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Suuri paasto kutsuu
hiljentymään
Miten ortodoksisuus
näkyi sodissamme?

”Pyhyys on Jumalan
lahja, jonka
antamisesta päättää
yksin Hän.”

30
13

Tsasouna Aunuksessa sota-aikaan.

10
Mikko Porvali ja Viipurin pimeä puoli.

17

Raili Vahterikko ja Tamara Petroff taiteilevat käspaikan pitsireunaa.

Sisällys
3 PÄÄTOIMITTAJALTA
4 KIRKKOHERRALTA
6 AJANKOHTAISTA
9 ARJESSA Kirjallisuuspiiri inspiroi keskusteluun
10 LÖYTÖJÄ ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ
13 RIVIMIEHIÄ JA SIELUNPAIMENIA Kannessa
16 РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
17 REPORTAASI Kylässä Stefanoskodissa
20 MEIKÄLÄISIÄ Maria Mountraki
21 PYHÄNÄ Jumalanpalveluselämän aakkoset
22 SUURI PAASTO ALKAA Kannessa
25 SAKRAMENTIT KESKEISESSÄ OSASSA KIRKON ELÄMÄÄ

27 ESIPAIMENELTA
29 SVENSK SIDA
30 PYHÄT KANTAVAT TAAKKASI
33 KULTTUURI
35 HUOMENNA Ikonimaalaus vaatii kärsivällisyyttä
36 LAPSET JA NUORET
38 JUMALANPALVELUKSET JA MENOT
51 DIAKONIA TIEDOTTAA
52 UUDELLEENHAUTAUS LAPPEENRANNASSA
53 PERHEUUTISIA
54 LAINATUT
55 RISTISANATEHTÄVÄ

PÄ ÄT O I M I T TAJA LTA

ORTODOKSI

01/16 viesti

Helsingin, Haminan, Kotkan, Lahden,
Lappeenrannan ja Tampereen
ortodoksisten seurakuntien lehti
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti.
Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa.
JULKAISIJA: Helsingin
ortodoksinen seurakunta
TOIMITUS: Liisankatu 29 A 2, 00170 Helsinki
SÄHKÖPOSTI: ortodoksiviesti@ort.fi
PÄÄTOIMITTAJA: Mirva Brola,

p. (09) 8564 6115
TOIMITUSSIHTEERI: Laura Karlin,

p. (09) 8564 6116
LEHDEN ULKOASU: Leena Toivola
LEHDEN TAITTO: Ilona Maunola,
Aste Helsinki Oy
TOIMITUSNEUVOSTO:

Alexander Hautamäki, Birgit
Salmenhaara, Liisa Tynkkynen, Markku
Salminen, Matti Pulkkinen, Raija Pyöli,
Risto Nordell, Timo Tynkkynen
Urpo Uotila, Jonas Bergenstad,
Anna Syrjänen-Filppu
TILAUSHINTA: 40 € / vuosi. Lehti on
seurakuntien jäsenille ilmainen.
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:

(seurakuntalaisten ei tarvitse ilmoittaa
osoitteenmuutoksia): p. (09) 8564 6100
PAINOPAIKKA:

ISSN 0788-9194
KANNEN KUVA:
MIRVA BROLA
VEDENPYHITYS ESPOON
SUVISAARISTOSSA 6.1.2016.

Kirkkoon liittyjät
tärkeitä jatkuvuudelle
T I L A S TOT I E D OT S U O M E N ortodoksisen kirkon jäsenmääristä viime vuodelta valmistuivat tammikuun puolivälissä. Ne kertoivat sekä hyviä että huonoja
uutisia. Iloista kuultavaa oli, että kirkkoomme liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä, yli tuhat henkeä. Tasaluvun yli on
päästy jo neljänä aiempana vuotena. Tulosta voidaan tulkita niin, että kirkkomme sanoma, perinteet ja jatkuvuus koskettavat nykypäivän hengellisyyttä janoavaa ihmistä.
Ikävää oli, että vastaavasti kirkosta
eronneidenkin määrä oli korkea. Noin
850 henkeä luopui jäsenyydestä, mikä
on tilastohistorian toiseksi korkein luku.
Sekä Karjalan että Oulun hiippakunnissa kirkosta eronneita oli huomattavasti
enemmän kuin liittyneitä, kun taas Helsingin hiippakunnassa liittyjiä oli parisataa enemmän. Syitä kirkosta eroamiseen lienee lukuisia: henkilökohtaisen
uskon puute, haluttomuus maksaa kirkollisveroa. Luterilaisen kirkon puolella on havaittu, että moni eroaa kirkosta
täysi-ikäiseksi tultuaan, mutta liittyy takaisin varttuneempana, kun kirkolliset
toimitukset – häät, kaste – tulevat ajankohtaisiksi.
Syntyvyys seurakunnissamme ei korvaa pois nukkuneiden määriä. Lapsia
kastettiin viime vuonna kirkkomme jäseniksi noin 460, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Kuolonuneen puolestaan nukkui noin 780, mikä vastaa pitkän ajan keskiarvoa. Väestömme vanhenee, mutta lapsia ei synny
riittävästi tilalle – ilmiö on tuttu kaikissa
länsimaissa.
Kirkkomme jäsenmäärän kasvu pohjaakin liittyneiden määriin, erityisesti
maahanmuuttajien varaan. Kasvunvaraa

