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RADIOLITURGIAT
Ortodoksinen liturgia radioidaan joka toinen sunnuntai YLE Radio 1:ssä.
Palvelukset ja hartausohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yleisradion
nettisivuilla.
Su 8.9. 16. helluntainjälkeisen sunnuntain
liturgia klo 11–12, Helsinki, Uspenskin
katedraali

AAMUHARTAUDET
Aamuhartaudet joka kolmas lauantai Yle
Radio 1 klo 6.15. ja 7.50

24.8. Nunna Kristoduli, Lintulan luostari
Su 22.9. 18. helluntainjälkeisen sunnuntain 14.9. Arkkimandriitta Andreas Larikka
liturgia klo 11–12, Joensuu, Pyhän Johan- 5.10. Arkkimandriitta Sergei
nes Teologin kirkko
26.10. Kirkkoherra Timo Tynkkynen
Su 6.10. 20. helluntainjälkeisen sunnuntain ILTAHARTAUDET
liturgia klo 11–12,Vaasa, Pyhän Nikolaok- Iltahartaudet joka kuukauden kolmas
tiistai Yle Radio 1 klo 18.50
sen kirkko
20.8. Palvelukeskuksen johtaja Sirpa
Su 20.10. 22. helluntainjälkeisen sunnun- Koriala
tain liturgia klo 11–12, Joensuu, Pyhän
17.9. Pastori Lars Ahlbäck
15.10. Pastori Veli-Matti Antikainen
Nikolaoksen kirkko
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Patriarkka
Bartolomeos Suomessa

uomen ortodoksisen kirkon 90-vuotisjuhlaa vietetään HelS
singissä 11.–13.9., kun Konstantinopolin ja Uuden Rooman
arkkipiispa, ekumeeninen patriarkka Bartolomeos saapuu virallisel-

le vierailulle Suomeen.
Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti myönsi 6.7.1923
Suomen ja Viron ortodoksisille kirkoille autonomisen aseman.
Tämä merkitsi kirkkomme kanonisen ja juridisen aseman vakiintumista Konstantinopolin alaisuudessa. Autonomian 90-vuotisjuhlaa
vietetään useiden eri tapahtumien yhteydessä Suomessa ja Virossa.
Helsingissä patriarkka Bartolomeoksen vierailu huipentuu
12.9. klo 9 toimitettavaan juhlaliturgiaan Uspenskin katedraalissa
sekä samana iltana klo 19 pidettävään juhlakonserttiin, jossa Uspenskin katedraalikuoro, Ortodoksinen kamarikuoro, Bysanttilainen
lauluryhmä sekä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten kuorot esittävät suomalaista kirkkomusiikkia. Juhlatilaisuudessa kuullaan myös
patriarkka Bartolomeoksen sekä arkkipiispa Leon juhlapuheet.
Patriarkka Bartolomeos haluaa vierailullaan tavata paikallisia
kirkon jäseniä, ja keskiviikkona 11.9. sekä torstaina 12.9. hän tapaa
seurakuntalaisia pääkaupunkiseudun ortodoksisissa kirkoissa.
Vierailuohjelmaan kuuluu ekumeeninen tapaaminen, johon
osallistuu luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen ja muita
kirkollisia johtohenkilöitä. Patriarkka tapaa myös islamilaisen ja
juutalaisen paikallisten seurakuntien edustajia.
Tasavallan
presidentti Sauli
Niinistö ottaa patriarkka Bartolomeoksen vastaan
vierailun aikana.
Patriarkka
saapuu Suomeen
Virosta, jossa hän
vierailee Viron
valtion ja ortodoksisen kirkon
kutsusta 5.–11.9.
(Viron-vierailun
ohjelma
www.eoc.ee)

■ Patriarkka
Bartolomeos Joen
suun kirkkopäivillä
vuonna 2010.
n Tämän lehden on sinulle til annut oma seur akuntasi
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Juhlaikoni

Isä Hariton
(Kari M. Räntilä)
Tuulikki Pussinen

Kulmakarvat koholla

K

esän kuumilla kirkkomme monitoimimies ylidiakoni Jyrki Härkönen nosti
blogissaan esiin ministeri Päivi Räsäsen kesäpuheeseen liittyen aiheen, josta
hänen mukaansa on syytä keskustella laajemmin. Isä Jyrki puhuu valistusajan
perinteestä, jota tulkiten hän käsittää kristillisyyden joutuneen omien periaatteittensa sijaan järjen äänen talutettavaksi. Härkösen mukaan tuon kehityksen seurauksena Suomeenkin tuli harhaoppi Jumalan säätämästä esivallasta. ”Ortodoksina
pitäisin tärkeänä, että Martti Lutherin, Pietari Suuren tai Thomas Hobbesin luoma
hengellisen ja maallisen regimenttien oppi purettaisiin rohkeasti Suomessakin”, hän
lopuksi räväyttää.
Voin kuvitella, että luterilaisella puolella asiaa syvemmin ymmärtävien kulmakarvat kohosivat hienoisesta hämmästyksestä, vaikka tällainen kritiikki ei olekaan millään
tavalla uutta. Kuitenkin regimenttioppi kuuluu reformaation ajatussisältöjen keskeisiin
teemoihin, joten ylidiakonimme pyytää kohteliaasti luterilaisia ystäviämme jo viimeinkin tarkistamaan uskoaan.
Keskustelunavaus on sinänsä mainio, koska kyse on hyvin syvällisestä Jumalan toiminnan ja vaikutustyön käsittämisestä ja arvioinnista yhteiskunnassa. Mekin joudumme pohtimaan sitä yhä uudelleen, ja jokainen aika tuo sen tulkintaan omat mausteensa. Ortodokseina voimme kysyä itseltämme, millä tavoin jäsennämme omassa
mielessämme inhimillisen toimintamme kodissa, työssä ja yhteiskunnassa, mikä siinä
on oman järkemme ja moraalimme mukaista toimintaa, mikä taas sellaista, joka kuuluu
Jumalan armon ja vaikutuksen piiriin. Vaikuttaako Jumala kaiken, vai muodostavatko
arkipäivän toimemme itsenäisen rakenteen, jota pystymme järkemme puitteissa hallitsemaan? Millä tavoin Kristus onkaan uskossa läsnä?
Rohkenen väittää, että Suomessa regimenttiopin suhteen kovin monessa ortodoksissa asuu pikkuruinen luterilainen, sillä niin helposti jäsennämme arjen asiat meidän asioihimme ja Jumalalle kuuluviin asioihin. Jos nyt kuitenkin saisimme luterilaiset
luopumaan kaksinapaisesta todellisuuden hahmottamisen opistaan, tulisi meillä henkilökohtaisestikin olla tarjolla kyseleville katu-uskottava ja arjessa toimiva todellisuuden
malli. Sen tulisi piirtää vahva silta inhimillisen elämän eri muotojen ja Jumalan läsnäolon välille niin, että näiden merkityksellisyys kumpaankin suuntaan toimisi sujuvasti.
Muutoin taidamme päätyä ajattelemaan ylitaivaallisista mielellämme juuri niin kuin
naapurinkin kaveri, joka ei paljon pohdi syntyjä syviä, koska vain se on todella totta ja
hyvää, mikä näkyy, ja muut asiat ovat uskonasioita, joihin saa uskoa, kuka tykkää.
Meille ortodoksinen usko tarjoaa kokonaisen elämäntavan ja sitä heijastavan todellisuuden. Uuden kirkkovuoden teemaksi voisimme ottaa kaikenlaisista regimenteistä vapautumisen – päivästä toiseen, rukouksesta rukoukseen.

Pyhä Johannes Teologi,
26. syyskuuta.

Seuraava Analogi
4/2013 ilmestyy 24.10.
Siihen tuleva aineisto
on jätettävä toimitukseen
viimeistään keskiviikkona
25. syyskuuta.
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A

haastattelee

Kirkolta arvostusta

erityistaidoille

Kirkossa tarjolla olevien töiden vähäisyys ja epävarmuus johtivat
viime keväänä Jaakko Olkinuoran uuteen ratkaisuun: hän
halusi lähteä opiskelemaan uuteen ammattiin kokiksi.
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koen suuntautuneeni enemmän tutkimusalalle. Koska en ole vakinaisessa
kanttorin toimessa, voin toimia vapaammin muissakin tehtävissä.

Nuorten tulevaisuus kirkossa
Jaakko on pannut merkille, että seurakunnan luottamustehtävissä nuoret väsyvät. Helsingin valtuutettuna hän perää
voimakkaasti luottamustehtävien hoitoon perustavanlaatuista asennemuutosta. Hän puhuu hyvin suuresta sukupolvien välisestä erosta.
– Nuoret ovat usein idealisteja tai jopafanaatikkoja, mutta tätä idealismia
voisi hyödyntää. On suuri ongelma, että
nuoret väsähtävät nopeasti seurakunnan
toimintatapoihin valtuustossa. Nuoria
ihmisiä tulisi oikeasti saada mukaan
seurakunnan hallintoon, mutta se edellyttää toimintatavoissa selvää muutosta
parempaan.
Lisäksi hän tietää, että kirkon työssä
nuoret kirkkoherrat ovat todella väsyneitä valtuuston ja luottamuselinten byrokratiaan.
– Seurakunnalliseen päätöksentekoon ja demokratiaan täytyisi löytää jokin erilainen toimintamalli kuin tämä
nykyinen.
Mutta mitä muuta voisi olla? Lainsäädäntö velvoittaa kirkkoa siitäkin huolimatta, että kirkkoherrat eivät tahdo

jaksaa byrokratiaa ja talous tuottaa ongelmia. Siksi Jaakko sanoo miettineensä
monet kerrat uutta hallintomallia.
– Suomen kirkolla ja seurakunnilla
on raskas hallinto. En todellakaan ole
mikään hallintoihminen, mutta tunnistan itsessänikin totaalisen väsähtämisen
tähän byrokratiaan.
Käytännössä hän on kuitenkin oppinut torjumaan omaa väsymystään osallistumalla itse aktiivisesti päätöksentekoon – ja mikä tärkeintä – jumalanpalveluksiin.

Kirkon virkakierron vähäisyys
Onko kirkolla tarjota nuorille viranhoidossa ylenemisen mahdollisuutta? Joku
voi toimia ensin kakkospappina ja päästä jopa kirkkoherraksi, mutta sen jälkeen
perheelliselle papille ei ole mitään saavutettavaa, koska piispantehtävätkin on
varattu vain poikamiehille. Kirkon tehtävissä ylenemiseen Jaakolla on kuitenkin
erilainen kanta.
– En tiedä, onko virassa yleneminen
kirkon ajattelun kannalta kovinkaan positiivinen termi! Voisimme kenties puhua erikoistumisesta.
Tätä ajatusta selventääkseen Jaakko
kertoo Kreikan kirkon tilanteesta.
– Suomessa voisimme kysyä, pitääkö kaikkien pappien olla myös rippi-isiä?
Esimerkiksi Kreikassa rippi-isiä ovat
ANALOGI 3/2013

Kari M. Räntilä
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aakko kertoo innostuneesti omista
valinnoistaan. Hänellä on elämässään ollut yksi suunta opinnoissaan,
vaikkei se ole aina tähdännytkään ammattiin.
– Kaikessa mitä olen opiskellut, on
viitekehyksenä ollut Bysantti. Olen opiskellut kreikan kieltä Helsingin yliopistossa nimenomaan sen takia, että osaisin
lukea bysanttilaisia tekstejä.
Alun perin bysanttilainen musiikki
sai hänet opiskelemaan myös ortodoksista kirkkomusiikkia. Nyt diplomilaulajana ja monta levyä tehneenä musiikin
monitoimimiehenä Jaakko valmistelee
teologista väitöskirjaa hymnografian
suhteesta muihin taidemuotoihin. Silti
hän huokaisee, ettei mihinkään aivan
konkreettiseen työhön valmistautuminen ole ollut hänelle mitenkään selvää.
– Pappeuteen minä en ole ikinä pyrkinyt, ja vaikka olen tehnyt kanttorin töitä niin kauan kuin olen opiskellut, ei seurakuntakanttorin toimenkuva tunnu minulle ehkä omimmalta.
Silti Jaakko sanoo rakastavansa jumalanpalveluksissa laulamista.
– Voisin kyllä tehdä työtä kanttorina, mutta tehtävä ei ole ensisijainen siinä mielessä, että kokisin sen kutsumusammatikseni. En todellakaan väheksy
seurakuntakanttorin työtä, mutta systemaattisen teologian väitöskirjani myötä

■ Laulaja ja teologi Jaakko
Olkinuoran mielestä kirkossa
pitäisi hyödyntää ihmisten
erikoisosaamista nykyistä
paljon enemmän.
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Analogi haastattelee...
vain tietyt papit, jotka ovat tehtävään sopivia. Tiedän, että tätä on Suomessakin
pohdittu – ja se on kyllä pohtimisen arvoista!
Jaakon puheessa häivähtää hieman
katkeruuttakin, kun hän puhuu kirkon
suhteesta korkeimman asteen koulutukseen.
– Olen keskustellut muutaman kollegan kanssa siitä, että kirkon työntekijänä teologian tohtorin tutkinnon suorittaminen on tällä hetkellä lähes yhtä tyhjän
kanssa. Omaa erityisosaamistaan ei pysty juuri mitenkään käyttämään omassa
työssään.
Hän haluaa painottaa, että työnkuvien pitäisi olla hiippakuntatasolla ehkä
rohkeampia, jopa niin, että töitä voisi
suunnitella työntekijöiden erityisosaamisen kannalta.
– Enemmän tulisi rohkaista papistoa ja kanttoreita erityisosaamisen hankkimiseen sekä varsinaisten opintojen että sitten työuran aikana. Mutta kirkon
tulisi myös tarjota näin hankitulle erityisosaamiselle käytännön toteutusmahdollisuuksia.
Kirkon henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin epäonnistumisesta hän nostaa
esiin pari surullista esimerkkiä.
– Kirkon julkaisutoiminnassa tulisi
pystyä hyödyntämään eri alojen osaajien
taitoa, monella kirjailijalla, eri kielien

kääntäjällä tai erityisasiantuntijalla olisi
oikeasti paljon annettavaa. Mutta miten
heitä voisi hyödyntää? Koko nykyinen
julkaisutoimintahan on sinänsä melko
heikosti organisoitua, eikä olemassa olevia resursseja hyödynnetä tehokkaasti.
– Itse olen huolissani kirkkomusiikista. Monilla kanttoreilla on paljon todella hyvää osaamista kirkkomusiikista,
mutta ei heille ja heidän osaamiselleen
löydy tarpeeksi käyttöä.
Jaakko muistaa hyvin, että aikoinaan häntä rohkaistiin voimakkaasti
lähtemään Kreikkaan opiskelemaan bysanttilaista musiikkia. Mutta sen jälkeen, kun hän oli oppinsa saanut ja palasi takaisin, tilanne olikin toinen.
– Yhtäkkiä joidenkin ihmisten asenne, pappien, kanttoreiden ja toisinaan
myös julkaisutoiminnassa, on ollut sellainen, ettei tällaista meillä tarvitakaan.
Joissakin kirkoissa minua on jopa jyrkästi kielletty laulamasta bysanttilaista
musiikkia. Toki olen saanut paljon tukeakin, ja siitä olen hyvin kiitollinen.
– Kirkon täytyy rohkaista kaikkia
kehittämään omaa lahjakkuuttaan, mutta kirkon pitäisi myös ottaa vastuu siitä,
että näin hankittua erikoisosaamista
myös hyödynnetään kirkon arjessa. On
monia tapauksia, kun joku innokas on
lähtenyt kehittämään omia taitojaan,
mutta sitten joutunut katkeroitumaan,

koska hänen vaivalla hankitulle osaamiselleen ei olekaan käyttöä.
Mikä kirkossamme estää varautumisen tarjoamaan erikoistumisen tuomia
mahdollisuuksia? Vaikka kirkkomme on
pieni, niin emmehän silti ole kovinkaan
köyhiä.
– Ongelma on suunnittelun puute.
Se on yksi suuri ongelma, mutta tosi iso
ongelma ovat myös asenteet, toisin sanoen vahva muutosvastaisuus. Monet
ovat sitä mieltä, että jatketaan vain niin
kuin aina ennenkin, ja tämä saa riittää,
sillä emme tarvitse mitään uutta.

Lisää jumalanpalveluksia
Mikä on tilanteemme kirkkona, onko
meillä toivoa? Paremman tulevaisuuden
varmistamiseksi Jaakko pohtii käytännön ratkaisuja.
– Monet puhuvat palveluiden tarjoamisesta, varsinkin valtuustotyöskentelyssä olen törmännyt sellaiseen kielenkäyttöön, jonka mukaan seurakunta
”tarjoaa palveluja”. Nyt tämä ”palveluiden tarjoaminen” on kuitenkin jo siirtynyt myös jumalanpalveluksiin. Näin toimitaan esimerkiksi siinä tapauksessa,
kun kirkossa ei ole riittävästi ihmisiä –
silloin ei tarvitse toimittaa palvelusta tai
sen voi toimittaa lyhyempänä. Palvelujen tarjoaminen mitoitetaan osallistujien
määrän mukaan.
Timoteos mertanen

Kirkolta arvostusta erityistaidoille



■ Kirkkomusiikki ja
ikonitaide kiinnostavat
Jaakkoa.
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– Jumalanpalveluksia ei toimiteta
missään seurakunnassa tarpeeksi, hän
sanoo ponnekkaasti ja korostaa, että
meillä tulisi kirkoissa olla päivittäiset
palvelukset.
Kanttorina toimiessaan hän menee
kirkkoon aina rukoilemaan ja toimittamaan myös itselleen sitä jumalanpalvelusta.
– Aktiivinen jumalanpalveluselämä
on kaiken ratkaisu, sillä nuorethan käyvät
kirkossa – Helsingissä sen huomaa. Päivittäisissä ehtoopalveluksissa eivät käy
niinkään kirkkomummot, jotka ovat aina
sunnuntaisin kirkossa, vaan niihin osallistuvat ovat enimmäkseen 20–50-vuotiaita. Keskiviikon aamuliturgioissa kahdeksalta mukana on opiskelijoita, nuoria
aikuisia ja työssä käyviä, mutta vain muutamia eläkeläisiä.
Miten yhden papin seurakunnassa
tällainen runsas toimintamalli olisi mahdollista?
– Työpäivinä voi aivan hyvin toimittaa aamuin illoin palvelukset! Sehän on
sitä papin ja kanttorin perustyötä. Ja
kaiken muun työn pystyy rytmittämään
näiden jumalanpalvelusten mukaan.
Onkohan tässä vähän liikaa idealismia?
– Minun mielestäni ei, koska tämä
on suurin ongelmamme. Meillä ei ole
riittävästi jumalanpalveluksia emmekä
osaa hakea voimaa kirkon työhön jumalanpalveluksista.
Nykyään puhutaan paljon työssä jatkamisesta, mutta Jaakko ei pidä ainoana
ratkaisuna ongelmaan vain kirkon ulkopuolista työnohjausta.
– Nyt pitäisi aloittaa hyvässä hengessä keskustelu siitä, miten kirkon
työntekijöiden henkilökohtaista hengellistä elämää voitaisiin vahvistaa. Siksi
myös hengellistä työnohjausta tulisi antaa, niin ettei kirkon työstä tule meille
taakka.

Enemmän rohkaisemista
Vanhenemisen ja jaksamisen kysymykset ovat myös hyvin inhimillisiä asioita.
Kirkkoherra voi olla vanha ja eläkeiän
kynnyksellä, eikä ruumis enää jaksa. Kun
hän toimittaa jonkin toimituksen, hän
huomaa yllättäen olevansa aivan poikki.
Ennen hän jaksoi, nyt ei enää. Mitä pitäisi tehdä? Jaakolla on vastaus valmiina.
ANALOGI 3/2013

– Silloin delegointi on tärkeää. Monissa seurakunnissa on innokkaita ihmisiä, jotka toimittaisivat mielellään maallikkojumalanpalveluksia.
Kysymys on myös siitä, että seurakunnissa papiston vanhetessa kukaan ei
oikein enää jaksa tehdä mitään uutta.
Uuden toiminnan suunnittelukin jää
helposti puolitiehen, ja niillä mennään,
mitä on vanhastaan jo ollut. Sama koskee hiippakuntatasolla myös nyt eläkeiän saavuttaneita piispoja.
– Minulle Välimeren rannalla asuminen on tuonut ylipäänsä spontaaniuden kaipuun kaikkeen suomalaiseen toimintaan. Minua jopa häiritsee tietynlainen kalenteriuskollisuus. Vaikka ihmiset
olisivat jostakin syystä innokkaita toimittamaan jonkin palveluksen, sitä ei
voida toimittaa, koska palvelusta ei ole
merkitty asianmukaisesti ennakolta seurakunnan toimintakalenteriin. Ajatellaan sovinnaisesti, että ihmiset eivät ehkä osaa tulla sinne. Olen monessa seurakunnassa törmännyt tällaiseen.
Mutta eikö juuri se ole aitoa demokratiaa, että meillä kaikilla on pääsy seurakunnan tilaisuuksiin?
– Niin… mielestäni myös spontaanisuus olisi ihan positiivista. Kun seurakuntalaiset itse osoittavat aktiivisuutta,
niin sitä pitää tukea mieluummin kuin
olla rohkaisematta sitä.

Kirkon työllisyyskysymykset
Kulkeeko kirkkomme nuorten kannalta
hyvään vai huonoon suuntaan? Ulkomaalaisten kanssa keskustellessaan Jaakolle on käynyt selväksi, että vaikka rakenteellisesti meillä on hyvin toimiva
kirkko, olemme ehkä hieman ulkona
muusta ortodoksisesta maailmasta.
– Yksi suuri asia nuorten kannalta
on se, jatkuuko kirkkomme valtion tunnustamana kansankirkkona. Jos verotusoikeus ja kansankirkon asema poistetaan, se vaikuttaa suoranaisesti työnsaantiin. Silloin ajaudumme Viron tilanteeseen, jossa papeilla pitää olla ohessa
toinen työ.
Yliopistokoulutus Joensuussa valmentaa kirkon ja seurakunnan työn lisäksi myös tutkijan uralle. Jaakko huokaa syvästi, että käytännössä ei ortodoksisen teologian tutkijaksi voi kuitenkaan
työllistyä, koska ei ole työpaikkoja.

Meillä ei ole
riittävästi
jumalanpalveluksia
emmekä osaa
hakea voimaa
kirkon työhön
jumalanpalveluksista.

– Apurahoja voi aina hakea, mutta
tutkijanpaikkoja ei meillä ole. Kirkko tietenkin voisi palkata alan osaajia, vaikka
ei aina edes tutkijan paikkoihin niin ainakin sellaisiin, jotka tukisivat tutkimusaktiivisuutta. Nykytilanne on johtanut
siihen, että tällä hetkellä ortodoksisen
teologian puolella on harmittavan vähän
tutkimusta.

Oikeaan työhön
Mutta miten Jaakon sitten kävi, pääsikö
hän aloittamaan uutta uraa hyvän ruoan
ystävänä ja ammattikokkina? Sisäänpääsyn esteeksi tuli uusi nuorisotakuulaki.
Sen mukaan ne hakijat, joilla jo on jokin
loppututkinto, sijoittuvat hauissa vasta
kouluttamattomien hakijoiden perään.
Olisiko hän kuitenkin aivan oikeasti ryhtynyt kokiksi?
– En tiedä, olisinko välttämättä ryhtynyt ammattikokiksi, mutta täytyy sanoa, että työtilanne näillä nykyisillä koulutuksillani ei ole kovin hyvä kirkossa –
paitsi tietenkin kanttorin työssä, jossa
taas joutuisin rajoittamaan tutkimusaktiviteettejani. Tästä johtuen halusin ryhtyä johonkin ”oikeaan” työhön ja ajattelin opiskelevani sellaisen ammatin, joka
olisi pahan päivän varalle hyvä olemassa. Olisi ainakin jokin sellainen työ, joka
ei katoa tästä maailmasta! Ja kokin ammatti tuskin katoaa – ja saa ainakin syödäkseen!

■■ Kari M. Räntilä
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Kirkkoon liittyminen kotiin tulemista
Nykyään ortodoksiseen kirkkoon liittyy
monenlaista väkeä. Niiden joukossa vahvasti
edustettuina ovat taiteilijat, journalistit ja
intellektuellit. Mukana on myös runsaasti
poliittisesti vasemmistolaisia, entisiä ja nykyisiä.
Tämä ilmiö on tuttu meille Suomessa 1970-luvulta asti.
Samaa tapahtuu läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa varsinkin niissä maissa, joissa jumalanpalvelukset pidetään pääosin paikallisella kielellä.
Tähän liittyen varsin mielenkiintoisen ”raportin”
yliopistoihmisten näkökulmasta antaa New Yorkin Pyhän Vladimirin ortodoksisen seminaarin äskettäin julkaisema kirja. Siinä 16 professoria ja tutkijaa kertovat
kukin omasta tiestään kirkkomme jäseniksi. He edustavat kreikkalaista, venäläistä, arabialaista ja useita muita
ortodoksisia kirkkoja Amerikassa.
Jokainen heistä on länsimaisen filosofian asiantuntija. Muutama on antiikin ja keskiajan filosofian tutkija.
Moni on nykyajan tieteenfilosofian ja etiikan professori.
Jokainen heistä kertoo omasta henkisestä ja hengellisestä etsinnästään, löydöistään, kirkkoon liittymisprosessistaan sekä ”kotiin tulostaan”.
Melkeinpä jokaisella on takanaan pitkäaikaista
maailmankatsomuksellista etsintää, johon heidän filosofian opiskelunsa ja tutkimustyönsä eivät olleet antaneet vastausta. Tämä on varsin yllättävää, kun muistaa,
että ”filosofia” jo sanana tarkoittaa rakkautta viisauteen. Luulisi, että filosofi teologin tapaan saisi työkseen
pohtia elämän perimmäisiä kysymyksiä.
Varsin moni on kasvanut protestanttisessa tai roomalaiskatolisessa miljöössä. Aikuistumisen myötä se ei
kuitenkaan ole riittävästi ruokkinut näiden filosofien
uskonnollista etsintää eikä tarjonnut tyydyttävää hengellistä kotia.

Ortodoksisuus kolahtaa
Miksi ortodoksinen kristillisyys sitten kolahti? Useimmat filosofit löysivät ortodoksisen kirkon sen jumalanpalveluselämän kautta. Jumalanpalveluselämän rikas
monimuotoisuus ja kauneus sekä pääsiäisen ylösnousemuksen ilo eivät jättäneet ketään näistä ajattelijoista
kylmäksi. Päinvastoin. Liturgian keskellä he tavoittivat
seurakunnan yhteisöllisen olemuksen. Kirkkoon liittyminen oli kotiin tulemista. Varsin tuttuja perusteluja
kirkkoon liittyjien kokemuksina Suomessakin.
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Kiinnostavaa on huomata, miten sitoutuneesti he
lähtivät mukaan tähän yhteiseen elämäntyyliin seurakunnassa. Ahkera osallistuminen palveluksiin, paastosääntöjen noudattaminen ja säännöllinen ripittäytyminen ovat heille suuria vahvuuksia ortodoksisessa hengellisessä elämässä. Kirkko ei ole harrastus vaan elämän
täyttymystä. He ovat kokeneet, mitä sitoutuneemmin
elää kirkon yhteistä elämää sitä rikkaammaksi hengellinen todellisuus käy. Eikö tässä ole meille vanhemmillekin ortodokseille runsaasti esimerkiksi otettavaa?

Kysymykset tieteen ja uskon suhteesta
Mutta nämä 16 filosofin puheenvuorot herättävät myös
kysymyksiä. Käsittelen tässä niistä kahta.
Ensiksikin olisin odottanut, että lukuisissa kirjoituksissa nousisi esiin tämän ajan keskeiset kysymykset
tieteen ja uskon suhteesta. Erityisesti nykyisen luonnontieteen monen edustajan materialistinen maailmantulkinta ja siitä juontuvat ateistiset iskulauseet olisivat synnyttäneet näiden kristittyjen ajattelijoiden
kriittisiä kysymyksiä ja vasta-argumentteja. Näitä ei
juurikaan tullut esiin. Henkistä skitsofreniaako?
Toiseksi, kirjoituksissa ei juurikaan kerrottu eikä
kommentoitu Pohjois-Amerikan ortodoksisuuden nykyistä organisatorista kaaosta. Siellä ei ole syntymässä
mitään yhtenäistä ortodoksista kirkkoa, vaan vuosisatoja kestänyt hajaannus eri diasporakirkkoihin jatkuu.
Yhteistä läsnäoloa ja todistusta idän kirkolta saa silloin
turhaan hakea. Lähi-idän ja itäisen Euroopan patriarkaatit ja autokefaaliset kirkot pitävät Amerikan ortodoksisuutta etäispäätteinään kirkkopoliittisista syistä
sekä puolustaakseen perinteisiä reviireitään.
Mutta, onneksi ortodoksisen kirkon liturginen elämä USA:ssa ja muualla kantaa niissäkin olosuhteissa.
Tämä onkin tietysti tärkeintä. Mutta samalla on syytä
aina muistaa, että kirkko ei elä vain itseään varten. Sen
hengellisen rikkauden, joka Kristuksessa on pyhän kirkon kautta meille annettu, tulisi välittyä kirkosta myös
ulospäin. Tässä on kyse yhteisestä kuuliaisuudesta ja
keskinäisestä jakamisesta sekä ortodoksisen kirkkoperheen sisällä, mutta nykyään enenevässä määrin myös
muiden kirkkojen kanssa.
Rico Vitz (toim), Turning East, Contemporary Philosophers and
the Ancient Christian Faith, St Vladimir’s Seminary Press, 2012.
369 sivua.

■■ Metropoliitta Ambrosius
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Arkkimandriitta Joosef
Munkki, vanki ja sotavanki
Kirkkoherra Timo
Tynkkynen kertoo
koskettavan tarinan munkki
Joosefista ja hänen
hengellisestä tiestään.

S

eurakunta koostuu yksilöistä, jotka edustavat erilaista syntyperää,
erilaisia maailmankatsomuksia,
erilaisia kulttuureja ja kieliä. Kaikkia
heitä yhdistää kuitenkin yksi usko, ortodoksisuus sen kaikessa rikkaudessaan.
Jokainen yksilö on ainutkertainen Jumalan kuvaa ja kaltaisuutta sisimmässään kantava ihminen, jonka todellinen
arvo piilee juuri tässä Jumalan lahjassa.
Hugo Wallenius

Erityisesti siinä, että pyrimme olemaan
kaikessa uskollisia evankeliumille ja Jumalalle.
Seurakunnan kannalta jokainen yksittäinen seurakuntalainen on yhtä arvokas kuin kuka tahansa muu seurakunnan
jäsen. Jokaiseen meistä liittyy myös elämämme tarina, joka on henkilökohtaisesti merkittävä, mutta näistä yksittäisistä elämäntarinoista syntyy myös seurakunnan oma kokemusmaailma – meidän yhteinen historiamme.
Jokainen seurakunnan jäsen jättää
oman jälkensä sukupolvien ketjuun ja
henkilökohtaiset kokemukset ovat yhteisenä rikkautenamme. Hautauspalveluksen veisu muistuttaa hyvin konkreettisesti siitä, että jokainen meistä on Jumalalle
tasa-arvoisessa asemassa: ”Minä menen
puolueettoman tuomarin eteen, jossa samanarvoisina yhdessä seisovat palvelija

ja isäntä. kuningas ja sotamies, rikas ja
köyhä, sillä jokainen saa omien töittensä
mukaan kunnian tai häpeän…” (hautauspalveluksen hyvästijättöveisusta).
Toisista ihmisistä jää näkyvämpi jälki, toiset häviävät ihmisten, mutta eivät
Jumalan muistista. Tässä kertomus yhdestä erikoisesta ihmiskohtalosta, joka
on osa Lappeenrannan ortodoksisen
seurakunnan lähimenneisyyttä ja liittyy
myös laajemmin kirkkomme elämään
niin Suomessa kuin ulkomailla.
Pitkään seurakunnan arkistossa säilyi muistona yksi valokuva, joka esittää
pappismunkki Joosefia; muuta hänestä
ei juuri enää tiedetty, mutta nyt arkistojen avauduttua myös tämän paljon kärsineen ihmisen myöhemmät vaiheet ovat
saaneet päivänvalon. Mustavalkoisesta
valokuvasta kasvoi kokonainen värikäs
elämäntarina.

Luostarissa
kuusivuotiaasta alkaen

A

■ Pappismunkki Joosef sotavuosina lappeenranta
laisen valokuvaamon ikuistamana.
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rkkimandriitta Joosef – maalliselta nimeltään Ivan Jakovlevitš Sofronov – syntyi Tulan kuvernementissä talonpoikaisperheeseen
vuonna 1905. Hänen isänsä astui sotapalvelukseen, ja koko perhe asui välillä
Moskovan Kremlissä, jonne isän rykmentti oli sijoitettu. Kaukainen sukulainen oli Moskovan läheisyydessä sijaitsevassa Uuden-Jerusalemin luostarissa
vanhuuden levossa asuva piispa, jonka
luokse perhe usein matkusti.
Erään kerran kuusivuotias Ivan oli
vanhempiensa kanssa luostarissa, ja hän
ihastui luostarijumalanpalveluksiin niin
voimakkaasti, että piiloutui, jottei hänen
tarvitsisi palata takaisin kotiin. Sukulais-

piispa pyysi, että poika saisi jäädä luostariin, kunnes alkaisi ikävöidä kotiin.
Näin ei kuitenkaan koskaan tapahtunut,
vaan Ivan jäi lopullisesti luostarikutsumuksen tielle.
Nuori Ivan oppi hyvän laulutaidon
ja myös kultakirjonnan salat. Ennen ensimmäistä maailmansotaa vuonna 1912,
yksitoistavuotiaana, hän osallistui Rooman Vatikaanissa kirkkokuorojen kilpailuun ja pääsi voittaneen kuoron mukana
myös Syyriaan ja Pyhälle maalle. Tätä
matkaa johti myöhemmin marttyyriyden
kärsinyt metropoliitta Vladimir (Bogojavlenskij).
Myöhemmässä vaiheessa jo aikuistuttuaan Ivanin vanhemmat etsivät hä-
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nelle puolison, mutta Ivan pakeni takaisin Uuden-Jerusalemin luostariin. Tällöin elettiin jo neuvostovallan aikaa,
1920-lukua.
Vaikka luostari oli jo virallisesti lakkautettu vuonna 1919, niin munkeista oli
muodostettu työartteli, joka eli edelleen
luostarialueella. Heidän joukossaan Ivan
asui vuoteen 1928, jolloin veljestö lopullisesti karkotettiin omasta luostaristaan.
Osa munkeista oli teloitettu jo neuvostovallan alkuaikoina. Tämän silminnäkijänä myös isä Joosef oli ollut.

Ensimmäinen pidätys
– vankileirien saaristo
Ivan oli luostarissa vihitty pappismunkiksi nimellä Joosef, ja Uuden-Jerusalemin luostarista tapahtuneen karkotuksen jälkeen hän palasi kotiseudulleen
Tulan kuvernementtiin, mutta pian tuomittiin
”vastavallankumouksellisesta
agitaatiosta” yrittäessään estää kirkkonsa sulkemista, ja isä Joosef päätyi pahamaineiselle Solovetskin vankileirille.
Tästä alkoi koko loppuelämän kestänyt
vankeuksien jakso Neuvostoliiton vankileirien saaristossa.
Poliittisia vankeja uhkasi Solovetskista karkotus Magadaniin, ja ennen lähtöä toiset pahamaineiset vangit ryöstivät
kaikki kauas lähetettävät vankitoverinsa.
Kuin ihmeen kaupalla isä Joosef pelastui
heidän kynsistään, kun vankilan johtaja
muisti isä Joosefin kultakirjontataidon
ja käski palauttaa hänet takaisin Solovetskin leirille.
Isä Joosef joutui myös pakkotyöhön
Vienanmeren kanavatyömaalle, jossa
vangit käskettiin työskentelemään koko
pitkän päivän rintaa myöten kylmässä
vedessä. He onnistuivat sopimaan paikallisen asukkaan kanssa, että tämä päivittäin lämmitti saunan, johon kylmettyneet vangit pääsivät lämmittelemään.
Tämä sauna koitui näiden vankien pelastukseksi.

Pako Suomeen
Solovetskin vankeusajan päätyttyä pappismunkki Joosef pääsi Karjalan alueelle
ja lopulta Karhumäkeen. Siellä hän kahden toverinsa kanssa päätti paeta maasta
syksyllä 1941, koska hän epäili uuden
vankeuden uhkaavan.
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Kolmen kuukauden ajan metsien
kautta harhailtuaan kolmikko onnistui
nälkiintyneenä pääsemään Suomen puolelle, ja suomalaisten sotilaiden pidättäminä heidät vietiin Helsinkiin. Oman kertomuksensa mukaan isä Joosef toimi sotavankileirillä pappina ja pääsi käymään
myös Pariisissa metropoliitta Jevlogin
luona. Joulukuussa 1941 Suomeen-tulon
jälkeen pidätetty pappismunkki Joosef
joutui ensin Mikkelin vankilaan. Siellä
häntä kuulusteli muun muassa ortodoksinen sotilaspappi, rovasti Vasili Saarenne, joka vakuuttui, ettei isä Joosef ole
Neuvostoliiton vakooja.

