodoksiakerhon juhlissa kannelta
ja helmikuussa hänet valittiin kerhon uudeksi
puheenjohtajaksi. Monia armorikkaita vuosia!
Kerhosta tietoa mm. seurakunnan nettisivuilla.
ANALOGI 2/2013

Juha-Matti Martikainen

Poikakuoro iloisissa
merkeissä harjoituksissa.

Kerttu Halonen

Tampereen ortodoksinen seurakunta

Kuoron pääsiöisjuhlissa miehet lauloivat naisille serenadin.

Kanttori Jenni pitää muskaria perhekahvilan yhteydessä.
Juha-Matti Martikainen

Annamari Simpanen

Jämsän seudun ortodoksiakerho vietti tammikuussa 25-vuotisjuhliaan. Martti Misukka kertoi kerhon synnystä. Hän oli ollut puheenjohtajana alusta asti.
ANALOGI 2/2013

Tyttökuorossa opeteltiin lampukan käyttöä. Tällä kertaa kanttori-Heikki sijaisti Jenniä.
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Kirkkoherralta

Turun seurakunta

Jumalanpalvelukset
TURUN KIRKKO

Pyyntö ja
kiitollisuus

R

ukoillessamme on kaksi rukousta, joita meidän ei tule
koskaan unohtaa: pyyntö- ja kiitosrukoukset, jotka osoitamme Jumalalle. Pyydämme Jumalalta apua elämäämme varten, mutta emme saa unohtaa kiitosta hänen
avustaan jokaisena päivänä. Muistakaamme, että meidän tulee
tuntea tämä apu, vaikka me emme sitä aina näe.
Yksi kirkkomme suurista pyhistä, Markku Askeetti sanoi puhuessaan rukouksesta: ”Kun muistelet Jumalaa, lisää rukouksia, koska silloin, kun unohdat Jumalan, hän muistaa sinut.”
Useasti Analogi-lehdessä, saarnoissa, erilaisissa seurakunnan
tapahtumissa tai jopa kirkkokahveilla olen pyytänyt seurakuntalaisia tulemaan kirkkoon. Tämä oli eräänlainen rukoushuokaus Jumalalle, vaikka se olikin osoitettu kristityille. Uskon,
että rukoukseni kuultiin, ja siksi haluan nyt kiittää Jumalaa ja
seurakuntalaisia tämän rukouksen täyttymisestä.
Paaston ja pääsiäisen aikana otti jumalanpalveluksiin osaa
selvästi enemmän ihmisiä kuin viime vuosina, sekä kirkossa,
rukoushuoneissa ja muissa paikoissa, joissa palveluksia toimitettiin. Tänä vuonna paaston, palmusunnuntain, suuren viikon
ja pääsiäisen palveluksiin osallistui Turun kirkossa suurempi
määrä seurakuntalaisia edellisiin vuosiin verrattuna. Lisäksi
myös katumuksen sakramenttiin osallistujien määrä kasvoi
huomattavasti.
Myös Raumalla, Salossa ja muilla pienemmillä paikkakunnilla, kuten Maarianhaminassa, Uudessakaupungissa, Eurassa, Harjavallassa ja Loimaalla aktiivisuus oli silminnähden
nousussa. Seurakunnan kuoro oli yhtä lailla aktiivinen kaikissa paaston ajan jumalanpalveluksissa, olivatpa nämä palvelukset sitten viikonloppuisin, suuren viikon tai pääsiäisen aikana.
Osoitan kiitollisuuteni koko runsaslukuiselle jumalanpalveluksiin osallistuneelle joukolle, eli yhteisestä rukouksesta.
Pyyntöni jää edelleen voimaan tulevillekin vuosille ja myös tälle pääsiäisen juhlakaudelle sekä tulevalle kesälle. Pyhän Maksimos Tunnustajan sanoin: ”Rukous on ainoa, joka voi meidät
nostaa kohti Jumalan tuntemista.”
■■Isä Ion Durac

KESÄKUU
La 1.6. 	
Su 2.6. 	
La 8.6. 	
Su 9.6. 	
La 15.6. 	
Su 16.6. 	
Su 23.6. 	
Ma 24.6. 	
La 29.6. 	
La 29.6. 	
Su 30.6. 	

klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia, slaaviksi
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia
klo 18 	 vigilia
klo 10 	 liturgia
klo 10 	 liturgia
klo 10 	 liturgia, pyhän Johannes Kastajan syntymä
klo 10 	 liturgia
klo 18 	 vigilia, pyhät apostolit Pietari ja Paavali
klo 10 	 liturgia

HEINÄKUU
La 6.7. 	
Su 7.7. 	
La 13.7. 	
Su 14.7. 	
La 20.7. 	
Su 21.7. 	
La 27.7. 	
La 27.7. 	
Su 28.7. 	