riittää, sillä esimerkiksi venäjänkielisistä
vain osa on Suomen ortodoksisen kirkon
jäseniä. Vaikka kirkkoomme viime vuonna liittyi suuri määrä uusia seurakuntalaisia, kokonaisjäsenmäärä pääsi laskemaan reilulla sadalla hengellä. Suunta on
jatkunut jo kolmantena vuonna peräkkäin. Vuoden lopussa kirkkoomme kuului yhteensä 60 877 jäsentä.
Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli suurimmillaan vuonna 1940,
jolloin tilastoitiin 81 631 hengen jäsenmäärä. Tästä alkoi alamäki, jonka syynä
olivat muun muassa ilmapiiri ja sekaavioliitot: luterilaisten isien lapset oli tapana kastaa luterilaisiksi, vaikka äiti olisi
ollut ortodoksi. Aallonpohja saavutettiin
vuonna 1990, jolloin kirkkoomme kuului vajaat 56 000 henkeä. Tämän jälkeen
ortodoksisen kirkon jäsenistö on jälleen
kasvanut.
Seurakuntiin liittyneillä onkin tärkeä
sija kirkkomme jatkuvuuden kannalta.
Katekumeenikerhoissa ja monissa muissa tapahtumissa tehdään tärkeää työtä
kirkkokuntamme tulevaisuutta ajatellen.
Moni kirkkoon aikuisiällä liittynyt osallistuu seurakuntaelämään aktiivisemmin
kuin lapsikasteen saanut.
Mirva Brola
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Katumuksen sakrament ti puhdistaa sielun
oli Konstantinopolissa sijainneen Studionin luostarin
munkki. Hänen viisauttaan on kirjattu Filokalian 3. osaan. Hän opettaa luostarielämää
harkitsevalle muun muassa: ”Maailmasta
luopuminen merkitsee myös sitä, että tunnustat kaikki sydämesi salat… hengelliselle isällesi tai luostarin igumenille kuin itselleen Jumalalle… Syntien tunnustaminen
tuottaa sielulle suuren ilon ja omalletunnolle huojennuksen…”
Simeonin sanat sopivat hyvin juuri alkavaan suureen paastoon. Jokainen kirkkovuoden paasto on luonteva aika osallistua
katumuksen sakramenttiin, joka puhdistaa sielumme ja huojentaa kuormaamme sekä mahdollistaa kasvumme syvempään yhteyteen Jumalan ja lähimmäistemme kanssa. Samalla se kuitenkin
vaatii ponnistelua. Minun on hyvä kysyä itseltäni: Kuljenko kohti
Jumalaa? Elänkö Jumalan tahdon mukaisesti? Olenko rakastanut
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäni niin kuin itseäni?
Paasto mielletään monesti ruumiin paaston näkökulmasta
ruoka-aineista luopumiseksi. Laajemmin ymmärrettynä paasto on aina maailmasta luopumista. Simeon Hartaan opetus katumuksen sakramentista osana maailmasta luopumista soveltuu
S I M E O N H A R R A S (917–987)

näin ollen myös paastoon. Paasto ja katumus kuuluvat luontevasti ja syvästi yhteen. Ruumiin paasto auttaa minua näkemään niin
ruumiillisen kuin hengellisen heikkouteni sekä riippuvaisuuteni niin Jumalasta kuin luomakunnasta. Tämä synnyttää minussa
katumuksen, kaipuun takaisin yhteyteen Jumalan kanssa.
Simeonin opetus maailmasta luopumisesta koskee näin ollen myös meitä maailmassa eläviä. Paaston ja katumuksen avulla tahdon luopua kaikesta synnistä, jotta voin puhtain sydämin
ja omintunnoin jatkaa kristityn vaellustani kohti Jumalan valtakuntaa ja jumaloitumista.
Kun luovun pahoista sanoista, teoista ja ajatuksista, käännyn
Jumalan puoleen ja havahdun näkemään luomakunnan kauneuden ja voin oppia syvemmin rakastamaan lähimmäistäni niin
kuin itseäni.
Olkaamme siis rohkeita ja hengellisen kasvun pyrkimyksissä kestäviä sekä ottakaamme innolla vastaan käsillä oleva paasto,
joka on aina mahdollisuus uuteen alkuun. Olkaamme yhteydessä
rippi-isäämme tai seurakunnan pappiin ja osallistukaamme tästä kirkkomme hengellisestä lääkkeestä ja virvoittavasta lähteestä.
Jonas Bergenstad
Lahden kirkkoherra

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Таинство покаяния очищает душу
Симеон Благоговейный (917-987) был монахом константинопольского Студийского монастыря. Его поучения можно найти на
страницах Добротолюбия (греч. Φιλοκαλία — «Филокалия»). Вот
что он пишет стремящимся к монастырской жизни: «Уход от мира
заключается также в исповедании всех сокровенностей сердца
твоего … духовному отцу, или игумену, как самому Богу... Ибо от
этого бывает великая радость на душе и облегчение совести...»
Слова Симеона Благоговейного актуальны во время Великого
поста. Постные периоды церковного года хорошо подходят для
участия в таинстве исповеди, которое очищает душу, облегчает
нашу ношу и дает возможность взращивать более глубокие отношения с Богом и близкими нам людьми. Конечно, это требует
от нас приложения усилий. Полезно задать себе вопросы: «Двигаюсь ли я в сторону Бога? Живу ли в соответствии с Его волей?
Возлюбил ли я Бога превыше всего и ближнего, как самого себя?»
Очень часто пост ассоциируется с воздержанием от некоторых видов пищи. В более широком понимании пост — это уход
от мира. Поучение Симеона Благоговейного о таинстве покаяния, как об одной из составляющих ухода от мирской жизни, так
же подходит и для постного времени. Пост и исповедь являются
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естественными и взаимопроникающими понятиями. Телесный
пост позволяет видеть мне свою душевную и телесную немощь, а
так же зависимость от Бога и всего творения. От этого рождается
покаяние, стремление вернуться обратно к единству с Богом.
Таким образом поучение Симеона об отречении от мира, относится и к нам, живущим в этом мире. Посредством поста и покаяния я стремлюсь освободиться от греха, и с чистым сердцем
и совестью продолжить свой христианский путь к Царствию Божьему и обоженью.
Когда я, отказавшись от плохих слов, дел и мыслей, обращаюсь
к Богу, пробуждаясь к созерцанию красоты творения и становясь
способным более глубоко понимать, что значит возлюбить ближнего как самого себя.
Давайте же, будучи более смелыми и стойкими в стремлении к
духовному возрастанию, с радостью встретим предстоящий нам
пост, который дает возможность новому началу. Связавшись со
своим духовником или приходским священником, примем духовное лекарство и источник ободрения, подаваемый нам церковью.
Настоятель прихода г. Лахти
священник Йонас Бергенстад