Lappeenrannan sotavankileirillä
Joulukuusta 1941 aina lokakuuhun 1944
saakka pappismunkki Joosef toimi Lappeenrannan sotavankileirillä. Leiri oli
sijoitettu linnoitukseen vastapäätä ortodoksista kirkkoa kadun toiselle puolelle.
Leirialue ympäröitiin piikkilanka-aitauksella, ja vangit asuivat vanhoissa linnoituksen kasarmeissa.
Muutaman metrin päässä toisella
puolella katua sijaitsivat Lappeenrannan
ortodoksisen seurakunnan pappila ja Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko.
Tuolloin seurakunnan paimenena toimi
jo iäkäs rovasti Arsenij Rasumov, itsekin entinen Venäjän keisarillisen armeijan sotilaspappi.
Sotavankien keskuudessa tehtiin
kirkollista työtä, ja tästä muistona Lappeenrannan seurakunnassa on aina viime vuosiin saakka riittänyt vuonna 1944
painettuja sotavankien venäjänkielisiä
rukouskirjoja. Vangeista koottiin oma
kirkkokuoro, ja he osallistuivat viereisen
Pokrovan kirkon jumalanpalveluksiin.
Seurakuntalaisten kertoman mukaan isä Joosef ei saanut lupaa toimittaa
liturgiapalveluksia, mutta soitti mielellään kirkon kelloja, lauloi kliirossilla ja
huolehti kirkossa käyvistä sotavangeista.
Hän sai myös vapaasti liikkua vankila-alueen ulkopuolella.
Vieläkin vanhemmat seurakuntalaiset muistavat vankien paikan kirkon jumalanpalveluksissa: heidät sijoitettiin
omaksi ryhmäkseen kirkon sisäänkäynnin oikealle puolelle, ja seurakuntalaiset
olivat omana ryhmänään kirkkosalin toisella puolella. Nämä jumalanpalvelukset

ovat olleet hyvin erikoisia siinä mielessä,
että seurakunta tuolloin koostui pääosin
venäläistaustaisista perheistä, jotka nyt
kirkossaan kohtasivat samankielisiä
neuvostoliittolaisia sotavankeja.
Oman kertomuksensa mukaan pappismunkki Joosef uskonnollisesta vakaumuksestaan meni vapaaehtoisesti
suomalaisten palvelukseen papiksi toimien venäläisten sotavankien hyväksi.
Leiriolosuhteet eivät sotaa käyvässä
maassa olleet ihanteelliset, ja heikon ravintotilanteen johdosta monet sairastuivat ja kuolivatkin. Isä Joosefilla on varmasti ollut merkittävä työ sotavankien
hengellisenä isänä.
Sotatilanteen muututtua ja välirauhan solmimisen jälkeen syksyllä 1944
alkoi sotavankien palauttaminen takaisin Neuvostoliittoon, ja propaganda
kuulutti kaikkialla lännessä: ”Palatkaa!
Teille ei koidu mitään pahaa. Synnyinmaa odottaa teitä!

Paluu Neuvostoliittoon
ja uudet vankeudet
Kotimaahan-paluun jälkeen pappismunkki Joosef pääsi Valdain alueelle,
jossa hän toimi pappina noin vuoden
ajan. Tämän jälkeen hän päätyi Novgorodin alueelle, jossa hän oli pappina Pyhän Kolminaisuuden kirkossa eräässä
maalaiskylässä. Tätä kesti aina vuoteen
1949 saakka, aina uuteen pidätykseen
asti.
Pappimunkki Joosefia syytettiin
tuomioistuimessa siitä, että hän oli ollut
Suomessa sotavankileirillä pappina ja
siellä toiminut Neuvostoliittoa vastaan
kehottaen vankeja olemaan palaamatta
takaisin kotimaahansa. Isä Joosef kielsi
syytteen ja myönsi vain faktan, että hän
toimi pappina leirillä.
Pappismunkki Joosef tuomittiin
pian uudessa sotatribunaalin oikeuskäsittelyssä vankeuteen 25 vuodeksi, ja tällä kertaa häntä syytettiin siitä, että hän
saarnoissaan kehotti neuvostovastaiseen
toimintaan. Kuultuaan tuomionsa isä
Joosef sanoi: ”Niin kuin pitää, niin tapahtukoon. Niin kuin oikeus näkee tarpeelliseksi, niin tuomitkoon sitten. Tässä
maailmassa kärsin, mutta aikanaan kuolemanjälkeisessä maailmassa koen autuutta. Kaikkein korkein opettaa meille
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kärsivällisyyttä, sen vuoksi en ketään kiroa, jos minut tuomitaan.”
Isä Joosef kiersi nyt vankiloissa Novgorodissa, Leningradissa ja Kargopolissa. Vuonna 1955 tuomio alennettiin
kymmeneen vuoteen, ja isä Joosef pääsi
vapaaksi jo samana vuonna.
Vapautumisensa jälkeen pappismunkki Joosef palasi entiseen kirkkoonsa, ja hän sai vuonna 1958 igumenin arvon. Seuraavana vuonna hänet pidätettiin jälleen, ja tuomio oli tällä kertaa
kolme vuotta vankeutta.

Syrjäisessä kylässä Novgorodin
alueella poissa ihmisten katseilta
Jälleen kerran vapauduttuaan uudesta
vankeudesta igumeni Joosef pääsi palvelemaan Novgorodin alueelle Vnutovon
syrjäisen kylän Uspenien kirkkoon, jossa
hän toimi aina kuolemaansa saakka.
Arkkimandriitan arvo hänelle myönnettiin vuonna 1978.
Vankeudet eivät olleet kuitenkaan

ohitse, vaan vielä jälleen kerran isä Joosef pidätettiin ja vangittiin vuodeksi
1986–1987 ja hän istui tuomionsa Leningradissa Krestyn pahamaineisessa
vankilassa. Vieläkään hän ei ollut päässyt eroon toiminnastaan Suomessa pappina, vaan Gorbatsovin aikana yli
80-vuotiaana joutui uudelleen kokemaan vankeuden ja lisäksi suljettuun
mielisairaalan sijoittamisen. Tästä hänet
sai vapautetuksi silloinen Leningradin
metropoliitta Aleksei.
Huolimatta syrjäisestä asuinpaikastaan isä Joosef tunnettiin laajalti neuvostoliiton uskovaisten keskuudessa.
Vnutovon kylä on kaukana kaikista asutuskeskuksista, mutta isä Joosefilla oli
laaja joukko rippilapsia eri puolilta maata. Monet heistä ryhtyivät papeiksi isä
Joosefin ohjauksessa.
Arkkimandriitan arvon saanut isä
Joosef ehti vielä nähdä kirkon vapautumisen ja uudelleen nousun alun. Hän ei
kuitenkaan tahtonut lähteä pois rakkaak-

si tulleesta Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen kirkostaan, vaan vielä
korkeassa iässä huolehti itse rakennuksen korjauksista ja ylläpidosta. Isä Joosefista tehdyssä dokumenttielokuvan tallenteessa hän avoimesti kertoo kokemuksistaan ja myös Suomessa-olostaan.
Isä Joosef sai patriarkka Alekseilta
kutsun siirtyä uudelleen avattuun Laatokan Valamon luostariin veljestön yhteiseksi rippi-isäksi, mutta tämänkin hän
torjui vaatimattomuuttaan.
Arkkimandriitta Joosef eli pitkän
elämän, josta suuri osa kului vankileireillä ahdistavissa olosuhteissa. Silti hän
uskollisesti palveli Jumalaa, lähimmäisiään ja kirkkoa. Arkkimandriitta Joosef
kuoli korkeassa iässä 16.8.1993 ja haudattiin rakkaaksi tulleen Uspenien kirkkonsa alttaripäätyyn. Hän oli kuollessaan viimeinen Uuden-Jerusalemin
luostarin munkki.

■■ Isä Timo Tynkkynen

Syksyn sävyjä Valamossa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lasinsulatus ja lasimaalaus 8.-15.9.
Ortodoksisen diakoniatyön kurssi 20.-22.9.
Muotokuva- ja maisemamaalaus 20.-26.9.
Kirkkorakennus ja rukouselämä 27.-29.9.
Introducing the Orthodox faith 30.9.-4.10.
Hiljaisuuden retriitti 2.-6.10.
Rakkauden ja kuoleman filosofia 4.-6.10.
Kierrätetään lasia 7.-11.10.
Lasi- ja pronssivalut 13.-20.10.
Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät 18.-20.10.

Kaikki kurssit: www.valamo.fi
Valamoon on suora bussiyhteys Helsingistä päivittäin.
Lämpimästi tervetuloa Valamon luostariin!
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo • puh. 017 570 1810
myyntipalvelu@valamo.fi • www.valamo.fi
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PÄIVÄRETKI RYHMILLE:

Joulun odotukseen
Jouluun valmistautuessa voi nauttia Valamon luostarin
tunnelmasta. Päivän ohjelmaan sopii niin kulttuuria, ostoksia,
Viinituvan tunnelmaa kuin Trapesan herkkuja.

32,50 €/hlö
Sisältää näyttelyn opastuksineen, noutopöydän Trapesassa,
viiniesittelyn sekä jouluiset kahvit. Voimassa 1.11.–20.12.2013.
Kysy myös majoitusvaihtoehtoja!
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Uusi kirkkomusiikki kiinnostaa

Musiikin perinne

Kannustin vai jarru säveltäjälle?

Idän ja lännen kirkkomusiikki
oli vahvassa roolissa Heinäve
den Musiikkipäivillä kesäkuun
lopussa. Ohjelmistossa oli
perinteistä, harvemmin esitet
tyä musiikkia, sen vastapaino
na uusinta uutta.

T

mään luomistyötä. Enkelien äänillä lauloivat sopraano Marjukka Tepponen,
tenori Jorma Silvasti ja bassobaritoni
Juha Kotilainen. Joensuun kaupunginorkesteria ja erikseen koottua festivaalikuoroa johti Ville Matvejeff.

Salainen viesti

Markku Sunimento

aiteilijat ja säveltäjät ovat usein
ammentaneet innoitusta luomistyöhönsä hengellisistä lähteistä. Luominen oli Heinäveden Musiikkipäivien taiteellisen johtajan, musiikin monitaitaja Ville Matvejeffin teemana tämän vuoden festivaalin

ohjelmiston suunnittelussa. Luovuus
näkyi ja kuului myös nuorten taiteilijoiden ja säveltäjien esityksissä. Heidän
tulkintansa idän ja lännen kirkon musiikista puhuttelivat yleisöä hyvässä ekumenian hengessä.
Heti avajaiskonsertissa Heinäveden
kirkossa lähdettiin komeasti liikkeelle
maailmankaikkeuden synnystä. Haydnin oratorio Luominen (Die Schöpfung)
kuvaa maailmamme aamuhetkiä. Haydnin kerrotaan säveltäneen oratorion polvillaan ja rukoilleen sävellystyölleen Jumalan siunausta.
Teos on sävelletty orkesterille, kuorolle ja kolmelle solistille. Alun orkesterijakso kuvailee maailman kaoottisen alkuhämärän muuttumista järjestykseksi.
Mukaan liittyvät kuoro ja solistit ylistä-

Luominen oli hieno ja harvinainen valinta. Sellainen oli myös J.S. Bachin Morimur-teos. Se on yhdistelmä säveltäjän
Partitasta n:o 2 d-molli sooloviululle ja
hänen koraaliteoksistaan. Viulisti Petteri Iivonen ja kvartetti, sopraano Olga Nikolskaja-Heikkinen, mezzosopraano Melis Jaatinen, tenori Simo
Mäkinen ja baritoni Sampo Haapaniemi, tulkitsivat teoksen upeasti.
Bach sävelsi Partitan viimeisen osan,
chaconnen, ensimmäisen vaimonsa Maria Barbara Bachin muistoksi. Barokkimusiikin säveltäjillä oli tapana lisätä sävellyksiinsä katkelmia muista teoksistaan, ikään kuin salaisiksi viesteiksi.
Jo teoksen nimi on arvoituksellinen.
Vaikka Morimur tarkoittaa sananmukaisesti “me kuolemme”, sillä on tässä yhteydessä laajempi merkitys. Mukana
ovat kaikki kristinopin keskeiset tapahtumat, pääsiäisen lisäksi myös joulu ja
helluntai – syntymä, kuolema ja ylösnousemus. Ex Deo nascimur, in Jesu
morimur, per Spiritus Sanctus reviviscimus – Jumalasta synnymme, Jeesuksessa kuolemme, Pyhän Hengen kautta synnymme uudelleen.

Pääsiäisstikiirat syntyivät ilosta

■ Heinäveden Musiikkipäivien taiteellinen johtaja Ville Matvejeff oli suunnitellut kiinnostavan ohjelma
kokonaisuuden. Yhtenä tulkitsijana lauloi sopraano Olga Nikolskaja-Heikkinen.
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Haydn ja Bach avasivat tietä ortodoksiselle kirkkomusiikille. Kamarikuoro
Krysostomos toi festivaalille vanhinta ja
uusinta ohjelmistoaan Mikko Sidoroffin johdolla.
Kuoro aloitti toimintansa keväällä
ANALOGI 3/2013

Markku Sunimento

■ Lauri Mäntysaari venytti perinteen rajoja. Yleisö ja Mikko Sidoroff palkitsivat säveltäjän rohkeat pääsiäisstikiirat aplodein.

2003 kantaesittämällä johtajansa säveltämän Panihida-teoksen. Siitä on kymmenessä vuodessa tullut kuoron merkkituote, joka on koskettanut monia ihmisiä. Valamon luostarin pääkirkossa kuoron solisteina olivat sopraano Olga Nikolskaja-Heikkilä sekä tenori Ossi
Jauhiainen.
Musiikkipäivien
päätöskonsertti,
Nouskoon Jumala, oli läpileikkaus ortodoksisen kirkkomusiikin tämän hetken
suuntauksista ja nykysäveltäjien tulkinnoista. Ohjelman oli suunnitellut Mikko
Sidoroff. Hänen lisäkseen uuden musiiANALOGI 3/2013

kin säveltäjiä olivat Ville Matvejeff,
Henri Sokka ja Lauri Mäntysaari.
Ehkä puhuttelevin niistä oli Mäntysaaren näkemys pääsiäisstikiiroista. Perinteisempään ilmaisuun tottuneille
teoksessa oli luultavasti myös eniten pureskeltavaa. Mäntysaari ei ole ortodoksi,
kuten Matvejeff ja Sidoroff, mutta juuri
”ulkopuolisuus” auttoi häntä löytämään
stikiiroihin uuden näkökulman, ilon.
– Innostuin niiden säveltämisestä
nimenomaan ilosanoman ilmentäjinä.
Elin itse silloin iloista ja onnellista aikaa,
olin juuri mennyt naimisiin. Mikko jakoi

iloni ja etsi tekstin. Minusta oli hauskaa
ja haastavaa tehdä pääsiäismusiikkia ortodoksisesta perinteestä lähtien. Meillä
evlut-porukalla pääsiäinen on enemmänkin hiljainen ja vakava juhla – piinaviikko. Pääsiäismusiikki on surumusiikkia, kuten passiot. Meillä iloinen musiikki liittyy jouluun.

Joulun kautta perille
Sävellystyössä oli paljon puntaroimista.
– Olin ensin vähän varpaillani, koska olen selvillä ortodoksisen musiikin
perinnetietoisuudesta. Oli teksti mikä
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Uusi kirkkomusiikki kiinnostaa

■ Työ on tehty.
Kamarikuoro
Krysostomos kiittää
ja kumartaa.

– Kirkkomusiikissa pyritään yksinkertaisuuteen. Se ei saa olla liian haastavaa. Musiikin elementit eivät saisi ottaa
omaa roolia, vaan niiden pitäisi olla aina
tekstille alistettuja. Minusta se on hyvin
mustavalkoista. Kannatan tekstin ja musiikin synteesiä. Parhaassa tapauksessa,
jolloin sitä ei edes huomaa, musiikki ja
teksti ovat yhtä olemusta, irrottamattomia toisistaan.

Paaston rikkaus



tahansa, tiettyjen sointukaavojen mukaan mennään. Minulle musiikki ei ole
vain väline, jonka avulla vain ladellaan
tekstiä. Halusin sanojen ja sävelen muodostavan yhden kokonaisuuden.
Sävelkielen löytäminen oli pitkä
prosessi.
– Kun yritin alussa kirjoittaa jotain,
irtosin perinteestä liian kauas. Mukaan
tuli liikaa kokeellisia nykymusiikin elementtejä.
Seurasi luova tauko, jonka aikana
Mäntysaari sai tilaustyön, joulumusiikkia Cantabile-kuorolle. Tekstinä oli Heli
Laaksosen Johannekse joululaul, jossa
yksinäinen mies näkee kaivattunsa katsoessaan televisiosta joulurauhan julistusta. Jouluilon kautta aukesivat pääsiäisstikiiratkin.
– Sen kautta pääsin eteenpäin. Liikkeille lähti aiheita, jotka eivät asettuneet
liiaksi poikkiteloin ortodoksisen musiikin kanssa. Niin ainakin toivon, säveltäjä
sanoo.

Säveltäjä tanssii nuoralla
Mäntysaaren teos on kova ponnistus
esittäjille.
– Se todellakin ulosmittaa kuoron ja
solistin kaikki voimat. Jos teos olisi pitempi, maailmasta ei varmaan löytyisi
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sellaista kuoroa, joka sen pystyisi pusertamaan, säveltäjä sanoo.
– Onhan se raskas ja vaativa kappale, ihan osaamistasomme ylärajoilla,
mutta tällaiset teokset vievät kuoroa aina eteenpäin, Sidoroff toteaa.
Kun toinen jalka seisoo perinteen
puolella, miten kauas uskaltaa kurkottaa
toisella jalalla tulevaan ja tavoitella uusia
näkökulmia? Sitä Mäntysaari sanoi
miettineensä usein sävellystyön aikana.
– Ortodoksinen musiikki on nähdäkseni ollut tässä hyvin varovainen.
Kirkko pitää musiikkia tiukasti kiinni
perinteessä. En pidä sitä huonona juttuna. Oman kirkkoni piirissä olen seurannut erilaisia tuomas- ja hevimessuja.
Suhtautumiseni niihin on kaksipiippuinen. On tietysti hyvä, jos saadaan kirkkoon uusia ihmisiä, mutta toisaalta musiikki voi joskus olla melko tyhjää lallattelua. Perinteinen lähestyminen vie ehkä
sittenkin pintaa syvemmälle.
Myös Sidoroff kertoo miettivänsä
säveltäessään perinteen vaatimuksia.
– Minun toinen jalkani on tukevasti
perinteessä, koska olen kasvanut siihen.
Musiikkini perustuu perinteisiin sointupohjiin. Lauri pystyy minua paremmin
tekemään härskejäkin harppauksia modernistisempaan suuntaan.

Mikko Sidoroffin viimeisin sävellystyö on
Suuri paasto -teoskokonaisuus, joka sisältää paaston ja suuren viikon veisuja. Ensin panihida, muistopalvelus, ja nyt paasto? Syvällisiä aiheita nuorelle säveltäjälle.
– Olen pitkään halunnut tehdä tällaisen kokonaisuuden. Paasto on hyvin
poikkeuksellinen aika kirkossa, kirkkovuoden rikkainta aikaa hengellisessä
mielessä. Paastonajassa on jotain sellaista, mitä ei ole missään muualla. En ole
erikseen miettinyt paaston tai panihidan
syvällisyyttä. Minulle ne ovat luonnollinen osa kirkon kokonaisuutta.
– Olen saanut ortodoksisesta kirkkomusiikista todella paljon koko elämäni
ajan. Musiikin tekemisellä haluan antaa
jotain takaisin ja tuoda kokemuksiani
toistenkin kuunneltaviksi ja jaettaviksi. Se
on minun tapani toteuttaa itseäni muusikkona, säveltäjänä ja kirkon jäsenenä.
Syksyllä Krysostomoksen matka jatkuu. Hollolan kirkossa esitetään Valo
valosta -konsertissa aikamme ortodoksista kirkkomusiikkia. Krysostomoksen
juhlavuosi huipentuu pyhäinpäivänä Uspenskin katedraalissa Helsingissä, jossa
kantaesityksensä saa Pekka Jalkasen
Deesis – rukous edesmenneelle.
Kuoro hakee myös uusia voimia. Sopraanoille,
tenoreille ja bassoille on paikkoja avoinna ensi vuoden alusta. Koelaulut järjestetään marraskuussa (www.kamarikuorokrysostomos.fi).

■■ Markku Sunimento
ANALOGI 3/2013

PSHV Karjalan valistajien jalanjäljissä

■ PSHV:n perustaja
jäsen mitrarovasti
Sergei Okulov.
OKM:n kuva.

Kirkon tulevaisuutta
synnyttämässä
Tämän vuoden heinäkuussa tuli kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun
ekumeeninen patriarkka Meletios IV myönsi Suomen ortodoksi
selle kirkolle autonomisen arkkipiispakunnan aseman Konstan
tinopolin patriarkaatin yhteydessä. Suomen kirkon tie autonomi
seksi kirkkokunnaksi oli alkanut jo 1800-luvulla, ja siinä Pyhien
Sergein ja Hermanin Veljeskunnalla (PSHV) on ollut mittaamaton
vaikutuksensa. Ilman veljeskunnan johtohenkilöiden uupumaton
ta työtä autonomia olisi voinut jäädä vain haaveeksi.
ANALOGI 3/2013

P

SHV:n syntymä voidaan ajoittaa
1880-luvun alkuun, jolloin pastori
Sergei Okulovin luona alkoi kokoontua ryhmä papiston jäseniä, jotka
olivat huolissaan suomalaisten ortodoksien hengellisestä tilasta. Kun jumalanpalvelukset toimitettiin kirkkoslaaviksi,
jota kansa ei paljoa ymmärtänyt, se johti
Okulovin mukaan siihen, että ”kirkon
lasten sieluissa – – vallitsevat sellaiset
käsitykset ja tavat, jotka hyvin vähän
eroavat Suomen pakanallisessa kansalliseepoksessa Kalevalassa kohtaamistamme käsityksistä ja tavoista.” Kirjeessään
apulaispiispa Antonille Okulov kertoi
tapauksen eräästä kylästä, jonne hän oli
saapunut toimittamaan kastetta. Paikallinen lapsenpäästäjä oli ilmoittanut:
”’Mie, buatjuska, olen hänen jo ristinyh,
sie vain börbötä mitä tahto lisäksi.’ Ja tämän hän sanoi yksinkertaisesta, puhtaasta sydämestään; papilliset toimitukset hänestä eivät olleet mitään muuta
kuin ’börbötystä’. Kysymykseeni, kuinka
hän suoritti kasteen, hän vastasi: ’Luin
Otshenashin da Bohoroditsan da tipahutin kolme pisaraa vettä lapsen päälle, midä sinul viel siih pidää?’”
Oli ilmeistä, että kirkkokansaa piti
opettaa sen omalla kielellä, joten papiston tapaamisten seurauksena syntyi
aluksi epävirallinen yhdistys ”Kreikkalaiskatolisen kirkon henkisen valistustyön ystävät”. Toimintalinjaksi määriteltiin ortodoksien hengellinen ja eettinen
valistaminen erityisesti suomenkielisen
kirjallisuuden avulla, ja muutaman vuoden päästä vuonna 1885 Pietarin metropoliitta Isidor antoikin virallisen toimiluvan yhdistykselle, jonka nimeksi oli
muotoutunut ”Pyhäin Sergein ja Hermanin Weljeyskunta” Valamon perustajien
eli Karjalan valistajien Sergein ja Hermanin mukaan.

Suomenkielistä valistustyötä
Vaikka PSHV pyrki alusta asti tekemään
pääasiassa suomenkielistä ortodoksista
valistustyötä, sen jäsenistössä oli myös
useita venäjänkielisiä henkilöitä, jotka
kokivat Veljeskunnan toiminnan tarpeelliseksi. Erityisen merkittävää suomenkielisen työn ja sen käyttöönoton
suhteen myös jumalanpalveluksissa oli
piispa Antonin myönteinen suhtautumi-
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PSHV Karjalan valistajien jalanjäljissä
nen, sillä hänestä tuli Suomen vastaperustetun hiippakunnan ensimmäinen
arkkipiispa vuonna 1892. Jumalanpalvelustekstien kääntämisen sekä muun suomenkielisen kirjallisuuden taustalla vaikutti lähes poikkeuksetta PSHV:n voimahahmo pastori Sergei Okulov, jota
voidaan syystä pitää suomenkielisten
jumalanpalvelustekstien ja hengellisen
kirjallisuuden kieliasun uranuurtajana
sekä kansantajuisen ja -kielisen ortodoksisen lehdistön perustajana.

Aamun Koiton sarastus
ja sammuminen
”Hartain toivomme olisi, että lehtemme
herättäisi lukijoissa lujaa, elävää uskoa,
pyhää intoa ja harrastusta toimimaan
Jumalan tahdon mukaan, Jumalan valtakunnan lähestymiseksi, ja rakkautta
pyhää kreikkalaiskatolista kirkkoa sekä
isänmaata kohtaan.” Näin päätoimittaja
Sergei Okulov kirjoitti PSHV:n kustantaman Aamun Koitto -lehden ensimmäisessä numerossa vuonna 1896. Valtaosa
lehden sisällöstä muodostui sen ensimmäisinä vuosina venäjänkielisten hengellisten tekstien suomennoksista sekä
suomalaisten ortodoksipappien ja opettajien kirjoituksista.
Yksi mielenkiintoisimmista Aamun
Koitossa julkaistuista artikkeleista pohjautui vuonna 1906 pidettyyn kokoukseen, jossa PSHV:n johtohahmot Mikael Kasanski, Sergei Okulov, Nikolai
Solovjev, Aleksanteri Sadovnikov
ja Dimitri Sotikov olivat keskustelleet
siitä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä Suomen kirkollisten olojen parantamiseksi. Ongelmina nähtiin uskonnonvapauslain myötä lisääntynyt uskosta

■ Aamun Koiton nimiö vuosilta 1897–1907.
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luopuminen sekä seka-avioliitot, jotka
johtivat usein myös vieraantumiseen
kirkosta. Lääkkeeksi molempiin nähtiin
suomenkieliset jumalanpalvelukset, kirkollisten toimihenkilöiden tason kohottaminen ja valistustyö. Suositeltavana
pidettiin myös kirkkokansan yhteislaulua jumalanpalveluksissa sekä uuden
ajanlaskun mukaista juhlapäivien viettoa – ettei seka-avioliitoissa ei tarvitsisi
viettää kirkollisia juhlia kahteen kertaan.
Suomen hiippakunnan johtoon asetettu uusi arkkipiispa Sergei suhtautui
suomen kielen käyttöön jumalanpalveluksissa varauksellisesti. Hän totesi Aamun Koitossa, että jumalanpalvelusten
toimittaminen suomeksi ei ollut suotavaa, sillä tällöin ei tyydytty palvelutekstin
suomentamiseen, vaan muutettiin myös
jumalanpalveluksen rakennetta esimerkiksi lyhentämällä palveluksia tai lukemalla liturgian ns. salaiset rukoukset ääneen. Uusi arkkipiispa halusi muuttaa
Aamun Koiton kaksikieliseksi, mutta
Okulov vastusti ajatusta jyrkästi ja ilmoitti mieluummin eroavansa kuin toimittavansa venäjän- ja suomenkielistä lehteä.
Tämä sekä muut ”venäläistämiseksi” koetut toimet johtivat siihen, että Aamun
Koitto lakkautettiin vuoden 1907 lopulla
– herätäkseen jälleen henkiin kymmenen
vuoden kuluttua itsenäisessä Suomessa.
Myös PSHV:n toiminta ajettiin alas
arkkipiispa Sergein toimesta pari vuotta
Aamun Koiton lakkauttamisen jälkeen,
ja uutta venäläisten johtamaa sisälähetystyötä toteuttamaan perustettiin Karjalan Veljeskunta -niminen järjestö, jonka Suomen senaatti kuitenkin lakkautti
vuonna 1918 ”maalle vahingollisena”.

PSHV ja Suomen kirkon autonomia
PSHV:n ensimmäisten vuosikymmenten
kantavat voimat rovasti Sergei Okulov ja
rovasti Sergei Solntsev olivat muutaman
muun henkilön ohella ratkaisevalla tavalla vaikuttamassa siihen, että Suomen
ortodoksisesta hiippakunnasta tuli autonominen kirkkokunta. Tavoitteena oli
alun perin kylläkin autokefalia, täysi itsenäisyys.
Kun yhteys bolshevikkien vallankumouksen myötä Moskovan patriarkaattiin katkesi, Okulov kirjoitti kirkollis- ja
opetusasiain senaattori E. N. Setälälle
useampaan otteeseen selostaen tilannet-

ta ja pyytäen tätä osallistumaan lähetystöön, joka lähtisi Konstantinopoliin.
Näin lopulta myös tapahtui, kun valtion
edustajana Setälä ja kirkkokunnan edustajana Solntsev lähtivät pastori Herman Aavin kanssa kesällä 1923 ekumeeniseen patriarkaattiin, jossa Suomen
kirkolle myönnettiin autonominen asema Konstantinopolin suojeluksessa ja
Herman vihittiin apulaispiispaksi.
Täten PSHV – vaikkei varsinaisesti
veljeskuntana – oli johtajiensa kautta
vaikuttamassa Suomen kirkon kannalta
ratkaisevissa vaiheissa 90 vuotta sitten.
Veljeskunnan pioneerityö suomenkielisen ortodoksisuuden hyväksi oli jo itsessään ollut korvaamatonta, ja pitkälti sille
pohjalle rakennettiin kirkkokunnan tulevaisuus 1920-luvun vaikeissa olosuhteissa – edelleen yhteistyössä PSHV:n
kanssa. Ilman Veljeskunnan valistustyötä, kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisuja, Aamun Koittoa, tiistaiseuroja, kirkkokuorotoimintaa, laulujuhlia, ikonimaalauspiirejä, ortodoksiakerhoja ja
muita vuosien varrella harjoitettuja työmuotoja ei Suomen ortodoksista kirkkoa
olisi tänä päivänä tällaisenaan olemassa.
PSHV:n perustajalle, Sergei Okuloville, ortodoksisuus oli jokaisen ortodoksin, ei vain papiston asia. Hän painotti
aina maallikoiden osuutta ja vastuuta
sekä sitä, että ilman omakohtaista rukouselämää yhteys Jumalaan ja kirkkoon on vaarassa katketa. ”Rukoilkaa
läheistenne sekä teille vierasten edestä,
onnellisten sekä onnettomien edestä, uskovien sekä heikkouskoisten, jopa uskottomienkin edestä. Silloin tunnette itsenne Herran kasvojen edessä kanssaihmisiksi kaikkien kanssa – – tunnette kuuluvanne yhteen Jumalan perheeseen,
yhteen hengelliseen laumaan, jota hyvä
Paimen – Kristus – rakkaudella kaitsee.”

■■ Tuukka Rantanen
Kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa
Joensuussa ja työskentelee osa-aikaisena tiedottajana Suomen ortodoksisessa kirkossa
LÄHTEET
– Teuvo Laitila: Uskon Luotsi – Sergei Okulov
Suomen ortodoksien vaiheissa, (kust. Aamun
Koitto v. 2004)
– Olavi Merras: Pyhittäjäisien perintö – Pyhäin
Sergein ja Hermanin Veljeskunta 1885 – 1985
(kust. PSHV v. 1985)
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PSHV tänään

Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunnan toiminnan
johtaja, isä Sergius
Colliander kuvailee
järjestöään dynaamiseksi ja
luottaa sen tulevaisuuteen.

Kari M. Räntilä

Auttamista ja uutta monikulttuurisuutta

P

uoli vuotta kattojärjestön toimintaa johtanut isä Sergius kertoo,
että vuosien varrella tiistaiseuroissa on koettu nousun ja laskun aikoja.
Monessa tiistaiseurassa on ollut vaikeutena sukupolvenvaihdos, toisissa paikoissa se on onnistunut, joissakin taas ei.
– Tämä ei ole vain Veljeskunnan alaosastojen ongelma vaan yleensä muidenkin yhdistysten ja seurojen ongelma.
Kun yhdistyksen aktiivijäsenten voimat
ja innostus alkavat hiipua, ei toiminnan
jatkajien mukaan saaminen olekaan aina
niin itsestään selvää.
Päinvastaistakin tapahtuu, sillä toisin paikoin on tilaa jatkajille hyvin. Isä
Sergius mainitsee onnistuneesta sukupolvenvaihdoksesta Porvoon.
– Kirjo on laaja suuntaan ja toiseen,
koska vuosiraporttejakin on saatu jo yli
sadalta Veljeskunnan osastolta, ja nukkuvia osastoja on vielä tämän lisäksi.

Toiminnan painottuminen
Isä Sergiuksen mukaan PSHV:n toiminta on valtakunnallista. Hän kertoo esimerkin Oulun alueelta.
– Oulun alueella on useita tiistaiseuroja eri puolilla laajaa seurakuntaa. Meri-Lapissa eli Kemin ja Tornion alueella
useat pienet toimijat, pari tiistaiseuraa,
kuoro ja ortodoksiakerho, on yhdistytty
yhdeksi Meri-Lapin Tiistaiseuraksi.
Näin niiden hallinto saadaan järkevämmin hoidettua ja voidaan keskittyä paikalliseen toimintaan. Tämä on mitä suurimmassa määrin hyvää veljeskunnan
alaosastojen toimintaa.
Sergius painottaa, ettei toiminnan
laajuus tai aktiivisuus riipu niinkään Itäja Länsi-Suomen eroista vaan siitä, löyANALOGI 3/2013

■ Isä Sergiuksen työpaikka
sijaitsee Valomon luostarissa.

tyykö sitoutumaan valmiita ihmisiä.
– Toisissa paikoissa tiistaiseura tai jokin muu yhdistys saattaa olla passiivinen
ja nukkuvassa tilassa, mutta se saattaa elpyä uudestaan ja toimia vilkkaasti, niin
kuin Kajaanissa. Toiminta oli siellä nukuksissa, mutta nyt parin vuoden kuluessa osasto on päässyt uudestaan vauhtiin.

Oikeanlainen aktiivijäsen toimii
Minkälainen on hyvä PSHV-aktiivi? Sergius vastaa diplomaattisesti, että PSHV:lla ovat seinät kaukana ja katto korkealla.

– Ainoa toimintaa siivittävä ja sitä
yhdistävä tekijä on sitoutuneisuus ortodoksiseen perinteeseen. Toiminnassa
mukana olevan aktiivin ominaisuuksiin
kuuluu sen tiedostaminen, mikä on yhdistyksen eli alaosaston tehtävä ja olla
selvillä toiminnan tarkoituksesta. Silloin
yhdistysaktiivin on helppo selventää
keskeisiä seikkoja muillekin ja saada alaosasto toimimaan tavoitteellisesti.
Onko tämä nykyään jollakin tavoin
epäselvää?
– Ehkä tehtävänkuvaa ei aina osas-
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toissa muotoilla tarpeeksi selkeästi. Joskus on kuljettu vanhoja latuja, kun ei
suunnitella ja pohdita, onko näin hyvä,
voisiko olla muutakin vai pitäisikö orientoitua kokonaan uudella tavalla. Joka
yhdistyksessä pitäisi pohtia, mikä on
työn tavoite ja mitä on mahdollista toteuttaa.
Mistä syntyy osastojen vahvuus,
millä tavoin ne pystyvät tuomaan esiin
ortodoksisuutta?
– Sekin riippuu ihmisistä ja paikallisista olosuhteista. Kun he sopivat yhteisistä tavoitteista ja ryhtyvät niitä toteuttamaan, jo siitä syntyy vahvaa yhteistä
näkemystä, jonka johtotähtenä ortodoksisuus toimii.
Isä Sergius poimii esimerkin yhdistyksen alaisista kuoroista.
– Meillä on jäseninä toistakymmentä
kuoroa. Oman ohjelmistonsa harjoittelun, jumalanpalveluksissa esiintymisen ja
muun kuorotoiminnan lisäksi ne osallistuvat kirkkokahvien tarjoamiseen, esiintyvät vanhainkodeissa ja suorittavat
muuta diakoniatyöhön rinnastettavaa tai
osallistuvat talkootyöhön. Yhdistävänä
tekijänä ovat nämä ortodoksiset puitteet.
Ja täytyy myös muistaa, että Veljeskunnan alaosastot eivät koostu pelkästään
ortodokseista, vaan mukana on myös
muita, jotka ovat kiinnostuneita ortodoksisuudesta ja hyväksyvät sen toimintaympäristön periaatteet. Hekin ovat mukana,
vakka eivät olekaan kirkon jäseniä.

Kirkon ja PSHV:n suhde
PSHV:n toiminta on nitoutunut syvälle
Suomen kirkon historiaan. PSHV on yksi
niistä järjestöistä, joilla on yhteistyösopimus kirkon kanssa. Muita ovat ONL,
Filantropia sekä Valamon opisto. Isä
Sergiuksen mukaan tarkentavia neuvotteluja käydään vuosittain näiden järjestöjen tehtävästä kirkon kentässä.
– Tällä hetkellä kirkko painottaa
kahta asiaa: diakoniatyötä eli vapaaehtois- tai auttamistyötä sekä kirkon strategiassa mainittua maahanmuuttajatyötä, josta olisi parempi käyttää termiä
monikulttuurinen työ seurakunnissa.
Nämä ovat Veljeskunnan vastuulla, ja se
tietenkin innostaa alaosastojaan toimimaan näiden tavoitteiden mukaisesti.
Minkälainen diakoniatyön agenda
PSHV:lla on?
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– Tällä hetkellä asia on hyvin erilaisissa kantimissa eri puolilla. Joissakin
seurakunnissa PSHV:n alaosastot toimivat diakoniatyössä hyvin aktiivisesti, toisissa taas eivät.
– Veljeskunta antaa yhteistyössä Valamon opiston kanssa koulutusta diakoniatyöhön. Nyt elo-syyskuun vaihteessa
on vapaaehtoistyön johtamisen kurssi ja
myöhemmin syyskuussa diakoniatyön
kurssi. Ensi vuoden puolella järjestetään
kurssi ryhmissä ja yhdistyksissä toimimisesta. Tuotamme myös materiaalia,
aineistoa ja oppaita, jotka tukevat vapaaehtoistyötä.
Luterilaisen kirkon puolella diakoniatyötä koordinoi Kirkon diakoniatyön
keskus. Onko PSHV:lla samansuuntainen vastuu?
– Ei ehkä täysin, koska ortodoksisen
kirkon keskushallinnolla on kirkkopalvelujen osasto, kirkollishallituksen palvelukeskuksen yksi osa, jonka tehtävänä
on toimia koordinoivana elimenä. Meidän tehtävämme on enemmän rohkaista
vapaaehtoistyötä.