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

vigilia
liturgia
vigilia
liturgia, slaaviksi
vigilia
liturgia
liturgia, romaniaksi
vigilia
liturgia

ELOKUU
La 3.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 4.8. 	
klo 10 	 liturgia
Ma 5.8. 	
klo 18 	 vigilia
Ti 6.8. 	
klo 10 	 liturgia, Herramme kirkastuminen
La 10.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 11.8. 	
klo 10 	 liturgia
Ke 14.8. 	
klo 18 	 vigilia
To 15.8. 	
klo 10 	 liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkuminen
La 17.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 18.8. 	
klo 10 	 liturgia
La 24.8. 	
klo 18 	 vigilia
Su 25.8. 	
klo 10 	 liturgia
RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10

Kari M. Räntilä

La 15.6. 	
Su 16.6. 	
La 20.7. 	
Su 21.7. 	
Ti 23.7. 	
To 25.7. 	
La 17.8. 	
Su 18.8. 	

klo 18 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 10 	
klo 16 	
klo 16 	
klo 18 	
klo 10 	

vigilia
liturgia
vigilia
liturgia
akatistos
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

Turun kirkko.
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La 1.6. 	
Su 2.6. 	
La 6.7. 	
La 3.8. 	
Pe 13.9. 	
La 14.9. 	

klo 18 	
klo 10 	
klo 10 	
klo 10 	
klo 18 	
klo 9.30 	

vigilia
liturgia
liturgia
liturgia
vigilia
vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka
ANALOGI 2/2013

Yhteystiedot:

LOIMAA, ev.lut. kirkko
La 31.8. 	
klo 10 	 liturgia

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

EURA, ev.lut. seurakuntatalo
La 7.9. 	
klo 10 	 liturgia
HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 28.9. 	
klo 10 	 liturgia
UUSIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
La 1.6. 	
klo 10 	 liturgia
MAARIANHAMINA
Su 11.8. 	
klo 10 	

liturgia

Pyhäköt:

SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 21.1.–22.4.2013
TERVETULOA ■
SEURAKUNTAAN
Miehiä 15, naisia 11, kaikki
yhteensä 26, joista 16 on
liittynyt seurakuntaan.

Toimintaa
NUORTEN NAISTEN
ALEKSANDRA-KERHO

Turun seurakunnan nuoret
naiset järjestävät säännöllisesti tapaamisia, retkiä ja muuta
kivaa tekemistä yhdessä! Jos
haluat tulla mukaan toimintaan,
lähetä sähköpostia osoitteeseen
maria.hokkinen@gmail.com, niin
liitämme sinut kerhon sähköpostilistalle ja/tai Facebook-ryhmään.
Näin saat aina ajankohtaista
tietoa tulevista tapahtumista. Voit
myös lukea lisää kerhon toiminnasta tässä lehdessä julkaistusta
artikkelista! Tervetuloa mukaan
iloiseen ja kansainväliseen porukkaamme!

Young Women’s
Aleksandra Club

ANALOGI 2/2013

IKUINEN MUISTO
Miehiä 3, naisia 9, ■
kaikki yhteensä 12.
TURUN SEURAKUNNAN LASTEN
PYHÄKOULU

Suuret kiitokset kaikille, jotka
osallistuivat lasten pyhäkoulutoimintaan kevään 2013 aikana!
Kerhossa leikittiin, laulettiin ja
opittiin kirkollisista asioista yhdessä askarrellen ja jutellen. Jäämme
nyt kesätauolle, ja toiminta jatkuu
jälleen syyskuussa 2013. Seuraa
siis ilmoittelua Analogi-lehdessä
ja seurakunnan nettisivuilla!
Lisätietoa lasten pyhäkoulusta
voi myös kysellä sähköpostitse
Marialta (maria.hokkinen@gmail.
com). Aurinkoista kesää kaikille
kerholaisille!

TURUN TIISTAISEURA

Pj. isä Ion Durac, vpj. Kyllikki Kinnari, siht. Anne Fomin, puh. 050
544 5213, rose-marie@fomin.fi.
Turun Tiistaiseura kiittää lämpimästi kaikkia toiminnassamme
ja sukkatalkoissa mukana olleita
ja toivottaa oikein mukavaa ja
rentouttavaa kesää!
Syksyn aloitusilta on ti 10.9. Turun
Tiistaiseura kokoontuu joka
toinen tiistai Turun seurakunnan
Aleksandra-salissa, Yliopistonkatu 19 B, klo 17.30. Kysy lisää
sihteeriltä, myös Tiistaiseuran diakoniatyöstä. Tule mukaan iloiseen
joukkoomme!