AJA N KO H TA I STA

Valtuustot valitsivat
puheenjohtajansa
Laura Karlin

Myötätunto näkyi
joulupaastokeräyksen
tuotossa

Helsingin valtuusto kokoontui ryhmäkuvaan 10. tammikuuta.
H E L S I N G I N O R TO D O K S I S E N seurakunnan valtuusto järjestyi ensimmäiseen kokoukseensa 14.1. Puheenjohtajana jatkaa
helsinkiläinen Maria Lampinen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana vantaalainen Sergei Podschivalow ja toisena lohjalainen Urpo Uotila.
Seurakunnanneuvostoon valittiin
Hanna Kemppi, Marie-Louise Litonius, Kari Moilanen, Risto Nordell, Tuovi Haikala, Andreas Stenberg, Svetlana Chebotareva, Erkki Böös, Vladimira
Therman ja nunna Elisabet (Liisa Toppila). Siihen kuuluvat myös kirkkoherra Markku Salminen ja pääkirkon isännöitsijä Juha Roisko.
Kiinteistölautakunnan jäseniksi tulivat Ulla Saarinen, Kari Syrjö, Mika Kontkanen, Ajla Selenic ja Pär Silén. Lisäksi valtuuston ensimmäisessä kokouksessaa
muun muassa hyväksyttiin seurakunnan
n
uusi johtosääntö ja kiinteistöstrategia vuosille 2016–25.

tiin Pertti Westman, 1. varapuheenjohtajaksi Birgit Salmenhaara ja 2.
varapuheenjohtajaksi Marju Haltola.
Lappeenrannassa valtuuston puheenjohtajana jatkaa kirkkoherra Timo Tynkkynen ja varapuheenjohtajana Anneli Lempiäinen. Tampereella puheenjohtajana toimii kirkkoherra
Aleksej Sjöberg ja varapuheenjohtajina Marja Rauhala (1.) ja Tanja Leskinen (2.).
Haminan valtuuston tiedot kerromme seuraavassa numerossa.

Viime syksynä Eurooppaan suuntautuneet
suuret pakolais- ja turvapaikanhakijamäärät herättivät myös suomalaiset näkemään
Syyrian sodan ja muiden konfliktialueiden
aiheuttaman inhimillisen hädän, jonka
seurauksena miljoonat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan.
Filantropian toteuttaman joulupaastokeräyksen teemaksi valittiin ”Aika toimia”
ja keräyksen tuotto päätettiin käyttää pakolaisten hyväksi ja avustustyöhän konfliktialueilla.
Marraskuun puolivälissä alkaneeseen
keräykseen lahjoitettiin joulukuun loppuun mennessä yli 21 000 euroa, mikä on
noin 30 prosenttia enemmän kuin tavallisesti. Seurakunnat tilittävät lipastuottoja
vielä tammi-helmikuussa, joten lopullinen
keräystulo kipuaa lähelle 25 000:tä euroa.
Pienin yksittäinen lahjoitus oli viisi euroa ja suurin 4 680 euroa, joka tuli kirkolliskokousedustajien yksimielisestä päätöksestä ohjata kokouspalkkiot paastokeräykseen. Helsingin ortodoksinen seurakunta
ohjasi joulukortteihin varatut rahat paastokeräykseen.
Filantropia välitti osan lahjoituksista jo
ennen keräyksen päättymistä Syyriaan ja
Kreikan saarilla tehtävään työhön pakolaisten parissa. Molemmissa kohteissa kumppanina toimii kansainvälinen ortodoksinen
avustusjärjestö IOCC.
RIINA NGUYEN

MIRVA BROLA

LAHDESSA NUIJA LAPPALAISELLE

Lahdessa seurakunnan valtuusto valitsi 10.1. kokouksessaan puheenjohtajaksii
Anatoli Lappalaisen ja varapuheenjohtajaksi Oili Lipitsäisen.
Kotkassa 25.1. puheenjohtajaksi valit5
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Jäsenmäärät nousivat
Osallistu katumuksen
Helsingin hiippakunnassa sakramenttiin
HELSINGIN HIIPPAKUNTAAN kuuluvien seurakuntien jäsenmäärät kehittyivät viime vuonna suotuisasti. Vain Hämeenlinnassa
kuljettiin vastavirtaan. Lahdessa ja Haminassa pysyttiin samoissa luvuissa, ja muissa seurakunnissa uusia jäseniä saatiin kymmenittäin.
Kaikkiaan hiippakuntaan kuului vuoden 2015 lopussa 33 788 jäsentä, jossa on nousua parinsadan hengen verran. Koko Suomen
ortodoksiseen kirkkoon kuului vuoden lopussa 60 877 jäsentä.

Helsingin hiippakunnan seurakuntien
jäsenmäärät 31.12.2015
Hamina

1 207

+2

Helsinki

20 027

+25

986

-13

Kotka

1 005

+37

Lahti

2 423

+3

Lappeenranta

2 066

+45

Tampere

3 166

+32

Turku

2 908

+63

Hämeenlinna

L APPEENR ANNAN ORTODOKSINEN seurakunta kutsuu kaikkia seurakuntalaisia osallistumaan katumuksen sakramenttiin suuren paaston aikana. Katumus on meille Jumalan lahja, jonka avulla vapaudumme kaikesta taakasta, jota turhaan
kannamme.
Katumuksen sakramentti eheyttää ihmisen sisäisen harmonian ja antaa uuden mahdollisuuden elämään. Se ei ole
kuulustelu eikä tuomioistuin, vaan Jumalan anteeksiannon ja
armon vahva kokemus, joka puhdistaa sisimpämme.
Lappeenrannan seurakunnassa katumuksen sakramenttiin
voi osallistua suuren paaston aikana jokaisen vigiliapalveluksen yhteydessä, keskiviikkoisin kello 17–18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgian edellä sekä myös papiston kanssa erikseen sovittuina aikoina.
Suuri viikko ennen pääsiäistä on Kristuksen kärsimystapahtumien mukana elämistä eikä silloin enää käännytä omien
henkilökohtaisten murheiden pohdintaan. Tämän vuoksi viimeisellä viikolla ei enää järjestetä katumuksen sakramenttia.
Käy hyvissä ajoin suuren paaston aikana katumuksen sakramentilla!