PSHV LYHYESTI
Pyhien Sergein ja
Hermanin Veljeskunta
• on läsnä joka seurakunnassa ja
toimii seurakuntatyön tukena.
• alaosastoina ovat yhdistykset:
tiistaiseurat, kuorot, ikonipiirit ja
muut alaosastot – yli 100 eri puolilla
Suomea.
• kehittämisen painopisteitä ovat
vapaaehtoinen auttaminen ja
monikielinen toiminta.
• julkaisee valtakunnallista Aamun
Koitto -lehteä, joka ilmestyy viisi
kertaa vuodessa.
• järjestää pyhiinvaelluksia, tapahtumia, leirejä ja kirkkolaulupäiviä.
• toimii yhteistyössä kirkon, Ortodoksisten Nuorten Liiton, Filantropia
ry:n ja Valamon opiston kanssa.
• perustamisvuosi on 1885; maata
kattavaksi toiminta tuli viime sotien
jälkeen.
• nettisivut www.pshv.fi – seuraa
toimintaa myös Facebookissa!
• toimisto on Valamon luostarissa,
puh. 0206 100 491, pshv@ort.fi.
• pj. piispa Arseni, toiminnanjohtajana isä Sergius Colliander.

Diakoniatyön tarkistusta
Isä Sergius sanoo vierastavansa diakoniatyön käsitettä, kun sitä käytetään ortodoksisen kirkon piirissä, koska kirkossa ei ole ammattimaista diakoniatyötä
kuin muutamassa seurakunnassa.
– Heti kun auttamistyötä tehdään
muutoin kuin ammattimaisesti, niin diakoniatyö-termin käyttö on ehkä liian uskallettua, koska se painottuu hieman
väärin. Puhuisin mieluummin vapaaehtoisesta auttamistyöstä, jota seurakuntiemme työhön valmennetut ja ohjatut
vapaaehtoistyöntekijät tekevät. Nämä
tehtävät ovat lähinnä arjen askareissa
auttamista, ihmisten kuuntelua, ehkä lukuapua, kuljetusapua, joitakin tällaisia
tehtäviä. Mutta me emme voi ajatella,
että auttaisimme vapaaehtoistyöntekijöitä käyttäen vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, vaikkapa mielenterveyshäiriöistä tai muista riippuvuusongelmista kärsiviä, vaan he tarvitsevat selvästi ammattiapua.
Hän sanookin, että kirkossa on tärkeää rajata ja jäsentää diakoniatyön sisältöä niin, että teemme arvokasta työtä
sille suurelle joukolle ihmisiä, jotka tarvitsevat auttavaa kädenojennusta, mutta
emme pysty suuntautumaan sellaisiin
tehtäviin, joissa tarvitaan erityistä ammattiosaamista ihmisten auttamiseksi.
Jos kirkkomme diakoniatyö on pitkälti kaverin jeesaamista, niin onko kirkon teologian kannalta oikein nimittää
väärällä nimellä sitä sellaiseksi, mitä se
ei ole, siis diakoniaksi? Hän vastaa, että
kannattaa aina miettiä, mitä milläkin
termillä tarkoitetaan.
– Diakoniatyön sisällön määrittämistä vaikeuttaa se, että Uuden testamentin
diakoniatyö oli pitkälti ruoan jakamista ja
suoranaista avustamista, mikä eroaa tietyssä mielessä siitä työstä, jota ortodoksinen kirkko Suomessa nykyään tekee.
Isä Sergius sanoo koko termin olevan aika nuori. Protestanttisessa kielenkäytössä sen juuret nousevat 1800-luvun
jälkipuoliskolla syntyneestä saksalaisesta diakonialiikkeestä, joka rantautui aikanaan Suomeenkin. Siitä alkaen luterilaisessa kirkossa diakoniatyö on ollut
eriytynyt työmuoto, ensin diakonissojen
tekemänä monta kymmentä vuotta, kunnes vähitellen alettiin kouluttaa erikseen
diakoneja.
ANALOGI 3/2013

– Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen,
miten me täällä Suomessa ymmärrämme termin sisällön, hän korostaa.
– Jos sekoitamme diakonian raamatullisen käsitteen ja kirkon piirissä ammatillisesti suoritettavan diakoniatyön
sekä tavallisen arkisen auttamisen, niin
onhan siinä tietty ero, koska puhumme
pitkän koulutuksen saaneista ja toisaalta
taas vain auttamiseen valmennetuista,
joita mahdollisesti johtaa joku vapaaehtoistyön ohjaaja.
Isä Sergius haluaisikin ottaa käyttöön ortodoksisen kirkon diakonialle uuden nimen.
– Kirkon diakoniatyölle vapaaehtoistoiminta olisi oikea termi, koska sen
luonne on auttamista ja kanssakulkemista. Se voi olla hyvin erilaista ja monimuotoista, ja myös siihen tarvitaan valmentautumista.

Maahanmuuttajatyöstä
monikulttuurisuuteen
Puhutaanko maahanmuuttajatyöstäkään
oikealla termillä?
– Kun chileläispakolaiset saapuivat
Suomeen 1970-luvulla, ei silloin puhuttu
maahanmuuttajista. Kun Vietnamista
tuli venepakolaisia, ei silloinkaan käytetty sanaa maahanmuuttaja. Vasta somalien tullessa Suomeen heistä alettiin puhua maahanmuuttajina.
Sergius korostaa, että sanan oikea
käyttö on sidoksissa vallitsevaan todellisuuteen.
– Termi on aivan hyvä silloin, kun
maahanmuutto on tapahtunut vähän aikaa sitten, mutta tällä hetkellä erikieliset
seurakuntalaisemme ortodoksisessa kirkossa Suomessa ovat muuttaneet maahan jo hyvin pitkän ajan kuluessa. Siksi
heistä kaikista ei voi enää käyttää termiä
maahanmuuttaja, jos he ovat asuneet
täällä jo kymmeniä vuosia. Heidän luokittelemisensa maahanmuuttajiksi ei
edistä sitä työtä, jota heidän kanssaan
pitäisi tehdä, sillä he ovat usein sopeutuneet hyvin Suomen olosuhteisiin.
Miten PSHV:n toimii maahanmuuttajien hyväksi?
– Sen tehtävä on innostaa seurakuntia järjestämään joko tiistaiseurojen yhteydessä tai sitten muuten mahdollisuuksia ottaa huomioon erikieliset ihmiset omassa ympäristössään. Tällä hetkelANALOGI 3/2013

■ Isä Sergius sanoo, että PSHV:n alaosastojen toiminta on hyvin dynaamista.

lä on sikäli erinomainen tilanne, että
meillä on venäjänkielisiä pappeja, jotka
ovat tulleet maahan suhteellisen vähän
aikaa sitten ja jotka ovat hyvin omaksuneet suomalaisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan hengen. Sen vuoksi he pystyvät myös välittämään sitä muille. Kirkkomme palveluksessa on myös muita
muualta tulleita maahanmuuttajapappeja, jotka samoin voivat toimia sillanrakentajina. He voivat innostaa samasta
kulttuuripiiristä saapuneita ja näyttää
heille, että Suomen kirkko ei ole ainoastaan suomalaisten kirkko, niin kuin se ei
ole koskaan ollutkaan, vaan se on monikielinen yhteisö.

Veljeskunnan organismi

– Kun puhutaan PSHV:sta ja tiistaiseuroista, saa helposti pölyttyneen ja
vanhahtavan mielikuvan, jos ei ole itse
ollut toiminnassa mukana. Todellisuudessa alaosastojen toiminta on erittäin
dynaamista, vaikka siinä olisikin mukana enimmäkseen vanhoja ihmisiä. Silloinkin se on erittäin arvokasta seniorityötä. Jos työ on monenlaista ja haaroittuu eri suuntiin samassa alaosastossa,
on kyse ilmeisen toimivasta dynamiikasta. Meillähän jäsenet kantavat vastuun
yhdistyksen toiminnasta ja työn suuntaamisesta. Olen selvästi nähnyt, että
puhumme hyvin elävästä organismista,
ei vain organisaatiosta.

■■ Kari M. Räntilä

Toiminnanjohtajana Sergiusta edelleenkin hämmästyttää Veljeskunnan dynaamisuus.

PALVELUASUNTOJA
VUOKRATTAVANA
Helenan vanhainkodissa, Hämeentie 55 Helsinki, on
vuokrattavana kaksi palveluasuntoa, kooltaan 20,5 – 22,5 m2.
Tiedustelut johtaja Mia Löflund, p. 040 456 1680
ja toimistosihteeri Natalia Vorobieva puh. 040 456 1682.
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PSHV-aktivisti kertoo

Toimintaa koko aikuisiän

L

iisa tuli mukaan Veljeskunnan toimintaan, kun hän muutti miehensä, isä Timo Tynkkysen kanssa
Imatralle 24-vuotiaana vuonna 1985. Tai
niin kuin hän itse sanoo, Ortodoksisesta
Opiskelijaliitosta suoraan Veljeskuntaan.
– Kyllä minä olen aika pitkälti tiistaiseurojen kasvattama, olen ollut PSHV:n toiminnassa mukana koko aikuisikäni. Minulle kävi niin kuin monelle muullekin. Täällä tiistaiseura oli hiipumassa

ja ihmiset olivat vanhoja, ja kun tulin
mukaan, niin heistä oli aivan ihanaa,
kun joku nuori tahtoi ottaa vastuuta.
Liisa kertoo, että vanhastaan varsinkaan nuoren ei ole ollut helppoa tulla
mukaan tiistaiseuraan, vaan tulijalta on
vaadittu rohkeutta. Itä-Suomessa on tavallista, että karjalainen väestö on joskus
niin iloista ja ulospäin suuntautuvaa, että se voi pelottaakin, arempi saattaa sitä
jopa vähän vierastaa. Ihmiset ovat puheliaita ja uteliaita ja tulevat lähelle.

Kari M. Räntilä

Ikonimaalari Liisa Tynkkynen
kertoo kokemuksenaan, että
PSHV:n toiminnassa he yrittävät
päästä eroon mummokerhon
maineesta ja painottaa elinikäis
tä oppimista. Toiminnan aihei
den on siksi oltava tuoreita ja
kiinnostavia kaikenikäisille.

■ Tiistaiseuran tulisi olla niin avoin, että hyvin erilaiset ihmiset mahtuvat toimintaan mukaan, toivoo Liisa Tynkkynen.
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– Olen itse yrittänyt muistaa, että
tiistaiseuran tulisi olla sillä tavoin avoin,
että hyvin erilaiset ihmiset mahtuvat
mukaan. Tällainen yhteisöllisyys on ollut minulle voimavara, mutta joskus yhteisöllisyys voi olla niin vahvaa, että vieraan on vaikea tulla siihen mukaan. Joskus pienissä piireissä ja yhteisöissä yhteisöllisyys saattaa mennä niin pieneksi
kaveripiiriksi, että joku vieraampi voi
kokea itsensä ulkopuoliseksi.
Mukaan tuloaan ja alkuaikojaan
PSHV:ssa Liisa muistelee kuitenkin lämmöllä.
– Kyllä, ilman muuta, ehdottomasti!
He olivat hirveän ihania, ja rakkaudella
muistan kaikkia, jotka silloin olivat mukana. Kyllä se oli aika kasvattavaa aikaa!
Olin aika nuori ja varmaan saanut kotoa
sellaisen kasvatuksen, että jos jotakin
haluaa tehdä porukalla, niin itse pitää
olla mukana tekemässä. Kyllä siinä puolin ja toisin kasvatimme toisiamme käytännön keittiötaidoista lähtien. Sehän oli
hyvin paljon kahvitus- ja keittiötoimintaa.

Paikallinen toiminta
Lappeenrannassa ja Imatralla on tavallista enemmän PSHV:n alaista toimintaa. Ikonin Ystävät painottuu kirkkotaiteen alalle ja pyrkii levittämään sen tuntemusta muillekin kuin vain ikonimaalareille. Kolme tiistaiseuraa ovat toimineet
pisimpään, ja kuoro toimii yhteisesti
Imatralla ja Lappeenrannassa. Lisäksi
on maahanmuuttajien kerho, aiemmin
toimi myös valokuvauspiiri. Liisa sanoo,
että perinteisesti toiminta on ollut hyvin
aktiivista, ja erilaiset kerhot ovat muodostaneet vahvoja sidosryhmiä seurakunnassa.
– Tällä alueella on hyvin paljon järjestötoimintaa ja yhdistyksiä, ja ehkä
tälle seudulle on tyypillistä ilmaista yhteenkuuluvuutta perustamalla yhdistyksiä ja luomalla järjestötoimintaa virallisellakin tasolla.
Mutta ovatko PSHV:n toimintamuoANALOGI 3/2013

Minä itse
vierastan sellaista
periaatetta, että
jatkettaisiin aina
vain niin kuin
ennenkin.

dot tällä hetkellä hieman vanhakantaisia?
– Ratkaisevaa on se, mitä seurakunnassa tarvitaan, mutta myös ikäjakauma
ja väestöpohja kaiken kaikkiaan. Ja vaikka meilläkin toimitaan aika perinteisesti,
niin kuitenkin pitää koko ajan olla jotakin vipinää. Tuntosarvia on pidettävä
pystyssä jatkuvasti sen suhteen, mitä
juuri nyt tarvitaan. Isot muutokset eivät
välttämättä ole hyvästä, mutta silti tulisi
pystyä tunnistamaan, mitä ajassa liikkuu. Minä itse vierastan sellaista periaatetta, että jatkettaisiin aina vain niin
kuin ennenkin.
Mainitsemasi toimintamuodot ovat
kuitenkin jollakin tavoin perinteisiä. Onko omassa tiistaiseurassasi Lappeenrannassa havaittavissa mitään sellaista, joka
alkaisi uudistaa koko PSHV:n toimintaa? Puhaltavatko täällä uudistuksen
tuulet?
– Olemme jonkin verran pohtineet
täällä, mikä on seurakunnan rooli, mitä
tehtäviä sen tulisi ottaa, ja mikä on järjestöjen tehtävä. Me toimimme hyvinkin
tiiviissä yhteistyössä silloin, kun seurakuntaan suunnitellaan uutta ja etsitään
toteuttajia.
– Toiminnan suhteen tiistaiseurat
keskittyvät aikuiskasvatukseen ja peda-

gogiaan. Me yritämme päästä pois mummokerhon maineesta ja painotamme elinikäistä oppimista. Ovat ihmiset minkä
ikäisiä tahansa, on aiheiden oltava tuoreita ja kiinnostavia.

Emännät kahvinkeitossa
Silloin kun PSHV aloitti, oli kyse seurakuntien sisälähetyksen vahvistamista.
Siihen kuuluivat tilaisuuksien tarjoilusta vastaaminen ja ylipäänsä kirkkotilojen kaunistaminen, kirkollisista tekstiileistä ja kirkon tiloista huolen pitäminen. Onko yhteisöllisellä puuhastelulla
enää sijaa nykyaikana, kun monet toiminnot ulkoistetaan, esimerkiksi pitopalvelu hoitaa tilaisuuksien ruoka- ja
muut järjestelyt? Voimmeko uudelleen
löytää katoamassa olevan yhteisöllisyytemme?
– Kyllä siinä mielessä, että itse on
edelleen toimittava, koska aika harvalla
keskikokoisella seurakunnalla on varaa
palkata henkilöstöä, seurakuntaemäntiä
tai muita. Minusta lähtökohta on se, että
seurakunnan tulee tuottaa peruspalvelut
itse. Se mitä talkoolaiset ja tiistaiseuralaiset tekevät, on vain lisänä siihen ja
riippuu pitkälti siitä, minkälaisia kykyjä
ja osaamista heillä on. Ja kahvituksia
riittää edelleen! Mutta kaikella on rajansa nykyaikana. Se tehdään, mikä tuntuu
mukavalta ja kivalta ja lähtee spontaanisti. Silloin kun talkootyö alkaa tuntua
liikaa työltä, tulee seurakunnan herätä ja
keksiä muut keinot töiden tekemiseksi.

Elämänpituinen taival
Veljeskunnan aktiivina Liisa on antanut
sille itsestään paljon, mutta se, mitä hän
on saanut PSHV:lta, on merkinnyt hänelle vastavuoroista elämänmittaista
projektia.
– Siihen kuuluu niin paljon elämästäni ja harrastuksistani. Kyllä PSHV on
ollut minulle kanssakulkija, joka kulkee
mukanani hamaan hautaan asti.

■■ Kari M. Räntilä
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Filantropia ry

Kirkon lähetystyön perusteita

■ Moldovalaisen perheen äiti sai
Filantropian työllistämishankkeen
kautta ensimmäisen työpaikan. Hän
perusti vuosi sitten kanifarmin ja
pystyy tekemään töitä kotoa käsin
toisin kuin tuhannet naiset ja mie
het, jotka ovat joutuneet jättämään
kotinsa ja lähtemään etsimään töitä
muualta Euroopasta.

Miksi ortodoksit ovat mukana

kehitysyhteistyössä?

Eräs lounaskeskustelu maaliskuussa 2012 kääntyi alkumet
reiltä lähtien Jumalaan ja hengellisiin asioihin. Paikkana ei
ollut suomalainen työpaikkakanttiini, vaan etiopialainen
kahvila ja keskustelijoina paikalliset virkamiehet. Pohjolan
yksityinen uskonnollisuus ja eteläisten kulttuurien avoin
hengellisyys mietityttävät monia kansainvälisessä työssä
mukana olevia.
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E

sa Salminen kysyi 12. kesäkuuta
ilmestyneessä blogi-kirjoituksessaan kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n sivuilla: ”Miten voi olla
tukematta uskonnollista työtä, jos yhteistyökumppanit ovat uskonnollisia arjessaan, työssään ja kaikessa? Voiko ihmisoikeusperustaista kehitysyhteistyötä
tehdä taho, jonka kannat tiettyjä vähemmistöjä kohtaan ovat selvästi syrjiviä?
Entä ohitetaanko täysin uskonnon kielANALOGI 3/2013

Ortodoksien oman toimijuuden
vahvistamista
Kyse on ennen kaikkea ortodoksien
oman toimijuuden vahvistamisesta. Siitä, että aletaan opetella sisäänpäin kääntymisen ja selviytymistaistelun sijaan
yhteisöllistä ja kestävää tapaa käydä
vuoropuhelua ja elää rinta rinnan erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa.
Tämä koskee tasapuolisesti kaikkia paikalliskirkkoja ja niiden toimintaa.
Julkisessa keskustelussa kysellään
aika ajoin, toimivatko kehitysapu ja kehitysyhteistyö ja menevätkö rahat oikeaan osoitteeseen? Kriittinen tarkastelu on hyvästä, koska se edesauttaa toiminnan kehittämistä.

Ihmiset ja yhteisöt tekevät virheitä
Time-lehdessä ilmestyi viime vuonna artikkeli, jossa kerrottiin pieleen menneistä ulkomaisista kehitysyhteistyöhankkeista. Mieleen jäi hanke, joka suoalueita
varjelemalla lisäsi hyttysen pureman aiheuttamaan malariaan kuolleiden määANALOGI 3/2013

Työn menetelmät
Miten diakonia- ja lähetystyötä tekevä
toimija voi venyä kehitysyhteistyön puolelle siten, ettei se loukkaa ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhteisöjen itsemääräämisoikeutta? Kehitysyhteistyötä tehdään
paikallisten aloitteesta ja heidän toimin-



Filantropia ry

rää alueella. Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin välisen tasapainon löytäminen
ei ole aina helppoa.
Ihmiset ja yhteisöt erehtyvät ja tekevät virheitä. Vastuulliseen toimintaan
kuuluu tunnustaa tehdyt virheet, oppia
niistä ja löytää parempia toimintatapoja.
Lähes kymmenen vuoden kokemuksella kehitysyhteistyön maailmasta voisi
sanoa, että suomalaiset ovat hyvin käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä. Kehityshankkeet nähdään kaarena, joilla ei
ole vain alku ja loppu, vaan yhtä tärkeää
on, mitä siinä välissä tapahtuu ja mitä
opimme toinen toisiltamme.
Hankkeiden toimivuutta tarkastellaan joka vuosi seurantamatkoilla. Ilman
vuosittaista hankealueella vierailua olisi
hyvin vaikeaa ymmärtää paikallisia oloja, yhteisöjen dynamiikkaa ja hankkeen
onnistumisen edellytyksiä.

Kristittyä motivoi lähimmäisyys
Suomalaiset ortodoksit ovat toteuttaneet
lähetystyön rinnalla kehityshankkeita
Keniassa 1980-luvulta lähtien Ortoksinen Lähetys ry:n kautta. Ortodoksisen
kirkon ulkomaanapu Ortaid ry aloitti
2000-luvulla kehitysyhteistyön Etiopiassa (2006) ja Moldovassa (2010).
Järjestöt yhdistivät toimintonsa vuoden
2013 alussa ja toimivat nyt nimellä Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry.
Diakonia- ja lähetystyö ovat kirkon
keskeisiä toimintoja, joiden toteutumisesta kirkko on itse vastuussa. Diakonia
tarkoittaa palvelemista – asennetta, jolla
lähestymme toista ihmistä. ”Ei Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan
palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.” Matt. 20:28
Lähetystyölle on läntisessä maailmassa kasaantunut aikojen saatossa raskas maine, mutta sen perusta on hyvin
selkeä yhä tänä päivänä. Jeesus esitti
pääsiäisaamuna kutsun Magdalan Marialle: ”Mene sinä viemään sana veljilleni” (Joh. 20:16) ja lähetti apostolit:
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille”
(Mark. 16:15). Keskeistä onkin asenne ja
toimintatavat, joilla teemme lähetystyötä, ja niissä ortodokseilla on paljon annettavaa.

■ Naiset ja tytöt vastaavat monista kotitöistä Etio
pian maaseudulla. Haikin maaseudulle rakennettu
jen kaivojen myötä päivittäiset vedenhakumatkat
ovat lyhentyneet tunneilla ja porkkanoita voi
viljellä kuivuudesta huolimatta.
Filantropia ry

tävässä kehitysyhteistyössä jotain oleellista etelän todellisuudesta?”
Kysymykset ovat hyviä ja nousevat
esiin ehkä enemmän ei-uskonnollisten
kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen
kokemusmaailmasta. Perusolettamuksena voisi kuvitella, että taustaltaan uskonnolliset toimijat ymmärtävät luonnostaan hengellisyyden merkityksen ihmisten arjessa.
Entäpä kun uskonnollinen järjestö
astuu neutraalin kehitysyhteistyön ja
humanitaarisen avun kentälle, jossa lähtökohtana ovat riippumattomuus ja ihmisoikeudet? Vähentääkö uskonnollinen tausta uskottavuutta, vai onko sillä
edes merkitystä, jos toimintaperiaatteet
ovat kuitenkin yhteisesti sovittuja?
Voisiko taustasta olla jopa odottamatonta hyötyä, kuten on käynyt ortodoksien toteuttamassa maaseudun kehittämishankkeessa Etiopiassa. Pohjoisessa Amharan alueella muslimit ja kristityt ovat käyneet hankkeen aikana kasvavaa vuoropuhelua, jonka seurauksena
uskonnolliset jännitteet ovat vähentyneet. Hankkeesta on ollut hyötyä kaikille
alueen asukkaille vakaumuksesta riippumatta.

■ Filantropian varapuheenjohtaja Hannele Järvi
nen vieraili Maedot-kansalaisjärjestön tukemassa
alakoulussa Addis Abeban slummialueella. Maedo
tin toiminnanjohtaja Gennet Mengistu (oikealla)
aloitti tänä vuonna vähävaraisten ruokaturvahank
keen Batussa Filantropian tukemana.
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Arkkipiispan kolumni

Miksi ortodoksit ovat mukana kehitysyhteistyössä?



taympäristössään. Toisen kunnioittaminen ja vastavuoroisuus ovat selkeitä ohjenuoria, joita ilman ei voi syntyä tasaveroista kohtaamista. Tämä pätee myös
kehitysyhteistyössä, olipa toimija kirkollinen tai ei.
Miksi ortodoksien pitäisi ylipäätään
olla mukana avustus- tai kehitysyhteistyössä? Kysymys johtaa ennemminkin
toiseen suuntaan, jos kuulemme nämä
sanat: ”Jos veljenne tai sisarenne on
vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ”Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin”, jos ette anna
heille, mitä he elääkseen tarvitsevat.
Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman
tekoja, se on kuollut.” Jaak. 2:15–17
Diakonian eli palvelemisen asenne
venyy ja löytää uusia työmuotoja, joista
kehitysyhteistyö voi olla yksi. Kirkollisen
järjestön toiminnassa se on hyvinkin
luontevaa. Järjestö on tavallaan käytännön työrukkanen, jonka kautta yhteinen
hyvä toteutuu.

Auttamistyön motiivit
Auttamistyön motiiveja on monia. Altruistilla on taipumus uhrautua kaikkien
puolesta. Joku muistaa sodan jälkeisen
ajan Suomessa ja haluaa toimia solidaarisuudesta, ”kun meitäkin on autettu”.
Kaikki eivät kestä maailman epäoikeudenmukaisuutta, mikä kanavoi heidät
toimimaan muutoksen tekijöinä.
Empatia esimerkiksi katastrofien
uhreja kohtaan herättää arjen rutiinien
keskellä huomaamaan, miten erilaisissa
oloissa ihmiset elävät. Globaali ihminen
näkee maapallon ihmisten yhteisenä
paikkana, josta kaikilla on vastuu.
Lähimmäisyys on kristityille kokemus rajat ylittävästä yhteenkuuluvuudesta. Lähimmäistä ei panna eriarvoiseen asemaan, koska hän ei ole oman
maan kansalainen tai saman uskonnollisen yhteisön jäsen – hänen ihmisarvonsa on yhtä tärkeä kuin minunkin.

■■ Riina Nguyen
Kirjoittaja on Ortodoksisen kirkon kansain
välinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:n
toiminnanjohtaja
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Hyvä hallinto

K

uluva vuosi on suurten ekumeenisten kokousten vuosi. Euroopan
kirkkojen konferenssi (EKK) piti 14. yleiskokouksensa Budapestissa
heinäkuussa. Järjestö on ortodoksisten, luterilaisten, anglikaanisten ja
protestanttisten kirkkojen ekumeeninen yhteistyöelin, johon kuuluu noin
125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. EKK pyrkii edistämään kirkkojen
yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa.
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) järjestää 10. yleiskokouksensa
marraskuussa teemalla ”Elämän Jumala, johdata meidät oikeanmukaisuuteen
ja rauhaan.” Kokoukseen odotetaan 3000 osallistujaa ympäri maailman.
Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu jäsenenä kumpaankin järjestöön
ja on sitä kautta mukana kirkkojen välisessä ekumeenisessa yhteistyössä.
Nämä järjestöt pitävät globaalilla tasolla esillä sitä, että kirkon keskeinen tehtävä maailmassa on pitää huolta vähäosaisista, syrjäytyneistä ja vainotuista ihmisistä kuten Kristus aikanaan teki.Tämä kaikki kiteytyy Matteuksen
evankeliumin kertomukseen viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31–46) ja Kristuksen siinä oleviin sanoihin: ”Kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä
yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.”
Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko, jonka tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa ihmisiä pelastukseen ja kantaa vastuuta koko luomakunnasta; ihmisen todellinen elämä on
mahdollista vain yhteydessä Jumalaan, joka on rakkaus. Rakkaus on kuitenkin
velvoittavaa ja vastuullista, sillä kohtaamme Kristuksen lähimmäisissämme.
(Kirkon strategia 2010–2015)
Tänä päivänä kirkkoa arvostellaan eniten juuri siitä, ettei se ota huomioon ihmisiä vaan laittaa rahaa hallintoon, rakennuksiin tai johonkin muuhun kirkon ydintehtävän ulkopuoliseen asiaan.
Hallinnonuudistus onkin päivän sana monilla eri tahoilla. EKK:n yleiskokouksessa suurimman huomion sai organisaatiomuutos – hallinnon keventäminen –, sillä järjestöllä ei ole rahaa ylläpitää kallista ja jäykkää rakennelmaa.
Myös KMN käy läpi organisaation uudistamisprosessia. Suomessa evankelis-luterilainen kirkko muuttaa hallintoaan ja myy kiinteää omaisuuttaan. Ortodoksisessa kirkossakin keskustellaan hallinnonuudistuksesta ja sen mukanaan tuomista säästöistä. Hallinnonuudistusta on jo toteutettu merkittävin
osin ja työ jatkuu.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uutta ei rakenneta, seurakuntien rajoja tarkistetaan, henkilöresurssien määrää arvioidaan, seurakuntien
keskinäistä yhteistyötä kehitetään ja laajennetaan entisestään, vapaaehtoistyön ja kirkollisten järjestöjen merkitystä korostetaan. Toimivammilla yksiköillä halutaan turvata se, ettei papiston ja muiden kirkon työntekijöiden
aika mene pelkästään hallintoon vaan ihmisten palveluun. On itsestään selvää, että jokainen seurakunta tarvitsee oman paikallishallintonsa ja kirkko
keskushallinnon. Hallinto on välttämätön kaikkien ihmisyhteisöjen elämässä ja toiminnassa. Kirkossa hyvä hallinto on jo sinänsä kirkon perustehtävän toteuttamista ja sellaisenaan myös osa kirkon ydintoimintaa.
■■ Arkkipiispa LEO
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Kirkon työhyvinvoinnin tarkastelua

Papiston työuupumus
huolestuttaa
Ortodoksipapit ovat huolissaan työssä jaksamisestaan.
Työtä on liian paljon ja se on huonosti organisoitua.
Esimiesten tuen puute kiusaa erityisesti kirkkoherroja.
TM Jaakko Vainion tuore pro gradu -tutkimus (2013)
Itä-Suomen yliopistosta on melko lohdutonta luettavaa.

P

appeuden valopilkkuina ovat jumalanpalvelukset, toimitukset ja
ihmisten kohtaamiset, joista papit
kokevat saavansa voimaa työhön. Muu
aika täyttyykin sitten lähinnä hallinnollisella sälällä, jolla ei ole paljoa tekemistä
papillisen kutsumustyön kanssa.
Kirkon työhyvinvointia parantamaan tarkoitettu henkilöstöpoliittinen
linjaus päivitettiin viimeksi syksyllä
2010. Sillä ei kuitenkaan ole ollut suurta
vaikutusta, koska työhyvinvointihankkeet ovat viime vuosina hautautuneet
hallinnonuudistuksen jalkoihin.
Vainio toteutti tutkimuksensa postikyselynä seurakuntien toimessa olevalle
papistolle keväällä 2012. Kyselyyn vastasi 24 pappia ja kirkkoherraa eli 57 prosenttia lomakkeen saaneista. Helsingin
hiippakunnan papiston vastausprosentti
oli silmiinpistävän alhainen, 32 %, jolle
tutkija ei ole löytänyt kunnollista syytä.
Tutkimuksessa tarkastellaan pappien
työhyvinvointia sekä tavallisen työntekijän näkökulmista että pappeuden olemukseen liittyvistä näkökulmista käsin.
Tästä avautuukin mielenkiintoinen näkymä papiston työsuhdekysymyksiin.
Vainio kuvailee sakramentaalisen
pappeuden ihannetta sillä tavoin kuin sitä kirkossamme on totuttu kuvailemaan,
Kristuksen uhrautuvan esimerkin mu-

kaisena. Tämän vuoksi pappeutta ei kirkossa pidetä varsinaisesti työnä, vaikka
seurakuntatyötä tekevät papit ovatkin
työsuhteessa seurakuntaan.
Olisi ollut kiintoisaa kuulla, kuinka
pappeuskäsitys kytkeytyy työhyvinvoinnin ongelmiin, tai missä määrin työyhteisöjen pienuus, asiaosaamisen puute
tai asenteet työpaikoilla tai kirkon johdossa ovat syynä huonoon tilanteeseen.

Työuupumus uhkaa
Papistolle suunnatussa kyselyssä Vainio
selvitti muun muassa työn kuormittavuutta sekä työnohjauksen ja kehityskeskustelujen vaikutuksia työhyvinvointiin.
Työn ja perhe-elämän suhde, vapaapäivien pito, ammattitaidon kehittäminen
ja palkkaus sekä työtyytyväisyys olivat
niin ikään tutkittavana.
Pappien mielestä liian suuri työmäärä
on kaikkein kuluttavin asia työssä. Osaa
papeista rasittavat seurakuntien laajat toiminta-alueet. Työtehtävien hajanaisuus ja
epätasainen jakautuminen työpäivän aikana koetaan ongelmalliseksi. Ne kielivät
osaksi työn heikosta organisoinnista.
Kolme neljäsosaa papeista tai heidän läheisistään on huolissaan papin
työssä jaksamisesta. Vainion mukaan tämä merkitsee vakavaa varoitusta mahdollisesta työuupumuksesta, ja tulosta

Enemmistö kirkkoherroista
kokee vuosittain käytävän kehitys
keskustelun turhauttavaksi.
ANALOGI 3/2013

voidaan tutkijan mielestä pitää erittäin
huolestuttavana.
Eniten papisto saa tukea työhönsä
omalta perheeltä, seurakuntalaisilta ja
työtovereilta. Lisäksi kirkkoherrat saavat selvästi enemmän tukea seurakunnan luottamushenkilöiltä kuin esimiehenä toimivalta piispalta, hiippakuntakanslialta tai kirkollishallitukselta.
Hiippakunnan piispan tehtävänä on
kirkkojärjestyksen mukaan tukea ja ohjata seurakuntien työntekijöitä heidän työssään. Vainion mukaan tässä ei ole onnistuttu erityisen hyvin, koskapa 70 % kirkkoherroista ilmoittaa saavansa esimieheltä vain vähän tukea. Myös muu papisto
toivoisi sitä piispaltaan enemmän.
Enemmistö kirkkoherroista kokee
piispan kanssa käytävän vuotuisen kehityskeskustelun lähinnä turhauttavana, osa
jopa erittäin huonona. Osan mielestä keskustelujen anti on parantunut. Myös muiden pappien kehityskeskusteluissa oman
kirkkoherransa kanssa on kohentamista.

Vapaapäiviä jää pitämättä
Lähes kaikki vastaajat pitävät ongelmallisena, ettei papilla ole yhteistä vapaa-aikaa perheensä kanssa. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2009 ortodoksipapeille
ja kanttoreille sovitut kaksi viikkovapaata on pidettävä muulloin kuin viikonloppuna tai kirkollisena juhlapäivänä.
Papeista 83 prosentilla yksi tai
useampi vapaapäivä jää kuitenkin pitämättä vähintään kerran kuukaudessa.
Yli neljänneksellä papeista vapaapäivä
jää pitämättä lähes joka viikko. Tilanne
on huonoin pienissä seurakunnissa ja
selvästi huonompi kuin luterilaisessa
kirkossa. Siirretyt vapaat on kuitenkin
pidettävä kahdeksan viikon kuluessa.
Yhteisen vapaa-ajan puute kuormittaa pappeja ja heidän perheitään merkittävästi, ja se heijastuu myös papin työhön. Työssä jaksamista voisi Vainion
mukaan edistää seurakuntien yhteistyöllä, jolloin viikonloppuvapaa edes silloin
tällöin olisi mahdollinen.
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Kirkon työhyvinvoinnin tarkastelua
Ortodoksipappien palkat jäävät
selvästi jälkeen muiden korkeakoulutettujen keskiansioista. Siitä huolimatta papit ovat pääosin tyytyväisiä
palkkaansa, mikä kertonee enemmän
kutsumuksesta kuin siitä, että palkkaus olisi kohdallaan.
Työyhteisöjen ihmissuhteet ovat
enimmäkseen ystävällisiä ja ilmapiiriä
pidetään yleisemmin leppoisana kuin
jännittyneenä. Vastaavasti päätöksenteon hitaus ja palautteen vähäisyys
vaivaavat useiden vastaajien mielestä
kirkon työyhteisöjä.
Pappien käsitykset kirkon työhyvinvoinnista jakautuvat siten, että kolmannes katsoo sen parantuneen, kolmannes huonontuneen ja kolmannes
polkeneen paikallaan. Vastauksissa

heijastuu kriittisyys kirkon hallintoa
kohtaan sekä turhautuneisuus kirkon
johdon toimintaan.

■■ Mikko Junes
Lähde: Jaakko Vainio: ”Toivon että joku
muuttuisi. En tosin usko siihen.” Papiston
työhyvinvointi Suomen ortodoksisessa kirkossa. Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta, teologian osasto, ortodoksisen
teologian koulutusohjelma, käytännöllinen
teologia. Kevät 2013.