KRISTINOPPILEIRI

Kristinoppileiri pidetään Kustavin
lomavalkamassa 6.–13.6.
Kristinoppileirin päätösliturgia
Päätösjuhla pidetään Turun
ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 16.6. kello 10. Palvelukseen
ovat tervetulleita vanhemmat,
perheenjäsenet ja kummit.
Liturgia kestää noin 2 tuntia.
Liturgian päätyttyä on leiriläisten
ryhmäkuvaus kirkossa tai kirkon
pihalla. Yhteiskuvauksen jälkeen
siirrytään seurakuntasaliin, jossa
järjestetään kaikille osallistujille
juhlatilaisuus, jossa jaetaan mm.
todistukset leiriläisille. Tilaisuus
päättyy noin kello 13.30.

SVENSKA
DISKUSSIONSGRUPPEN

Tackar för den gångna terminen
och önskar alla en skön sommar.
Första träffen på hösten blir måndagen den 2 september, då träffas
vi i församlingshemmet kl 17.30.
Kontaktperson Barbro Doepel, tel.
nr 0400 507 783 eller barbrodoepel@gmail.com.

ENNAKKOTIETO:
Valtakunnallinen Valamon
Ystävät -yhdistys

täyttää 40 vuotta lokakuussa
2013. Turun VY pyhiinvaeltaa
juhlaviikonlopun tilaisuuksiin

18.–20.10. Lisätietoja ja ilmoittautumisia 2.9. lähtien taina.ratia@
turku.fi tai puh. 044 208 2457.

KIRKKOTIETOA
KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Kirkkovuonna 2013–2014
Valamon Ystävien Turun paikallisosasto ja ortodoksiapiiri
järjestävät yhdessä luento- ja
keskustelusarjan ortodoksisesta
uskosta, kirkkovuoden vaiheista
ja ortodoksisesta elämäntavasta.
Syyskaudella keskitytään liturgian
historiaan. Luennoitsijana syksyllä
on isä Ion Durac. Ensimmäinen
kokoontuminen srk-salissa ke
18.9. iltarukouksen jälkeen noin
klo 17.30. Lämpimästi tervetuloa
mukaan keskustelemaan!
Lisätietoja: Taina Ratia, puh. 044
208 2457, taina.ratia@gmail.com.

RAUMAN
TIISTAISEURA

Rauman Tiistaiseuran uudet
Facebook-sivut tiedottavat
pienimuotoisesti Rauman Pyhän
Nikolaoksen rukoushuoneen ja
Tiistaiseuran tapahtumista. Sivuilla voit lukea Tiistaiseuran historiasta ja katsella kuvia menneiltä
vuosilta. Käy tykkäämässä!

s

Young women at the Turku
orthodox parish gather regularly
for meetings, trips and fun activities together! If you want to join
the club, send an e-mail to maria.
hokkinen@gmail.com, and we will
add you to our e-mail list and/or
Facebook group. In that way, you
will always be up-to-date about
the upcoming events. New members are always welcome to our
international and cheerful group!

KASTETUT
Poikia 4, tyttöjä 1, ■
kaikki yhteensä 5.

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.
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Turun seurakunta
Olli Forssön

Jonathan Renda

Seurakunta muisti Ulla Harria kukilla hänen syntymäpäivänään. Ulla Harri on
erittäin aktiivinen kuorolainen, ja hän on toiminut esimerkkinä lapsilleen ja
lapsenlapsilleen ortodoksisen perinteen vaalijana.

Pääsiäismunat Turun kirkossa.

Jonathan Renda

Kirkkaalla viikolla Turun seurakunnan alueella toimitettiin sekä Salon, Rauman
että Turun pyhäköissä koululaisille liturgia. Kuva Salon koululaisten liturgiasta.

Pavel Verikov

Kirkko oli täynnä kirkkokansaa pääsiäisen palveluksessa. Edessä kuoron
johtaja Pasi Torhamo.

Vanja Renda

Turun Tiistaiseuran ja Valamon Ystävien jäsenet askartelivat pääsiäismyyjäisiä varten iloisenvärisiä
virpomisvitsoja.
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Palmusunnuntaina voideltiin neljä uutta jäsentä seurakuntaamme.
ANALOGI 2/2013

Isä Ion Durac
perheineen oli helmikuussa patriarkka
Bartolomeoksen
vieraana.