ISÄ TIMO TYNKKYNEN

Kreikkalaiset juhlivat uutta vuotta
kokoontui sunnuntaina 10. tammikuuta mittava joukko kreikankielisiä seurakuntalaisia. Kotikirkossa pidetyn kreikankielisen
liturgian jälkeen edessä oli uuden vuoden
kakkujen eli vasilopitojen leikkaaminen.
Vasilopita tarkoittaa Basileioksen makeaa leipää. Perimätiedon mukaan pyhä Basileios Suuri, jonka muistopäivä on 1.1., jakoi
aikoinaan kolikoita leivän sisään piilotettuina ihmisiä auttaakseen.
Tästä juontaa juurensa kolikon piilottaminen taikinaan. Kolikon löytäminen tuo
onnea saajalleen, ja nykyisin hän saa lisäksi jonkin lahjan.
Kreikasta kotoisin oleva Ilomantsin
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos kertoo, että uuden vuoden kakkua on tapana
nauttia joka puolilla Kreikkaa.
– Kullakin alueella on oma perinteensä,
HELSINGIN

Kreikan suurlähettiläs Suomessa Dimitris
Karabalis sai kunnian leikata vasilopitan
ensimmäiset palat.
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ja leivonnainen voi olla piirakka, kakku tai
pulla. Meillä se on ollut fetapiirakka.
Myös leikkaamiseen liittyvät tavat vaihtelevat. Isä Ioannisin kodissa ensimmäinen
pala on leikattu Kristuksen kunniaksi, toinen Neitsyt Marialle ja kolmas kodin omalle pyhälle, mutta niitä voidaan leikata myös
esimerkiksi kirkolle, kodille ja niin edelleen.
Kreikkalaisissa kodeissa uuden vuoden
kakkua on tapana leikata joko heti vuoden
vaihduttua tai seuraavan päivän aterian yhteydessä. Vasilopitaa nautitaan koko tammikuun ajan erilaisissa yhteisöissä kuten
työpaikoilla ja kirkoissa.
Suomessa asuu noin tuhat kreikkalaista. Helsingin seurakunnassa kreikankielisiä jumalanpalveluksia pidetään noin kerran kuussa.
TEKSTI JA KUVA: MIRVA BROLA

AJA N KO H TA I STA

talouspäällikkö Marita
Jouhki-Inkinen jäi eläkkeelle vuoden alussa. Kirkkokahveilla 10.1. häntä juhlittiin, onniteltiin ja ennen kaikkea kiitettiin suuresta panoksesta, jonka hän on seurakunnalle antanut.
Jouhki-Inkinen työskenteli seurakunnassa vuodesta 1986 ensin kanslistina kahdeksan vuotta ja sittemmin
opintojen jälkeen talouspäällikkönä 17 vuotta. Lisäksi hän toimi useissa luottamustehtävissä niin seurakunnassa kuin koko kirkon tasollakin sekä opetti ortodoksista uskontoa kahdeksan kunnan alueella 15 vuoden ajan.
Seurakunnalle ja etenkin kirkkoherralle tällainen kirkollisen taloudenhoidon ammattilainen on ollut korvaamaton apu. Muita seurakuntia on kehotettu ottamaan
mallia Tampereen seurakunnan taloudenhoidosta. Monia armorikkaita vuosia!
TA M P E R E E N S E U R A K U N N A N

HEIKKI HATTUNEN

Kirkolliskokouksen
edustajat valitaan
maaliskuussa
K I R KO L L I S KO KO U S O N Suomen ortodoksisen kirkon
ylin päättävä elin. Toimessa olevien piispojen lisäksi kokoukseen osallistuvat papiston, kanttorien ja maallikoiden edustajat.
Edellisen kokouksen toimikausi päättyi vuodenvaihteessa. Uudet edustajat kaudelle 2016–19 valitaan vaalilla
maaliskuun aikana.
Helsingin hiippakunnan kahdelta vaalialueelta valitaan yhteensä kuusi papiston edustajaa 8.3. toimitettavassa vaalissa. Samana päivänä hiippakunnan kanttorit
valitsevat keskuudestaan yhden edustajan.
Maallikkoedustajien vaali toimitetaan 12.3. Helsingin
hiippakunnan kahdelta vaalialueelta valitaan yhteensä
10 maallikoiden edustajaa. Seurakuntien valtuustot valitsevat valitsijamiehet sekä asettavat ehdokkaat kokousedustajiksi. Valitsijamiehet äänestävät maallikkoedustajista.
Kirkollishallituksen kollegio vahvistaa vaalituloksen
17. maaliskuuta.

Nadja Kerova

Marita Jouhki-Inkinen eläkkeelle Tampereella

Marita Jouhki-Inkistä (vas.) kiittää hyvästä yhteistyöstä väistyvän seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva Manni.