Kommentti: Pappi-parka!
Jaakko Vainion tutkimus antaa äänen
papeille, joiden on ammattikuvansa ja
asemansa vuoksi mahdotonta tilittää
työhön liittyviä tuntojaan julkisesti
seurakuntalaisille. Tutkimus löytyy
tekijän nimellä osoitteesta: epublications.uef.fi/search2013.php
Tulokset ovat samansuuntaisia,
joskin selvästi huonompia kuin luterilaisille papeille tehdyissä kyselyissä:
työn paljous, sirpaleisuus, paperityöt,
vapaapäivien jääminen pitämättä,
perhe-elämän kuormittuminen, organisaation jähmeys jne.
Ilman perheen, lähipiirin ja yksittäisten seurakuntalaisten tukea kummankaan kirkon papit eivät selviäisi
hengissä. Kirkon organisaation tuki
on toissijaista ja ortodokseilla suorastaan olematonta ellei peräti kuormittavaa.
Yksi esimerkki: Ortodoksisen kirkon TES:n 6§:n mukaan hiippakuntakanslian tulee osoittaa papille ja kanttorille sijainen vapaapäiväksi. Käytännössä työntekijät joutuvat hoitamaan asian itse. Usein sijaista ei ole
lainkaan ja pienemmissä seurakunnissa kirkkoherra joutuu olemaan jatkuvassa lähtövalmiudessa myös vapaapäivinä.
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Ortodoksipapin työtä voisi kuvailla sattuvalla sanaparilla: Mission
impossible. Mahdoton tehtävä. Organisaation ohuus, seurakuntien laajuus
ja resurssien niukkuus vaikeuttavat
työtä. Pienessä työyhteisössä asiat
helposti henkilöityvät ja ongelmat
kärjistyvät. Jumalanpalvelukset sentään kannattelevat pappia siinä missä
seurakuntalaisiakin.
Seurakuntatyön kipukohta on
piispan ja papiston välisessä rajapinnassa. Vuoden 2006 kirkkolaki ja
-järjestys keskittivät piispalle toimivaltaa sellaisissa asioissa, jotka eivät
kuulu varsinaisen hengellisen työn
piiriin. Kuten Vainion tutkimus osoittaa, tehtävät jäävät hoitamatta tai ne
hoidetaan huonosti. On kohtuutonta
vaatia piispoilta osaamista asioissa,
joihin heillä ei ole koulutusta.
Kirkkolakiin sisältyy sudenkuoppia, jotka olisi syytä luoda umpeen
seuraavassa lakiuudistuksessa. Kirkolliskokous voisi ryhdistäytyä ja tehdä kirkkojärjestykseen vastaavat
muutokset. TES:kin kaipaa uudistamista, jotta pappi-parka jaksaisi maaliin saakka.

■■ Mikko Junes

Vaikeudet
Kirkkomme papiston töiden organisoi
misessa on puutteita, jotka suoranai
sesti vaikuttavat kirkon työntekijöiden
työhyvinvointiin. Isä Mikael Sundkvist
on tarkastellut kirkon verkkosivuilla
julkaistussa artikkelissaan tätä ongelmaa
yleisesti ja erityisesti Lahden seura
kunnassa.Analogi julkaisee artikkelista
lyhennelmän (väliotsikot toimituksen).

E

räs Suomen ortodoksisen kirkon
haasteista on töiden jakaminen
seurakunnan kirkkoherran ja muiden pappien kesken, varsinkin silloin, kun
jälkimmäiset ovat selkeästi vastuussa seurakunnan alueella toimivista muista pyhäköistä ja kirkkoherra johtaa seurakunnan pääkirkkoa. Ongelma syntyy siitä, että seurakunnalla on yksi yhteinen hallinto, jota kirkkoherra johtaa, mutta useita
toimipisteitä, joista vastaavat muut papit
kuin kirkkoherra. Samalla kuitenkin kirkkoherra vastaa koko seurakunnan hengellisestä ja toiminnallisesta johtamisesta.

Helsingissä väliesimiehillä
vähän mahdollisuuksia
Helsingin seurakuntaan on palkattu uusia pappeja ja kanttoreita tiettyihin pyhäköihin eli toimintakeskuksiin, sillä ne
muodostavat omat alueelliset kokonaisuutensa. Tietyt tehtävät on annettu toimintakeskuksen esimiehen eli sen papin
hoidettaviksi. Toimintakeskukset suunnittelevat itsenäisesti oman jumalanpalvelusohjelmansa sekä muun toiminnan.
Väliesimies osallistuu oman vastuualueensa talousarvion laatimiseen ja
tarkastaa oman toiminta-alueensa laskut.
Helsingin mallin heikkoutena voidaan pitää väliesimiesten vähäistä vaikuttamismahdollisuutta oman toimintakeskuksen hallinnoimiseen sekä välimatkaa
seurakunnan hallintoon. Varsinaista valtaa harjoitetaan muualla; luottamuselinten työhön väliesimiehet eivät osallistu.
Toimintakeskuksilla ei myöskään ole varsinaisia tahoja – kuten suunnittelutoimiANALOGI 3/2013

pappien töiden järjestelyissä
kuntia – joissa oman toimintakeskuksen
seurakuntalaiset voisivat oman pyhäkkönsä asioita edistää ja pohtia. Delegointipäätöstä on kuitenkin pidettävä merkittävänä
myönteisenä askeleena toimintojen ja vastuiden selkeyttämiseksi.

Lappeenrannassa
alueellinen jako hämärtynyt
Lappeenrannan seurakunnassa on kaksi
kirkkoa ja lisäksi yksi tsasouna Parikkalassa; kaksi pappia, yksi päätoiminen kanttori
ja toinen sivutoiminen. Lappeenrannassa
sijaitsevan pääkirkon toiminnasta vastaa
kirkkoherra, mutta työtä ei ole kovin selvästi jaettu alueiden vaan toimintojen mukaan. Toinen pappi vastaa nuorisotyöstä,
aikuiskasvatuksesta sekä muista piireistä.
Kirkkoherra hoitaa seurakunnan venäjänkielisen työn.
Seurakunnan alueellinen jako kahteen
hämärtyy sikäli, että kaikki työntekijät asuvat tällä hetkellä Imatralla, jossa seurakunnan toinen kirkko sijaitsee. Lappeenrannassa näyttää siltä, että toiselle papille on
selvästi delegoitu toiminnallisia tehtäviä.
Poikkeuksena tästä voidaan pitää ratkaisua, että toinen pappi toimii valtuuston
sihteerinä ja edustaa työntekijöitä neuvostossa. Lappeenrannassa on todettu, ettei
kirkkoherra ehdi hoitaa tehtäviään, jos
hän haluaa viettää kaksi päivää viikkovapaata. Seurakunnassa on sen takia harkittu lisää delegointia toiselle papille.

Kuopiossa epäselvä työnjako
Kuopion alueella on toistakymmentä pyhäkköä. Seurakunnassa on kolme pappi–
kanttori-työparia, kirkkoherra mukaan lukien. Seurakunnassa alettiin 2000-luvun
alussa pohtia pyhäkkökeskeistä mallia.
Ajettiin ajattelutavan muutosta: seurakunta ei ole Kuopio vaan seurakunta on myös
me, paikallisesti. Paikallisten haluttiin itse
pitävän huolta oman pyhäkön asioista. Perustettiin ns. pyhäkkötoimikuntia, jotka
laativat oman toimintasuunnitelmansa taloudellisine puolineen. Pyhäkköjen omat
suunnitelmat – tultuaan hyväksytyksi – tulevat osaksi Kuopion seurakunnan kokonaistoimintasuunnitelmaa.
ANALOGI 3/2013

Pyhäkkötoimikuntien toimivuuden
kannalta on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi löytää paikallinen aktiivi – usein
pyhäkön isännöitsijä – joka ottaa asiakseen ajaa oman pyhäkön asiaa. Kuopion
seurakunnan lukuisten pyhäkköjen vuoksi
ei ole ilmeisesti koettu hyvänä ratkaisuna
sitä, että 2. ja 3. pappi toimisivat pyhäkkötoimikuntien puheenjohtajina. Kuopion
mallissa jää siten jokseenkin epäselväksi
näiden pappien rooli oman työnsä suunnittelussa ja sivupyhäkköjen varsinaisina
isäntinä.

Lahdessa pitkät etäisyydet
Pääkirkko sijaitsee Lahdessa, muut pyhäköt Hyvinkäällä, Heinolassa ja Iitin
Kausalassa. Seurakunnan toiminta rakentuu kahden työparin, papin ja kanttorin
malliin. Pääkirkosta käsin työskentelee
kirkkoherra kanttoreineen, Hyvinkään
kirkosta käsin samaten pappi kanttoreineen. Hyvinkään kirkon toiminta-alue käsittää Hyvinkään lisäksi Riihimäen, Mäntsälän ja Hausjärven.
Hyvinkään työpari osallistuu pääkirkon alueen toimintaan jumalanpalveluksia
toimittamalla, opetuspiiriä pitämällä, päivystämällä seurakunnan kansliassa jne.
Hyvinkäätä pidetään joka tapauksessa
omana toimintakeskuksena, jota johtaa
seurakunnan toinen pappi kanttorin kanssa. Töiden koordinoimiseen vaikuttavat
pitkät etäisyydet: Lahden ja Hyvinkään välillä n. 70 km, Hyvinkäältä sekä Heinolaan
että Kausalaan on n. 105 km.
Kirkkoherran haasteina ovat koko
seurakunnan hallinnon johtaminen ja
hoitaminen sen lisäksi, että hän vastaa
pääkirkon toiminnallisesta puolesta. Tämän lisäksi hän vastaa koko seurakunnan muusta toiminnasta, joskin esimerkiksi Hyvinkäästä käytännössä vastaa
ainakin osittain toinen pappi. Toisen papin näkökulmasta haaste on siinä, miten
pystyä tehokkaasti johtamaan ja kehittämään ”oman kirkkonsa” toimintaa Hyvinkäällä. Samalla toista pappia kuitenkin tarvitaan pääkirkolla Lahdessa, 70
kilometrin etäisyydellä, kirkkoherraa
auttamassa.

Toisen papin mahdollisuudet itse
suunnitella ja johtaa sivupyhäkköä Hyvinkäällä ovat rajoitetut. Hän on vastuussa sen
toiminnasta, mutta käytännössä vain osittain. Toisen papin osallistuminen seurakunnan hallintoon usein rajoittuu työntekijöiden edustamiseen seurakunnanneuvostossa.

Kirkkoherran vastuut
Jokaisen seurakunnan esimiehenä kirkkoherra vastaa siitä, että pyhät toimitukset
toimitetaan kirkon perinteen, kirkkojärjestyksen ja muiden kirkollisten sääntöjen
mukaan. Kirkkoherran on huolehdittava
seurakuntansa uskonnollisesta kasvattamisesta ja seurakuntansa jäsenten sielunhoidosta. Kirkkoherra johtaa seurakunnan
hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten mukaan.
Kirkkoherra ei voi vastuutaan delegoida, ei hengellistä eikä hallinnollista.
Mutta molempien kohdalla pätee se, että
tehtäviä voi delegoida. Usein seurakunnissa on taipumus ajatella, että toiminnallisia tehtäviä on luontevaa delegoida
esimerkiksi toiselle papille, kun taas hallinnollisista tehtävistä on kirkkoherran
pidettävä kiinni. Lainsäädäntö ei asioista
näin näytä ajattelevan.
Muut papit jäävät hallinnollisen työn
ulkopuolelle, mikä heikentää heidän
mahdollisuuksiaan sisältäpäin vaikuttaa
omaan työhönsä; heistä voi tulla pelkkiä
jumalanpalvelusten toimittajia ja toimintapiirien vetäjiä. Tällainen etääntyminen
seurakunnan vallankäytöstä voi heikentää heidän motivoitumistaan työskennellä seurakunnan hyväksi.

■■ Isä Mikael Sundkvist
Alkuperäinen artikkeli kirkon nettisivuilla:
http://ort.fi/content/paeaekirkon-ja-sivupyhaekoen-delegointimalli
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Ortodoksinen perhe yhteiskunnassa

Lasten kasvatuksen
suuret haasteet
Isä Jarmo Hakkarainen
pohtii suomalaisen elämänme
non olevan nykyisin vahvasti
riippuvainen nuoruusikään
kuuluvasta arvomaailmasta.

J

o kirkon ensimmäisten vuosisatojen pyhät isät ja opettajat korostivat, että varsinkin lapsia uhkaa yhteiskunnassa usein köyhyys, heitteille
jättäminen ja prostituutio. Nykyisin tilanne on maailmassa vielä raadollisempi. Lapsia saattavat käyttää seksuaalisesti hyväksi itseään kristittyinä pitävät
vanhemmat tai jonkin uskonnollisen
ryhmän edustajat. Lisäksi lapsiin ja nuoriin kohdistuu muita väkivallan muotoa.
Pornografia on lastenkin arkea televisiossa ja internetissä.
Yhteiskunnan eriarvoisuus yhdistyy
yhteiskunnan patologisiin ongelmiin,
joita on syytä lähestyä niiden perussyistä
käsin. Ihmisten eriarvoisuus mädättää
yhteiskuntaa sisältäpäin. Köyhyys teki
paluun suomalaiseen yhteiskuntaan
1990-luvun alun jälkeen, kun siitä sikisi
pitkäaikaistyöttömyys ja ihmisten perusturvaa leikattiin.
Suomen talous kasvoi nopeasti
1990-luvun laman jälkeen, mutta toistakymmentä vuotta jatkuneesta kasvusta
ei herunut hyvää kaikille. Nykyiseen
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köyhyyteen liittyy enemmän näköalattomuutta kuin vaikkapa sotien jälkeiseen
köyhyyteen. Silloin pääosa väestöstä oli
pienituloisia, mutta tulevaisuudenusko
oli luja. Nyt moni vähävarainen junnaa
päivästä toiseen, eikä juuri keksi mahdollisuutta elämäntilanteensa parantamiseen. Huolestuttavinta on lasten köyhyys. Päihde- tai mielenterveysongelmaisten vanhempien lapset eivät saa aina edes ruokaa.

Suomalainen elämänmeno
Lapset joutuvat tekemään tavallista aikaisemmin itsenäisiä ratkaisuja ja ottamaan vastuusta asioista, joista ennen
vastasivat vanhemmat. Nyky-yhteiskunnan arvomaailma ja ilmapiiri huolestuttaa. Lapsuuden ja nuoruuden kauneutta
ja haurautta tulee varjella. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa on levinnyt laajalle
lasten emotionaalinen hylkääminen.
Markkina- ja kilpailuhenkinen yhteiskunta palkitsee nopeaa kehitystä, etsii varhaislahjakkuuksia ja arvostaa nopeaa itsenäistymistä. Lapsuus välineel-

listyy, kun sitä lähestytään ensisijaisesti
työelämän, yhteiskunnan kilpailukyvyn,
toisin sanoen markkinavoimien näkökulmasta.
Suomalainen elämänmeno on nykyiseltä kehitykseltään vahvasti kiinni
nuoruusiälle ominaisessa arvomaailmassa, missä narsistiset päämäärät, monimuotoinen sukupuolisuus ja itsekeskeisyys sanelevat ehdot.
Lapsuus jää toteutumatta, jos aikuinen sysää vastuuta omasta tai perheen
elämästä lapsen niskoille. Lapsi tarvitsee
käsityksen sukupolvien erilaisuudesta ja
erilaisista tehtävistä. Lapsuutta ja ihmisyyttä tukee parhaiten aikuinen, joka
ymmärtää, että kasvatuksessa on kysymys ihmisten ja sukupolvien välisestä
rakkaudesta, luottamuksesta, arvostuksesta, kannustamisesta, auttamisesta sekä tarvittaessa kyvystä sanoa lapselle ei.
Lapset ja nuoret reagoivat sekä ankaraan ja tunnekylmään että hylkivään,
etäiseen ja poissaolevaan vanhemmuuteen laajalla kirjolla mielenterveys- ja
sopeutumisongelmia. Puhutaan myös
syrjäytymisen periytymisestä sukupolvelta toiselle: moniongelmaisten vanhempien lapsilla ja nuorilla on myös paljon ongelmia.
Tutkimusten mukaan lapsen varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen kannalta on tärkeää, että lapsella on
emotionaalisesti ja fyysisesti läsnä oleva
vanhempi. Toisinaan vanhempi ei kykene vuorovaikutukseen lapsensa kanssa,
hän ei ole lapselleen emotionaalisesti
läsnä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi
vanhemman masennus, päihdeongelmat
tai työn ylikuormittuneisuus. Työperäinen stressi muun muassa heikentää lapANALOGI 3/2013

sen ja vanhemman suhdetta, aiheuttaa
kielteisiä muutoksia vanhempien kasvatuskäytäntöihin ja lisää tätä kautta lasten ongelmakäyttäytymisen riskiä.
Läsnä oleminen ei tarkoita television tai tietokoneen tuijottelua samassa
huoneessa, vaan lapsen kohtaamista,
lapsen kanssa puuhaamista.

Ortodoksinen kirkko on hengellisen
kasvamisen yhteisö
Vain suhteessa kirkolliseen aikuiseen
lapsi löytää ortodoksisen elämän rajat ja
mahdollisuudet. Vanhemmuus on samalla kertaa tehtävä, lahja ja mahdollisuus. Ortodoksisen uskon kasvattaminen ei rajoitu älylliseen tai tiedolliseen
pyrkimykseen. Se on sydämen asia. Ortodoksisen perinteen mukainen sydämen sivistys sisältää älyn, tunteet, sielun
ja ruumiin.
Ortodoksisen kirkon perinteen mukaisesti perhe tulee ymmärtää ensin uskon, kristillisen ravitsemisen ja kehittymisen ympäristönä ja vasta sitten oppimisen paikkana. Koti ja perhe ovat ensimmäinen ja tärkein ortodoksisen elämän alue, jossa kirkolliset periaatteet
sovelletaan arkiseen elämään. Ortodoksisen perheen ensimmäisenä kohteena
on lapsen ja nuoren kasvattaminen kristilliseksi ihmispersoonaksi.
Niin kauan kuin ihminen elää itsekeskeisesti ja autonomisesti, hän asettaa
itsensä elämänsä keskukseksi ja tarkoitukseksi. Hän kuvittelee voivansa määritellä ja jumaloittaa itse itsensä. Se on
myös häntä ympäröivän kulttuurin, filosofian ja politiikan henki. Halutaan luoda parempi ja oikeudenmukaisempi
maailma, mutta se tehdään autonomiANALOGI 3/2013

Ortodoksinen
sydämen sivistys
sisältää älyn,
tunteet, sielun ja
ruumiin.
sesti. Halutaan luoda maailma, joka
asettaa ihmisen keskukseksi ilman viittausta Jumalaan kaiken hyvyyden lähteenä. Tähän harhaan lankesi myös ensimmäinen ihminen Aadam, joka uskoi,
että hän kykenisi omin voimin tulemaan
jumalaksi ja saavuttamaan kaiken tiedon. Kaikki maailmallisen humanismin
muodot toistavat Aadamin harhan.

Kirkko on eukaristinen ateria
Ortodoksinen kasvatus on moniarvoisessa ja maallistuneessa yhteiskunnassa
suurten haasteiden edessä. Syyrialainen
ortodoksiteologi John Boojamra (k.
1999) opetti vuosia sitten, että ortodoksisen kasvatusohjelman tule rakentua
kahteen perusperiaatteeseen: kasvatuksen on oltava ihmiselämää kehittävää ja
muuttavaa, ja oppimisen tulee perustua
kirkolliseen tietämykseen ja yhteisölliseen rakentumiseen. Ortodoksisen kirkon jäseneksi kasvetaan osallistumalla
eukaristisen yhteisön elämään. Kirkon
sakramentaalinen elämä voidaan sitä
kautta laajentaa perheen elämän rytmiksi. Tässä kaikessa tarvitaan opettajia ja
kasvattajia, jotka omalla esimerkillään
johdattavat uusia jäseniä kirkon yhteyteen.
Ortodoksinen kirkko on hengellisen
kasvamisen yhteisö. Ihmisiltä puuttuu
paikalliskirkossa usein selkeä ymmärrys
siitä, mitä kirkko on. Siksi monet kirkollisen kasvatuksen osa-alueet jäävät irral-

lisiksi. Ortodoksinen kirkko ei tarkoita
syvimmiltään uskonnollista instituutiota, hallintoa, rakennuksia, byrokratiaa
tai organisaatiota. Kirkko on eukaristinen ateria. Eukaristinen ateria merkitsee rakkauden ja kasvamisen yhteyden
jakamista Jumalan ja lähimmäisten
kanssa.

■■ Isä Jarmo Hakkarainen
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Luostaripalsta

Kirkkovuoden päättyessä

O

lemme taas vaeltaneet kirkkovuoden melkein loppuun.
Sen ensimmäinen suuri
juhla oli Jumalanäidin syntymä ja viimeinen Jumalanäidin kuolonuneen nukkuminen. Siinä välissä oli
sitten koko pelastushistoria. Ja nyt
alamme kaiken taas alusta. Uusi mahdollisuus syventää uskoa ja parantaa
elämää on edessä.
Miten kirkkovuosi on mennyt?
Olemmeko käyttäneet hyväksemme
sen sisältämiä syvällisiä opetuksia? Oikeastaan meidän ei tarvitse muuta kuin
mennä kirkkoon, avata siellä korvamme, ja hengellisiä aarteita alkaa virrata
sisään roppakaupalla. Sen vuoksi sielunvihollinen, tuo vanha vainooja, mobilisoi voimansa pitääkseen meidät
kaukana kirkosta. Kuinka monella
meistä on ollut kokemuksia siitä, kuinka ennen kirkkoon menoa saattaa tuntea olevansa rättiväsynyt ja pelkkä ajatuskin jostakin kirkossa seisomisesta

Arkkipiispa Oscar Romeron
ajatuksia ihmisyydestä ja muuttumisesta.

T

odellisuudessa me elämme itsemme ulkopuolella. Maailmassa on
hyvin vähän sellaisia ihmisiä, jotka
todella elävät sisimmässään ja sen mukaan, ja sen vuoksi maailmassa on niin
paljon ongelmia... Jokaisen sydämessä on
pieni, intiimi kohta, jossa me voimme
kohdata Jumalan ja kuunnella hänen puhettaan meille. Tuossa ”kohdassa” me
päätämme omasta kohtalostamme ja roolistamme tässä maailmassa. Jos kaikki
ihmiset monine ongelmineen saapuisivat
tuohon ”kohtaan” tällä hetkellä ja kuuntelisivat siellä Herran ääntä, jonka kuulemme omassatunnossamme, kuinka paljon
silloin meidän ympäristömme, yhteiskuntamme ja perheemme muuttuisivat.
Rukous on ihmisen kehityksen huippu. Ihmisten arvo ei riipu siitä, mitä he
omistavat, vaan siitä mitä he ovat. Jokainen ihminen on olemassa sanan varsinaisessa mielessä silloin, kun hän kohtaa
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pyörryttää? Mutta, oi ihmettä, jos siitä
huolimatta saa raahatuksi itsensä kirkkoon, sieltä palaa uudistuneena ja reippaana. ”Herran sanat ovat puhtaita sanoja, tulessa hehkutettua hopeaa, valuun kelvollista, seitsemästi puhdistettua” (Ps. 11(12):7). Ne ovat taas tehneet
tehtävänsä. Kirkot ovat pyhiä paikkoja,
ja kaikki se, mitä siellä tapahtuu, ravitsee syvimpiä tarpeitamme eli yhdistää
meidät Kristuksessa Jumalan katoamattomaan maailmaan.
Koskaan emme tietenkään pääse
täydellisyyteen, mutta ehkä meissä voi
toteutua kouluni voimistelunopettajan
kehotus: ”Kasvakaa ryhdikkäästi alaspäin.” Tunnustamme nöyrästi puutteemme ja kannamme vastuun teoistamme muita syyttämättä. Seurakunnat muodostuvat erilaisista ihmisistä,
eikä minun tehtäväni ole yrittää pakottaa toisia joihinkin omiin näkemyksiini, vaikka voinkin ne esittää yhteisesti
harkittaviksi.

Niin kauan kuin muistan, kirkossamme on aina päivitelty milloin mitäkin, alkaen työntekijöistä ja seurakunnan vastuuhenkilöistä aina tavallisiin
seurakuntalaisiin tai joihinkin käytäntöihin ja tapoihin. Samalla Suomen ortodoksinen kirkko on kasvanut, kirjallisuutta on tullut niin paljon, ettei siitä
ikinä olisi osannut edes haaveilla, kirkkoon liittyminen on tuonut uusia innokkaita jäseniä, ikonimaalaus kukoistaa ym.
Eräs tuntemani viisas kreikkalainen vertasi kerran kirkkoa isoon autoon, jonka ratissa on Jumala. Katse
kaukaisuuteen suunnattuna ja kädet
lujasti ohjauspyörässä hän ohjaa sitä
kohti päämäärää välittämättä matkustajien purnauksista ja valituksista. Hän
tietää, mihin suuntaan on milloinkin
mentävä.

■■ Nunna Kristoduli

Sisälle itseemme!
Jumalan ”kasvoista kasvoihin” ja käsittää
Jumalan suuret ja ihmeelliset teot. Jumala on luonut meidät vapaiksi ja älykkäiksi
olennoiksi, joilla on kyky rakastaa.

olkaa hyvin läheisesti yhtä Kristuksen
kanssa ja tuntekaa tuon yhteyden tuoma
suuri ilo, joka ylittää meidän kaikki maalliset ilomme.

Piispat eivät anna määräyksiä
kuten despootit

Koirat, jotka eivät hauku

Piispat eivät anna määräyksiä kuten
despootit, vaan piispa on kristillisen yhteisön nöyrin palvelija, kuten Kristus kehotti apostoleita: ”Se, joka tahtoo olla
suurin teidän joukossanne, olkoon kaikkien vähäisin palvelija.” (Markus 10:43)
Piispojen työkenttä on toisten palveleminen: meidän käytöksemme ja sanojemme tarkoituksena on palvella toisia.

Meillä ei ole oikeutta olla surullisia
Meillä ei ole oikeutta olla surullisia. Kristitty ei voi olla pessimisti. Kristityn tulee
aina säilyttää ilon täyteys sydämessään.
Kokeilkaa tätä, rakkaat veljet ja sisaret:

Profeetan tehtävä on hirveä: profeetan
täytyy puhua, vaikka hän tietää, etteivät
ihmiset aio kuunnella häntä. Kun ihmiset eivät kuuntele hänen ääntään, he silloin joutuvat harhaan omasta syystään,
mutta profeetta on kuitenkin suorittanut
tehtävänsä loppuun... Rakkaat sisaret ja
veljet, me emme voi vaieta, profeetallisena kirkkona tässä korruptoituneessa ja
epäoikeudenmukaisessa
maailmassa.
Siinä tapauksessa me olisimme kuin koirat, jotka eivät hauku. Mitä hyötyä on
sellaisesta koirasta, joka ei pysty huolehtimaan sille uskotusta omaisuudesta?

■■ Suomentanut isä Markus Aroma
ANALOGI 3/2013

Haminan seurakunta
Pastorilta

Jumalanpalvelukset

Esirukouksen
tärkeys

Muutokset mahdollisia
HAMINA, Pietarin ja Paavalin kirkko
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymäjuhla
La 7.9.
klo 18 vigilia
Su 8.9.
klo 10 liturgia
La 21.9.
klo 18 vigilia
Su 22.9.
klo 10 liturgia
La 5.10.
klo 18 vigilia
Su 6.10.
klo 10 liturgia (sm ja sl)

T

iedoksenne ilmoitan, että kirkkoherra Leo Huurinainen
on sairauslomalla syyskuun loppuun saakka. Korkeasti
pyhitetty Helsingin metropoliitta Ambrosius on määrännyt minut kirkkoherran tehtävien hoitajaksi Haminan ortodoksiseen seurakuntaan kyseiseksi ajaksi.
Isä Leo on kantanut meidän puolestamme esirukouksia Jumalalle vuosikymmenten ajan. Nyt on meidän vuoromme erityisesti tässä tilanteessa kantaa esirukouksia sielunpaimenemme puolesta.
Kirkko kehottaa meitä jatkuvasti esirukoukseen elämämme
tilanteissä toinen toistemme puolesta. Yhtykäämme kaikki tuohon esirukoukseen erityisesti nyt isä Leon puolesta seuraavan
rukouksen sanoin:
”Ole sinun palvelijasi isä Leon parantaja, nosta hänet sairasvuoteesta terveenä ja täydellisenä. Anna hänet jälleen seurakunnallesi ja kirkollesi sinua palvelevana ja sinun tahtoasi täyttävänä, sillä sinä voit armahtaa ja pelastaa meidät, oi meidän
Jumalamme, sillä me kunniaa edeskannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.”
Siunattua syksyn alkua toivottaen ja esirukouksissa toinen
toistamme tukien.
■■Isä Arto Leskinen

HAMINA, Haminan hautausmaakirkko
Haminan hautausmaakirkon vuosijuhla
Ke 23.10. klo 18 vigilia
To 24.10. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
klo 10 liturgia
KOUVOLA, Pyhän ristin kirkko
La 31.8.
Su 1.9.

klo 18
klo 10

vigilia
liturgia (sm ja sl)

Liisa Eerola

Pyhän ristin kirkon vuosijuhla
Pe 13.9.
klo 18 vigilia
La 14.9.
klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
klo 10 liturgia
La 28.9.
klo 18 vigilia
Su 29.9.
klo 10 liturgia
La 12.10.
klo 18 vigilia
La 13.10.
klo 10 liturgia
La 26.10.
klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
MYLLYKOSKEN TSASOUNA
La 14.9.
klo 18 vigilia
Su 15.9.
klo 10 liturgia
Jumalansynnyttäjän suojelus
Ma 30.9.
klo 18 vigilia
Ti 1.10.
klo 10 liturgia
La 19.10.
klo 18 vigilia
Su 20.10. klo 10 liturgia

Erga Agapis -yhdistys on tehtävänsä suorittanut. Kuvassa yhdistyksen perustajajäsenet ja isä Leo.

SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 20.4.–27.7.2013
KASTETUT
AVIOLIITTOON VIHITYT
TERVETULOA SEURAKUNTAAN
KIRKKOON LIITTYNEET
IKUINEN MUISTO

4
5
13
4
7

HUOM! 1
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
HUOM! 2
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.
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Haminan seurakunta
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

Toimintaa ja tapahtumia
KERHOT JA PIIRIT

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

KIRKKOKUOROJEN
HARJOITUKSET

Kanttori Kari Päivinen,
puh. 020 610 0483
Haminan kuoron harjoitukset alkavat 5.9. torstaisin klo 18 Pietarin
ja Paavalin trapesassa.
Kouvolan kuoron harjoitukset
alkavat 4.9. keskiviikkoisin klo 18
Ortodoksiakeskus Sypressissä.

LASTEN
LAULUKERHO

Pyhän ristin kirkon juhlasalissa
joka toinen torstai klo 18 alkaen
12.9. Iana Lang, puh. 044 377
8457.

HAMINAN DIAKONIAPIIRI

alkaen sunnuntaina 8.9. liturgian
jälkeen Pietarin ja Paavalin trapesassa, puh. 050 380 9828 Tatiana
Pitkänen.

VENÄJÄNKIELINEN
KERHO

sunnuntaisin liturgian jälkeen
●●1.9. Kouvola ja klo 14 Hamina
●●6.10. Hamina ja klo 14 Kouvola
●●3.11. Kouvola ja klo 14 Hamina
●●1.12. Hamina ja klo 14 Kouvola
Lisätiedot isä Pavel, puh. 0206
100 295.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO

Irma Leimulahti,
puh. 040 587 8798.
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa
keskiviikkoisin klo 10–13, aloitus
11.9.

IKONIPIIRI
HAMINASSA

Pietarin ja Paavalin trapesassa
keskiviikkoisin alkaen 11.9. klo 18
/ uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ritva Koverolalle, puh.
040 837 5909.

IKONIPIIRI
KOUVOLASSA

Ortodoksiakeskus Sypressissä Ritva Koverola, puh. 040 837 5909.
Aloitus la 21.9. klo 10–12. Ilmoittautumiset puh. 0206 100 480,
paikkoja rajoitettu määrä!

Ortodoksiakeskus
Sypressissä
TAIDENÄYTTELY 16.8.–31.10.

Taiteilija Timo Vuorikosken maalauksia ja piirustuksia Raamatun
Joonan kirjaan liittyen. Näyttely
avoinna arkisin ti ja pe klo 9–14;
ke ja to klo 9–13.

”VALOJEN YÖ”
HAMINASSA

”Valojen yö” Haminassa pe 20.9.
Pyhien apostolien Pietarin ja
Paavalin kirkossa toimitetaan klo
21.30 puoliyöpalvelus. Kirkko on
avoinna klo 18–22. Pietarin ja
Paavalin trapesa, Isoympyräkatu
20, avoinna klo 18–21.

ORTODOKSIAPIIRI

Haminan seurakunnan ikonimaalarit osallistuivat Haminan
kaupungin 360-vuotisjuhlatapahtumiin järjestämällä Pietarin ja Paavalin trapesassa ikoninäyttelyn ja esitelmätilai-
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suuksia ns. Hamina-viikolla
8.–15. kesäkuuta. Erityisesti
esitelmät ”ikonien ihmeellisestä maailmasta” kiinnostivat
yleisöä.
■■Ritva Koverola

Kari M. Räntilä

Ritva Koverola – suojeluspyhät, taivaalliset esirukoilijamme.

Lahja Wartiainen,
puh. (05) 371 3434
Torstaisin klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä 26.9., 17.10.,
14.11. ja 12.12. Aiheena on vigilia
ja Pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia. Kaikki ovat tervetulleita!

KOUVOLAN
LASTENKERHO

Marja-Leena Jaakkonen,
puh. 040 774 6690.
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa klo
18–19.30 maanantaisin 2.9., 16.9.,
30.9., 14.10. ja 28.10.

Haminan kirkko
ANALOGI 3/2013

Minna Loikala

Kirkkoherralta

Hämeenlinnan
seurakunta

M

Haminan seurakunnan lastenkerholaisia ja -kuorolaisia perheineen lähdössä
kevätretkelle Kotkaan.

Kotkassa
riittää ihmeteltävää
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ankeriaita, nahkiaisia ja piikkisammen, joka oli hieman pelottava leuassa törröttävineen
piikkeineen. Kalojen lisäksi
löytyi myös rapulajeja, sammakon nuijapäitä ja rantakäärme.
Retken puolivälissä kävimme syömässä Monikulttuurikeskus Myllyssä, jonka jälkeen
jaksoimme taivaltaa kohti vesipuisto Sapokkaa. Sapokassa
saimme juoksennella pitkin japanilaisen puutarhan polkuja
ja ihailla kauniita kukkaistutuksia. Reippaimmat retkeläiset kiipesivät parisen sataa rappusta ylös kalliolle, josta ryöppyi upea vesiputous alas merenlahdelle. Sapokka on palkittu useasti upeasta kivirakentamisesta, eikä ihme. Luonnon
kivien, kukkien ja vesielementtien kauneus saa pienet kulkijat
kirmailemaan iloisesti ympäri
puistoa.
Pienen jäätelötauon jälkeen
lähdimmekin jo kävelemään
takaisin junalle. Paluumatkalla
kävimme vielä Maretariumissa
katsomassa kalojen syöttämistä. Hienon retken loppuhuipentumana pääsivät lapset vielä
kurkistamaan junan ohjaamoon.

eidän aikamme näkemys ihmisestä ja hänen todellisesta luonnostaan ja olemuksestaan on äärimmäisen kapea-alainen ja vääristynyt. Tästä ovat pitäneet huolta
yhä suurempia voittoja tavoitteleva teollisuutemme ja
kaupankäynti, jotka tehokkuuden vaatimuksessaan ovat tehneet
ihmisestä tuotantoa palvelevan ”koneen, robotin ja kuluttajan”.
Ihmisille ei anneta aikaa pysähtyä ja miettiä omaa elämäänsä ja
olemustansa syvällisemmin, ja näin todellinen itsemme ja ihmisyytemme jäävät usein löytymättä tämän elämän aikana.
Raamatun ja vanhan kristillisen perinteen mukaan ihminen on
luotu ”Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen” eli rakastavan Jumalan
rakastavaksi ikoniksi tähän maailmaan. Näin ollen rakkaus on
meidän todellinen olemuksemme, rakkaus on meidän todellinen
itsemme, koska Jumala on rakkaus, kuten evankelista Johannes
asian ilmaisee. Valitettavasti me olemme sekä tietoisesti että tietämättämme unohtaneet sen, mitä me syvimmältään olemme, ja
täten emme pysty käyttämään elämän lahjaa hyvällä ja viisaalla
tavalla itsemme ja toistemme hyödyksi. Me hukkaamme tuon suurimman lahjan intohimoihimme, kunnianhimoon, ahneuteen, ja
niin uuvutamme itsemme aivan turhaan. Mutta, onneksi se totuus, että meidät on luotu jotakin suurempaa varten, säilyy syvällä sisimmässämme, ja siitä kasvaa toivo ja lupaus, jotka johdattavat meitä eteenpäin todellisen itsemme löytämisen tiellä.
■■Isä Markus Aroma

Hämeenlinnan perheuutisia 22.4.–28.7.2013
Seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä
Seurakunnasta pois muuttaneita ja eronneita
Ikuinen muisto
Kastettuja

22
10
6
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

■■Minna Loikala
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Lauantaiaamuna 25.5. kokoontui iloinen joukko lastenkerholaisia ja -kuorolaisia perheineen Kouvolan rautatieasemalle valmiina lähtemään kevätretkelle Kotkaan. Onneksi oli
poutaa, koska olimme päättäneet viettää päivän kävelemällä. Kouvolan asemalta hyppäsimme paikallisjunaan suuntana Kotkan satama, josta oli mukavan lyhyt kävelymatka Maretariumiin.
Matkan varrella vierailimme
Pyhän Nikolaoksen kirkolla.
Vahtimestari Vesa Lehtomäki esitteli meille Kotkan ortodoksista kirkkoa, joka oli aika
erilainen kuin Kouvolan Pyhän
ristin kirkko. Pohjakaavaltaan
latinalaisen ristin muotoisessa
kirkossa oli taivaansininen keskikupoli, johon oli maalattu
tähtiä. Kirkosta löytyi myös
erikoinen ikoni, joka kuvaa pyhää Nikolaosta Kotkansaarella.
Ikonin taustalla oikealla on näkymä Ruotsinsalmen meritaistelusta.
Kirkolta lähdimme Isonpuiston perennaryhmien halki kohti Maretariumia, jossa saimme
tutustua yli 50 erilaiseen suomalaiseen kalaan. Bongasimme sieltä tuttujen kalojen lisäksi joitakin erikoisempia lajeja,

Pelkäämme omaa
todellista itseämme!
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Hämeenlinnan seurakunta

Jumalanpalvelukset
HÄMEENLINNASSA

TIISTAISEURA

SYYSKUU
Luomakunnan päivä
Su 1.9.
klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia (AHVENISTO)
Neitsyt Marian syntymä
La 7.9.
klo 17 juhlavigilia (PÄÄKIRKKO)
Su 8.9.
klo 10 juhlaliturgia (PÄÄKIRKKO)
Ristin ylentäminen
Pe 13.9.
klo 19
La 14.9.
klo 10

juhlavigilia (PÄÄKIRKKO)
juhlaliturgia

Pääkirkon praasniekka
La 14.9.
klo 17 juhlavigilia
Su 15.9.
klo 9.30 vedenpyhitys ja juhlaliturgia, vanhusten kirkkopyhä
La 21.9.
klo 17 vigilia
Su 22.9.
klo 10 liturgia
La 28.9.
klo 17 vigilia
Su 29.9.
klo 10 liturgia, SLAAVI-SUOMI
LOKAKUU
La 5.10.
Su 6.10.
La 12.10.
Su 13.10.
La 19.10.
Su 20.10.
La 26.10.
Su 27.10.

klo 17
klo 10
klo 17
klo 10
klo 17
klo 10
klo 17
klo 10

vigilia
liturgia
vigilia
liturgia
vigilia
JAAKOBIN LITURGIA
vigilia
liturgia, SLAAVI-SUOMI

MARRASKUU
Karjalan valistajat
La 2.11.
klo 10
Su 3.11.
klo 10
La 9.11.
klo 17
Su 10.11. klo 10
La 16.11.
klo 17
Su 17.11. klo 10

Toimintaa

liturgia
liturgia
vigilia
liturgia
vigilia
liturgia

Neitsyt Marian temppeliin tuominen
Ke 20.11. klo 18 juhlavigilia
To 21.11. klo 9
KOULULAISLITURGIA

Pj. Sven Wessman, puh. 040 757
5228
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11
A, ellei toisin mainita. Tiistaiseuraillat alkavat kello 17 alkuhartaudella ja kahvituksella. Kirkkoillat,
vigiliat ja liturgiat pääkirkossa,
Erottajakatu 2, Hämeenlinna.
●●Ti 10.9. Syyskauden avaus, isä
Markus: Ihminen ja teknologia –
palveleeko tekniikka ihmistä
vai ihminen tekniikkaa?
●●Ti 24.9. Muistoja Karjalasta ja
evakkomatkalta, Sylvi Lindell
●●Ti 8.10. Naispyhät, Maria
Hattunen
●●Ti 22.10. Jumalanäidin ikoneista, Erja Wessman
●●Ti 5.11. Pyhä Syke – kirkon
kaunistamiseksi, Isto Halinen
●●Ti 19.11. Kristilliset symbolit 2,
Marianne Kantonen
●●Ti 3.12. Koljadat – ortodoksisia
joululauluja, Leena Lomu

Ke 16.10. klo 18.30 marttyyri
Maria Pariisilainen
Ke 23.10. klo 18.30 Viron kirkon
marttyyripiispa Platon
Ke 30.10. klo 18.30 pyhittäjäisä
Anthimos Annan Skiittalainen
Ke 6.11. klo 18.30 Rooman kirkon
uusimpia pyhiä: paavi Johannes
XXIII
Luentosarjan vetäjänä toimii isä
Markus Aroma. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa pyhien
maailmaan!

