
 
 

1. Millä nimellä kutsutaan pyhiä ihmisiä ja 
tapahtumia esittäviä kuvia? 
‐ Ikoneiksi. 

2. Mitä sädekehä pyhien pään ympärillä 
kuvaa? 
‐ Ikuisuutta ja taivaallista valoa. 

3. Minkä värisiä tekstiilejä kirkossa 
käytetään tavallisena sunnuntaipäivänä? 
‐ Vihreitä.  

 
 

1. Millä värillä ikoneissa olevat sädekehät 
maalataan? 
‐ Keltaisella tai kultaisella. 

2. Millä nimellä kutsutaan kirkon 
ensimmäistä osaa eli huonetta? 
-      Eteiseksi. 

        3.   Miksi kirkossamme ei käytetä soittimia? 
             -     Ihmisääni on ylevin soitin. 

 
 

1. Mihin kohtaan ikonia ikonin maalaaja 
laittaa nimensä? 
‐ Ikoneihin ei laiteta tekijän nimeä. 

2. Millä nimellä kutsutaan kirkon 
keskimmäistä osaa eli huonetta? 
‐ Kirkkosaliksi. 

3. Mitä kirkkoleivän päällä olevat kirjaimet 
IC XC, NI KA tarkoittavat? 
‐ ”Jeesus Kristus voittaa.” 

 
 

1. Kuka voi tai saa maalata ikonin? 
‐ Kuka tahansa. 

2. Millä nimellä kutsutaan kirkkosalin 
kolmatta ja perimmäistä osaa eli 
huonetta? 
‐ Alttariksi. 

3. Millä nimellä kutsutaan yleensä hirsistä 
rukoushuonetta? 
‐ Tsasounaksi. 
 

 
 

1. Onko ikonimaalaukseen olemassa erillisiä 
sääntöjä? 
‐ Kyllä, tämän vuoksi ikonimaalausta usein 

opiskellaan ikonimaalauksen opettajan johdolla. 
2. Mitä merkkiä pidetään kristittyjen yhteisenä 

tunnuksena? 
-     Ristiä. 

        3.    Millä nimellä hiippakunnan pääkirkkoa  
               kutsutaan? 

‐ Katedraaliksi. 

 
 

1. Mitä ikonille tehdään ennen kuin se 
ripustetaan paikalleen? 
‐ Viedään papille siunattavaksi. 

2. Mainitse kaksi kirkon pohjan muotoa? 
‐ Basilika, risti, ympyrä ja kahdeksankulmio. 

3. Minkä värisiä tekstiilejä kirkossa 
käytetään tavallisena arkipäivänä? 
‐ Keltaisia. 

 
 

1. Kuuluvatko ikonit ainoastaan kirkkoon? 
‐ Ei, myös esim. kodeissa voi olla ikoneita. 

2. Mihin suuntaan kirkkorakennus aina 
rakennetaan? 
‐ Alttari itään päin. 

3. Minkä värisiä tekstiilejä kirkossa 
käytetään Kristuksen juhlissa? 
‐ Kultaisia tai valkoisia. 

 
 

1. Millä nimellä kutsutaan ikoneissa olevia 
siivekkäitä hahmoja? 
‐ Enkeleiksi.  

2. Millä nimellä kutsutaan ikonostaasin 
keskellä olevia ovia? 
‐ Kuninkaan oviksi tai pyhäksi portiksi. 

3. Minkä värisiä tekstiilejä kirkossa 
käytetään Jumalansynnyttäjän juhlissa? 
‐ Taivaansinisiä. 

 
 
 

1. Mitä esinettä poltetaan ikonin edessä? 
‐ Lampukkaa tai tuohusta. 

2. Ketkä on kuvattu ikonostaasin sivuoviin? 
‐ Ylienkelit. 

3. Mikä on pääsiäisen kirkollinen väri? 
‐ Valkoinen. 

 
 

1. Mikä esine voidaan levittää ikonin 
ympärille suojaksi ja koristeeksi? 
‐ Käspaikka. 

2. Keiden neljän miehen ikonit löytyvät 
kuninkaanovista? 
‐ Evankelistojen. 

3. Mikä on suuren perjantain kirkollinen 
väri? 
‐ Musta. 



 
 