Lyhyesti
PIISPANTARKASTUS LAHDESSA MAALISKUUSSA
Helsingin metropoliitta Ambrosius suorittaa ortodoksisen
kirkon kirkkojärjestyksen 72 § mukaisen Lahden ortodoksisen seurakunnan seurakunnantarkastuksen 18.–20. maaliskuuta.
Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnantarkastuksen
tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä elämää,
kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja taloudellista kehitystä.
Tarkastuksen ohjelma julkaistaan aikanaan seurakunnan
kirkkojen ilmoitustauluilla sekä seurakunnan kotisivuilla.
JUMALANSYNNYTTÄJÄN SYNTYMÄN YHTEISÖ
AVASI KIRKKOKAUPAN HELSINGISSÄ
Helsingin keskustassa toimiva Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö on avannut tilojensa yhteyteen pienen kirkkokaupan. Se myy muun muassa tuohuksia, rukousnauhoja,
lampukoita, ikoneita ja kirjallisuutta. Kauppa on auki palvelusten yhteydessä ja lauantaisin kello 13–16.
Yhteisö sijaitsee osoitteessa Mikonkatu 25, Helsinki
(käynti sisäpihalta, summerissa lukee ”kappeli”). Lisätietoja palveluksista ja toiminnasta saa osoitteesta www.theotokos.fi.

MIRVA BROLA
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AJA N KO H TA I S TA

Pääsiäinen tänä vuonna aikaisin
Uuden ja vanhan kalenterin juhlien väliin osuu poikkeuksellisen pitkä aika.
Suomessa tänä
vuonna tavanomaista aikaisemmin keväällä, jo 27. maaliskuuta. Vanhan ajanlaskun mukaan juhla osuu vasta toukokuun 1. päivään. Aikaväli kalenterien välillä on siten poikkeuksellisen pitkä, viisi
viikkoa.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuosittain. Juhlan liikkumiseen vaikuttavat Kuun vaiheet sekä sunnuntaipäivien
ajankohdat. Yksinkertaistettuna pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimmäisen
täysikuun jälkeen.
– Historiallisesti pääsiäisen ajankohta on määrätty jo vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa, kertoo yliopistotutkija Pekka Metso Itä-Suomen yliopiston
ortodoksisen teologian oppiaineesta.
Vanha ajanlasku eli juliaaninen kalenteri sai alkunsa jo antiikin Roomassa.
Kalenteri kuitenkin jätätti, ja sitä paranneltiin 1500-luvulla, jolloin kehiteltiin
gregoriaaninen kalenteri. Uudessa kalenterissa kristillisen ja juutalaisen pääsiäisen välisestä yhteydestä muodostui
toisenlainen kuin vanhassa kalenterissa.
Maailman ortodoksiset kirkot käyttävät monenlaisia järjestelyjä ajanlaskussaan: kokonaan uutta kalenteria, kokonaan vanhaa sekä soveltuvia malleja.
Kenties yleisin tapa on käyttää muutoin

Pääsiäispäivä
• sijoittuu uudessa kalenterissa
22.3.–25.4. väliselle ajalle
• vanhassa kalenterissa sijoittuu
ajalle 4.4.–8.5.
• juliaanisen ja gregoriaanisen kalenterin ero on nykyisin 13 päivää
• vuosina 2017, 2025 ja 2028 pääsiäistä
vietetään samaan aikaan
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Laura Karlin

PÄ Ä S I Ä I S TÄ V I E T E TÄ Ä N

uutta ajanlaskua mutta viettää pääsiäistä
vanhan mukaan.
– Ajanlaskukysymys jakaa kirkkoja:
monen paikalliskirkon sisällä on ryhmiä,
jotka eivät noudata sekakalenteria. Selittävinä tekijöinä ovat pääsiäiseen liittyvät
erityislaatuisuus ja pyhyys, Metso kertoo.
Pitäytyminen kokonaan uudessa kalenterissa Suomen ortodoksisen kirkon
tapaan on varsin poikkeuksellista. Tiettävästi vain orientaalikirkkoihin luettava
Armenian apostolinen kirkko juhlii pääsiäistä uudessa ajassa.
– Osassa Viron kirkon seurakunnista
noudatettiin Suomen mallia, mutta jokunen vuosi sitten sielläkin palattiin sekamalliin, Metso kertoo.
Venäjän kirkko puolestaan on suurin
ja meitä lähin täysin vanhaan kalenteriin
pitäytyvä kirkko, jonka vaikutukset heijastuvat Suomeenkin. Helsingissä toimii kaksi vanhaa ajanlaskua noudattavaa
seurakuntaa.
”KAIKKI KALENTERIT MAALLISIA”

Miksi Suomen kirkko sitten päätyi uuteen ajanlaskuun itsenäistyessään Moskovan patriarkaatista?

– Siihen oli kansalliset ja poliittiset
syyt, haluttiin nimenomaan suomalainen kirkko ja valtiovalta tuki tätä.
Metso arvioi, että vuosikymmenten
saatossa ratkaisu on osoittautunut oikeaksi: jos vähemmistökirkkoon kuuluvat olisivat juhlineet joulua ja pääsiäistä
eri aikaan muiden kanssa, se olisi tuonut
monia vaikeuksia jo ennestään ajoittain
kiviselle tielle.
Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu ajanlaskussaan sekamallia käyttävään Konstantinopolin ekumeeniseen
patriarkaattiin. Vuonna 1923 myönnetty Tomos-asiakirja, jolla Suomen kirkko
sai autonomisen aseman, salli kuitenkin
Suomelle uuden ajanlaskun käytön.
Onko sillä merkitystä, kumman ajanlaskun mukaan pääsiäistä juhlii?
– Jotenkin tästä on tullut kysymys uskon aitoudesta ja perinteestä. Sama liittyy paikalliskirkoissa käytettäviin kieliin.
Teologisesti ajateltuna tämä ei ole oikeaoppisuuskysymys. Ei kirkolla ole mitään
omaa kalenteriaan, vaan kaikki kalenterit ovat maallisia.
MIRVA BROLA

ARJESSA

s. 9-20

Mika Kontkanen

Älä ole ylpeä mistään paitsi siitä, ettet ole ylpeä. – Johannes Apamealainen

"Kirkon pitää näkyä
ulospäin ja toimia
tässä yhteiskunnassa."
Maria Mountraki,
sivu 20

16.1. Helsingin
kirjallisuuspiirin
vieraana oli Timo
Lehtonen (kesk.),
joka kertoi
autonomian ajan
sotilaskirkkoja
käsittelevästä Vaienneet kellot -kirjastaan. Vieressä
vasemmalla piirin
vetäjä Christina
Kontkanen.