AIKAKAUTEMME
PYHIÄ JA MARTTYYREJA

Luentosarja Forssassa syksyllä
2013
Paikka: Forssan toimintakeskus,
Keskuskatu 10

Lauantaina 14.9. klo 12 järjestetään Hattulan Pyhän ristin kirkossa ristin kunnioittamisen hartaus.
Järjestäjänä Helsingin katolinen
seurakunta. Tiedustelut: Sven
Wessman, puh. 040 757 5228.

Ti 1.10. klo 18 arkkipiispa Oscar
Romero ja El Salvadorin köyhät
Ti 8.10. klo 18 arkkipiispa Romeron elämää ja työtä sanoin ja
kuvin
Ti 15.10. klo 18 marttyyri Maria
Pariisilainen
Ti 22.10. klo 18 Viron kirkon marttyyripiispa Platon
Ti 29.10. klo 18 pyhittäjäisä Anthimos Annan Skiittalainen
Ti 5.11. klo 18 Rooman kirkon
uusimpia pyhiä: paavi Johannes
XXIII

AIKAKAUTEMME
PYHIÄ JA MARTTYYREJA

Luentosarjan vetäjänä toimii isä
Markus Aroma. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa pyhien
maailmaan!

RISTIN KUNNIOITTAMINEN

Luentosarja Hämeenlinnassa
syksyllä 2013
Paikka: Ortodoksinen seurakuntakoti, Matti Alangon katu 11 A
Ke 2.10. klo 18.30 arkkipiispa
Oscar Romero ja El Salvadorin
köyhät
Ke 9.10. klo 18.30 arkkipiispa
Romeron elämää ja työtä kuvin
ja sanoin

KUOROTOIMINTA

Kanttori Leena Lomu, puh. 040
707 6715, leena.lomu@ort.fi
Kirkkokuoro
Kuoroharjoitukset pidetään keskiviikkoisin srk-kodilla klo 17–19.
Harjoituskausi alkaa syyskuun 4.
päivänä. Ei kuoroharjoituksia:

PALVELUKSET MUUALLA

Yhteystiedot:

FORSSA
Su 29.9.
Su 27.10.

klo 10
klo 10

liturgia, kirkkokahvit
liturgia, kirkkokahvit

LAMMI
Pyhä Demetrios Tessalonikalainen
La 26.10.
klo 10 liturgia (paikka ilmoitetaan kirjeitse)
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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
 Ortodoksiopetuksen vs. lehtori, TM Mikko Junes, puh. 050 341 4348,
mikko.junes@hameenlinna.fi
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●●Ke 18.9. kanttorien opintopäivät Rovaniemellä.
●●Ke 16.10. syysloma.

Laululintuset

Kirkkolaulua kaikille halukkaille laulutaidosta riippumatta.
Lauletaan jumalanpalveluksissa
käytettäviä yhteislauluja ja harjoitellaan äänenkäyttöä. Laululintuset kokoontuvat pääsääntöisesti
parillisen viikon keskiviikkona
klo 16 seurakuntakodilla (ennen
kirkkokuoron harjoituksia).
Syyskauden kokoontumispäivät:
4.9., 2.10., 30.10., 13.11., 27.11.
ja 11.12. (mahdollisista tulevista
poikkeuksista ilmoitetaan netissä
ja kirkon ilmoitustaululla). Kaikki
laulamisesta kiinnostuneet tulkaa
tutustumaan.

Lucia-kuorokerho

Forssan toimintakeskus
(Keskuskatu 10)

Kuoroharjoitukset pidetään
useimmiten ennen paikkakunnalla toimitettavaa liturgiaa.
Ilmoitetaan myöhemmin.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien
Perintösäätiön keskus

Ronnin kylässä (Kaunisniementie
415, 16900 Lammi/ Ronninkuja
56, 16980 Ronni). Kuoroharjoitukset pidetään tuntia ennen
palvelusta. Palveluksen ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Kanttori Leena Lomu pitää
vuosilomaa syyslomaviikolla
14.–20.10. ja on joululomalla
27.12.–3.1.

Toimintaa
lapsille,
nuorille ja
lapsiperheille:
Sinapinsiemen- eli Pyhäkerho
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Kerhon toiminnasta vastaa Leena
Lomu. Kerhoon voi tulla joko
yhdessä lasten/vanhempien/
isovanhempien tai vaikka kummin kanssa. Kouluikäiset lapset
pärjäävät ilman huoltajaakin, jos
vanhemmat haluavat käydä vaikka kerhon aikana kaupassa. Kerho
kokoontuu seurakuntakodilla
kerran kuukaudessa lauantaisin
klo 10–12 seuraavasti:
●●10.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo
10–12.
Mikäli sattuu olemaan hautajaisia tai muita seurakunnallisia
menoja, kerho joudutaan tuolloin
perumaan, joten seuratkaa myös
nettisivujamme: http://www.ort.
fi/hameenlinna. Tervetuloa!

IKONIPIIRIT

Syksyn ikonimaalausryhmät
kokoontuvat Hämeenlinnassa,
Forssassa ja Lopella seuraavasti:
Hämeenlinnan ja Forssan ikonipiirien toiminnasta ilmoitetaan
myöhemmin ikonipiiriläisille ja
tiedot päivitetään seurakunnan
nettisivuille. Op. Pasi-Mikael Huovinen, puh. 041 576 6143,
art.enkeli@gmail.com.
Lopen ikonimaalauspiiri Läyliäisten koululla (Koulutie 1, 12600
Läyliäinen). Op. Tarja Tarima,
puh. 040 541 3901, tarja.tarima@
tikkurila.com. Järjestäjänä Lopen
Kansalaisopisto.

Ensimmäinen intensiivikurssi on 6.–8.9. (pe–su). Pe klo
17.30–20.45, la ja su klo 10–16.30.
Aiheena on kasvomaalaus, teemme harjoituksen pahville sekä
harjoituksen pienille kasvoille.
Kurssin loppupuolella nopeimmat
voisivat ehtiä jo tehdä piirroksen
laudalle. Toisella kurssilla jatkamme oppilaan valitseman ikonin
maalausta. Suosittelen esim.
Jumalanäiti-ikonia tai Kristusta,
jotta kasvojen osuus on selkeä.
Toinen viikonloppu on 25.–27.10.
(pe–su). Kellonajat samat kuin
syyskuussa. Mikäli oppilas pystyy
osallistumaan vain toiseen kurssiin, sekin on mahdollista. Painopiste on kuitenkin kasvomaalauksessa kumpanakin viikonloppuna.
Toivottavasti näemme syksyllä
maalaamisen merkeissä!

Forssassa
vietettiin praasniekkaa

Lucia-kuorokerho

Ohjaajana Leena-kanttori. Lapsille
ja nuorille tarkoitettu laulukerho
kokoontuu tunniksi parittoman
viikon keskiviikkona klo 16–17
seurakuntakodilla. Kerhossa lauletaan yhteislauluja ja opetellaan
yhdessä kirkollisia asioita. Harjoituspäivät: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10.,
6.11., 20.11. ja 4.12.

Kulmakivi-festarit (K-12)

Ortodoksisten Nuorten Liitto
(ONL) järjestää yhdessä Taipaleen
seurakunnan kanssa nuorisotapahtuman 20.–22.9. Outokummussa. Viikonlopun aikana on
luvassa menoa ja meininkiä,
live-musiikkia, discoilua, korujenvalmistelua, frisbeegolfia, jumalanpalveluksia yms. Ohjelman
sisältö on suunnattu kutosluokkalaisista ylöspäin. Majoitus järjestyy Kummun koululla ja ohjelmat
vanhalla kaivoksella sekä urheilutalolla. Osallistumismaksu on
50 €. Lahden seurakunnasta ollaan järjestämässä bussikuljetusta
ja meidän seurakuntamme nuoret
voivat halutessaan ilmoittautua
reissulle. Pikaiset ilmoittautumiset
Leena-kanttorille, ettet missaa
tapahtumaa, niin ruvetaan järjestelemään reissua ihan tosissaan.

Forssan ortodoksisen toimintakeskuksen praasniekkaa vietettiin sunnuntaina 21.7. vedenpyhityksen, liturgian ja yhteisen
aterian merkeissä. Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen pyhäinjäännösten löytämisen muistopäivän (19.7.) läheisyydessä vietettävä juhla kokosi nelisenkymmentä osallistujaa lähiseudulta, Hämeenlinnasta ja kauempaakin.
Juhlapalveluksen toimitti isä
Markus Aroma ja kuorolaulua johti kanttori Leena Lomu. Palveluksen yhteydessä
muistettiin myös keväällä
tuonilmaisiin siirtynyttä isä

Gaiusta, jonka työn hedelmää
Forssan toimintakeskus hyvin
pitkälle on.
Yhteinen ateria nautittiin läheisen hotelli Maakunnan tiloissa.
seurakunHämeenlinnan
taan kuuluva Forssan toimintakeskus otettiin käyttöön loppuvuodesta 2007. Se on koonnut
alueen ortodokseja ja kirkosta
kiinnostuneita jo puolen vuosikymmenen ajan. Toimitiloissa
järjestetään jumalanpalvelusten lisäksi mm. opintotoimintaa ja toiminnan esittelytilaisuuksia.
■■Mikko Junes
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Kerhoa vetää Klaudia Honkamäki,
puh. 044 525 2100. Sinapinsiemenkerho kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina kirkon eteisen

Perhekerho

Tapahtumasta enemmän
http://www.onl.fi/kulmakivi

Mikko Junes

Seurakunnan kouluikäisille
lapsille ja nuorille suunnattu
kuorokerho kokoontuu tunniksi
parittoman viikon keskiviikkona
klo 16 seurakuntakodilla (ennen
varsinaisia kirkkokuoronharjoituksia). Syyskauden harjoituspäivät:
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11.,
20.11. ja 4.12. Tulkaa mukaan
laulelemaan!

sivuhuoneessa. Pyhäkerhossa
luetaan jokin raamatunkertomus,
piirrellään tai askarrellaan ja
opetellaan kirkon tapoja. Kerhoon
ovat tervetulleita kaikenikäiset, ja
pienimmät voivat tulla yhdessä
aikuisen tai isomman sisaren
kanssa. Kerho alkaa klo 10 ja sieltä
tullaan kirkon puolelle noin klo
10.45, jonka jälkeen vanhemmat
voivat viedä lapsensa ehtoolliselle.
●●1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.
Tervetuloa perhekirkkoon!

Hämeenlinnan seurakunta

Upea lasi-ikoninäyttely Lammilla
Hämeenlinnan Lammille kesäkuussa muuttanut Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö avasi toimitiloissaan jo toisen näyttelyn elokuun alkupuolella. Näyttely koostuu Hämeenlinnassa asuvan Kyllikki
Suden 17 lasi-ikonista, joista
osa on tehty lasimosaiikkitekniikalla ja osa sulatustekniikalla. Erityisesti viimeksi mainitut ovat hyvin harvinaisia Suomessa.

Harvinainen lasitaiteilija
Hauholla syntynyt 77-vuotias
Kyllikki Susi on harvinainen lasitaiteilija. Hän teki elämäntyönsä farmaseuttina ja aloitti
lasityöharrastuksen vasta eläkkeelle jäätyään. Hän opiskeli
lasin työstämistä viisi vuotta
kansalaisopistossa sekä intensiivikursseilla Nastolassa ja
Tampereella. Kyllikki Sudesta

kusta, Tampere-taloa, Helsingin tuomiokirkon kryptaa, Suomen lasimuseota ja Itä-Suomen
maakuntamuseota. Syyskuussa
kuusi Kyllikki Suden työtä on
mukana myös Suomen lasitaiteilijoiden
vuosinäyttelyssä
Tampereella.

voi sanoa, että harrastus vei hänet mukanaan, sillä eläkepäivät
ovat täyttyneet lasitöiden teosta ja koti lasitöistä komeroita
myöden.
Poikkeuksellisesta
lahjakkuudestaan huolimatta Kyllikki
Susi on töittensä suhteen hyvin
vaatimaton eikä edes pidä itseään taiteilijana. Hän sanoo:
”Lasitaide antaa minulle mahdollisuuksia; kauneus ei jää
pelkäksi ajatukseksi – voin toteuttaa sen näkyväksi. Sulatuslasin ihmeeseen en totu. Lasimosaiikkityö valmistuu hitaasti kuin elämä. Lasityö on päivieni ilo ja voima.”
Kyllikki Susi on pitänyt tai
osallistunut yli 40 näyttelyyn
niin kirkollisissa tiloissa, gallerioissa kuin erilaisissa julkisissa rakennuksissakin. Merkittävimpinä näyttelypaikkoinaan
hän pitää Iisalmen Evakkokes-

Säätiön näyttelyt
Athos-Säätiön järjestämä lasi-ikoninäyttely on avoinna
vuoden loppuun saakka. Työt
ovat nähtävillä viikon arkipäivinä klo 10–17, lauantaina klo
10–14 ja sunnuntaina klo 13–
17. Näyttely on maksuton. Säätiön keskuksen alueella olevassa kartanorakennuksessa jatkuu samanaikaisesti 7.7. alkanut kuuluisan kreikkalaisen
Konsantinos
ikonimaalari
Ksenopouloksen ja neljän hänen työtoverinsa ja oppilaansa
myyntinäyttely ”Athosvuoren

munkkeja ja bysanttilaisia ikoneita”.
Näyttelypaikasta löytyy tarkempaa tietoa Athos-säätiön
internetsivuilta (www.athossaatio.fi).

Leena Lomu
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Kuvassa lasitaiteilija Kyllikki Susi tutustuu Konstantinos Ksenopouloksen ja hänen
oppilaidensa teoksiin Ronnilla 12. kesäkuuta.
Leena Lomu

Leena Lomu

Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön toimintakeskuksen ensimmäisen ikoninäyttelyn avajaisia vietettiin 7.7. alueen kartanorakennuksessa. Näyttely koostuu kreikkalaisen ikonimaalarin Konstantinos Ksenopouloksen ja hänen neljän oppilaansa ja työtoverinsa yli
90 teoksesta. Näyttely on avoinna jouluun saakka.

Leena Lomu

Leena Lomu

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön toimintakeskuksen esittelytilaisuus
Hämeenlinnan seurakuntakodilla pidettiin liturgian jälkeen 3.5.

TT Hannu Pöyhönen esitteli
Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön toimintaa ja Ronnin
luostarihankkeen suunnitelTihvinskajan juhlan päiväjuhlahumua 9. heinäkuuta Palokunnantalolla.
mia seurakuntakodilla 3.5.
ANALOGI 3/2013

Leena Lomu

Leena Lomu

Kuvassa kesän 2013 kriparilaiset takarivin vasemmalta oikealle Kasper Ervast, Kalle
Mäyränpää, Miro Mikkonen, Toni Pesonen ja eturivistä Elina Jauhiainen, Emma
Pylkkänen, Noora Ordning ja Santeri Aaltonen.

Leena Lomu

Leena Lomu

Isä Elisey Rotko poikineen oli myös rentoutumassa perheleirillä.

Kristinoppileiri alkoi 22.7.(–27.7.) ja
perheleiri 23.7.(–26.7.) Mallinkaisten leirikeskuksessa, Janakkalassa. Perheleiriläisten
vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua
kripan oppitunteihin.

Kristinoppileirin päätösliturgian yhteiskuva. Kuvan vasemmassa laidassa ohjaaja
Noora Huotari ja oikeassa laidassa toinen ohjaaja Klaudia Honkamäki.
Leena Lomu

Kun perheleiriläiset
lähtivät koteihin, kriparilaiset ja perheleirin vanhemmat lapset
eli nuorisoleiri vielä
jatkoi leireilyään.
ANALOGI 3/2013
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Kotkan seurakunta
Kirkkoherralta

Jumalanpalvelukset

K

Hyvää syksyn alkua

otkan seurakunnan kesäkausi piti sisällään tänäkin kesänä useita liturgioita ja ehtoopalveluksia myös Langinkosken keisarillisen kalastusmajan kappelilla. Kotimaiset että ulkomaalaiset pyhiinvaeltajat löysivät paikan jälleen hyvin. Ensi vuonna kalastusmaja täyttää 125 vuotta. Loviisan Kasanilaisen Jumalanäidin kirkon vuosijuhlassa
oli myös ennätysmäärä rukoilijoita. Vedenpyhityksen ja liturgian toimitimme viiden papin voimin. Isoon juhlasaliin oli Loviisassa katettu maittava tarjoilu.
Kesän lastenleiri Luovissa täytti kaikkien lapsien odotukset. Leirin onnistumisesta suuri kiitos mukana olleille aikuisille ja lapsia leikittäneille ohjaajille. Nuorten kristinoppikoululeiri oli Lemillä yhdessä Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan kanssa. Yhteisestä kristinoppikoululeiristä on seurakunnilla ollut erittäin hyviä kokemuksia. Yhteisen leirin
avulla pystymme osaltamme keskittämään voimavaroja sekä
tapaamme myös muita lähialueen ortodokseja.
Meripäivien avajaispäivänä toimitimme kiitosrukouspalveluksen. Kirkonkelloja soitettiin myös konsertissa ahkerasti.
Meripäivien aikana diakonian naiset tarjosivat lohikeittoa ja
leivonnaisia salilla. Tällä keräsimme jälleen varoja työttömien
ruokailujen järjestämiseksi.
Syksyllä Kotkan Tiistaiseura viettää 60-vuotisjuhlaa. Joensuun piispa Arseni on lupautunut toimittamaan piispalliset
jumalanpalvelukset. Sunnuntaina 27.10. liturgian jälkeen on
kaikille seurakuntalaisille tarkoitettu tiistaiseuran juhla ruokailuineen Nikolaos-salilla. Lauantaina maahanmuuttajilla
on mahdollisuus tavata piispa ennen ehtoopalveluksen alkua.
Maahanmuuttajatyön papin isä Pavelin myötä joka keskiviikko kirkossa toimitetaan rukoushetki slaaviksi. Tämän jälkeen on mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämään
venäjänkieliseen kerhoon.
Seurakunta on suunnitellut tekevänsä pyhiinvaellusmatkan
Pietariin 11.–13.10. Matkan aikana pyrimme käymään Johannes Kronstadtilaisen haudalla, Aleksanteri Nevskin lavrassa
sekä muissa kirkollisissa kohteissa. Matkan hinta on noin
200–250 euroa omalla viisumilla matkustaville. Muille hankimme ryhmäviisumin omakustannushintaan. Ilmoittautuminen matkalle ja lisätietoja seurakunnan virastolta.
Toivotan kaikille hyvää syksyn alkua. Tervetuloa toimintaan mukaan.
■■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
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Palvelusten toimittajat:
Papisto: Alexander Hautamäki
Kanttori: Katarine Lehtomäki
Muutokset mahdollisia, seuraa nettisivuja ja kirkolla jaossa olevia listoja.
SU= suomeksi SL= kirkkoslaaviksi
KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
ELOKUU
Ke 28.8.
La 31.8.
SYYSKUU
Ke 4.9.
La 7.9.
Su 8.9.
syntymä
Ke 11.9.
La 14.9.
Su 15.9.
Ke 18.9.
La 21.9.
Su 22.9.
Ke 25.9.
La 28.9.
Su 29.9.
LOKAKUU
Ke 2.10.
La 5.10.
Ke 9.10.
La 12.10.
Su 13.10.
Ke 16.10.
Ke 23.10.
La 26.10.
Su 27.10.
Ke 30.10.

klo 13
klo 18

akatistos SL
vigilia

klo 13
klo 18
klo 10

akatistos SL
vigilia
liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian

klo 13
klo 18
klo 10
klo 13
klo 18
klo 10
klo 13
klo 18
klo 10

akatistos SL
vigilia
liturgia
akatistos SL
vigilia
liturgia
akatistos SL
vigilia
liturgia

klo 13
klo 18
klo 13
klo 18
klo 10
klo 13
klo 13
klo 18
klo 10
klo 13

akatistos SL
vigilia
akatistos SL
vigilia SL
liturgia SL
akatistos SL
akatistos SL
ehtoopalvelus, piispa Arseni
liturgia, piispa Arseni
akatistos SL

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO
SYYSKUU
Su 1.9.

klo 10

liturgia

LOKAKUU
Su 6.10.
La 12.10.

klo 10
klo 10

liturgia
liturgia SL

KOTKAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 23.4.–1.8.2013
TERVETULOA SEURAKUNTAAN
KASTETUT
AVIOLIITTOON VIHITTY
IKUINEN MUISTO

11
3
3
4
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IKONIKERHO

Kokoontuu seurakunnan kerhohuoneessa viikoittain. Lisätietoja
virastolta.

Alexander Hautamäki

Toimintaa
●●suomenkielinen kuoro klo
18.30–19.30
Lisätietoja kanttori Katarine.

LASTEN MUSIIKKIKERHO
KOTKAN TIISTAISEURA

Kokoontuu Nikolaos-salilla klo 17
●●24.9. Birgit Salmenhaara, kuvia
ja kertomus Kreikan luostareista, sekä käydään lävitse syksyn
asioita.
●●8.10. Isä Alexander: Autuuden
lauseet liturgiassa
Kotkan Tiistaiseura 60 vuotta,
juhla 27.10. liturgian jälkeen Nikolaos-salilla. Juhlapuhe Joensuun
piispa Arseni.

LOVIISAN TIISTAISEURA

Kokoontuu Loviisan kirkon kerhohuoneessa 24.9., 8.10. ja 22.10.

KARHULAN ORTODOKSIT

Kokoontuu Karhulan kodintalolla
klo 15 5.9. ja 3.10.

Kokoontuu lauantaisin ennen
vigiliaa erikseen sovittuina
aikoina Nikolaos-salilla. Lisätietoja
kanttori Katarine.

VENÄJÄNKIELINEN KERHO

Kokoontuu kirkossa keskiviikkoisin klo 13. Lisätietoja isä Pavel,
puh. 0206 100 295.

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä

Leiriläisiä tutustumisleikissä kanttori Katin johdolla.

NÄYTTELY

Seurakunnan
lastenleiri Luovissa

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT

Vietimme iloiset leiripäivät jälleen tänä kesänä Luovin leirikeskuksessa. Leirin ohjelmaan
kuului jumalanpalveluksia ja
papin oppitunnit. Kaikki odottivat innolla Orvon askarteluhetkeä. Hienot jakkarat valmis-

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

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

TORSTAIKERHO

Kokoontuu Nikolaos-salilla klo 12
26.9. ja 17.10.

tuivat kaikille. Leiriin kuului
tietysti monet yhteiset leikkihetket ja uiminen. Seurakunnan emäntä Sirkka apureineen
loihti monet maistuvat välipalat ja herkkuruuat. Ensi kesänä
tavataan jälleen leirillä!
Milka Balcin

Nikolaos-salilla klo 11–12 18.9. ja
30.10.

KIRKKOKUORO

Kokoontuu Nikolaos-salilla
torstaisin
●●venäjänkielinen kuoro klo
17.30–18.30

EU-RUOKAPAKETTIEN JAKO

Nikolaos-salilla klo 10–13 11.9.
ja 9.10.

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

s

Langinkoskelta liturgian jälkeen. Kuvassa isät Markku, Pavel ja Alexander.
ANALOGI 3/2013
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Alexander Hautamäki

Kirkkoherralta

Kotkan seurakunta

K

Arkipäivän jumalanpalveluksessa Bukarestissa.

Romanian opintomatka
Hiippakunnan kirkkoherrat olivat metropoliitta Ambrosiuksen johdolla toukokuussa työja opintomatkalla Romaniassa.
Pitkään Romaniassa asunut isä
Matti Sidoroff oli meitä lentokentällä vastassa Bukarestissa.
Hänen johdollaan majoituimme
patriarkaatin vierastalolle. Suomen suurlähettiläs Ulla Väistö
otti meidät vastaan residenssissään. Saimme kuulla loistavat
tilannekatsaukset Suomen ja
Romanian suhteista.
Tapasimme matkan aikana
roomalaiskatolisen arkkipiispa
Ioan Robun, kreikkalaiskatolisen (Uniaatti) kirkon piispa
Michael Fratilan ja evankelisluterilaisen kirkon apulaispiispa Daniel Zicheli. He kertoivat ekumeenisista yhteyksistä ja suhteesta Romanian ortodoksiseen kirkkoon. Oli mie-

lenkiintoista huomata jälleen
kerran se, kuinka Suomi on
ekumenian mallimaa.
Yksi matkan kohokohdista
oli Romanian patriarkka Danielin lämminhenkinen vastaanotto patriarkaatissa. Saimme nähdä myös kirkon televisioaseman Trinitas toimintaa.
Patriarkaatti useine vanhoine
kirkkoineen teki suuren vaikutuksen. Bukarestin keskusta-alueella olevat useat luostarien kirkot tulivat myös tutuiksi. Matkan aikana vierailimme
myös Sinaian ja Sambatan
luostarissa Transylvaniassa.
Lämmin kiitos matkan järjestelyistä vastanneille. Matkasta jäi hyvä mieli, ja paljon
nähtyjä ja koettuja asioita sulateltavaksi vielä pitkäksi aikaa.
■■Isä Alexander Hautamäki

Kirkkovuoden
vaihteessa

esä on vaihtumassa syksyksi, ja seurakunnissa syksyn toiminnot käynnistyvät uudella innolla. Kirkossamme alkaa syyskuun 1. päivä uusi kirkkovuosi. Uuden liturgisen vuoden alkaessa meille annetaan mahdollisuus uudistaa omaa elämäämme. Hengelliselle kasvullemme kirkkomme antaa monia keinoja. Kirkkovuoden paastot ja juhlat, pyhien muistopäivät ja pyhien
elämänkerrat opettavat meitä Kristuksen seuraamisesta.
Säännöllinen jumalanpalveluselämään osallistuminen vahvistaa uskoamme ja tekee sen eläväksi.
Seurakunnassa syyskuun alussa jumalanpalveluselämässä palaamme arkeen ja jumalanpalvelusten määrä lisääntyy. Toisen papin toimi on avoimena, ja toivottavasti saamme täytetyksi sen mahdollisimman pian. Jumalanpalvelusten toimittaminen seurakunnan eri osissa on kuitenkin järjestetty siten, että kaikissa vakiintuneissa jumalanpalveluspaikoissa toimitetaan palvelukset säännöllisesti. Uusina
toimintoina aloitamme lokakuussa Lahdessa kirjallisuuspiirin ja parisuhdekurssin. Kirjallisuuspiirissä tutustutaan
ortodoksiseen kirjallisuuteen keskustelun kautta ja joka
kuukausi esitellään kuukauden kirja. Parisuhteen parantamiselle annetaan eväitä luentojen ja keskustelun kautta parisuhdekurssilla. Toivottavasti uusiin toimintoihin löytyy
innokkaita osallistujia ja uudet toimintamuodot saadaan
toteutumaan.
Uskonnonopetus on myös käynnistynyt kouluvuoden
alettua elokuun puolessa välissä. Jos opetuksen järjestelyissä on ilmennyt ongelmia, toivomme oppilaiden vanhempien
ottavan yhteyttä seurakuntaan asioiden järjestämiseksi.
■■Isä Aki Leskinen

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 020 610 0450,
avoinna ma–to klo 10–13, fax 0206 100 463, lahti@ort.fi

Alexander Hautamäki

Kirkkoherra: pastori Aki Leskinen, puh. 0206 100 451
Toinen pappi: toimi avoinna
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

Kaupunkikierroksella isä Bogdanin kanssa.
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Maahanmuuttajatyö: pastori Pavel Pugovkin, puh. 0206 100 295
Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453
Toinen kanttori: Olga Soldatova, puh. 0206 100 454
Seurakuntalehtori: Satu Timonen, puh. 040 745 3517
Lahden seurakuntakeskuksen vahtimestari Kimmo Mäenrinne,
puh. 0206 100 456
ANALOGI 3/2013

Lahden seurakunta

Jumalanpalvelukset
LAHTI, PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO
ELOKUU
La 31.8.

klo 18

vigilia

SYYSKUU
Su 1.9.
Ke 4.9.
Pe13.9.
La 14.9.
Su 15.9.
Ke 18.9.
La 21.9.
Su 22.9.
La 28.9.
Su 29.9.
Ma 30.9.

klo 10
klo 17.30
klo 18
klo 9
klo 10
klo 17.30
klo 18
klo 10
klo 18
klo 10
klo 18

liturgia
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia, ristin löytäminen ja ylentäminen
liturgia
ehtoopalvelus
vigilia, slaavi/suomi
liturgia, slaavi/suomi, kirkkokahvit
vigilia
liturgia
vigilia

LOKAKUU
Ti 1.10.
Ke 2.10.
La 5.10.
Su 6.10.
La 12.10.
Su 13.10.
Ke 16.10.
La 19.10.
Su 20.10.
La 26.10.
Su 27.10.

klo 9
klo 17.30
klo 18
klo 10
klo 18
klo 10
klo 17.30
klo 18
klo 10
klo 18
klo 10

liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia
vigilia
liturgia
ehtoopalvelus
vigilia, slaavi/suomi
liturgia, slaavi/suomi, kirkkokahvit
vigilia
liturgia

MARRASKUU
La 2.11.
klo 18 vigilia
Su 3.11.
klo 10 liturgia
Ke 6.10.
klo 17.30 ehtoopalvelus
HYVINKÄÄ, KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
SYYSKUU
Su 1.9.
Ke 11.9.
La 21.9.
Su 22.9.

klo 10
klo 18
klo 17
klo 10

liturgia
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia

LOKAKUU
La 5.10.
Su 6.10.
Ke 9.10.
La 19.10.
Su 20.10.

klo 17
klo 10
klo 18
klo 17
klo 10

vigilia
liturgia
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia

MARRASKUU
Pe 1.11.
klo 18
La 2.11.
klo 9

vigilia, Karjalan valistajien juhla
vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka

ANALOGI 3/2013

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

liturgia
vigilia
liturgia
liturgia
vigilia
liturgia

RIIHIMÄKI, SEURAKUNNAN TOIMITILA, Valtakatu 3
Su 15.9.
klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ti 24.9.
klo 18 ehtoopalvelus
Su 13.10. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Ti 29.10.
klo 18 ehtoopalvelus
KAUSALA, NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN TSASOUNA, Keskikatu 4
La 7.9.
klo 18 vigilia
Su 8.9.
klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka,
		
Neitsyt Marian syntymä
To 26.9.
klo 18 ehtoopalvelus
La 12.10.
klo 9
liturgia
To 24.10. klo 18 ehtoopalvelus
ЛАХТИ, СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
АВГУСТ
Сб 31.8.

в 18

всенощное бдение

СЕНТЯБРЬ
Вск 1.9.
Ср 4.9.
Пт 13.9.
Сб 14.9.
Вск 15.9.
Ср 18.9.
Сб 21.9.
Вск 22.9.
Сб 28.9.
Вск 29.9.
Пн 30.9.

в 10
в 17.30
в 18
в9
в 10
в 17.30
в 18
в 10
в 18
в 10
в 18

литургия
вечерня
всенощное бдение
литургия, Воздвижение Креста Господня
литургия
вечерня
всенощное бдение, ц.-сл./фин
литургия, ц.-сл./фин, церковное чаепитие
всенощное бдение
литургия
всенощное бдение

ОКТЯБРЬ
Вт 1.10.
Ср 2.10.
Сб 5.10.
Вск 6.10.
Сб 12.10.
Вск 13.10.
Ср 16.10.
Сб 19.10.
Вск 20.10.
Сб 26.10.
Вск 27.10.

в9
в 17.30
в 18
в 10
в 18
в 10
в 17.30
в 18
в 10
в 18
в 10

литургия, Покров Пресвятой Богородицы
вечерня
всенощное бдение
литургия, церковное чаепитие
всенощное бдение
литургия, церковное чаепитие
вечерня
всенощное бдение, ц.-сл./фин.
литургия, ц.-сл./фин., церковное чаепитие
всенощное бдение
литургия

НОЯБРЬ
Сб 2.11.
Вск 3.11.
Ср 6.11.

в 18
всенощное бдение
в 10
литургия
в 17.30 вечерня

ХЮВИНКЯЯ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ, Tšasounakuja 1
СЕНТЯБРЬ
Вск 1.9.
в 10
Ср 11.9.
в 18

литургия
вечерня

s

HEINOLA, KRISTUKSEN TAIVAASEEN ASTUMISEN KIRKKO,
Hämeenkatu 6
Ma Jeesus-rukouspalvelus klo 20, ti akatistos klo 20, keskiviikkoisin
aamupalvelus klo 9, to ehtoopalvelus klo 20 ja la aamurukous/hetkipalvelus klo 9.

La 14.9.
La 28.9.
Su 29.9.
La 12.10.
La 26.10.
Su 27.10.
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Сб 21.9.
Вск 22.9.

в 17
в 10

всенощное бдение
литургия

ОКТЯБРЬ
Сб 5.10.
Вск 6.10.
Ср 9.10.
Сб 19.10.
Вск 20.10.

в 17
в 10
в 18
в 17
в 10

всенощное бдение
литургия
вечерня
всенощное бдение
литургия

НОЯБРЬ
Пт 1.11.
в 18
Сб 2.11.
в9
		
		

KUVAT: Sirkku Muhli

Lahden seurakunta

всенощное бдение
водосвятный молебен и литургия,
престольный праздник, Память всех
Карельских святых

ХЕИНОЛА, ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, Hämeenkatu 6
По в 20 служба Иисусовой молитвы, Вт в 20 акафист, Cр в 9 утренняя,
Чт в 20 вечерня, Cб в 9 утреня/изобразительные.
в 10
в 18
в 10
в 10
в 18
в 10

литургия
всенощное бдение
литургия
литургия
всенощное бдение
литургия

Ikonimaalari Tarja Lanu ja taiteilija Asta
Pulkkinen kokosivat ikoninäyttelyn kesäksi
Hollolan kirkolle. Esillä oli toista sataa ikonia eri
maalareilta ympäri Suomea. Lisäksi näyttelyssä
oli esillä taidokkaasti tehtyjä käspaikkoja.
Satu Timonen

Сб 14.9.
Сб 28.9.
Вск 29.9.
Сб 12.10.
Сб 26.10.
Вск 27.10.

Isä Matti Lipitsäinen toimitti rukouspalveluksen
ikoninäyttelyn avajaisissa Hollolassa.