Turun Tiistaiseura lähetti maailmalle 104 paria sukkia.
ANALOGI 2/2013

Ikoninmaalauksen opettajan Ulla Tscurbanoffin ryhmät järjestivät ikoninäyttelyn
Aleksandra-salissa 18.3.–1.4. Näyttelyn päätyttyä isä Ion siunasi ikonit seurakuntasalissa kirkkaalla viikolla.
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Pyhä ylienkeli Mikael
Sotajoukkojen päällikkö
➤ Enkelit luotiin hiljaisuudessa ennen sanoja ja aikaa. Jokaisella ihmisellä on oma suojelusenkeli, joka on rukouksissamme mukana syntymästä kuolemaan. Vanhassa testamentissa mainitaan nimeltä enkelit Mikael ja
Gabriel. Etiopialaisessa Henokin kirjassa nimetään myös ylienkelit Uriel, Raguel, Sariel
ja Remiel. Juutalaisissa ja apokryfisissä teksteissä esiintyy muitakin ylienkeleitä.

Raamatussa on käytetty vain Mikaelista nimitystä ylienkeli, ja sen takia häntä
pidetään ylimpänä kaikista seitsemästä
ylienkelistä. Vanhassa testamentissa Mikael mainitaan Danielin kirjassa – ”yksi
suurimmista enkeliruhtinaista” tai ”suuri
enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana”.
Mikael tarkoittaa ”Kuka on Jumalan

kaltainen?” Juutalaisessa perinteessä
ylienkeli Mikaelista käytetään myös nimitystä soturi- tai ylipappi. Mikael vartioi paratiisin porttia, koska hänellä on
taivasten valtakunnan avaimet. Mikaelin
tehtävänä on välittää ihmisten rukoukset ja pyynnöt Jumalalle sekä johdattaa
sielut taivaaseen. Mikaelista käytetään
joissakin lähteissä myös nimitystä Herra, koska hän ”hallitsee” seitsemättä taivasta. Hän on viholliset voittava soturi,
joka polkee paholaiset jalkoihinsa. Läntisessä perinteessä Mikaelista on tullut
sotilaiden suojeluspyhimys. Pyhältä
ylienkeli Mikaelilta pyydetään esirukouksia etenkin vihollisten tunkeuduttua
omalle alueelle ja sisällissotien uhatessa.
Uuden testamentin Juudaksen kirjeessä kerrotaan ylienkeli Mikaelin taistelleen Paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista. Johanneksen ilmestyksessä kerrotaan taivaassa syttyneestä sodasta, jonka
lopputuloksena Mikael ja hänen enkelinsä
taistelivat ”muinaisaikojen käärmettä” eli
Paholaista vastaan. Näin Herran sotajoukkojen päällikkö Mikael syöksee yhdessä enkelijoukkojen kanssa langenneet
enkelit pois taivaasta (ikonitaiteessa Mikaelin jalkojen juureen maalataan usein
lohikäärme). Tästä syystä hänestä käytetään myös nimitystä enkelien komentaja
taistelussa langenneita enkeleitä vastaan.

■■ Leena Lomu

Ylienkeli Mikaelin muistopäivää
vietetään syyskuun 6. päivänä.
Tropari, 4.säv.

Taivaallisten voimien johtaja, | sinua me kelvottomat
aina ahkerasti anomme, | että sinä rukouksillasi
suojelisit meitä | kätkien aineettoman kunniasi siipien
alle | meidän hartaasti eteesi langetessa ja anoessa: |
Päästä hädästä meidät, || oi ylhäisten voimien päämies.
Kontakki, 2.säv.

Valoisa Mikael, sinä seisot Kolminaisuuden rinnalla
kaikkien taivaallisten järjestöjen kanssa | ja heidän
kanssaan veisaat jumalallista laulua. | Maailman ylitse
sinä jumalallisella liikkeellä kuljet | ja teet suuria
ihmeitä. || Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolesta.
Kontakki, 2.säv.

Sinä olet ensimmäinen arkkienkelien joukossa, oi
hengellinen johtaja, Mikael, | ja sinä lakkaamatta
rukoilet puolestamme kaikkeuden Jumalaa, |voittaen
röyhkeät tyrannit täällä alhaalla. | Sinä, joka olet aina
läsnä pelottavan tuomioistuimen edessä, || älä koskaan
unohda meitä täällä alhaalla.
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Pääsiäinen
keskellä kaupunkia
Jonathan Renda

Pääsiäisyön palvelus Turun kirkossa,
vas. diakoni Jari Ananin, oik. isä Ion Durac, taustalla kuorolaisia.