KIRJALLISUUSPIIRI INSPIROI KESKUSTELUUN
■ Melkein joka seurakunnassa kokoontuu kirjallisuus- tai lukupiiri. Perinteisesti piireissä keskustellaan jostakin teologisesta tai muuten ortodoksisuuteen liittyvästä teoksesta. Muitakin lähestymistapoja löytyy.
Tampereella kirjallisuuspiiri on kokoontunut noin viisi vuotta. Arja
Kangaspunnan pitämä 5–10-henkinen piiri tapaa kerran kuussa.
Silloin keskustellaan yhdessä valitusta kirjasta. Varsinaista lukupakkoa
ei ole ja usein kirjan herättämiä ajatuksia voi pohtia, vaikkei olisikaan
lukenut teosta alusta loppuun.
Tampereen kirjallisuuspiirissä luetaan muutakin kuin ortodoksista
kirjallisuutta. Kangaspunnasta on hyvä, että käsittelyyn otetaan teoksia
laidasta laitaan, sillä kirjallisuuspiiriläisten taustat ovat usein hyvin
erilaiset.
Viime aikoina paljon keskustelua on herättänyt muun muassa UllaLena Lundbergin saaristoseurakunnasta kertova kirja Jää. Yksinkertaisempi, kulkukissan ja entisen huumeidenkäyttäjän ystävyydestä
kertova Katukatti Bob taas sai piiriläiset kiivaaseen väittelyyn.
– Se on oikeastaan aika vinkeää, mitkä kirjat ovat hyviä kirjallisuuspiiriin. Niiden pitää olla kirjoitettu aiheista, joista voi keskustella. Esimerkiksi Agatha Christien kirjat, vaikka hyviä ovatkin, eivät ole sellaisia,
Kangaspunta kertoo.
Tärkeintä Tampereen kirjallisuuspiirissä vaikuttaa olevan juuri se, että
ihmiset saadaan keskustelemaan keskenään.

Kontkasen perustamassa kirjallisuuspiirissä on aina vaihtuva vierailija.
Se voi olla pappi, tutkija, kirjailija tai muu henkilö, jolla on kirjallista
tuotantoa.
Kirjoistaan ovat vuosien varrella kertoneet niin munkki Serafim
Seppälä kuin Riitta Uosukainenkin. Suurimman yleisön keräsi näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, jota kuuntelemaan pieniin kirjastotiloihin ahtautui lähes 50 henkeä.
Kirjallisuuspiirin teemat liittyvät yleensä ortodoksisuuteen, teologiaan tai uskontoon ylipäänsä. Esitelmöitsijöille ei makseta palkkioita
ja Kontkanen myöntää, että heidän suostuttelunsa vaatii luovuutta.
Toisinaan kirjastonhoitaja löytää vierailijan piiriinsä suoraan kirjastosta,
kun alkaa jututtaa tutkimusmateriaalia etsiskeleviä tutkijoita.
Kerran kuussa pidetyt kokoontumiset saadaan kasaan vapaaehtoisvoimin: Kontkanen keittää kahvit ja leipoo, ja joskus myös piiriläiset
tuovat tarjoiluja mukanaan.
Kirjastonhoitaja haluaa pitää kirjallisuuspiirin teemat vaihtelevina,
jotta eritaustaiset seurakuntalaiset löytäisivät mukaan. Myös esiintyjät ovat erilaisia: joskus tapaamiset ovat keskustelevampia, joskus
luentomaisempia, välillä on luettu yhdessä ääneen. Tärkeintä on, että
kirjallisuuspiiri on kaikille avoin, lämminhenkinen keskustelufoorumi,
johon ihmiset uskaltavat osallistua.
LAURA KARLIN

HELSINGISSÄ VAIHTUVA VIERAILIJA
Helsingissä konsepti on hieman erilainen, vaikka tavoite on sama.
Jo 12 vuotta toimineessa, seurakunnan kirjastonhoitaja Christina

Katso tiedot oman seurakuntasi kirjallisuuspiireistä ja
muusta toiminnasta kalenterin Minne mennä -osiosta.
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– Akateemiseen tutkijaan
verrattuna käytän arkistoja
vähän, sukututkijaan nähden
paljon, Mikko Porvali kertoo.

Löytöjä
arkistojen kätköistä
Monet kysyvät tuotteliaalta tietokirjailija Mikko Porvalilta, paljonko hän on viettänyt aikaa arkistoissa.
Vastaus on kuukausia.

V

akoojien koulutusta, kaukopartioiskuja, sotavuosien rakkaustarinoita. Mikko Porvali on tietokirjailija, ortodoksi ja rikospoliisi, jonka kiinnostus historiaan sai alkunsa kotoa vanhempien kirjahyllyltä. Myös oman
suvun vaiheet kiinnostivat. Ensimmäinen teos, Vakoojakoulu – Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa sai alkunsa yli10

opiston pro gradu -työstä, joka laajeni
julkaistavaksi kirjaksi.
Mikko Porvalin isoisä Antti toimi sodan aikana Äänislinnan Tiedustelijainkoulun kouluttajana. Vakoojakoulu perustuukin isoisän kätkemiin asiakirjoihin ja
kertomuksiin.
– Käsiini on tipahtanut sellaisia ainutlaatuisia aineistoja, joista on tullut

olo, etten ole oikeutettu pitämään niitä vain itselläni. Niitä on löytynyt arkistoista ja oman suvun piiristä, Porvali
kertoo.
Suomessa ilmestyy yhä runsaasti viime sotiamme käsittelevää kirjallisuutta
ja sille riittää lukijoita. Porvalin mukaan
jokaisen sukupolven tulee muodostaa
oma käsityksensä tapahtumista ja tuoda

”Käsiini on
tipahtanut
ainutlaatuisia
aineistoja”

Ruotsin ulkomaalaispoliisin 40-luvulla
saamia poliittisia turvapaikkahakemuksia ja liittyvät tulevaan kirjaprojektiin,
josta Porvali on vielä vaitonainen.
Digitalisaatio on helpottanut työskentelyä. Nykyisin ei enää tarvitse tehdä käsin muistiinpanoja. Monet aineistot ovat
saatavilla sähköisessä muodossa, ja paperiasiakirjatkin voi kätevästi kuvata digikameralla omalle tietokoneelleen ja
jatkaa työskentelyä kotona.