1. Millä käsiin liittyvällä tavalla ikoneille 
osoitetaan kunnioitusta? 
‐ Tekemällä niiden edessä ristinmerkki. 

2. Mikä ikonikuva löytyy pyhän portin 
yläpuolelta? Ikoni liittyy liturgiaan. 
‐ Ehtoollisen asettaminen. 

3. Millä nimellä kutsutaan rukoussarjaa 
jumalanpalveluksessa? 
‐ Ekteniaksi. 

 
 

1. Millä muulla tavoin ikoneille osoitetaan 
kunnioitusta kuin ristinmerkillä? 
‐ Suutelemalla niitä. 

2. Minkä kotona tai kirkossa tapahtuvan 
asian apuväline ikoni on? 
‐ Rukouksen. 

3. Millä nimellä kutsutaan ikonostaasin 
edessä olevaa koroketta? 
‐ Soleaksi. 

 
 

1. Mitä muuta ikoneihin kuvataan pyhien 
ihmisten lisäksi? 
‐ Pyhiä tapahtumia, enkeleitä. 

2. Millä nimellä tunnetaan ikoni, jossa on 
kuvattuna Kristuksen kasvot liinan keskellä? 
‐ Kristuksen käsittätehty ikoni.  

3. Millä nimellä kutsutaan solean kaarevaa 
uloketta? 
‐ Amboniksi. 

 
 

1. Millä nimellä kutsutaan ponomarin eli 
alttariapulaisen päällä olevaa 
vaatekappaletta? 
‐ Stikariksi. 

2. Mikä kirja Kristuksella on usein auki 
kädessään ikoneissa? 
‐ Evankeliumikirja. 

3. Millä toisella nimellä alttaripöytää 
kutsutaan? 
‐ Pyhäksi pöydäksi. 

 
1. Millä nimellä kutsutaan pyhien ihmisten 

pään ympärillä olevaa valokehää? 
‐ Sädekehäksi. 

2. Millä nimellä tunnetaan ikoni, jossa 
Neitsyt Maria osoittaa kädellään Jeesus-
lasta? 
‐ Tiennäyttäjä. 

3. Minkä liinan sisälle on ommeltu pieni 
pyhäinjäännös eli reliikki? 
‐ Antiminssiliinan. 

 
1. Maalataanko Jeesukselle ikoneihin lyhyt 

tukka, pitkä tukka vai ei tukkaa 
ollenkaan? 
‐ Pitkä tukka. 

2. Millä nimellä kutsutaan puhelaulua? 
‐ Resitatiiviksi. 

3. Mitä tuoksuvaa ainetta 
kirkkorakennuksen seiniin sivellään, kun 
se otetaan käyttöön? 
‐ Mirhaa. 

 
1. Mitkä neljä kirjainta ovat lyhenne Jeesuksen 

nimestä? 
‐ IC XC. 

2. Millä nimellä kutsutaan veisua, jossa 
kerrotaan päivän tai juhlan sanoma? 
‐ Tropariksi ja kontakiksi. (Tropari ylistää 

Jumalaa juhlan/päivän sanoman johdosta. 
Kontakki kertoo juhlan aiheesta.) 

3. Millä toisella nimellä proskomidipöytä 
tunnetaan? 
‐ Uhripöytänä. 

 

 
1. Minkä värinen aluspuku Jeesuksella on 

yleensä ikoneissa? 
‐ Punainen. 

2. Minkä veisun aikana kirkkokansa 
valmistautuu ottamaan ehtoollislahjat 
vastaan? 
‐ Kerubiveisun. 

3. Mikä kangas laitetaan diskoksen ja tähden 
päälle? 
‐ Ehtoollispeite. 

 
 

1. Mistä Jeesuksen punainen alusviitta 
kertoo? 
‐ Hänen jumalallisesta kunniastaan. 

2. Mikä veisu lauletaan jokaisessa 
ehtoopalveluksessa? Monet tilaisuudet 
päättyvät tähän veisuun. 
‐ Ehtooveisu. 

3. Mikä käspaikan tehtävä oli muinoin? 
‐ Siihen kuivattiin kädet. 

 
 

1. Minkä värinen päällysviitta Jeesuksella on 
yleensä ikoneissa? 
‐ Sininen. 

2. Mikä tropari alkaa sanoilla: ”Kristus nousi 
kuolleista ---”? 
‐ Pääsiäistropari. 

3. Mikä on epistola? 
‐ Jumalanpalveluksessa luettava lukukappale 

Uudesta testamentista. 