РИИХИМЯКИ, Valtakatu 3
Всk 15.9.
в 10
литургия, церковное чаепитие
Вт 24.9.
в 18
вечерня
Всk 13.10. в 10
литургия, церковное чаепитие
Вт 29.10.
в 18
вечерня

Kanttori Petri Huttu
opetti kriparilaisille
kirkkolaulua ja
rukouksien lukemista
resitatiivilla.
Satu Timonen

КАУСАЛА, ЧАСОВНЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
Keskikatu 4
Сб 7.9.
в 18
всенощное бдение
Вск 8.9.
в 9.30 водоосвящение и литургия, престольный
		
праздник, Рождество Пресвятой Богородицы
Чт 26.9.
в 18
вечерня
Сб 12.10. в 9
литургия
Чт 24.10. в 18
вечерня

Pyhäköt:

Mikko Kuri

●●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

Kriparin leiriohjaajat
valmistivat kukkaseppeleet avioliiton sakramentin opettamista
varten.

seurakunnan perheuutisia 25.4.–31.7.2013
Kastettuja
2
Seurakuntaan muuttaneita 22
Seurakunnasta muuttaneita 28
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Kirkkoon liittyneitä
Kirkosta eronneita
Kuolonuneen nukkuneita

13
11
8

Lastenleirillä leiriläiset
pääsivät tutustumaan
kalastuksen salaisuuksiin onkimalla.
ANALOGI 3/2013

Toimintaa
PARITON PERJANTAI

Yläasteikäisille ja sitä vanhemmille tarkoitetut nuortenillat jatkuvat. Pariton perjantai kokoontuu
jälleen jokaisen kuukauden
parittomina perjantai-iltoina
klo 18–22 Lahden seurakuntasalissa, osoitteessa Harjukatu 5.
Ensimmäinen kokoontuminen
pe 13.9. klo 18–22. Siitä jatketaan
eteenpäin joka toinen perjantai.
Syksyn viimeinen kokoontuminen
on 20.12. Lisätieroja Satu Timonen
puh 040 745 3517, satumaarit.
timonen@gmail.com.

LASTENKERHO LAHDESSA

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

NUORET –
MENTÄISKÖ PORUKALLA

Nuoret – mentäiskö porukalla Kulmakivi-festareille Outokumpuun
20. –22.9.? ONL ja Taipaleen seurakunta järjestävät nuorisofestarit,
joissa on tarjolla monenmakuista
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.Tarvittaessa ryhdytään
puuhaamaan yhteiskuljetusta.

JATKOKRIPARI

Jatkokripari kesän 2013 kristinoppikoululaisille pidetään 27.–29.9.
Saloisten leirikeskuksessa. Jatkiksen hinta on 50 €. Ilmoittautumiset
13.9. mennessä Satulle, satumaarit.timonen@gmail.com tai puh.
040 745 3517 tai fb:ssä viestillä.

AIKAA PARISUHTEELLE

ANALOGI 3/2013

LAHDEN KIRKKOKUORO

Lahden kirkkokuoron harjoitukset
aloitetaan ke 4.9. klo 18 Lahden
seurakuntasalissa. Uudet laulajat,
ottakaa yhteyttä kanttori Petri
Huttuun, puh. 0206 100 453, petri.
huttu@ort.fi

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI

Lahden ortodoksiapiiri kokoontuu
Lahdessa kerhohuoneella 18.9.
ehtoopalveluksen jälkeen klo 18.
Kokoontuminen on säännöllisesti
kuukauden 3. keskiviikkona klo 18
kerhohuoneella. Uudet ja vanhat
kerholaiset ovat tervetulleita
mukaan! Lisätietoja lahti@ort.fi tai
Aki Leskinen, puh. 0206 100 451.

LAHDEN IKONIMAALAUSPIIRI

Lahden ikonimaalauspiirin syyslukukauden kokoontumisajat ovat
5.9., 19.9., 3.10., 17.10. ja 31.10.
Lähiopetusjakso järjestetään Valamon kansanopistossa 24.–27.10.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tulevat opistosta syyslukukauden kurssimaksun yhteydessä.
Päiväryhmä kokoontuu klo 14–17
ja iltaryhmä klo 17–20 Lisätietoja
opettajalta: Antti Narmala, antti_narmala@hotmail.com tai puh.
046 846 7976.

KIRJALLISUUSPIIRI LAHDESSA

Kirjallisuuspiirin tarkoitus on
tutustua ortodoksiseen kirjallisuuteen ja kokoontua jokaisen
kuukauden kolmantena tiistaina
keskustelemaan kuukauden
kirjasta. Tiistaina 17.9. klo 17
kokoonnumme suunnittelemaan
ohjelmaa seurakuntasalissa, Harjukatu 5. Tervetuloa!

HYVINKÄÄN KIRKKOKUORO

Hyvinkään kirkkokuoro aloittaa
kesätauon jälkeen harjoitukset
maanantaina 2.9. klo 18 Hyvinkään kirkon srk-salilla (Tsasounakuja 1). Lisätiedot kanttori Olga
Soldatova, puh. 0206 100 454,
olga.soldatova@ort.fi.

HYVINKÄÄN ORTODOKSIAPIIRI

Hyvinkään ortodoksiapiiri aloittaa
keskiviikkoisin ehtoopalveluksen
jälkeen n. klo 18.30. Ensimmäinen
kokoontuminen ke 11.9. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja isä Aki
Leskiseltä, puh 0206 100 451.

HYVINKÄÄN TIISTAISEURA

Hyvinkään Tiistaiseura kokoontuu
kuukauden toisena tiistaina syyskuusta alkaen. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on ti 10.9. ja
lokakuun kokoontuminen ti 8.10.

HYVINKÄÄN
IKONIMAALAUSKERHO

Hyvinkään ikonimaalauskerho
kokoontuu Hyvinkään ortodoksisella kirkolla syksyllä lauantaisin
klo 10–14. Seuraavat kokoontumiset ovat 21.9. ja 28.9. Lokakuun
kokoontumiset ovat 5.10., 19.10.
ja 26. (11–13 opiskelemme
Uudessa Valamossa, etäryhmänä
olemme varanneet ajan sieltä).
Tiedustelut Liisa Holst, puh. 040
566 8481, liisa.holst@kolumbus.fi,
www.liisaholst.fi.

RIIHIMÄEN TOIMITILA MINEA

Syyskuussa Mineassa on esillä
kansainvälinen lasten taiteen
näyttely ”Perhekuvia”. Lokakuun
näyttely on valokuvaaja Petter
Martiskaisen kokoelma ”Ikonostasis”. Konservaattori Auli
Martiskainen alustaa keskustelun
kirkkojen sisätilojen ja niiden
kokemisen merkityksistä. Katso
ajankohdat Aamupostin srk-palstalta (tiistaisin) tai seurakunnan
nettisivuilta tai osoitteesta http:/
minea.palvelee.net. 13.10. klo 14
ja 22.10. klo 19 yleisötapahtuma
”Ikonit – elävä traditio”. Yhteyshenkilö Meri-Helga Mantere, puh.
040 552 9378.

ORIMATTILAN TIISTAISEURA

Orimattilan Tiistaiseura kokoontuu tänä syksynä ensimmäisen
kerran kaupungin Järjestötuvassa,
Tantatie 1, Orimattila, keskiviikkona 18.9. klo 14. Seuraava kokoon-

tuminen on keskiviikkona 16.10.
Yhteyshenkilö on Maire Kuismin,
puh. 050 567 9443.

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI

Kausalan ortodoksiapiiri kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
klo 18. Kerhoillan alussa toimitetaan ehtoopalvelus, ja syksyn
kokoontumiset ovat to 26.9. ja
24.10. Ortodoksiapiiri kokoontuu
tsasounalla (Keskikatu 4, Kausala).
Yhteyshenkilö Aki Leskinen, puh.
0206 100 451, aki.leskinen@ort.fi.

VALAMON YSTÄVÄT

Valamon ystävät ry Lahden alaosasto. Syyskuun kirkkokahvituksen yhteydessä su 15.9. munkki
Joona kertoo munkin luostarikilvoituksesta. Matkalle Valamon
ystävät ry:n 40-vuotisjuhlaan
Uuteen Valamoon 19.–20.10. on
vielä muutamia paikkoja jäljellä.
Majoitus on varattu alustavasti
22:lle mukaan lähtevälle. Pikaiset
ilmoittautumiset Pirjo Jussilalle,
puh. 050 3360 990, pirjo.jussila@
phnet.fi tai Ari Misukka.

JULIANA-YHTEISÖ HEINOLASSA

Parittomien viikkojen ti klo 18.15
alkaen FT, dosentti Merja Merras
pitää raamattu- ja keskustelupiiriä. Ryhmä on kaikille avoin. Ilta
päättyy klo 20 kirkossa alkavaan
akatistokseen.
To 15.8. järjestämme pienimuotoisen ”Taiteiden yön”. Ohjelmassa
lauluesityksiä, tarjolla teetä ja
herkkuja sekä pieni ikoninäyttely
jne. Kirkossa akatistosta klo 20.
Tiedustelut: toiminnanjohtaja
Maarit Kukkavaara, puh. 044 715
3879, naisyhteiso@gmail.com.
Juliana-yhteisö: Hämeenkatu 6,
18100 Heinola. Tervetuloa tutustumaan yhteisöön

Isä Olavi Merras
täytti 70 vuotta
Isä Olavi Merras toimitti
70-vuotismerkkipäivänsä juhlaliturgian Herran kirkastuksen juhlana 6. elokuuta. Kirkkokahvit nautittiin pappilan
pihalla Isomäenkadulla. Onnittelijoiden joukossa olivat
metropoliitta Ambrosius (keskellä) ja Helsingin seurakunnan papistoa (oik. isä Teo Merras).
Isä Olavi kiittää Lahden ortodoksista seurakuntaa ja seurakuntalaisia muistamisestaan.

s

Tule kumppanisi kanssa tai yksin
kuuntelemaan ja keskustelemaan
asiaa parisuhteesta. Seurakuntamme järjestää 5 luento-/
keskusteluiltaa, joiden teemana
on parisuhde. Käsittelemme
mm. oman historian vaikutusta
parisuhteeseen, kommunikointia,
avioliittoa sakramenttina, hellyyttä ja koskettamista sekä seksuaalisuutta. Luennoitsijoina toimivat
uusperhe- ja seksuaalineuvoja
Satu Timonen puolisonsa Arto
Latvaniemen kanssa. Parisuhdeil-

lat ovat 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.
ja 14.11. Kellonaika on aina sama:
18–20. Lastenhoito on järjestetty
tilaisuuden aikana kerhohuoneella. Ilmoittautumiset srk:n virastoon, puh. 020 610 0450. Ilmoita
samalla lastenhoidon tarpeesta.
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Благослови венец лета
благости Твоея Господи...
(из тропаря новолетия).
Как пишет великий светильник христианской веры, святитель Димитрий, митрополит
Ростовский «Царь веков, Господь Бог наш, «положил времена или лета в своей власти»
(Деян. 1:7) , Сам установил в
эти времена различные праздники для Своего прославления
и для отдохновения людей от
мирских дел их. Еще в Ветхом
Завете Он повелел каждый
год особенно праздновать наступление седьмого месяца,
чтобы люди, освободившись
от житейской суеты, служили
в этот день Единому Богу. Ибо
так написано в книгах Моисеевых: «Сказал Господь Моисею,
говоря: скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в
первый день месяца, да будет
у вас покой: никакого дела не
сотворите в день этот во всех
жилищах ваших, и приносите
жертву Господу» (Лев. 23:2431) . Как некогда Сам Творец,
в шесть дней создавший мир
Словом Своим, благословил
и освятил седьмой день, почив от дел творения (Быт. 2:23; Исх. 20:11; Евр. 4:4); и как
впоследствии дал и человеку
заповедь: «Шесть дней работай, в день седьмой - суббота
Господу Богу твоему не делай
никакого дела ты» (Исх. 20:910) , так Он же благословил и
освятил седьмой месяц и повелел людям в это время отдыхать отдел мирских. Об этом
Господь вторично заповедал
Моисею, «говоря, месяца седьмого, когда вы собираете произведения земли, празднуйте
праздник Господень» (Лев.
23:39) .
По какой же причине установлено это празднование?
В этом именно месяце, когда
начали сбывать воды потопа,
Ноев ковчег остановился на
горах Араратских .
В этом месяце святой пророк Моисей сошел о горы, с
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лицом, осиянным славою Божественной, и принес новые
скрижали, на которых был начертан закон, данный Самим
Господом (Исх. 34:29).
В этом месяце начато было
сооружение Скинии Господней среди стана израильтян
(Исх. 35).
В этом же месяце первосвященник, единственный раз в
течение всего года, входил в
Святое Святых «Не без крови,
которую приносит за себя и за
грехи неведения народа.»
В этом месяце народ Божий,
смиряя постом души свои и
принося Господу жертву всесожжения, принимал очищение от грехов своих, содеянных за год .
В этом месяце совершилось
торжественное освящение великолепного храма Господня,
созданного царем Соломоном,
и внесен был в этот храм Ковчег Завета (3 Цар. 8).
В этом месяце все колена
народа израильского отовсюду стекались в Иерусалим на
праздник, исполняя заповедь
Господню: «Это для вас суббота
покоя, и смиряйте души ваши.»
(Лев. 23:32)
Праздник новолетия был
установлен святыми отцами на I Вселенском Соборе,
в Никее в 325-м году. И с того
времени, хоть празднование
гражданского нового года, по
юлианскому и григорианскому
календарю переместилось в
другое время, Мать –Церковь
свято сохраняет память этого
древнего празднества и ежегодно освящает его молитвою.
И мне хотелось бы, следуя примеру христиан первых веков,
поздравить всех Вас с наступающим церковным новолетием и пожелать доброго здоровья, мира и радости от Бога на
все времена.
■■С любовью о Господе,
священник Павел Пуговкин

Henna Paasonen
pesemässä Sulkavankosken mökin
saunaa.

Beginaatin kuulumisia
Kesä on ollut Heinolan Juliana-yhteisössä lepäämisen, vetäytymisen ja lomailemisen aikaa. Kesäkuussa tosin pidimme
useamman kerran mökkitalkoot, joissa kunnostimme ja
siivosimme yhteisön käytössä
olevaa Sulkavankosken mökkiä. Mökki on aikoinaan tullut
yhteisön käyttöön sen hyväntekijältä kauppias Julia Mansnerukselta. Kärräsimme kaatopaikalle roskaa ja jätettä, siivosimme hämähäkinseitit ja
muumioituneet hyönteiset ja
pesimme saunan, jonka kiuas

Juliana-yhteisön ateriat ja viikottaiset
rukoukset käynnistyvät jälleen.

kunnostettiin muurarin toimesta.
Pääsimme saunomaan aitoon
puusaunaan. Uimaan emme
päässeet, sillä ranta ja laiturin
ympäristö ovat kaisloittuneet
umpeen, rannan perkaaminen
jäänee ensi kesään. Laiturilla
lepäili usein kaksi rantakäärmettä, joihin suhtaudumme
kunnioittavasti.
Heinäkuussa Maarit oli talkootöissä Lintulassa ja teki pyDivejevoon.
hiinvaelluksen
Matkalla hän sai tutustua mm.
Serafim Sarovilaisen reliikkeihin. Ilari ja Henna hoitivat yhteisön kirkon rukoukset ja kirkkokahvit. Ilari kävi töissä koko
heinäkuun, Henna nautti uintiretkistä Heinolan vanhaan kylpylään. Elokuussa yhteisön toiminta on käynnistynyt normaaliin tapaan, pidämme yhteiset
ateriat ja viikottaiset rukoukset.
Juhlimme 15.8. taiteiden yötä,
jossa esiintyi mm. tulitaiteilija,
ihailimme ikoninäyttelyä ja
nautimme musiikkiesityksistä.
10.9. alkaen yhteisössä kokoontuu raamattu- ja keskustelupiiri
joka pariton tiistai klo 18.15. Ilta
päättyy klo 20 alkavaan akatistokseen kirkossa.
■■Henna Paasonen
ANALOGI 3/2013

Kirkkoherralta

Lappeenrannan seurakunta

Toimintakauden
alkajaisiksi

A

nalogi-lehtemme tässä numerossa on esitelty seurakunnan
toimintaa, joka monipuolisesti käynnistyy syyskuun alusta.
Mukaan olemme saaneet myös uusia toimintamuotoja. Lokakuun aikana esittelemme molemmissa seurakuntakeskuksissamme avointen ovien päivän avulla seurakunnan tapahtumia, toimintapiirejä ja aktiviteettejä niin omille seurakuntalaisillemme kuin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.
Keväällä valitsimme yhteiseksi syyskauden toiminta-ajatukseksi
teeman ”Matkalla”, jota nyt hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kristittynä oleminen merkitsee
jatkuvaa matkalla oloa ja erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaamista.
Matkalla avautuu koko elämän kirjo ja sen rikkaus; matkaaminen elämän merellä on mahdollisuus toteuttaa kristityn vakaumusta ja kutsumusta. Seurakunnan toimintayksiköt ovat ottaneet
huomioon yhteisen idean, ja nyt voimme nauttia sen monipuolisesta sisällöstä. Kannattaa osallistua ja tulla mukaan seurakunnan
elämään!
Kesän aika ei ole ollut hiljaiseloa, vaan siihen ovat sisältyneet
niin praasniekat, leirit, retket kuin pyhiinvaellusmatkatkin. Kirkkorakennuksia on kunnostettu ja voimia koottu tulevaa syksyä varten. Nykyisin seurakunta ei hiljene kesäksi, vaan yhä enemmän
työntekijöillä on työtä myös lomakuukausien aikana; tämä osaltaan kertoo seurakunnan positiivisesta kehityksestä ja kasvustakin.
Ilahduttavaa on ollut myös se, että saimme kesätyöntekijöiksi
uusia nuoria reippaita seurakuntalaisiamme, ja näin uusi sukupolvi on jälleen kasvamassa seurakunnan yhteyteen.
Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta kesän tapahtumien joukossa oli yllättäen tavata seurakunnan alkuhistoriassa vaikuttaneen
suvun jäseniä. Slastnikovien suku saapui Lappeenrantaan kaukaa
Jaroslavlin alueelta 1700-luvun puolivälissä ollen silloin kreivi Šeremetjevin maaorjia ja käyden täällä kauppaa. Suvusta muistona
ovat Pokrovan kirkon alttarissa olevat papiston käytössä olevat istuimet, ja nyt yllättäen selvisikin, ettei suku olekaan hävinnyt,
vaan sen jälkeläisiä elää maassamme edelleen.
Yksi perhe ja suku teki pitkän matkan Keski-Venäjältä Suomeen
ja vaikutti paljon seurakunnan elämässä. Hyvä on muistaa, että me
nykyiset seurakuntalaiset olemme osa tuota sukupolvien ketjua ja
matkalla olevia.
Olemalla aktiivisia seurakunnan jäseniä mekin jätämme oman
jälkemme tähän ketjuun; olkaamme tästä mahdollisuudesta onnellisia ja kiitollisia.
■■Isä Timo Tynkkynen

SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 25.4.–19.7.2013
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10

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET 13
KIRKOON LIITTYNEET
23
KIRKOSTA ERONNEET
3

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
SYYSKUU
La 7.9.
klo 18
Su 8.9.
klo 10
		
La 14.9.
klo 18
Su 15.9.
klo 10
Ke 18.9.
klo 18
La 21.9.
klo 18
Su 22.9.
klo 10
La 28.9.
klo 18
Su 29.9.
klo 10
Ma 30.9.
klo 18

juhlavigilia
liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen
Marian syntymä
ehtoopalvelus ja kiitosakatistos
liturgia
ehtoopalvelus
vigilia
liturgia
vigilia
slaavinkielinen liturgia
juhlavigilia

LOKAKUU
Ti 1.10.
klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto,
		
Jumalansynnyttäjän suojelus, Pokrova,
		
kirkon praasniekka
La 5.10.
klo 18 vigilia
Su 6.10.
klo 10 liturgia
La 12.10.
klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
		
Jumalansynnyttäjän konevitsalaiselle ikonille
Su 13.10. klo 10 liturgia
La 19.10.
klo 18 vigilia
Su 20.10. klo 10 liturgia
La 26.10.
klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 slaavinkielinen liturgia
БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЭНРАНТА
СЕНТЯБРЬ
Сб 7.9.
в 18
праздничная всенощная
Вск 8.9.
в 10
литургия, Рождество Пресвятой
		Богородицы
Сб 14.9.
в 18
вечерня и акафист Слава Богу за все
Вск 15.9.
в 10
литургия
Ср 18.9.
в 18
вечерня
Сб 21.9.
в 18
всенощная
Вск 22.9.
в 10
литургия
Сб 28.9.
в 18
всенощная
Вск 29.9.
в 10
литургия на церковно-славянском языке
Пн 30.9.
в 18
праздничная всенощная
ОКТЯБРЬ
Вт 1.10.
в 10
		
		
Сб 5.10.
в 18
Вск 6.10.
в 10
Сб 12.10. в 18
		
Вск 13.10. в 10
Сб 19.10. в 18
Вск 20.10. в 10
Сб 26.10. в 18

литургия, водосвятный молебен и
крестный ход, Покров Пресвятой
Богородицы, престольный праздник
всенощная
литургия
вечерня и акафист Коневской иконе
Пресвятой Богородицы
литургия
всенощная
литургия
всенощная

s

KASTETUT
IKUINEN MUISTO
SEURAKUNTAAN MUUTTANEET

Jumalanpalvelukset
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Lappeenrannan seurakunta
Вск 27.10.

в 10

литургия на церковно-славянском языке

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
ELOKUU
La 31.8.

klo 18

vigilia

SYYSKUU
Su 1.9.
klo 10 liturgia ja rukoushetki, kirkkovuoden alku
La 7.9.
klo 18 juhlavigilia
Su 8.9.
klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
		syntymä
Pe 13.9.
klo 18 juhlavigilia ja ristin esiinkanto
La 14.9.
klo 10 liturgia, kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin
		ylentäminen
La 21.9.
klo 18 vigilia
Su 22.9.
klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 28.9.
klo 18 vigilia
Su 29.9.
klo 10 liturgia
LOKAKUU
La 5.10.
klo 18
Su 6.10.
klo 10
Su 13.10. klo 18
		

vigilia
slaavinkielinen liturgia
ehtoopalvelus ja akatistos Jumalansynnyttäjän
konevitsalaiselle ikonille

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

Новое! Прием настоятеля в Иматра
Начиная с 9-го сентября до конца года у отца Тимофея будет
прием также в Иматра. Приемные часы по понедельникам в 15–17
часов в рабочем кабинете приходского дома в Сиенимяки (кроме
церковных праздников и отпусков).
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La 19.10.
Su 20.10.
La 26.10.
Su 27.10.

klo 18 parastasis, vainajien yleinen muisto
klo 10 liturgia ja panihida, vainajien yleinen muisto,
Demetrioksen lauantai
klo 18 vigilia
klo 10 liturgia
klo 18 vigilia
klo 10 liturgia

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА
АВГУСТ
Сб 31.8.

в 18

всенощная

СЕНТЯБРЬ
Вск 1.9.
в 10
литургия и молебен, начало церковного года
Сб 7.9.
в 18
праздничная всенощная
Вск 8.9.
в 10
литургия, Рождество Пресвятой Богородицы
Пт 13.9.
в 18
праздничная всенощная, вынос Креста
Сб 14.9.
в 10
литургия, Воздвижение Честного Креста
		Господня
Сб 21.9.
в 18
всенощная
Вск 22.9.
в 10
литургия на церковно-славянском языке
Сб 28.9.
в 18
всенощная
Вск 29.9.
в 10
литургия
ОКТЯБРЬ
Сб 5.10.
в 18
Вск 6.10.
в 10
Вск 13.10. в 18
		
Пт 18.10. в 18
Сб 19.10. в 10
		
Сб 19.10. в 18
Вск 20.10. в 10
Сб 26.10. в 18
Вск 27.10. в 10

всенощная
литургия на церковно-славянском языке
вечерня и акафист Коневской иконе
Пресвятой Богородицы
парастас, общее поминовение усопших
литургия и панихида, родительская
Дмитриевская суббота
всенощная
литургия
всенощная
литургия

JOUTSENON PULPIN KAPPELI
Su 15.9.

klo 10

liturgia

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
To 29.8.
Su 13.10.

klo 10
klo 10

liturgia, Johannes Kastajan mestaus
liturgia
Kari M. Räntilä

Kirkkoherralla päivystysaika myös Imatralla syyskuusta alkaen
Syyskuun 9. päivästä alkaen isä Timolla on syyskauden ajan
koeluontoisesti myös Imatralla säännöllinen päivystysaika. Isä Timo on
tavattavissa seurakuntatalon työhuoneessa maanantaisin kello 15–17:n
välisenä aikana lukuun ottamatta kirkollisia juhlapäiviä ja loma-aikoja.

Pe 18.10.
La 19.10.

Imatran Pyhän
Nikolaoksen kirkko.
ANALOGI 3/2013

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.
Syksyn aikana tutustumme ihmiselämän eri vaiheisiin rinnastaen
niitä Jumalanäidin Konevitsalaisen ikonin rukoushuokausten
rohkaisevaan sanomaan.
●●3.9. Akatistos Jumalanäidille
Konevitsalaisen ikonin kunniaksi
kirkossa ja aloituskahvit seurakuntasalilla
●●17.9. ”Iloitse Pyhän Vuoren
aarre” – Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonin matkat
●●1.10. Pokrovan praasniekka klo
10. Jumalanpalvelus ja ateria.
●●15.10. ”Iloitse sinä, joka kutsut
pyhälle matkalle” – kirkkovuosi ja
ajan pyhittäminen
●●29.10. ”Iloitse hyvän vaelluksen
esikuva” – pyhiinvaellus

POKROVAN PÄIVÄPIIRI

Pokrovan päiväpiiri jää syksyn
ajaksi tauolle.

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

ANALOGI 3/2013

VALAMON YSTÄVÄT

Kokoontumiset syyskaudella
2013:
●●La 21.9. klo 15 Lähialueen luostarit pyhiinvaellusten kohteina
●●La 26.10. klo 15 Valamolainen
teeiltapäivä. Vieraita Lintulan
luostarista.

KIRKKOKUORO

Harjoitukset keskiviikko-iltaisin
klo 18 Lappeenrannassa. Seuraa
kirkollisia ilmoituksia. Tiedustelut:
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206
100 475. Kirkkomusiikista kiinnostuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä
kanttoriin ja tulkaa mukaan!
Lappeenranta
●●Ke 11.9. klo 18 työkauden
alottajaiset
●●La 14.9. klo 12–17 ”Kuoro koulutiellä” ja vigilia klo 18 Imatralla
●●Su 15.9. klo 10 liturgia, jonka
jälkeen ”Kuoro koulutiellä” jatkuu
Imatralla
●●Ke 25.9., 9.10., 16.10., 23.10., ja
30.10. klo 18 harjoitukset

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ В ЛАППЕЕНРАНТА

Богослужения на церковно-славянском языке и
духовные беседы
В каждое четвертое воскресенье месяца в Покровском храме
совершается божественная литургия на церковно-славянском
языке с участием русскоязычного хора. После службы духовная беседа в приходском зале.
Первая служба после летнего
перерыва состоится в воскресенье 29.9. в 10 часов. 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

● 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.
Syksyn toimintakaudella aloitamme yhteisen ikoniprojektin
ja jatkamme ”Kysy papilta”-kokoontumisia. Luentoaiheena
syksyn aikana on pyhät Karjalan
valistajat. Seuraa tarkempia
tietoja kirkollisista ilmoituksista
Uutisvuoksi-lehdestä.
●●23.9. klo 16 Työilta, ikoniprojektin suunnittelu ja aloitus.
●●7.10. klo 17 Kysy papilta: kuolemasta.
●●28.10. klo 16 Työilta

TIISTAISEURA

Imatran Tiistaiseura kokoontuu
tiistaisin kello 13 seurakuntatalolla. Huom! Muutettu kokoontumisaika! Kokoonnumme
säännöllisesti seurakuntasalilla,
järjestämme retkiä ja osallistumme erilaisiin kirkollisiin tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan
tiistaiseuratyön kautta oman
kirkon rikkaaseen hengelliseen
elämään.
●●Ti 10.9. klo 13 tiistaiseuran
alkajaiset
●●Ti 24.9. klo 13 Pyhiinvaellusmatka Athokselle
●●Ti 8.10. klo 13 Pyhiinvaelluksen
hengellinen ymmärtäminen
●●Ti 22.10. klo 13 Apteekkarin
matkassa

ORTODOKSINEN
KIRJALLISUUSPIIRI

Keskustelupiiri ortodoksisuudesta
kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden
rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin klo
18 Imatran seurakuntatalolla.
Syyskauden teemaan ”Matkalla”

liittyen tutustumme seuraaviin
teoksiin:
●●4.9. Kallistos Ware: Ortodoksinen tie
●●18.9. Nunna Kristodouli:Rukouksen valaisema tie
●●9.10. Vaeltajan kertomukset
●●30.10. Nektarios Andonopoulos: Paluu

KIRKKOKUORO

Kirkkomusiikista kiinnostuneet,
ottakaa rohkeasti yhteyttä kanttoriin ja tulkaa mukaan! Tiedustelut,
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206
100 475. Harjoitukset maanantai-iltaisin klo 18.30 Imatralla, seuraa myös kirkollisia ilmoituksia.
Imatra
●●Ma 9.9 klo 18 työkauden
alottajaiset
●●La 14.9. klo 12–17 ”Kuoro koulutiellä” ja vigilia klo 18 Imatralla
●●Su 15.9 klo 10 liturgia, jonka
jälkeen ”Kuoro koulutiellä” jatkuu
Imatralla
●●Ma 23.9., 7.10., 14.10., 21.10. ja
28.10. klo 18 harjoitukset

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ В ИМАТРА

Богослужения на церковно-славянском языке и духовные беседы
В каждое первое воскресенье месяца в Свято-Никольском храме
совершается божественная литургия на церковно-славянском
языке с участием русскоязычного хора. После службы чаепитие
и беседа в приходском зале.
Первая служба после летнего
перерыва состоится в воскресенье 22.9. в 10 часов. 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.
Спевки в приходском доме по
вторникам в 18.15.
Встреча для всей семьи с писательницей Ириной Рогалевой в воскресенье 22.9.2013
В вск 22.9. после литургии состоится в Иматре с писательницей из СПБ Ириной Рогалевой,
она православная писательница
награждена серебряной медалью Св. бл. князя Александра
Невского за победу в международном конкурсе, в поминации
«Детская литература» в 2011
г. Ирина Рогалева пишет для
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Keskustelupiiri ortodoksisuudesta
kiinnostuneille

Kirjallisuuspiirissä tutustumme
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden
rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin klo
18 Lappeenrannan seurakuntatalolla. Syyskauden teemaan
”Matkalla” liittyen tutustumme
seuraaviin teoksiin:
●●11.9. Kallistos Ware: Ortodoksinen tie
●●2.10. Nunna Kristodouli: Rukouksen valaisema tie
●●23.10. Vaeltajan kertomukset

телефону: Татьяна Мякеля, тел.
0206 100 478. Севки в приходском доме по понедельникам
в 18.15. Приглашаем новых
певцев!

Lappeenrannan seurakunta
детей, для подростков и для
взрослых. У не издано более 17
книг. Добро пожаловать!

SIMPELEEN-PARIKKALAN
TIISTAISEURA

Kokoonnumme seuran jäsenten
kodeissa keskiviikkoisin klo 18.
Aiheet ja paikat ilmoitetaan
Parikkalan-Rautjärven Sanomissa kokoontumista edeltävänä
torstaina.
●●Syksyn kokoontumispäivät ovat
25.9. ja 16.10.
●●

■ 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.
Lastenkerhot aloittavat toimintansa viikolla 36 siten, että ma 2.9.
alkavat Lappeenrannan kerhot ja
ti 3.9. Imatran kerhot. Lastenkuorot aloittavat Lappeenrannassa
ma 16.9. ja Imatralla ti 17.9.
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:
●●17.00-17.45 lastenkuoro
●●17.45-18.15 papin oppitunti
●●18.15-19.00 kuvataidekerho

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ – ДЕТСКАЯ
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

ОСЕННИЙ СЕЗОН НАЧИНАЯ С
2.9.2013
Детские кружки начинаются в
Лаппеенранта в понедельник
2.9. и в Иматра во вторник
3.9.Детские хоры начинаются в
Лаппеенранта в понедельник
16.9. и в Иматра во вторник 17.9.
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
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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
●●

maa, musiikkia, taidenäyttely yms.
Kirkko avoinna tutustumista varten. Tarkempi ohjelma kirkollisissa
ilmoituksissa!

■ TAPAHTUMIA
SEURAKUNNASSA

Seurakunnan eri toimintaryhmät
esittelevät kukin omaa toimintaansa. Ohjelmallinen tapahtuma.
Tarkempi ohjelma kirkollisissa
ilmoituksissa!

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI Kenian
kaivoprojektin tukemiseksi

Sunnuntaina 22.9. kello 15 isä
Veikko Lisitsin pitää konsertin
Lappeenrannan seurakuntasalissa
Kenian kaivoprojektin hyväksi.
Ortodoksisia hengellisiä lauluja ja
kansanmusiikkia. Ohjelma: 10 €
aikuiset, 5 € eläkeläiset ja opiskelijat. Kahvi ja pulla sisältyvät
hintaan. Tervetuloa!

Встреча для всей семьи с писательницей Ириной Рогалевой в воскресенье 22.9.2013

В вск 22.9. после литургии состоится в Иматре с писательницей из СПБ Ириной Рогалевой,
она православная писательница
награждена серебряной медалью Св. бл. князя Александра
Невского за победу в международном конкурсе, в поминации
«Детская литература» в 2011
г. Ирина Рогалева пишет для
детей, для подростков и для
взрослых. У не издано более 17
книг. Добро пожаловать!

POKROVAN PÄIVÄN PRAASNIEKKA Lappeenrannassa

Lappeenrannan kirkon praasniekka alkaa juhlavigilialla ma 30.9.
kello 18 ja jatkuu ti 1.10. toimitettavalla liturgialla ja vedenpyhityksellä. Jumalanpalveluksen jälkeen
praasniekkajuhla seurakuntasalissa.

DIAKONIARETKI LAHTEEN
lauantaina 12.10.

Diakoniatoimikunta järjestää
syksyn virkistykseksi päiväretken
Lahteen, jossa tutustuminen eri
kohteisiin ja Lahden ortodoksiseen seurakuntaan. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä kirkkoherranvirastoon, puh. 0206 100 470
ma ja ke klo 10–13 tai sähköpostilla lappeenranta@ort.fi. Matkan
hinta on 20 € hengeltä.

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
Imatralla 13.10.

Seurakunnan eri toimintaryhmät
esittelevät toimintaansa: ohjel-

AVOINTEN OVIEN
TAPAHTUMA
Lappeenrannassa 20.10.

VAINAJIEN YLEINEN MUISTO
Demetrioksen lauantaina

Lokakuussa vietetään ortodoksista vainajien yleistä muistelupäivää. Perjantaina 18.10. klo 18
toimitetaan parastasis-palvelus
Imatran Nikolaoksen kirkossa
ja seuraavana päivänä, Demetrioksen lauantaina kello 10 on
liturgia ja panihida myös Nikolaoksen kirkossa. Liturgiaan voi
tuoda mukanaan siunattavaksi
muisteluruokia, jotka nautitaan
yhteisesti edesmenneiden muistoksi kirkkokahvien yhteydessä
seurakuntasalilla.

Tervetuloa mukaan
kirkkokuorojen toimintaan
Ortodoksinen kirkkokuoro on erikoiskuoro seurakuntansa jumalanpalveluksissa. Kuorolla on ”kuuluva” osa kaikissa kirkon jumalanpalveluksissa ja sakramenteissa kuin myös seurakunnan eri tilaisuuksissa. Lyhyesti ilmaisten kuoro rukoilee laulaen. Kuorolainen
tarvitsee erikoisosaamisen – laulutaidon. Laulutaito ja äänenkäyttö
tarvitsevat ylläpitoa eli harjoittelua.
Seurakunnan kirkkokuorolaiset ovat kuluneen vuoden aikana
saaneet täsmäopetusta, ja tämä on koettu innostavaksi. Tältä pohjalta on syntynyt hedelmällistä keskustelua: seurakunnan kanttorit
ja kuorolaiset ovat yhdessä pohtineet toimintatapoja.
Tavoitteena on osaavat ja motivoituneet laulajat. Kuoroja tarvitsemme molempiin kirkkoihimme niin erikseen laulamaan kuin
myös yhdessä toimimaan.
Kutsumme kaikkia jo nyt kuoroissa mukana olevia sekä niitä,
jotka käyvät vain palveluksissa laulamassa, ja myös uusia kuorolaulusta kiinnostuneita, syksyllä jatkuvalle yhteiselle kuoropolulle.
Tarvetta on kaikissa stemmoissa niin suomen- kuin slaavinkielisissä
kuoroissamme.
Yhdessä sovittuihin pelisääntöihin kuuluu, että kuorolaiset sitoutuvat mukana olemiseen. Tämän vuoksi jumalanpalveluksissa laulaminen edellyttää kaikilta laulajilta osallistumista myös harjoituksiin,
sillä jumalanpalvelus ei ole enää harjoittelutilanne. Näitä paria
yhteistä pelisääntöä noudattamalla on kaikilla laulajilla oikeudenmukainen ja tasapuolinen tunne olla mukana laulaen ylistämässä.
Yhteinen sointu syntyy vain harjoittelemalla kuoroharjoituksissa.
Tätä kaunista sointia tuomme jumalanpalveluksiimme, ja tähän
yhteissointiin olemme panostaneet kouluttautumalla.
Jumalanpalveluskirjat ovat uusiutuneet, nuotistot ja ohjelmistot
ovat vaihtuneet. Harjoituksissa jaetaan käytettävä laulumateriaali,
ja ohjelmistossa on paljon erikoisveisuja.
Laulajat hyväksyy kuoronjohtaja eli kanttori. Kuorolaisen panos
on laulaminen, sitoutuminen ja osallistuminen. Polun varrella hän
saa opetusta, elämyksiä ja hyviä kuorotovereita.
Suomenkieliset harjoitukset alkavat Imatralla syyskuun 9. päivänä klo 18 ja jatkuvat maanantaisin. Lappeenrannassa aloitamme
syyskuun 11. päivänä klo 18, ja harjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin.
Harjoitusajat tarkemmin tässä lehdessä seurakuntamme sivuilla.
Slaavinkielisten kuorojen harjoitukset alkavat Lappeenrannassa
maanantaina 16.9. kello 18.15 ja Imatralla tiistaina 17.9. kello 18.15.
Niin, olenko kirkkokuorolainen? Olen, kun käytän harjoituspolkua
jumalanpalveluslaulamisen tukena. Sitoudun!
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Koulutetut valmiina

Imatran kirkon ulkomaalaus uusittiin kesän aikana. Ensi vaiheessa jouduttiin poistamaan kaikki vanhat maalikerrokset.