Salomon Eckertin yrityksistä torjua laitonta alkoholintuontia. Kirjassa on runsaasti todellisia tapahtumia, kuten juuri
poliisikuolemia ja Suomen historian vakavin raitiovaunuonnettomuus. Porvali
kertoo pyrkineensä kirjoittamaan niin,
että kaikki voisi olla totta.
– Olen lukenut paljon Viipuri-aiheista
kirjallisuutta sekä hyödyntänyt niin Etelä-Karjalan museon Viipurin pienoismallia kuin verkossa toimivaa virtuaaliViipuriakin.

KIELTOLAIN AJAN VIIPURI

uusia näkökulmia. Kaikkea ei ole läheskään vielä kerrottu.
– Hirveän paljon on vielä sellaista arkistomateriaalia, jota ei ole tutkittu. Esimerkiksi Kansallisarkiston kaikkea sotaaikojen materiaalia ei ole vielä edes ehditty järjestellä, ja koko ajan kertyy uutta
aineistoa esimerkiksi perikunnilta, Porvali sanoo.
– Myös Neuvostoliiton hajoaminen on
vaikuttanut paljon siihen, mitä Suomessa on voitu tai haluttu viime sodistamme
julkaista.
Joitain asiakirjoja on tahallisesti piilotettu arkistoissa vääriin kokoelmiin
niiden arkaluonteisuuden tähden. Vinkkejä papereiden löytämiseen on tullut eri
tahoilta.
Kirjoitettavaa riittää, sillä tutkimuksen esteitä poistuu koko ajan. Haastatteluihin perustuvilla teoksilla on kiire,
sillä sodan kokenut veteraanisukupolvi
poistuu nopeaa vauhtia keskuudestamme.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana
Mikko Porvali on istunut erilaisissa arkistoissa kuukausikaupalla. Tänä aikana
on syntynyt myös seitsemän toisen maailmansodan aikaa käsittelevää tietokirjaa. Niistä kolme on käännetty ruotsiksi
ja yksi, Operaatio Hokki, ylsi tieto-Finlandia-ehdokkaaksi.
Viime huhtikuussa Porvali matkusti
aineiston perässä Tukholmaan. Riksarkivetissä hän tallensi mukaansa vajaat
3 000 sivua asiakirjoja. Ne käsittelivät

Tammikuisena maanantaina Porvali on
saapunut Helsinkiin ja Kansallisarkistoon. Siellä häntä odottavat erään 30-luvulla tapahtuneen murhajutun paperit
eri oikeusasteista. Asiakirjat liittyvät hänen seuraavaan työhönsä, Karelia Noir
-dekkaritrilogian kakkososaan.
Tietokirjailijana tutuksi tullut Mikko
Porvali teki viime syksynä uuden aluevaltauksen ja vaihtoi tyylilajiksi kaunokirjallisuuden. Ilmestyi Sinisen kuoleman
kuva -romaani, joka kertoo poliisityöstä
kieltolain aikaisessa Viipurissa.
– Halusin kirjoittaa oman ammattikuntani historiasta, ja se onnistuu jousS@U@LLHM JSHNM OTNKDKK@  KTDDKKHRDRSH
ja ajallisesti kyseessä oli kulminaatiopiste poliisitoimen historiassa. Kieltolain
aikana Karjala oli alue, jossa poliisitoiminta vaati eniten tappioita, Jyväskylässä talousrikoksia työkseen tutkiva Porvali kertoo.
Jos Karjala-kirjallisuus päällimmäiseksi tuo esiin muistojen Monrepos’n,
Porvalin dekkari esittelee myös aikakauden sosiaalisia ja muita ongelmia: katulapsia, juoppoutta, köyhyyttä, väkivaltaa,
korruptiota.
– On paljon Karjalasta ja evakkoudesta kertovia lauluja, joita ei voi laulaa kuivin silmin loppuun. Tässä teoksessa on
poliisin näkökulmaa aikakauteen. Siitäkin voi tulla itku, mutta eri syystä. Kerron, miltä tuntuu ammattikunnasta, jonka edustajia tapetaan alituiseen.
Dekkari kertoo Viipurin Etsivän
Osaston komisarioiden Jussi Kähösen ja

KIRKKO LÄSNÄ ELÄMÄSSÄ

Myös Mikko Porvalin sukujuuret juontavat nykyisen itärajan toiselle puolelle.
Porvalit ovat kotoisin Terijoen Porvalinmäeltä, josta maailmalle lähti myös Mikon isoisä Antti. Isoäiti puolestaan oli
kotoisin Laatokan rannalta Kurkijoelta.
Isovanhemmat olivat luterilaisia. Pikku-Mikko ehti saada luterilaisen kasteen, ennen kuin perhe liittyi ortodoksikirkkoon hänen ollessaan vain muutaman kuukauden ikäinen.
– Meillä on myös pietarilainen, ortodoksinen sukuhaara. Tätä emigranttihaaraa edusti muun muassa Helsingissä
uskonnonopettajana taannoin toiminut
Senja Nenonen, syntyjään Ksenia von
Stahl-Khan. Perheemme onkin aina ollut
ortodoksisen kulttuurin vaikutuspiirissä.
Pikkupoikana Mikko Porvali toimi
ponomarina eri paikkakunnilla, joilla
perhe Keski-Suomessa asui. Teininä hän
oli kristinoppileirin isosena, ja myö-