 
 

1. Mistä Jeesuksen sininen päällysviitta 
kertoo? 
‐ Siitä, että Jeesus oli myös ihminen. 

2. Ketä  evankelistaa pidetään ensimmäisenä 
ikonimaalarina?  
‐ Luukasta. 

3. Minkä eläimen hahmoja käytettiin 
Kristuksen vertauskuvana mm. kristittyjen 
vainojen aikaan? 
‐ Kalaa ja karitsaa. 

 
 

1. Mikä kuvio Jeesuksen sädekehään 
maalataan? 
‐ Ristikuvio. 

2. Mikä toimii ortodoksisessa kirkossa 
laulukirjana? 
‐ Psalmien kirja. 

3. Mikä marttyyreillä on ikoneissa 
kädessään? 
‐ Risti. 

 
 

1. Mikä Jeesuksella on usein ikoneissa 
kädessään? 
‐ Avoinna oleva kirja. 

2. Miksi kutsutaan kirkkorakennuksen 
itäisintä osaa? 
‐ Alttariksi. 

3. Mikä luostarin perustajilla on useimmiten 
ikoneissa kädessään tai taustalla? 
‐ Luostarin pienoismalli. 

 
 

1. Kuka kuvataan ikoneihin yleensä Neitsyt 
Marian kanssa? 
‐ Jeesus-lapsi. 

2. Mikä kirkkovuoden juhla on kuvattuna 
kuninkaan oviin? 
‐ Marian ilmestys. 

3. Millä nimellä kutsutaan kirkkomme 
kahdeksansävelmistöä? 
‐ Oktoehos-sävelmistöksi. 

 
 

1. Kuinka monta tähteä kuuluu Neitsyt 
Marian viittaan ikoneissa? 
‐ Kolme tähteä. 

2. Millä pöydällä ehtoollisen sakramentti 
toimitetaan? 
‐ Pyhällä pöydällä. 

3. Mainitse joku materiaali puun lisäksi, jolle 
ikoni voidaan tehdä? 
‐ Kangas, (puinen) kananmuna, metalli.  

 
 

1. Minkä värinen alusviitta Neitsyt Marialla on 
yleensä ikoneissa? 
‐ Yleensä sininen, joskus punainen. 

2. Mikä ikoni sijaitsee yleensä ikonostaasin 
oikealla reunalla? 
‐ Kirkon nimikkoikoni. 

3. Mainitse jokin toinen materiaali 
mineraalivärien lisäksi, jolla ikoni voidaan 
valmistaa? 
‐ Mosaiikki. 

 
 

1. Minkä värinen päällysviitta Neitsyt 
Marialla on yleensä ikoneissa? 
‐ Yleensä punainen, joskus sininen. 

2. Mitä ikoneihin kuvataan pyhien ihmisten 
ja enkeleiden lisäksi? 
‐ Pyhiä tapahtumia. 

3. Mikä aines toimii sidosaineena 
mineraaliväreille? 
‐ Kananmunan keltuainen. 

 
 

1. Minkä pituiset hiukset Neitsyt Marialla on 
ikoneissa? 
‐ Hänen hiuksensa eivät näy ollenkaan. 

2. Mitä ikoneihin kuvataan pyhien ihmisten 
ja tapahtumien lisäksi? 
‐ Enkeleitä. 

3. Millä toisella nimellä kutsutaan ”ikonien 
kirjoittajia”? 
‐ Ikonimaalareiksi. 

 
 

1. Mitä Neitsyt Marian viitanhelmassa 
saattaa olla koristeena ikoneissa? 
‐ Hapsuja. 

2. Mitä ikoneissa kuvattujen rakennusten 
välissä oleva liina kertoo katsojalle? 
‐ Sen, että tapahtuma tapahtuu sisätiloissa. 