Imatran kirkko ennen uusintamaalauksen aloittamista.

s

Nyt minulla on ilo kertoa, että
meillä on 14 koulutettua vapaaehtoistoiminnan lähimmäistä,
naisia ja miehiä, työssä käyviä
ja eläkeläisiä, Lappeenrannassa ja Imatralla, valmiina palvelemaan. Kaikki kurssille osallistuneet ovat ilmoittaneet haluavansa lähteä mukaan lähimmäispalvelun vapaaehtoistoimintaan. Niin kuin eräs kurssilainen kertoi palautteessaan,
”meitä on ollut paljon mukavia
ihmisiä täällä kurssilla.” Kurssin vetäjänä voin sanoa, että
olen samaa mieltä.
Pyynnön vapaaehtoistoiminnan lähimmäisestä voi tehdä
ikääntyvä henkilö itse tai
ikääntyvän henkilön omainen,
ystävä, naapuri ikääntyvän
henkilön suostumuksella, tai
vaikkapa terveys- tai sosiaalitoimen edustaja.
Isä Timo ottaa mielellään
pyyntöjä vastaan ja antaa tarvittaessa lisätietoja, puh. 0206
100 473 tai kirkkoherranvirasto ma ja ke klo 10-13, puh 0206
100 470 tai sähköpostilla lappeenranta@ort.fi.
■■Lähimmäispalveluterveisin
Pirjo Kemppainen
Diakoniatoimikunnan pj.

Helluntain aattona vietettiin Lappeenrannan hautausmaalla vainajien yhteistä
muistohetkeä kahvitarjoiluineen.

Kauko Pussinen
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tule aiheuttaa avun saajassa
tunnetta kiitollisuudenvelasta.
Diakoniatoimikunnan
tavoitteena on, että voimme tarjota seurakuntalaisillemme vapaaehtoistoiminnan avulla lähimmäispalvelua, ensisijaisesti
ikääntyville, joilla ei ole omaisia tai omaiset ovat kaukana ja
heidän on vaikea pitää yhteyttä. Emme tietenkään voi unohtaa seurakuntaamme kuulumattomia, jotta toteutuisi diakonian periaate avun ohjaamisesta sinne, missä tarve on suurin. Tämä tuo omia haasteita
vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.
läVapaaehtoistoiminnan
himmäinen voi olla keskustelukaverina, ystävänä yksinäisyyttä lievittämässä, ulkoiluseurana, saattaja-apuna vaikkapa kertaluontoisesti.

Timo Tynkkynen

Lappeenrannan seurakunnan
diakoniatyön toimikunta järjesti keväällä 2013 vapaaehtoistoiminnan kurssin. Mainostimme teemalla ”Kurssi sinulle,
joka harkitset tulla mukaan lähimmäispalveluun tai muuhun
vapaaehtoistoimintaan”. Kurssille osallistujia ei velvoitettu
Heti
vapaaehtoistoimijoiksi.
kurssin alussa kerrottiin, kurssi on prosessi ja kurssin aikana
on lupa pohtia, onko tämä
”miun juttu” ja saada valmiuksia vapaaehtoistyöhön seurakunnassa.
Vapaaehtoistoiminnan kurssi koostui viidestä kokoontumiskerrasta, yhteiskestoltaan
15 tuntia. Kurssiohjelma sisälsi
lyhyehköjä luentoja, ryhmä-,
pari- ja yksilötehtäviä sekä kotitehtäviä kokoontumiskertojen välillä. Luennoilla käsiteltiin kirkon diakoniatyön perusteita ja haasteita, vapaaehtoistoiminnan periaatteita, ihmisen kohtaamista ja vuorovaikutusta, vapaaehtoistoimintaan
liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, vaitiolovelvollisuutta ja sitoutumista salassapitovelvollisuuteen, ihmisen elämänkaarta, vaikeassa elämäntilanteessa
olevan ihmisen tukemista, surutyötä ja traumaattisia kriisejä.
Käsitellyt aiheet olivat laajoja
ja vaativia. Ydinajatuksena oli
kuitenkin, että vapaaehtoistoiminta toteutuu tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin. Koulutus
ja ryhmä antavat tukea vapaaehtoistoimijalle sekä vapaaehtoistoimijoille
järjestettävä
työnohjaus.
Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta, johon jokainen tuo oman panoksensa. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa kaikille
siihen osallistuville.
Koulutettu vapaaehtoistyön
lähimmäinen on vaitiolotaitoinen ja -velvollinen ja käsittelee
saamiaan tietoja luottamuksellisesti, samalla lailla kuin missä
tahansa hyvässä ihmissuhteessa. Vapaaehtoisen tarjoama apu
on aina maksutonta, eikä sen

Kauko Pussinen

Valmiina palvelemaan
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Lappeenrannan seurakunta

Славный город Кронштадт
Приходилось ли вам когда —
либо бывать в славном городе Кронштадте? Гулять по его
прямым, зелёным улицам,
вдыхать свежий воздух и любоваться многочисленными
достопримечательностями?
Мне посчастливилось побывать в нём совсем недавно.
Но обо всём по порядку. Во
время очередного чаепития,
после Литургии, отец Тимофей
объявил, что организовывается паломническая поездка в
город Кронштадт. Все сразу обрадовались этому сообщению и
дружно начали записываться в
поездку.8 июня 2013 года в составе 30 паломников из Иматра
и Лаппеенранта отправились в
путь. Всё благоприятствовало
нашей поездке, и то, что погода
выдалась тёплая и солнечная,
хотя синоптики обещали облачность и дожди, и то, что на
границе не было очереди и мы
быстро прошли таможню, но
самое главное, мы попали на
службу в Морской Никольский
собор, но об этом позже.

Владимирский собор

Кронштадт можно назвать младшим братом Санкт-Петербурга,
он всего на год моложе, и основан 1704 году по приказу Петра
Первого. Уже на въезде бросается в глаза, что в городе много
зелени, цветов, улицы приятно
удивляли чистотой. Припарко-
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Jälleenrakennettavan Lintulan luostarin kirkko on valmistunut vanhalle kivijalalle ja
noudattaa alkuperäisen rakennuksen muotoa.
нова, северный — Казанской
иконы Божией Матери. В нижней части храма имеется четвертый придел во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Туристы сюда приходят, видимо,
редко. В основном в храме находились прихожане. Во время
нашего визита там проходило
крещение младенца, но нам
разрешили сделать несколько
снимков и посмотреть через
стеклянные двери.

В гостах у батшюшки
Иоанна

Tatjana Mäkelä

Timo Tynkkynen

Kronstadtin suuri merikirkko pohjautuu
bysanttilaisiin esikuviin ja siinä on
nähtävillä Hagia Sofian piirteitä.

Timo Tynkkynen

вались мы на тихой улочке рядом с Собором Владимирской
иконы Божьей матери. Здесь,
в трапезной собора нас ждал
сытный обед, приготовленный
заботливыми руками прихожанок. Собственно говоря, отсюда
и началась наша пешеходная
экскурсия по Кронштадту. Владимирский собор один из старейших храмов в Кронштадте,
построен в 1882 году.
В настоящее время храм действующий и очень красивый
внутри, в чем мы убедились
воочию. Снаружи это воздушное бело-голубое сооружение,
внутри гармонично сочетается
цвет и богатство орнаментов и
росписей, испещряющих каждый сантиметр поверхности.
Несмотря на это, храм не воспринимается как перегруженный декором. Напротив, здесь
ощущается обилие воздуха.
Ранее главной святыней Владимирского собора являлся список Владимирской иконы Божией Матери, созданный в 1703
году специально для Кронштадта по приказу Петра I. Икона
находилась по правую сторону
Царских врат в богато украшенном окладе, в бронзовом киоте.
Святыня пропала в советское
время, и судьба ее неизвестна.
Главный
престол
храма
по-прежнему посвящен Владимирской иконе Божией Матери;
южный (правый) придел носит
имя блаженного Николая Коча-

Arkkitehti Kosjakovin suunnittelema
pyhän Nikolaoksen merikirkko valmistui
vuonna 1913.

Следующей целью нашего визита была «Святая Квартира»,
как почтительно её называют
горожане, где более полувека прижил Великий Угодник
Божий Иоанн Кронштадтский.
При жизни Дорогого Батюшки
адрес этого дома был известен
по всей России. Сюда присылали тысячи и тысячи писем и
телеграмм, приходили тысячи
богомольцев. Скромная квартира была единственным местом,
где Батюшка мог уединиться для
молитвы, для «минут духовного
трезвления и созерцания, благоговейных чувств, душевных
исправлений и покоя в Боге».
Вот как вспоминает о. Иоанна епископ Арсений (Жадановский) «…Самый внешний вид
отца Иоанна был особенный,
какой-то обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, в лице - сострадание

к людям, в обращении – желание помочь каждому. Неудивительно, что к нему тянулись все
болящие, страждущие душой и
телом...» 22 сентября 2008 года,
к 100-летию памяти св. Иоанна
Кронштадтского, мемориальную квартиру посетил и освятил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Великолепный
Морской собор

Ну и конечно, же, главной целью нашего путешествия был
Морской Никольский собор который служит высотной доминантой Кронштадта (его высота
превышает 70 метров) и в ясную
погоду хорошо просматривается с любой точки Невского фарватера. Этот величественный
«памятник всем морякам» заслуживает написания отдельной
статьи и отдельного рассказа.
Невозможно словами описать
те чувства, которые охватили
нас при первом взгляде на это
великолепие.
Поскольку собор мыслился
как памятник русской морской
славы, то в его наружном и внутреннем оформлении в изобилии используется морская символика. Например, огромный
медный купол украсили позолоченным рельефным орнаментом из якорей и спасательных
кругов, а на тяжелых входных
дверях помещены рельефные
изображения рыб. В интерьере
храма также присутствовали
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Kirkkokuoro retkeili kevätkauden päättäjäisten merkeissä Sulkavalla, Juvalla ja
Puumalassa.

■■Татьяна Мякеля
Timo Tynkkynen

Timo Tynkkynen

Pyhiinvaeltajat
lounaalla
Vladimirin
kirkon
trapesassa.

чалась вечерняя служба. Всё
просто ошеломляло и завораживало. И чудное пение хора, и
пышное внутреннее убранство,
и даже огромное скопление народа. На минуту мне показалось,
что я нахожусь посреди древнего Византийского храма. К сожалению, на посещение собора
нам было выделено 30 минут, но
и они пролетели как один миг.
Немного усталые, но очень довольные и счастливые мы возвращались домой. Кронштадт
– это город, в который хочется
приехать снова. И я надеюсь, что
такая возможность появится.

Kauko Pussinen

морские мотивы: образы рыб,
кораблей, якорей, морских животных и растений фигурируют
на мозаичном полу, в росписях
стен и дизайне церковной утвари.
Многие сюжеты мозаик и
росписей в храме посвящены
жизни св. Николая Чудотворца
— покровителя моряков и путешественников. В этом году Кронштадтскому Морскому собору
исполнилось 100 лет. Недавно,
после длительной реставрации,
собор освятили Патриарх Всероссийский и всея Руси Кирилл
и Патриарх Иерусалимский Феофил и нам, конечно же, хотелось
побывать внутри. И «О, чудо»
в это самое время в соборе на-

Parikkalan praasniekkaa vietettiin 24.6. Ojelmallinen juhlatilaisuus pidettiin luonnonkauniissa Helenansaaressa.

Ristisaatto kulkemassa vedenpyhitykseen Parikkalassa.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan toiminnanjohtaja vieraili Imatralla
tutustuen seurakunnassa tehtävään
maahanmuuttajatyöhön sekä seurakunnan diakoniatyön uusiin tuuliin.
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hannes Kronstadtilaisen kotimuseo, jossa aika on kuin pysähtynyt ja voi tuntea myös pyhän Johanneksen läsnäolon.
Erityisen vaikutuksen teki
myös loistelias ja edellisellä viikolla vihitty Pyhän Nikolaoksen merikatedraali, joka oli
saatettu alkuperäiseen loistoonsa.
Paluumatkalla pysähdyttiin
uudelleen rakenteilla olevassa
Lintulan nunnaluostarissa Kivennavalla.

Timo Tynkkynen

Timo Tynkkynen

Lappeenrannan seurakunnan
venäjänkieliset kerhot tekivät
alkukesällä 8.6. päivän retken,
joka suuntautui Pietarin edustalla sijaitsevalle Kronstadtin
saarelle. Saarella perehdyttiin
sen historiallisiin vaiheisiin ja
vierailtiin kirkollisissa kohteissa, joista ensimmäisenä Vladimirin Jumalanäidin ikonin kirkossa. Ennen kirkkoon tutustumista matkalaiset saivat nauttia lounaan kirkon trapezassa.
Pääkohteena oli pyhän Jo-

Tampereen seurakunta

Timo Tynkkynen

Kirkkoherralta

Lappeenranta

Kokemuksesta
oppii

P

Lintulan uusi igumenia Mikaela kantamassa Konevitsan Jumalanäidin ikonia 11.
heinäkuuta.

Joukko seurakuntalaisia osallistui Valamosta Lintulaan järjestettyyn Konevitsan
Jumalanäidin ikonin ristisaattoon 11. heinäkuuta.
Timo Tynkkynen

Lappeenrannan Tiistaiseura järjesti kevätkauden päätösretken Viipuriin, jossa tutustuttiin ortodoksisiin kirkkoihin, Eremitaasin näyttelyyn ja kaupunkiin. Retken lopuksi
kokoonnuttiin Monrepoon puistoon täytekakkupiknikille.
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uutarhaa työkseen hoitanut äitini tapasi satokauden lopulla usein sanoa: ”Ens kerralla myö kyllä tuo tiijetään!” Tämä ilmaisu johtui siitä,
että huolimatta vuosien kokemuksesta jonkin kasvin kasvatus tai jokin työvaihe ei ollutkaan onnistunut. Keväällä tehty toiveikas kylvö
tai taimien käsittely ei tuonutkaan toivottua tulosta.
Äitini ilmaisu sisälsi myös sen ajatuksen, että aiemmat kokemukset kartuttivat tietoa, ja tuo tieto oli syytä hyödyntää uusia suunnitelmia tehtäessä. Näin myös silloin, kun vuodesta toiseen luonnonvoimien ja sääilmiöiden kanssa kamppailtaessa joutui syksyllä toteamaan, että vaikka oli otettu huomioon aiemmat kokemukset, vastaan tuli taas paljon ennalta arvaamattomia asioita.
Tämä äitini tokaisu tulee usein mieleeni, kun teemme seurakunnassa tulevaisuuden suunnitelmia. Vuosien myötä karttuu suunnittelukokemusta
ja -taitoa, mutta koko ajan toimintaympäristö muuttuu. Täytyy ottaa oppia
jo toteutuneesta, mutta samalla olla avoin uusille ja luoville ideoille. Monet
kirkon toimintamuodot edustavat jatkuvuutta ja pysyvyyttä, mutta samalla on uskallettava kokeilla uutta – vaikka sitten jossain vaiheessa joutuisikin toteamaan, että ensi kerralla tämä jo tiedetään!
Syyskuun alusta järjestellään Tampereen seurakunnassa pappien ja
kanttorien vapaapäivät uudella tavalla. Perustavoite on se, että yksi pappi ja
yksi kanttori ovat aina tavoitettavissa. Isä Heikki Honkamäki ja kanttori Heikki Hattunen pitävät viikkovapaansa maanantaisin ja tiistaisin.
Isä Markku Toivanen ja kanttori Jenni Hakkarainen ovat viikkovapailla torstaina ja perjantaina. Kirkkovuoden juhlapäivät saattavat aiheuttaa
sen, että jonkin toimihenkilön vapaapäivä siirtyy myöhemmin pidettäväksi. Nämä ovat kuitenkin jo etukäteen tiedossa. Tarvittaessa kanslia opastaa
ja ottaa vastaan soittopyyntöjä. Papeilla ja kanttoreilla on myös puhelinvastaaja käytössään.
Kahden kanttorin myötä seurakunnan musiikkitoiminta aloittaa aivan
uudessa laajuudessa. Tarjolla on eri-ikäisille tytöille ja pojille, naisille ja
miehille tasokasta ja monipuolista musiikinopetusta. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan, sillä oman kehon ja äänen käyttäminen on yhtä aikaa sekä
fyysistä harjoitusta että samalla rukousta, ylistämistä ja kiitosta siitä lahjasta ja instrumentista, jonka on Jumalalta saanut.
Syksyn myötä käynnistyvät tutut toimintapiirit, kuten päiväpiiri, raamattuopetus, kirjallisuuspiiri, venäjänkielinen opintopiiri sekä yleinen
seurakuntaopetus. Uusien työaikajärjestelyjen myötä olemme saaneet toimintoja mahtumaan paremmin Nikolaintaloon. Venäjänkielinen opintopiiri kokoontuu joka viikko isä Jelisein johdolla maanantaisin. Tuttu Jeesus-rukouspalvelus siirtyy tiistaille. Paikkana on edelleen kirkon krypta.
Kaikille avoin seurakuntaopetus toteutetaan joka viikko keskiviikkoisin.
Opetusaiheista ja opettajista tiedotetaan tarkemmin kirkkovuoden alkaessa seurakunnan ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Viime keväänä alkanut
raamattuopetus jatkuu isä Heikin johdolla joka viikko torstaisin.
Seurakunnan nuorisotyö, leirit ja jatkoleirit ovat saaneet hyvää palautetta ja kiitosta. Tähän haluamme myös jatkossa pyrkiä, sillä onhan meillä
ammattitaitoinen ja idearikas nuorisotyön toimihenkilöstö, jolla on taito
kohdata nuorten maailma, kaipaus ja kapinakin.
Kokemuksesta oppii – ehkä joskus viisastuukin! Toivotan iloa ja intoa
seurakuntaelämään uuden kirkkovuoden myötä! Suunnitelmissa olemme
ottaneet oppia viime vuoden kokemuksista, mutta kaipaamme toki jatkuvasti palautetta. Kirkon työ ei ole vain toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten
ahkerointia. Tämä on yhteistä työtä, yhteistä rukousta, yhteistä iloa tai surua sekä yhteistä onnistumista. Hyvä me – kunnia Jumalalle!
■■Isä Markku Toivanen
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Jumalanpalvelukset
TAMPEREEN KIRKKO
SYYSKUU
La 31.8.
klo 18 vigilia
Su 1.9.
klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku
Ti 3.9.
klo 17 Jeesus-rukous kryptassa
Ke 4.9.
klo 8
liturgia
Neitsyt Marian syntymäjuhla:
La 7.9.
klo 18 vigilia
Su 8.9.
klo 10 liturgia
Ti 10.9.
klo 17 Jeesus-rukous kryptassa
Ke 11.9.
klo 9
liturgia
Ristin ylentämisen juhla:
Pe 13.9.
klo 18 vigilia
La 14.9.
klo 10 liturgia
Su 15.9.
klo 10 liturgia

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere,
on avoinna ti–pe klo 9–13, puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356.
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,
puh. 0206 100 357, 050 557 0050.
II pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi,
puh. 0206 100 359, 050 557 0057
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.
Isä Heikki Honkamäki ja kanttori Heikki Hattunen pitävät vapaapäivänsä maanantaisin ja tiistaisin, isä Markku Toivanen ja kanttori Jenni Hakkarainen torstaisin ja
perjantaisin.
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 Tatiana Kallo, tatiana.kallo@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 557 0053.
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi,
puh. 0206 100 366, 040 178 1633.
Vahtimestari Mika Kangasaho, mika.kangasaho@ort.fi,
puh. 0206 100 360, 050 557 0054.
Diakoniatyön yhteyshenkilöt Tampereella:
Diakoniatoimikunnan vpj. Kaisa Hakkola,
puh. 050 517 9883, Diakoni Harri Kahila, puh. 045 130 6723
Diakoniatyön yhteyshenkilö Porissa: pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137

Pyhäköt ja toimitilat:
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LOKAKUU
Ti 1.10.
La 5.10.
Su 6.10.
Ti 8.10.
Ke 9.10.
La 12.10.
Su 13.10.
Ti 15.10.
Ke 16.10.
La 19.10.
La 19.10.
Su 20.10.
Ti 22.10.
Ke 23.10.
La 26.10.
Su 27.10.

klo 17
klo 18
klo 10
klo 17
klo 8
klo 18
klo 10
klo 17
klo 8
klo 10
klo 18
klo 10
klo 17
klo 8
klo 18
klo 10

Jeesus-rukous kryptassa
vigilia
liturgia
Jeesus-rukous kryptassa
liturgia
vigilia
liturgia
Jeesus-rukous kryptassa
liturgia
liturgia (romania)
vigilia
liturgia (slaavi)
Jeesus-rukous kryptassa
Jaakobin liturgia
vigilia
liturgia (kreikka)

PORIN KIRKKO
ELO-SYYSKUU
To 29.8.
klo 18 Jeesus-rukous
Pe 30.8.
illalla praavilo perheleirillä Merikarvialla
La 31.8.
klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys perheleirillä
Su 8.9.
klo 10 liturgia
To 12.9.
klo 18 Jeesus-rukous
Su 15.9.
klo 10 liturgia (suomi/slaavi)
To 19.9.
klo 18 praavilo
Porin kirkon vuosijuhla (Johannes Teologi):
Ke 25.9.
klo 18 vigilia
To 26.9.
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia
LOKAKUU
To 3.10.
La 5.10.
To 10.10.
Su 13.10.
To 24.10.
La 26.10.
Su 27.10.

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

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

KOLHON KIRKKO
Su 22.9.
Su 20.10

klo 10
klo 10

liturgia
liturgia

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 15.9.
klo 10 liturgia metropoliitta Ambrosiuksen johdolla,
		
pyhäkön 60-vuotisjuhla
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Tampereen kirkko, puh. 0206 100 365
isännöitsijä Heikki Häyhtiö,
vahtimestari Mika Kangasaho, mika.kangasaho@ort.fi,
puh. 0206 100 360
Kolhon kirkko, isännöitsijä Toivo Nikoskinen, puh. 050 431 6431
Porin kirkko, isännöitsijä pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137
Valkeakosken rukoushuone, isännöitsijä Yrjö Kerisalo, puh. 0400 924 124
Kalliosalmen kesähuvila, isännöitsijä Vera Schutskoff-Ahokainen,
puh. 040 750 9310

Ke 18.9.
klo 8
liturgia
La 21.9.
klo 12 rukouspalvelus, piispa Arseni
La 21.9.
klo 18 vigilia, piispa Arseni
Su 22.9.
klo 10 liturgia, piispa Arseni
Ti 24.9.
klo 17 Jeesus-rukous kryptassa
Ke 25.9.
klo 8
liturgia
La 28.9.
klo 18 vigilia
Su 29.9.
klo 10 liturgia (slaavi)
Jumalansynnyttäjän suojelusjuhla:
Ma 30.9.
klo 18 vigilia
Ti 1.10.
klo 8
liturgia

Tampereen seurakunta
Su 6.10.

klo 10

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 1.4.–25.6.

liturgia

Muualla seurakunnan alueella:
HÄMEENKYRÖ
Kyröskosken seurakuntatalo, Kirkkokatu 3, Kyröskoski
Su 27.10. klo 10 liturgia
JÄMSÄ
Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30, Jämsä
Su 1.9.
klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku
Su 13.10. klo 10 liturgia
VILJAKKALA
Johannes Venäläisen tsasouna os. Marina ja Marko Mironoff, Nopanperäntie 586, Viljakkala
La 21.9.
klo 9.30 liturgia

Toimintaa
RAAMATTUOPETUS
JATKUU SYKSYLLÄ

Vuoden alussa aloittanut raamattuopetus jatkuu taas syksyllä.
Kevään aikana luettiin Vanhasta
testamentista 1. Mooseksen kirjasta Ruutin kirjaan asti. Syksyllä
jatketaan 1. Samuelin kirjasta.
Raamattuopetus joka torstai klo
17.30–19.30 (huom. muuttunut aloitusaika). Ensimmäinen
kokoontuminen on 5. syyskuuta
ja vuoden viimeinen kokoontuminen 19. joulukuuta. (17.10. ei ole
kokoontumista.)
Kokoontumispaikkana on tuttuun
tapaan seurakunnan kirjastohuone (käynti Nikolainsalin pääovesta). Vetäjänä toimii isä Heikki Honkamäki. Mukaan voi tulla, vaikka
ei olisi keväällä päässytkään. Oma
Raamattu (vuoden 1992 käännös)
mukaan! TERVETULOA!

VALKEAKOSKEN TSASOUNA
60 VUOTTA

Valkeakosken tsasounan 60-vuotista taivalta juhlitaan sunnuntaina
15.9. Päivän ohjelmaan kuuluvat
liturgia tsasounassa klo 10 ja
juhlalounas ravintola Vanajassa,
Roukontie 1. Tervetuloa!

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. Pääsymaksu
6 €, opiskelijat 3 €, sisältää teetarjoilun. Tulot Heinäveden Valamon
luostarin tukemiseksi. Sydämellisesti tervetuloa!
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Tampereen osasto järjestää matkan Valamon Ystävien 40-vuotisjuhlaan Heinäveden Valamoon
19.–20.10. Tampereen osastolle
on varattu 30 paikkaa, joista
vapaana vielä noin 10. Vapaana olevat paikat ovat 3HH- tai
2+2HH-huoneissa, mutta huonejärjestelyistä voidaan sopia jo
ilmoittautuneiden kanssa. Matkan
hinta on majoituksen tasosta riippuen 120–150 euroa. Ilmoittaudu
8.9. mennessä Tara Koivistolle,
puh. 040 709 2727 tai tara.koivisto@kolumbus.fi. Matka on avoin
kaikille. Tervetuloa mukaan!
Seuraa ilmoitteluamme Facebook-sivullamme (löytyy hakukoneella ilman Facebook-tunnuksiakin).

PÄIVÄPIIRI

Tärkeä tiedotus kaikille entisille ja
uusille päiväpiiriläisille! Syksystä
2013 lähtien päiväpiiri kokoontuu
joka toinen TORSTAI. Kellonaika
ja kokoontumispaikka ovat samat
kuin ennen eli parillisina viikkoina
klo 12 Nikolainsalissa. Syyskauden
ensimmäinen kokoontumiskerta
on 5. syyskuuta, ja silloin kokoonnumme kirkkoon, jossa on avajaisrukoushetki. Syyskauden ohjelma
ja ruokalista jaetaan ensimmäisellä
kerralla. Voit soittaa myös diakoni
Harrille ja kysyä häneltä lisää tietoa
päiväpiiristä ja sen toiminnasta,
puh 045 130 6723.

KIRJALLISUUSPIIRI

Tuntuuko Sinusta koskaan, että
sunnuntain liturgian ja kirkkokahvin jälkeen ei ole mitään
tekemistä, ja sunnuntai menee todella hitaasti ? Jos vastasit ”kyllä”,
luehan tämä ilmoitus loppuun.
Tampereen seurakunnan kirjallisuuspiiri tervehtii kaikkia uusia

KASTETTUJA
7
SEURAKUNTAAN MUUTTANEITA 23
SEURAKUNNASTA MUUTTANEITA 33
ja entisiä kirjallisuuspiiriläisiä ja
toivottaa heille hyvää kirjallista
syksyä kauniin ja lämpöisen kesän
jälkeen. Kirjallisuuspiiri kokoontuu – kuten ennenkin – kerran
kuussa sunnuntaisin liturgian ja
kirkkokahvin jälkeen klo 12.30
– 14. Nikolaintalon kerhohuoneessa. Alkusyksyn ohjelma on
seuraavanlainen:
●●15.9. Kansanedustaja Anna
Kontula: Mistä ei voi puhua – kirja
uskosta ja uskonnosta. (Huom!
Nikolainsalissa)
●●13.10. Arnaldur Indridason:
Räme
Sinun ei tarvitse olla ”himolukija”
osallistuaksesi kirjallisuuspiirin kokouksiin. Voit tulla mukaan vaikka
”kuunteluoppilaana” ja kuunnella,
mitä mieltä muut ovat kulloinkin
käsiteltävästä kirjasta. Lisätietoja
antaa kirjallisuuspiirin vetäjä Arja
Kangaspunta, puh 050 325 1880.
Tulethan mukaan jo seuraavalla
kerralla!

TAMPEREEN
SORTAVALAN SEURA

Nikolaintalon suojissa on toiminut ja kokoontunut jo usean vuoden ajan Tampereen Sortavalan
seura. Tästä Analogista eteenpäin
löydätte myös ”Sortavalalaisten”
kokoontumiskerrat lehdestä.
Sortavalan seura kokoontuu
kerran kuukaudessa torstaisin
Nikolaintalon kerhohuoneessa klo
12 kahvin, seurustelun ja jonkin
käsiteltävänä olevan aiheen
ympärille. Seuraavat kokoontumiskerrat ovat:
●●14.9. Kesämatkojen muistelua
●●10.10. Vierailijaluento
Sortavalan seura on tarkoitettu
kaikille entisille sortavalalaisille
ja heidän jälkeläisilleen sekä
Sortavalasta kiinnostuneille.
Tulethan mukaan yhteisiin
kokoontumisiimme! Lisätietoja
antaa yhdistyksen puheenjohtaja
Erkki Heinonen, puh 040 547
1416 tai sihteeri Satu Kokko, puh
050 566 7627.

KIRJASTO

Seurakunnan kirjasto on avoinna
kirkkoherranviraston aukioloaikoina ti–pe klo 9–12. Kirjastosta
saa kotilainoja, kuitenkin enintään
10 kirjaa / kerta. Kirjoilla on
kuukauden laina-aika. Kirjojen

KIRKKOON LIITTYNEITÄ
KIRKOSTA ERONNEITA
KUOLONUNEEN NUKKUNEITA

19
4
7

lisäksi lainattavissa on äänikirjoja,
DVD-videoita, CD-levyjä, LP-levyjä
ja C-kasetteja. Viimeaikaisia hankintoja ovat mm:
Heikki Koskenniemi: Veren ja
tulen läpi; Hannes Sihvo: Karjalan
kuva; J.P. Koskinen: Ystäväni
Rasputin; Jekaterina Meštšerskaja:
Venäläinen ruhtinatar musitelee.
Tsaarinajan loistossa, Neuvostovaltion vainoissa; Pirkko Siili
(toim.): Hiekanjyvä, tomuhiukkanen, sadepisara; Elina Kahla
– Irina Zatulovskaja: Tuli ja valo.
Kertomuksia pyhistä naisista.
Kirjastoa hoitaa srk:n diakoni Harri
Kahila, johon voi ottaa yhteyttä
kirjastoa koskevissa asioissa,
lahjoituksissa jne., puh. 045 130
6723.

KIITOS!

Tampereen seurakunnan kirjasto
kiittää rouva Raili Kaheista Valkeakoskelta hänen tekemästään
merkittävästä kirjalahjoituksesta.
Kirjat käsittelevät ortodoksista
uskoa, kirkkoa, liturgiikkaa ja luostarilaitosta monilta eri tahoilta,
ja siksi ne ovat hyvin arvokas lisä
seurakuntamme kirjastolle. Kirjasto kiittää myös hiljattain kuolonuneen nukkunutta Mirja Hellsteniä,
joka muisti jälkisäädöksessään
seurakunnan kirjastoa lukuisilla
kirjoilla sekä seurakuntaa rovasti
Mikael Miikkolan vuonna 1951
maalaamalla luontoaiheisella
taululla.

PSHV ja Tampereen seurakunta
järjestävät yhdessä vapaaehtoistoiminnan teemapäivän:
TIE KIRKKOON – YHDESSÄ
KULKEMISTA
Lauantaina 21.9. klo 12–17.
Pohdimme vapaaehtoisen
diakoniatyön sekä monikielisen
työn toimintamuotoja ja uusia
mahdollisuuksia. Mukana ovat
Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunnan puheenjohtaja, KS
piispa Arseni ja toiminnanjohtaja
isä Sergius Colliander.
Päivä alkaa rukouspalveluksella
kirkossa kello 12. Tämän jälkeen nautimme kevyen aterian
Nikolainsalissa ja syvennymme
päivän aiheeseen. Toivomme
vilkasta mielipiteiden vaihtamista! Tilaisuus on kaikille avoin ja
maksuton. Tervetuloa!
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TAMPEREEN ORTODOKSISEN
KIRKON KUORO

Kuoro laulaa jumalanpalveluksissa, sekä esiintyy muuallakin.
Harjoitukset Nikolainsalissa
torstaisin 18-20 kanttori Heikin
johdolla. Harjoitusten ajan on
lapsille maalauskerho ja hoitaja
paikalla. Kuorolaisille tarjolla
henkilökohtaisia laulutunteja. Lokakuussa laulullinen pyhiinvaellus
Valamoon. Uusia laulajia otetaan
mukaan, ota yhteyttä kanttoriin.

YKSIÄÄNINEN KUORO

Yksiäänisten kirkkolaulujen,
bysanttilaisen ja znamennin sävelmiin perustava kuoro aloittaa
harjoittelun Nikolainsalissa maanantaina 9.9. klo 19-20.30.
Kanttori Jenni johtaa.

ANNA KONTULA ALUSTAA
NIKOLAINSALISSA

Kansanedustaja, tutkija ja
kirjailija Anna Kontula alustaa
Nikolainsalissa sunnuntaina 15.
syyskuuta klo 12.30 uusimmasta kirjastaan Mistä ei voi puhua
- kirja uskosta ja uskonnosta.
Alustuksen jälkeen on mahdollisuus keskustella sekä esittää
kysymyksiä ja kommentteja
kirjasta. Tilaisuuden järjestää
Tampereen ortodoksisen
seurakunnan kirjallisuuspiiri.
Tervetuloa!

Toimintaa
lapsille ja nuorille
KERHONOHJAAJAKSI?

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

LASTENKERHO / PERHEKERHO
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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 joka
toinen tiistai klo 18. Aluksi on
aina rukoushetki. Isä Markku
ja isä Heikki ovat lupautuneet
pitämään kumpikin kaksi opetustilaisuutta. Muina tiistaiseurailtoina luetaan PSHV:n opetusmateriaalia, jonka lisäksi voi olla
esitelmä kiinnostavasta aiheesta.
Jokaisessa illassa on tarjolla
myös maittava kahvipöytä sekä
piristykseksi miniarpajaiset.
Syksyn kokoontumiset ovat
seuraavat:
●●Ti 17.9. Isä Markku Toivasen
opetusta.
●●Ti 1.10. Luetaan PSHV:n opetusmateriaalia.
●●Ti 15.10. Luetaan PSHV:n opetusmateriaalia.
●●Ti 29.10. Isä Heikki Honkamäen
opetusta.
●●Ti 12.11. Isä Heikki Honkamäen
opetusta.

MAALAUSKERHO

Maalauskerho kokoontuu torstaisin klo 18–20 kerhohuoneessa
29.8. alkaen. Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille. Kerhossa
leikitään maalaamisen ohella.
Ohjaajana toimii Irina Chernyuk,
irina.chernyuk@gmail.com, puh.
045 138 5058.

NUORTENPIIRI

Nuortenpiiri kokoontuu maanantaisin klo 17–18 Nikolaintalon
kerhohuoneessa, ensimmäinen
kokoontuminen ma 9.9. Se on tarkoitettu kristinoppileirin käyneille
nuorille. Nuortenpiirissä pääset
tapaamaan sekä jo kriparilta tuttuja naamoja, mutta myös uusia
tuttuja. Teemme yhdessä retkiä ja
tutustumme eri kohteisiin!

NUORISOKUORO

Nuorisokuoro aloittaa harjoittelun
su 15.9. klo 18 Nikolainsalilla.
Kuoro on tarkoitettu yläkoulu- ja
lukioikäisille. Ohjelmiston pääpaino on kirkkolaulussa, mutta myös
kevyempää musiikkia harjoitellan.
Mahdollisuuksien mukaan lauletaan useammassa stemmassa ja
tehdään yhteistyötä kirkkokuoron
kanssa. Kanttori Jenni johtaa.

POIKAKUORO

Kuoro kokoontuu torstaisin klo

●●Ti 26.11. Luetaan PSHV:n opetusmateriaalia.
●●Ti 10.12. Isä Markku Toivasen
opetusta.
Kirkkokahvit liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologisalin
puolella.
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. Sunnuntaina
akatistos luomakunnalle. Hinta
on 30 euroa aikuisilta ja 15 euroa
lapsilta (alle 12 v.), kuitenkin
perheeltä enintään 75 euroa.
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
17–17.45 Nikolainsalilla. Kuoro on
tarkoitettu 5–10-vuotiaille pojille.
Kerhossa lauletaan kirkkolauluja
ja muitakin lauluja. Kuoroa johtaa
kanttori Heikki Hattunen, heikki.
hattunen@ort.fi, puh. 050 557
0051.