3. Mikä on psalmin jälkeen laulettava veisu, 
joka kertoo päivän aiheesta? 
‐ Stikiira. 

 

 
 

1. Kuka johtaa kuoroa? 
‐ Kanttori. 

2. Mikä enkeli Gabrielilla on kädessään 
ikoneissa? 
‐ Keihäs. 

3. Kenen ikoni on aina kuninkaan ovien 
oikealla puolella? 
‐ Kristuksen. 



 
 

1. Keitä kanttorilla on edessään kirkossa? 
‐ Kuorolaisia. 

2. Mitä Neitsyt Maria on tekemässä ikonissa, 
jossa enkeli Gabriel ilmestyy hänelle 
tuoden ilouutisen? 
‐ Neulomassa. 

3. Kenen ikoni on aina kuninkaan ovien 
vasemmalla puolella? 
‐ Neitsyt Marian. 

 
 

1. Millä nimellä kirkkomme lauluja 
kutsutaan? 
‐ Veisuiksi. 

2. Mitä Joosefilla on kädessään Kristuksen 
temppeliintuomisen ikonissa? 
‐ Kaksi kyyhkystä. 

3. Kuka saa kulkea ikonostaasin keskellä 
olevista kuninkaan ovista? 
‐ Papisto: piispa, pappi tai diakoni. 

 
 

1. Mikä on kanttorin käyttämä ainoa 
”soitin”? 
‐ Äänirauta. 

2. Mikä työkalu löytyy puun juurelta 
Kristuksen kasteen ikonissa? 
‐ Kirves. 

3. Mitä ikonostaasissa olevia ovia ponomarit 
käyttävät? 
‐ Sivuovia. 

 
 

1. Missä kohtaa kirkkoa löytyy urut? 
‐ Ei mistään, ortodoksisessa kirkossa ei ole 

soittimia. 
2. Mitä Lasaruksella on yllään Lasaruksen 

kuolleista herättämisen ikonissa? 
‐ Käärinliinat. 

3. Kuinka kirkonkelloja soitetaan 
hautajaisten aikaan? 
‐ Hitaasti, yhdellä isolla kellolla. 

 
1. Mistä tuntomerkistä rakennuksen voi 

tunnistaa kirkoksi? 
‐ Katolla olevasta rististä. 

2. Keitä on palmunoksilla ikonissa, jossa 
Jeesus ratsastaa Jerusalemiin? 
‐ Lapsia. 

3. Kuinka kirkonkelloja soitetaan juhlan 
aikana? 
‐ Käyttämällä kaikkia kelloja ja soittamalla 

niillä nopeita ja iloisia sarjoja. 

 
1. Mikä ”soitin” kutsuu kirkkoon? 

‐ Kirkonkellot.  
2. Kristuksen ristiinnaulitsemisen ikonissa on 

usein kirjaimet I.N.R.I. Missä nämä kirjaimet 
ovat? 
‐ Laudassa, joka on kiinnitetty Kristuksen pään 

yläpuolelle. 
3. Kuinka kirkonkelloja soitetaan kutsuttaessa 

kirkkokansaa jumalanpalvelukseen? 
‐ Soittamalla isoa kelloa 12 kertaa. 

 
 

1. Millä nimellä kutsutaan seinää, joka on 
kirkossa edessä ja täynnä ikoneita? 
‐ Ikonostaasiksi. 

2. Ketkä seuraavat Kristusta kohti taivasta 
helatorstain ikonissa? 
‐ Kaksi enkeliä. 

3. Mistä rakennusaineesta tsasounat yleensä 
rakennetaan? 
‐ Hirrestä. 

 
 

1. Mikä on paaston väri kirkossa? 
‐ Violetti. 

2. Kuka henkilö on kuvattu keskelle, kädet 
kohotettuna helatorstain ikonissa? 
‐ Neitsyt Maria.  

3. Millä nimellä kutsutaan ikonityyppiä jossa 
Neitsyt Marian ja Jeesus-lapsen posket 
koskettavat toisiaan? 
‐ Hellyyden Jumalanäidiksi. 

 
 

1. Mitä valkeaa ainesta kirkkoleipiin 
tarvitaan? 
‐ Jauhoja (myös ripaus suolaa) 

2. Mitä opetuslapsilla on yläpuolellaan 
helluntain ikonissa? 
‐ Tulenliekit. 

3. Millä toisella nimellä kutsutaan pyhäksi 
julistamista/toteamista? 
‐ Kanonisoinniksi. 

 
1. Ketä vastaan Georgios Voittaja taistelee 

ikonissa? 
‐ Lohikäärmettä. 

2. Mikä rukous alkaa sanoilla: ”Uskon yhteen 
Jumalaan…”? 
‐ Uskontunnustus. 

3. Milloin ikonostaasin kaikki ovet ovat auki 
koko viikon? 
‐ Kirkkaalla viikolla eli pääsiäisen jälkeisellä 

viikolla. 



 
 

1. Mitä eläimiä on kuvattuna joulun ikonin 
luolaan Jeesus lapsen kanssa? 
‐ Aasi ja härkä. 

2. Ketkä kolme hahmoa on Pyhän 
Kolminaisuuden ikonissa? 
‐ Kolme enkeliä. 

3. Millä aineella ikonilauta pohjustetaan? 
‐ Liitujauheella. 

 
1. Mitä Jeesuksen hauta-arkussa on 

pääsiäisaamun tapahtumia kuvaavassa 
ikonissa? 
‐ Käärinliinat. 

2. Mitä Pyhän Kolminaisuuden ikonissa 
olevalla pöydällä on? 
‐ Malja. 

3. Millä pappi siunaa pyhitettävät ikonit 
ennen kuin ne otetaan käyttöön? 
‐ Pyhitetyllä vedellä. 

 
1. Mistä kohtaa kirkkoa kirkonkellot yleensä 

löytyvät? 
‐ Kirkon tornista. 

2. Mistä esineestä käytetään sellaista 
luonnehdintaa kuin ”ikkuna ikuisuuteen”? 
‐ Ikonista. 

3. Kuka kuuluu yleensä deisis-ryhmän 
ikoniin Kristuksen ja Neitsyt Marian 
lisäksi? 
‐ Johannes Kastaja. 

 
 

1. Millä niiden muotoa hyvin kuvaavilla 
nimillä kirkon kupoleita voidaan myös 
kutsua? 
‐ Liekkikupoli, sipulikupoli. 

2. Mikä on riisa? 
‐ Metallilevy, joka peittää osaa ikonista. 

3. Mitä sana ”aamen” tarkoittaa? 
‐ ”Totisesti.” 

 
 

1. Mille tuohus tuoksuu? 
‐ Hunajalle, mehiläisvahalle. 

2. Mikä pöytä sijaitsee yleensä kirkkosalin 
etuosassa vasemmalla? 
‐ Vainajienmuistelupöytä. 

3. Mikä ”esine” asetetaan kirkkoon, kun se 
vihitään käyttöön? 
‐ Reliikki eli pyhäinjäännös. 

 
 
 

1. Mikä roikkuu papin kaulassa? 
‐ Risti. 

2. Mistä tuohuksia voi ostaa? 
‐ Luostarista, kirkosta tai erikoisliikkeistä. 

3. Mistä tulee ”kirkon tuoksu”? 
‐ Suitsutuksesta. 

 
 
 

1. Kuka huolehtii kirkkorakennuksesta? 
‐ Isännöitsijä tai vahtimestari. 

2. Mikä on analogi? 
‐ Vinopöytä eli apupöytä, jonka päällä 

voidaan pitää esim. ikonia. 
3. Mitä suitsutusastiaan laitetaan sisälle? 

‐ Hiili ja suitsutuspihkaa. 

 
 

1. Kuinka ikoneista tunnistaa pyhän 
ihmisen? 
‐ Pään ympärillä olevasta sädekehästä. 

2. Minkä pöydän äärellä pappi leikkaa 
kirkkoleivät? 
‐ Uhripöydän. 

3. Millä nimellä kutsutaan ikoneissa 
kuvattavaa kuusisiipistä enkeliä? 
‐ Serafiksi. 

 
1. Milloin kuka vain voi käydä soittamassa 

kirkonkelloja? 
‐ Kirkkaalla viikolla eli pääsiäisen jälkeisellä 

viikolla. 
2. Millä toisella nimellä Herran rukous myös 

tunnetaan? 
‐ Isä meidän -rukouksena. 

3. Kuinka kirkonkelloja soitetaan? 
‐ Vetämällä naruista (pieniä) tai polkemalla 

poljinta (isoja). 

 
1. Minkä väriset kirkkotekstiilit vaihdetaan 

kirkossa tummien tilalle pääsiäisyöksi, 
kun siirrytään surusta iloon?  
‐ Valkoiset. 

2. Mihin sanaan rukoukset päättyvät? 
‐ ”Aamen”. 

3. Mistä kohtaa kirkkoa pappi lukee 
evankeliumia tai pitää saarnan eli 
opetuspuheen? 
‐ Ambonilta. 

 