TYTTÖKUORO

Tyttökuoro on alakouluikäisille
(7–12-v.) tytöille tarkoitettu kuoro.
Harjoitukset ovat Nikolainsalissa
keskiviikkoisin klo 16.30–17.30,
syksyn ensimmäinen kerta ke
11.9. Kuorossa lauletaan kirkkolauluja sekä lasten- ja nuorten lauluja. Kuoroa johtaa kanttori Jenni
Hakkarainen, jenni.hakkarainen@
ort.fi, puh. 044 301 0974.

KESKIVIIKON PERHEKAHVILA

Perhekahvila pitää kesällä tauon
ja jatkaa toimintaansa syksyllä
Nikolainsalissa, keskiviikkoisin klo
9.30–12.00. Jos olet kiinnostunut perhekahvilan toiminnasta,
ota rohkeasti yhteyttä kahvilan
yhteyshenkilöön Maria Hattuseen, mhattunen@gmail.com,
puh. 050 381 2820. Perhekahvila
toimii vapaaehtoisvoimin, joten
jokaisen osallistujan on sitouduttava toimintaan. Perhekahvilasta kiinnostuneille järjestetään
syksyn alussa info-tilaisuus, jossa
suunnitellaan kahvilan toimintaa
ja jaetaan vastuuvuoroja.

Askartelukerho Pyöröset kokoontuu joka toinen maanantai
klo 15–17. Kerhon ”pyörittäjinä”
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 karjalankielen
ymmärtämistä.
●●Syksyn kokoontumiset ovat
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.
ja 2.12.
Raamattu- ja keskustelupiiri
kokoontuu tiistaina 24.9. Teologisalissa klo 18.30 päättämään
syyskauden toiminnasta.
Hapankaalitalkoot ovat la
12.10. klo 10.
Lasten oma askartelupäivä on
isäinpäivää ennen la 9.11. alkaen
klo 11. Teemme yhdessä lahjoja
isille ja muutakin mukavaa.
Tervetuloa!

LEIRIT JA
NUORISOTAPAHTUMAT

Kulmakivi-nuorisofestarit (K-12)
Outokummussa 20.–22.9.
ONL ry järjestää ortodoksiset
nuorisofestarit eli Kulmakivi-festarit Outokummussa 20.–22.9.
Tarjolla on live-musiikkia moneen
makuun (pääesiintyjänä Elokuu),
monenlaista toimintaa, jumalanpalveluksia ja tietysti mainiota
seuraa! Osallistumismaksu on 50
€, joka sisältää ohjelman, ruokailut ja lattiamajoituksen. Tapahtuma on tarkoitettu 12-vuotiaille ja
sitä vanhemmille. Alle 12-vuotiaat voivat osallistua festareille
vanhempien seurassa. Lisätietoja
ohjelmasta http://onl.fi/kulmakivi.
Tampereen seurakunta järjestää
yhteiskuljetuksen tapahtumaan. Ilmoittautuminen ti 10.9.
mennessä nuorisotoimenohjaaja
Nemanja Balcinille, puh. 0206 100
366 tai nemanja.balcin@ort.fi.

Kiitos

Sydämellinen kiitos arkkipiispa Leolle, isä Markulle,
isä Ionille, isä Heikille, isä
Jormalle ja kaikille ystävilleni,
jotka muistitte kiotakaappia
ja minua merkkipäivänäni.
Eeva-Liisa Kaikkonen
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Lapsille ja heidän vanhemmilleen,
Nikolaintalon kerhohuoneessa
joka toinen maanantaina klo
18–19. Lasten-/perhekerho jatkaa
toimintaansa viikosta 35 lähtien
joka toinen maanantai. Kerhon
ensimmäinen kokoontuminen on
ma 26.8. Kerhonohjaajana toimii
Nemanja Balcin, nemanja.balcin@
ort.fi, puh. 040 178 1633.

PORIN SEUDUN TIISTAISEURA RY

Tampereen seurakunta

Seurakuntaemäntä vaihtuu
juhlan tai pyhäpäivän järjestystä. Silloin koemme iloista
yhdessäoloa ja juhlaa myös liturgian jälkeen. Kaikki ovat
tervetulleita
kirkkokahville.
Vakiintuneen tavan mukaan eri
toimintapiireille
tarjotaan
mahdollisuus emännöidä ja
isännöidä kirkkokahveja, mutta emäntämme toivoo avukseen myös vapaaehtoisvoimia
varsinkin suurempien juhlien
toteuttamiseen.
Ottakaa siis ahkerasti yhteyttä Tatianaan! Jokaisen työpanos tai pienikin apu on arvokasta ja olemme niistä hyvin
kiitollisia.

teiden edessä. Samalla toivotamme Tatianan tervetulleeksi
työyhteisöömme ja Nikolaintalon monipuolisen toiminnan
koordinoijaksi!
Seurakunnan
kasvaessa
myös Nikolaintalon käyttöaste
on lisääntynyt. Siksi seurakuntaemännän toimenkuva painottuu tulevaisuudessa hyvin
paljon tilahuoltoon sekä seurakunnan jäsenten merkkipäivä-,
kaste- ja muistotilaisuuksien
järjestämiseen. Myös hallinnon
kokoukset ja seurakuntatyön
kautta tulevat toiveet työllistävät emäntää. Ulkopuolelle
suuntautuvasta pitopalvelusta
on jo aiemmin luovuttu.
Kirkkokahvit ovat tärkeä osa

Markku Toivanen

Seurakuntaemännän tehtäviä
vajaan kahden vuoden ajan hoitanut Anni Roihuvuo on pyytänyt eroa toimestaan suorittaakseen jatko-opintoja ja työskennelläkseen myös ulkomailla. Neuvosto myönsi Annille
eron 1.9. alkaen.
Uutena seurakuntaemäntänä
aloittaa kirkkovuoden alusta
Tatiana Kallo. Hän on myös
seurakuntamme diakoniatoimikunnan jäsen sekä aktiivinen yhteyshenkilö maahanmuuttajien parissa tehtävässä
työssä.
Kiitämme Annia työtoveruudesta ja yhteisistä hetkistä sekä
toivotamme hänelle hyvää elämää ja menestystä uusien haas-

■■Isä Markku Toivanen

Seurakuntaemäntä Tatiana Kallo – tavattavissa sekä kirkossa että keittiössä.

Kurjen johdatuksella ristisaattoon Porissa
laisuuden puheissa toivottiin
harrashenkisen perinteen jatkuvan.

Kuvat: Pekka Salonen

Yksinäinen kurki seurasi vakaana porilaisten ortodoksien
ristisaattoa. Toukotyöt on jo
siunattu ekumeenisesti 13 kertaa Porin Ahlaisissa. Nyt toteutettiin ensi kertaa Ahlaistenjoen rannalla myös vedenpyhitys. Ekumeenisen touonsiunauksen toimittivat isä Jorma
Kudjoi ja vt. kirkkoherra Eeva-Liisa Virkkunen. Aurinkoisena kevätpäivänä seurasi
toimituksia yksinäisen kurjen
lisäksi lähes satakunta henkeä.
Lähikoulusta oli tilaisuudessa mukana yli 20 lasta. Kahviti-

Ristisaatto etenemässä
kohti jokirantaa Ahlaisten
kulttuurimaisemassa.
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Juha-Matti Martikainen

Seppo Nissilä

Tampereen Päiväpiirin kevätretki Hämeenlinnaan 22. toukokuuta. Ryhmäläiset
Vanajan keskiaikaisessa kirkossa. Matkanjohtajana toimi diakoni Harri Kahila.

Tampereen kirkkokuoro harjoitteli alkukesästä poikkeuksellisesti kirkon rappusilla.
Haastavat harjoitusolosuhteet tuottivat onnistuneen esiintymisen haastavassa
paikassa; Tampere-talon isolla lavalla.
ANALOGI 3/2013

Karjalasta kajahti
Porin suvessa

Pyhitetyllä vedellä siunattiin
munkki Stefanoksen Porin
kirkkoon luoma Johannes Kastajan ikoni liturgian yhteydessä
heinäkuussa. Palveluksen toimittivat isä Jorma Kudjoi ja
kanttori Jouni Mäkelä, jonka
johtama kuoro lauloi vihmomisen aikana Johannes Kastajan
troparin. Palveluksessa oli mukana lähes 50 henkeä. Ikonin
lahjoitti kirkolle syksyllä 50
vuotta täyttänyt Porin Seudun
Tiistaiseura.
■■Teksti ja kuva: Simo Ojanen

Pyhän Johannes
Venäläisen praasniekka
Lauantaina 25.5. keräännyimme jälleen juhlimaan Pyhän Johannes Venäläisen praasniekkaa Viljakkalan Väinänperälle.
Tällä kertaa sää suosi ja aurinkoa riitti myös niille, jotka eivät
mahtuneet tsasounaamme sisään, sillä juhlaväkeä oli yli 60
henkeä. Erityisvieraina meillä
oli Tampereen Seudun Suojärveläiset ry:n edustusto Jorma
Punjun johdolla. Mironoff-suku tulee Suojärveltä, Kaitajärven kylästä, joten oli mukavaa,
että heimoveljet ja -sisaret pääsivät paikalle tuomaan tuulahduksen jostain menetetystä,
mutta silti läsnä olevasta ja
rakkaasta. Haluamme esittää
heille kiitokset pyhän Nikolaoksen ikonista ja lampukasta,

joiden äärellä meitä kehotettiin
muistelemaan suojärveläisiä.
Palveluksen jälkeen juotiin
kirkkokahvit ja vielä santsattiinkin. Kiitos kaikille teille jotka olitte mukana!
Pyhän Johannes Venäläisen
tsasounan kannatusyhdistys
aloittaa! Yhdistyksestä tiedotetaan syksyn liturgian yhteydessä olevassa kirkkokahvitilaisuudessa. Liturgian ajankohta
on lauantai 21.9. klo 9:30 ja
kahvit tämän jälkeen navetan
trapesassa. Lisätietoja yhdistyksen aloittamisesta Matti
Pulkkiselta, puh. 050 597 9303.
Tervetuloa kaikki mukaan syksyn liturgiaan!
■■Marko ja Marina Mironoff

– Olot ovat muuttuneet Suomessa tavattoman paljon, totesi
vuonna 1948 syntynyt arkkipiispa Leo, joka liikkui juohevasti karjalaisten joukossa ja
sai alituiseen siunauspyyntöjä
ja juttuseuraa.
– Minun syntyjuureni ovat
Salmissa. Meillä oli aika, jolloin
ei saanut puhua sodasta. Se oli
poliittisesti kielletty aihe, ja
erityisesti ikäihmisten oli tavattoman raskasta ymmärtää,
että sota-aikaan suhtauduttiin
kielteisesti. Sanottiin, että mitä
menitte sotaan. Salmilaiset
vanhempani eivät menneet sotaan. Sota tuli heidän keskelleen! Salmi menettikin suhteellisesti eniten kaikista sodan
kurimukseen
joutuneista
pitäjistä. Menetyksiä
koimme sekä
isän että äidin puolelta.

Muumi karjalaksi!
– Olen lukenut äänikirjalle karjalaksi mm. evankeliumit ja
psalmit, kertoi arkkipiispa Leo.
Seuraavaksi luen Tove Janssonin erään Muumi-teoksen. Se
on ensimmäinen kirja ja äänikirja Muumista karjalan kielellä!
Porin kirkko ja varhemmin
rukoushuone ovat tulleet arkkipiispa Leolle hyvin tutuiksi.
Metropoliitta Leon viimeisiä
toimituksia Porissa oli uuden
kirkon maapohjan siunaus ja
peruskiven muuraus. Kun uusi
kirkko vihittiin, hän oli mukana juhlassa syksyllä 2002 arkkipiispana.
■■Simo Ojanen

Kesäjuhlissa mieli
moni karjalainen
arkkipiispa Leon
pakeille.
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Karjalan heimo ahkeroi
kulttuurityön saralla

– Minulle on ollut luontaista
perehtyä karjalaisuuteen ja
karjalaiseen kulttuuriin. Parinkymmenen vuoden ajan olen
keskittynyt karjalan kieleen.
Olen kääntänyt ja julkaissut
paljon karjalaksi. Olen aina
tiennyt, että Karjalan heimo tekee kulttuurityötä jopa laajemmin kuin muut Suomen heimot.
Karjalan kieleen on nykyään levinnyt kiinnostus koko maassa.
Kielellä on myös virallinen asema Suomessa. Saatiin kielen
professuuri yliopistoon ja kieltä
vaalitaan vauvasta vaariin. Kalevalaa voidaan lukea myös
karjalaksi, siinä on meillä tukeva kivijalka. Toimitetaan digitaalisia kirjoja, ollaan mukana
ajassa.

Simo Ojanen

Marina Mironoff

Kuvassa (vas.) Matti Pulkkinen ja Henri Suojanen.

Karjala näyttäytyi komeasti ja
monilla rintamilla karjalaisten
kesäjuhlissa kesäkuun puolessavälissä Porissa. Heimojuhlassa oli mukana yli 15 000 vierasta. Porin ortodoksisessa kirkossa pidettyyn ehtoopalvelukseen
ja liturgiaan osallistui myös
arkkipiispa Leo, joka viljeli toimituksissa rakastamaansa karjalan kieltä. Liturgiassa oli mukana kanttori Viktor Jetsu, joka luki Uutta testamenttia karjalaksi. Palveluksia oli toimittamassa myös Porin oma pappi,
isä Jorma Kudjoi. Kuoroa johti kanttori Marianna Länne.
Palveluksiin osallistui yhteensä
150 ihmistä.

57

Simo Ojanen

Tampereen seurakunta

Tamperelaislapset
ensivisiitillä Porissa
Lähes kaikki nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcinin
Tampereelta luotsaaman kevätretken lapset olivat ensi kertaa
Porissa ja monelle myös junamatka oli uusi kokemus. Mukana retkellä oli myös syksyllä
Pietarista muuttanut isä Jelisei Rotko, joka harjaantuu
toimittamaan palveluksia Tam-

Lastenleiriläisten retki Makkarajärvelle.

Leiriolympialaiset.
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pereen kirkossa. Aurinkoisena
helluntain aattopäivänä retkeläiset perehtyivät kirkon ikoneihin ja osallistuivat akatistokseen. Lounaan jälkeen ryhmä lähti patikoimaan kohti
Kirjurinluotoa ja Pelle Hermannin puistoa.
■■Simo Ojanen

Luovaa maalausta musiikin pohjalta.

Pekka ja Maija Salo laulattavat kesäleirillä.

Tampereen kriparilaiset Turussa.
ANALOGI 3/2013

Kirkkoherralta

Turun seurakunta

Jumalanpalvelukset

Kirkollisten
sääntöjen merkitys

K

irjoittaessaan korinttilaisille pyhä apostoli Paavali sanoo:
”Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi.
Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään
hallita itseäni.” (1. Kor. 6:12) Aiemminkin olen sanonut, että
pappina minä en yritä miellyttää seurakuntalaisia sanomalla, että
kaikki voivat tehdä kirkossa oman mielensä mukaan eikä tarvitse
noudattaa kirkon ohjeita. Minulle on viime aikoina niin kauemmin
seurakunnassa olleet ortodoksit kuin myös uudemmat seurakunnan jäsenet esittäneet tähän liittyviä kysymyksiä. Vastaan nyt näihin kysymyksiin lyhyesti.
Ortodoksinen kirkko on elävä kirkko, joka elää nykyajassa. Ortodoksisessa kirkossa sääntöjä ei voi kuka tahansa muuttaa, eikä niitä myöskään voi mielivaltaisesti vaihtaa. Oli muutos mikä tahansa,
tämän voi tehdä vain ortodoksisen kirkon pyhä ja suuri synodi.
Tällä tarkoitan siis synodia, johon on velvollinen osallistumaan jokainen ortodoksinen kirkko maailmassa.
Kymmenien tuhansien kristittyjen lahkojen ilmestyminen maailmaan johtuu siitä, että monet uskovat voivansa tehdä mitä tahansa tulkitsemalla jumalallista opetusta omalla tavallaan. Itse Vapahtaja sanoi: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.” (Matt. 6:17)
Kirkossa meidän pitää käyttäytyä kirkon tapojen mukaan, emme
saa liioitella millään tavalla, emme saa tehdä tiettyjä eleitä miellyttääksemme ihmisiä, vaan meidän tulee käyttäytyä siten, kuin olisimme yksin Jumalan kanssa. Voimme tehdä useasti ristinmerkin,
voimme tehdä useasti maahan kumarruksia, ja tästä johtuen ehkäpä ihmiset ihailevat meitä. Jos sielumme ei kumarru Jumalan
eteen, olemme silloin tulleet turhaan kirkkoon.
Kun sanoin seurakuntalaisille, että ei ole hyvä käydä ehtoollisella, jos ei ole valmistautunut edes vähimmässä määrin. Tähän minulle sanottiin: ”Mikä voi olla pahaa siinä, että käyn pyhällä ehtoollisella?” Vastaan nyt siis: ennen kuin asetumme pöydän ääreen
syömään lounasta tai päivällistä, miksi me pesemme kätemme?
Tämä tarkoittaa, että valmistaudumme jokapäiväistä ruokaa varten. Miksi siis me emme valmistautuisi silloin, kun haluamme vastaanottaa Herran ruumiin ja veren? Unohdamme helposti, että
kirkkoon tuleminen ja yhdessä rukoileminen on enemmän kuin rukous, jonka rukoilemme yksin kotonamme. En ole hyväksynyt niiden tulkintaa, jotka katsovat, että oma itsenäinen rukous on tarpeeksi, eikä heidän tarvitse tulla kirkkoon.
On kaksi erittäin tärkeää asiaa muiden joukossa, joita kristityn
tulee noudattaa: rukoileminen mahdollisimman paljon muiden
seurakuntalaisten kanssa ja kirkon sääntöjen noudattaminen. Kun
emme tiedä jotain, meidän pitää kysyä niiltä, jotka tietävät, meidän
pitää lukea kirjoja, eli meidän siis tulee hankkia tietoa. Teemme
tarpeeksi turhia asioita elämässämme. Pyrkikäämme siihen, että
kirkossa olemme tekemättä näitä turhia asioita. Jos muistutamme
itsellemme aina pyhän apostoli Paavalin edellä lainattuja sanoja,
meidän voi olla helpompaa olla todellisia, vaatimattomia ja nöyriä
kristittyjä Jumalan edessä.
■■Isä Ion Durac

ELOKUU
La 31.8.

klo 18

vigilia

SYYSKUU
Su 1.9.
Ke 4.9.
La 7.9.
Su 8.9.
Ke 11.9.
La 14.9.
La 14.9.
Su 15.9.
Ke 18.9.
La 21.9.
Su 22.9.
Su 22.9.
Ke 25.9.
La 28.9.
Su 29.9.
Ti 1.10.
Ke 2.10.
La 5.10.
Su 6.10.
Ke 9.10.
La 12.10.
Su 13.10.
Ke 16.10.
La 19.10.
La 19.10.
Su 20.10.
Ke 23.10.
La 26.10.
Su 27.10.
Ke 30.10.

klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 17
klo 10
klo 18
klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 15
klo 17
klo 18
klo 10
klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 17
klo 17.30
klo 18
klo 10
klo 17
klo 18
klo 10
klo 17

liturgia
iltarukous
vigilia
liturgia, Jumalansynnyttäjän syntymä
iltarukous
liturgia, ristin ylentäminen
vigilia
liturgia, slaaviksi
iltarukous
vigilia, mp. Ambrosius ja papisto
liturgia, mp. Ambrosius ja papisto
ehtoopalvelus romaniaksi
Jeesuksen rukous
vigilia
liturgia
liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
iltarukous
vigilia
liturgia
iltarukous
vigilia
liturgia, slaaviksi
iltarukous
yleinen panihida
vigilia
liturgia
iltarukous
vigilia
liturgia, ruotsiksi
Jeesuksen rukous

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10
La 14.9.
klo 18 vigilia
Su 15.9.
klo 10 liturgia
La 19.10.
klo 17.30 yleinen panihida
La 19.10.
klo 18 vigilia
Su 20.10. klo 10 liturgia
SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
Pe 13.9.
klo 18 vigilia
La 14.9.
klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka
La 5.10.
klo 18 vigilia
Su 6.10.
klo 10 liturgia
LOIMAA, ev.lut. kirkko
La 31.8.
klo 10 liturgia
EURA, ev.lut. seurakuntatalo
La 7.9.
klo 10 liturgia
Ke 16.10. klo 17 iltarukous
HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
La 28.9.
klo 10 liturgia
Ke 23.10. klo 17 iltarukous
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TURUN KIRKKO
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Turun seurakunta
UUSIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
La 5.10.
klo 10 liturgia
ke 30.10. klo 17 iltarukous
MAARIANHAMINA
Su 13.10. klo 10

liturgia

Toimintaa
KRISTINOPPILEIRIN JATKIS

Kristinoppileirin jatkis pidetään
Kustavissa 30.8.–1.9.

KIRKKOKAHVIT

Kirkkokahvit alkavat seurakuntasalissa sunnuntaina 8.9.

SALON TSASOUNAN
PRAASNIEKKA

Salon tsasounan praasniekkaa
vietetään toimittamalla pe 13.9.
juhlavigilia klo 18 ja la 14.9. klo
9.30 vedenpyhitys, jonka jälkeen
n. klo 10 juhlaliturgia.

JEESUKSEN RUKOUS
-PALVELUKSET

Keskiviikkojen 25.9., 30.10., 27.11.
ja 18.12. iltarukoukset Turun
kirkossa toimitetaan Jeesuksen
rukous -palveluksina. Toimittajana
on isä Mikko Ylinen

SEURAKUNNANTARKASTUS

Mp. Ambrosius suorittaa seurakunnantarkastuksen 20.–22.9.
Sunnuntaina piispallinen liturgia
Turun kirkossa klo 10.

IKÄIHMISTEN KIRKKOPÄIVÄ

Ikäihmisten kirkkopäivää vietetään Turussa su 6.10. alkaen klo 10
ja Raumalla su 20.10. klo 10.

VAINAJIEN MUISTELUPÄIVÄ

Vainajien muistelupäivän yleinen
panihida toimitetaan Turun kirkossa ja Rauman rukoushuoneella
la 19.10. klo 17.30.

NUORTEN NAISTEN
ALEKSANDRA-KERHO

Turun seurakunnan nuoret naiset
järjestävät säännöllisesti tapaamisia, retkiä ja muuta kivaa tekemistä yhdessä! Aleksandra-kerhon
syksyn ensimmäinen tapaaminen
on sunnuntaina 8.9. klo 18 Café
Fontantassa (Aurakatu 1, Turku).
Silloin suunnittelemme tarkem-

60

min tulevan syksyn ohjelmaa.
Ajankohtaiset tiedot tulevista
tapahtumista saat myös kerhon
sähköpostilistan ja/tai Facebook-ryhmän kautta. Jos siis
haluat tulla mukaan toimintaan,
lähetä sähköpostia osoitteeseen
maria.hokkinen@gmail.com.
Tervetuloa mukaan iloiseen ja
kansainväliseen porukkaamme!

YOUNG WOMEN’S
ALEKSANDRA CLUB

Young women at the Turku orthodox parish gather regularly for
meetings, trips and fun activities
together! The first meeting for this
autumn will be on Sunday, September 8 at 6 pm in Café Fontana
(Aurakatu 1, Turku). The upcoming
events are also updated to our
Facebook group and e-mail list. If
you want to join the club, send an
e-mail to maria.hokkinen@gmail.
com, and we will add you to our
mailing list. New members are always welcome to our international
and cheerful group!

VALAMON YSTÄVÄT / TURUN
PAIKALLISOSASTO
Pj. isä Ion Durac, vpj. Kyllikki
Kinnari, siht. Taina Ratia

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
isä Ion Durac. Luennot srk-salissa
ke 11.9., ke 9.10., ke 13.11., ke
11.12. (proskomidin ja eukaristian
havainnollistaminen) klo 17.30 alkaen iltarukouksen jälkeen. Sarja
korvaa erilliset Valamo-illat sekä
Ortodoksiapiirin kokoontumiset.
– Vapaaehtoinen osallistumismaksu 5 € Valamon luostarin hyväksi.
Valamon Ystävät ry. viettää
40-vuotisjuhlaansa lokakuussa
2013. Turun paikallisosasto järjestää pyhiinvaellusmatkan Heinäveden Valamoon pe–su 18.–20.10.
(juhlallisuudet Valamossa 19.–
20.10.) Majoitus vierasmajassa 1h
tai 2h huoneessa. Matkan hinta

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

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

190–240 € osallistujamäärästä
riippuen. Mukaan mahtuu enintään 30 hlöä. Tiedustelut ja sitovat
ilmoittautumiset 2.9. alkaen: Taina
Ratia taina.ratia@gmail.com, puh.
044 2082457. Seuraa seurakunnan www-sivuja sekä kirkon ja
srk-salin ilmoitustauluja!

TURUN TIISTAISEURA

Pj. isä Ion Durac, vpj. Kyllikki Kinnari, siht. Anne Fomin, puh. 050
544 5213, rose-marie@fomin.fi.
Syksyn tiistaiseuraillat alkavat
tiistaina 10.9. klo 17.30.
Turun Tiistaiseura kokoontuu joka
toinen tiistai Turun seurakunnan
Aleksandra-salissa, Yliopistonkatu 19 B, klo 17.30. Kysy lisää
sihteeriltä, myös Tiistaiseuran
diakoniatyöstä.
Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

SALON TIISTAISEURA

Pj. Merja Tiira-Vaahteranoksa,
puh. 0400 656 256, siht. Maria Lipponen, Supinkatu 8 as 2, 24100
Salo puh. (02) 733 5082 tai 044
264 5565.
Salon Tiistaiseura kokoontuu kesän jälkeen ensimmäisen kerran ti
3.9. klo 18 alkaen. Jatkamme kokoontumisia kerran kuukaudessa,
tarkemmat ajat seuraavassa numerossa. Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme ja toisiimme!

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!

SVENSKA
DISKUSSIONSGRUPPEN

Vi träffas den första måndagen i
månaden i församlingshemmet
kl 17.30. Träffarna aviseras i ÅU på
dagboks sidan veckan innan. Höstens första träff är den 2 september och de följande är: 7 oktober,
4 november och 2 december.
Jag ber er notera att vi den 19
oktober har vigilia och den 20
oktober liturgi, på svenska med
finska inslag. Kontaktperson:
Barbro Doepel, mobiltfn 0400 507
783, barbrodoepel@gmail.com.

IKONIMAALAUS TURUSSA

Turun seurakuntatiloissa toimivat
ikonimaalausryhmät aloittavat
syyskauden 2013 ma 23.9. Ryhmät kokoontuvat seuraavasti 10
krt kevään aikana:
●●Ma klo 13–16 Ulla alk. 23.9.
●●Ma klo 17–20 Margit alk. 23.9.
●●Ke klo 13.30–16.30 Margit alk.
25.9.
●●Ke klo 17–20 Ulla alk. 25.9.
●●La klo 10–14 Raija (kerran
kuukaudessa)
Tarkemmat tiedustelut: Margit
Vainio, puh. 050 379 5295, Ulla
Tschurbanoff, puh. 040 705 0307,
raija.laiho@hotmail.com.

KIRJALLISUUSPIIRI

Kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavan kerran ke 25.9. klo 17.30.
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Käsiteltävä teos on Antti Nylenin
Tunnustuskirja. Vetäjänä isä Mikko
Ylinen.

LASTEN PYHÄKOULU TURUSSA

TURUN KIRKON KUORO

Kuoro harjoittelee torstaisin klo
18.30–20.30 alk. 29.8. Lisätiedot
toiminnasta: kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360.

LAPSIKUORO

Seurakuntamme lapsikuoro on
tarkoitettu 7–12-vuotiaille, mutta
reipas eskarilainenkin mahtuu
joukkoon. Harjoittelemme kirkkolauluja sekä muuta kivaa lasten
musiikkia. Jos olet kiinnostunut
toiminnasta, ota yhteyttä seurakunnan kanttoriin Pasi Torhamoon, puh. 040 835 8360.

Vera Rantanen

Lasten pyhäkoulu jatkuu taas
syksyllä 2013! Syyskauden kerhopäivät ovat seuraavat:
●●Su 8.9., su 22.9., su 13.10., su
3.11., su 24.11. ja su 15.12.
Pyhäkoulu kokoontuu seurakunnan kerhotilassa (Yliopistonkatu
19 B, Turku) kerhopäivän aamuna
klo 10. Vanhemmat voivat tuoda
lapsensa kerhoon ja mennä itse
kirkkoon jumalanpalvelukseen.
Käymme lasten kanssa läpi kirkollisia aiheita askarrellen ja leikkien.
Noin klo 10.45. lapset siirtyvät
ohjaajan johdolla kirkkoon ja
osallistuvat liturgian jäljellä
olevaan osaan yhdessä vanhempiensa kanssa.
Kerho on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, mutta pienemmät-

kin ovat tervetulleita mukaan
vanhemman seurassa. Lisätietoa
lasten pyhäkoulusta voi kysellä
Marialta, puh. 050 462 8586 tai
maria.hokkinen@gmail.com.
Tervetuloa!

Salolaisen seurakunta-aktiivin Olli
Forssénin 80-vuotispäivää juhlittiin
Salon tsasounassa.

Kevätretkeläisiä Ahvenanmaalla.

Aleksandra-kerhon
kevätretki Ahvenanmaalle
Turun seurakunnan nuorten
naisten Aleksandra-kerho teki
Ahvenanmaalle
kevätretken
25.–26. toukokuuta. Kaikkiaan
yhdeksän ”aleksandraa” osallistui matkalle, jonka aikana päästiin nauttimaan kesäisestä saaristosta, tutustumaan Maarianhaminan nähtävyyksiin ja kokemaan myös uusi Viking Grace
-laiva. Kirkkoherra Ion Durac

toimitti samana viikonloppuna
liturgian Maarianhaminassa,
Aleksandra-kerholaiset
joten
pääsivät tutustumaan myös Ahvenanmaalla asuviin seurakuntalaisiin, joita olikin runsaslukuisesti paikalla. Kiitokset kaikille mukana olleille ja paikallisille ortodokseille lämpimästä
vastaanotosta!

Turun kristinoppileiri
Ensimmäistä kertaa Turun seurakunnan historiassa seurakunta järjesti oman itsenäisen kristinoppileirin. Tänä vuonna leiriläisiä oli erittäin paljon (28) ja
kristinoppileiri järjestettiin Kustavissa Lomavalkaman leirintäalueella. Tänä aikana leirillä pidettiin oppitunteja, järjestettiin leikkejä, urheilua, saunomista ja uintia. Leirin ajankohta oli
6.–13.6., ja 10.6 teimme päivämatkan Raumalle, missä vierailimme Pyhän ristin luterilaisessa kirkossa ja tietysti myös ortodoksisessa rukoushuoneessa,
jossa toimitettiin rukoushetki.
Kristinoppileirin päätösjuhla pidettiin 16.6. Turussa, Pyhä martAleksandran
tyyrikeisarinna
kirkossa ja seurakuntasalissa.

s

Kriparilaiset Turun kirkossa.
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Pavel Verikov

Jonathan Renda

Turun seurakunta

Turun kirkon kuoro esiintyi Odessassa kesäkuussa.

Etiopialaiset isä Addis ja diakoni Berhanv toimittivat kasteen Turun kirkossa.

Turun Tiistaiseuran toimintaa

Turun Tiistaiseuran nuoret neidit Sonia-Meri Fomin ja Emmi Lainio valmistivat meille
pääsiäistä isä Ion Duracin ja Daniela Duracin kanssa.

Tiistaiseuran ahkerat myyjättäret Eila Sintonen ja Marja-Liisa Sipakko.

Ikonipiiriläisillä kauppa kävi ja hymy oli herkässä.

Turun Tiistaiseura teki 21.5. kevätretken Liedon Vanhalinnaan, Mauno ja Ester
Wanhalinnan kotimuseoon.
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Lapset ja nuoret -vinjetti

Profeetta Samuel
P

itkä ja toivottavasti mukava kesäloma on ohi, ja koulu jo alkanut.
Jollakin alkanut syyslukukausi
voi olla ensimmäinen, jollakin toisella
viimeinen. Minulla se on jo 41. Niin,
opettajat kun eivät pääse koulusta koskaan pois! Olipa se sitten kuinka mones
hyvänsä, toivotaan että siitä tulee kaikille meille antoisa; että saamme rauhassa opiskella uusia asioita ja kerrata
vanhoja, löydämme uusia kavereita ja
vahvistamme vanhoja ystävyyssuhteita,
kenties löydämme jonkun uuden kiinnostavan harrastuksen tai sitten palaamme sen entisen hyvän pariin, löydämme itsestämme uusia kykyjä ja vahvuuksia Jumalan suojeluksessa, kuten
elokuun nimipäiväsankari profeetta Samuel löysi.

ANALOGI 3/2013

Profeetta Samuel oli Vanhan testamentin aikainen Israelin kansan johtaja, tuomari. Hän eli 1100-luvulla eKr.
Samuelin äiti Hanna oli pitkään rukoillut Jumalalta lasta. Kerran israelilaisten ylimmäinen pappi Eeli kuuli Hannan rukouksen ja halusi auttaa epätoivoista naista. Eeli rukoili myös, ja pian
Hanna jo tulikin raskaaksi ja sai pojan.
Hän antoi pojalle nimeksi Samuel, joka
tarkoittaa ”Jumala on kuullut”. Hanna
oli niin onnellinen poikansa syntymästä, että lupasi pyhittää tämän Jumalalle. Kolmevuotiaana Samuel joutuikin
pappi Eelin kasvatettavaksi temppeliin.
Siellä Samuel opiskeli ahkerasti ja totteli sekä Jumalaa että Eeliä kaikessa
nöyrästi.
Kun Samuel oli 12-vuotias, Jumala
puhutteli häntä unessa. Samuel heräsi ja
luuli, että Eeli kutsui häntä. Niinpä Samuel nousi vuoteeltaan ja meni kysymään, mitä asiaa Eelillä oli. Tämä kuitenkin sanoi: ”En minä ole sinua kutsunut. Taisit vain nähdä unta, mene takaisin nukkumaan.” Kun tämä sama toistui
kolme kertaa, Eeli ymmärsi, että Jumala
kutsui Samuelia. Niinpä hän neuvoikin
poikaa: ”Kun seuraavan kerran kuulet
kutsun, vastaa näin: Puhu Herra, palvelijasi kuulee.” Ja niin tapahtuikin; Jumala puhutteli nuorta Samuelia vielä kerran, ja tämä vastasi Eelin neuvomilla sanoilla. Jumala antoi Samuelille viestin kerrottavaksi Eelille
ja koko Israelille. Myöhemminkin Samuel sai Jumalalta
sanomia ihmisille kerrottavaksi; siksi häntä kutsutaan nimellä profeetta, joka tarkoit-

taa Jumalan sanoman julistajaa ja ennustajaa.
Pappi Eelin kuoleman jälkeen profeetta Samuelista tuli Israelin kansan
johtaja eli tuomari. Tuomareiden tehtäviin kuuluivat sotapäällikkönä toimiminen, riita-asioissa tuomitseminen, kansan johtaminen sekä uskonnollisten
asioiden hoitaminen. Israelin kansalla
oli ollut useita tuomareita Luvattuun
maahan saapumisen jälkeen, mutta profeetta Samuel jäi heidän viimeiseksi tuomarikseen. Kansa nimittäin halusi itselleen kuninkaan, koska muillakin kansoilla oli, ja siksi Jumala antoi Samuelin
tehtäväksi myös kuninkaiden voitelemisen. Samuel ennättikin voidella kaksi Israelin kuuluisaa kuningasta, Saulin ja
Daavidin, ennen kuolemaansa. Hän eli
sen ajan mittapuun mukaan todella vanhaksi ja kuoli noin 80-vuotiaana kaikkien rakastamana. Kirkossamme vietetään profeetta Samuelin päivää 20.8.
Päivän juhlaveisussa lauletaan näin:
”Tänään me kunnioitamme sinun profeettaasi Samuelia, oi Herra. Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.”
Toivotan hyvää alkanutta kouluvuotta sekä oppilaille että opettajille
kuin myös muille koulujen työntekijöille! Oppilaille olkoon profeetta Samuel
esimerkkinä: opiskelkaa yhtä ahkerasti
kuin hän teki, niin teistä voi tulla jotakin
suurta, kuten hänestäkin tuli. Olkaa
kuuliaisia opettajillenne ja vanhemmillenne ja osoittakaa kunnioitusta Jumalalle.

■■ Paula Rannikko
uskonnonopettaja Turusta
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Herra on suuresti
siunannut minua
Vivi Ruottinen

Pyhät Herran esivanhemmat Joakim ja Anna, 9. syyskuuta.

JAAKOBIN EVANKELIUMIN
mukaan Joakim oli sangen
murheellinen eikä mennyt
vaimonsa luo vaan lähti
erämaahan. ”Rukous olkoon
ruokani ja juomani”, hän sanoi.
Hänen vaimonsa Anna murehti
ja valitti kaksin verroin: ”Minä
valitan leskeyttäni, minä valitan
lapsettomuuttani.”
Anna rukoili yhdeksännellä
hetkellä puutarhassa, kun Herran
enkeli ilmestyi hänelle: ”Anna,
Anna! Herra on kuullut
rukouksesi. Sinä saat lapsen ja
koko maailma on puhuva
jälkeläisestäsi.”
Herran enkeli laskeutui myös
Joakimin luo sanoen: ”Joakim,
Joakim! Herra Jumala on kuullut
rukouksesi. Mene täältä alas, sillä
vaimosi Anna on tuleva
raskaaksi.”
Pitkän eron ja enkelin
ilmestymisen jälkeen Joakim ja
Anna kohtaavat. Joakim tulee
laumoinensa, ja Anna seisoo
portin luona. Hän näkee
Joakimin tulevan, juoksee hänen
kaulaansa ja sanoo: ”Nyt tiedän,
että Herra on suuresti siunannut
minua, sillä katso, leski ei ole
enää leski, ja minä lapseton tulen
raskaaksi.”