Mikko Porvali
• syntynyt 1980 Petäjävedellä, asuu
Jyväskylässä
• työskentelee rikoskomisariona SisäSuomen poliisilaitoksella
• oikeustieteen maisteri Lapin yliopistosta
• perheessä vaimo ja 2-vuotias poika
• harrastaa ulkoilua ja pianonsoittoa
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Tuotanto:
• Vakoojakoulu – Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa, 2010
• Kaatunut Normandiassa – suomalaissotilaan tarina, 2011
• Operaatio Hokki – Päämajan vaiettu kaukopartio, 2011
• Salainen tiedustelija – suomalaisen
vakoojaupseerin kirjeet 1940–44,
2012
• Rautasormus ja muita sota-ajan
rakkaustarinoita, 2013
• Hyökkäyksen edellä – Kaukopartio
Kannaksella kesällä 1941, 2013
• Vanki, vakooja, sissi, Matti Putkinen
(toim. Mikko Porvali), 2015
• Sinisen kuoleman kuva, 2015

Porvalin ensimmäinen dekkari sai hyvät arviot. Se aiheuttaa kirjailijalle paineita sarjan jatkamiseen.

hemminkin hän on halunnut säilyttää
kosketuksen ortodoksiseen kulttuuriin.
– Olen asunut sellaisilla paikkakunnilla, joilla ortodokseja on ollut vähän.
Uskontotunneilla meitä ei koskaan ollut
kahta enempää. Vaikka en ole koskaan
ollut valtavan hengellinen, olen kaivannut muita ortodoksinuoria ympärilleni.
Opiskellessaan Rovaniemellä oikeus12

tiedettä hän saikin opiskelutoverikseen
jo papiksi vihityn isä ,HJJN2HCNQNÉM,
nykyisen ortodoksisen seminaarin johtajan. Ystävyyden myötä myös ortodoksisuus tuli lähemmäksi omaa arkea.
Kirjoitustyössään Porvali on päässyt
tutustumaan myös Valamon luostariin ja
sen taiteilijaresidenssiin.
– Gradua oli mahdotonta saada val-

miiksi maailman keskellä. Silloin vetäydyin kahdeksi viikoksi paikkaan, jossa ei
ollut baareja eikä vastakkaista sukupuolta, hän naurahtaa. Valamon opistohotelli
oli erinomainen valinta.
Sittemmin Valamossa on kirjoitettu
niin Vakoojakoulua kuin Salaista tiedustelijaakin. Porvali kehuu paikkaa Suomen
parhaaksi kirjoitustyöhön: maailman häly puuttuu, mutta kaikki välttämättömät
palvelut ovat saatavilla. Kehuja saa luostarin laaja kirjasto.
Ortodoksisuus näkyy joissain hänen
teoksistaan: esimerkiksi Salaisen tiedustelijan kirjeteksteissä usko on mukana,
samoin sota-ajan rakkaustarinoita käsittelevässä Rautasormuksessa. Uudessa
dekkarissa puolestaan seikkaillaan Viipurin ortodoksisella hautausmaalla.
Hengellinen ulottuvuus on läsnä myös
nykyisessä perheellisen arjessa.
– Koetan käydä kirkossa juhlapyhien
ulkopuolellakin. Jonkinlainen hiljentymisen paikka se on aina ollut. Kaksivuotiaan poikani kanssa opettelemme käymään kirkossa. Yritämme olla kaatamatta mitään palavaa.
TEKSTI: MIRVA BROLA
KUVAT: LAURA KARLIN

Rivimiehiä ja
sielunpaimenia
Riisa – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Ortodoksit antoivat merkittävän
panoksen rintamalla 1939–45,
mutta asiaa on tutkittu vähän.
Uskonto tuli monilla tavoin esiin
sotaponnistelujen lomassa.

K

ansakuntamme osallistui sotiin
1939–1945 hyvin kattavasti. Ortodoksit olivat vuoden 1939 lopulla selvästi suurin uskonnollinen vähemmistö Suomessa. Toisen kansankirkon jäsenmäärä oli tuolloin noin 80 000
henkeä. Tästä joukosta rintamapalveluksessa on ollut monia tuhansia miehiä ja
lukuisia lottia.
Sotiemme ortodoksisista rintamamiehistä ei tiettävästi ole yhtenäistä esitystä. Edes kaatuneiden ja haavoittuneiden määriä ei voi mistään selvittää. Tässä
olisi tärkeä työsarka tutkijoille. Esimerkiksi Suomen tataarit ovat tehneet veteraanikirjan, ja juutalaisillakin on tiedot
henkilön tarkkuudella.
Venäjän bolsevikkivallankumousta ja
sen jälkiseurauksia Suomeen paenneet
ortodoksit edustivat yleensä kahta vähemmistöä. Uskonnollisen vähemmistön lisäksi he kuuluivat usein etniseen
vähemmistöön. Karjalasta emigroitui
myös suomensukuisia, joiden kotikieli
oli venäjä ja uskonto ortodoksinen.
Tuplavähemmistöä edustivat myös ortodoksiset kolttasaamelaiset. Saamelaisväestön määrä sotien kynnyksellä oli vain
muutamia tuhansia, ja tästä koltat olivat
vain osa.
Valtaosan Suomen ortodoksisesta vähemmistöstä muodostivat tavalliset ortodoksiset Kannaksen ja Laatokan Karjalan
asukkaat. Laatokan Karjalassa oli usei-

Sotilaspastori Leo Merras toimittaa itse suunnittelemansa matka-alttarin äärellä jumalanpalvelusta
sotilaille korsussa helmikuussa 1944. Laulua johtaa opettaja, luutnantti Kosti Salpakari.

ta lähes täysin ortodoksisia pitäjiä kuten
Salmi, Suistamo ja Suojärvi. Vahvasti ortodoksisia olivat Impilahti, Korpilahti ja
Soanlahti. Myös Kannaksen pitäjissä oli
runsaasti ortodoksista väestöä.
Luterilainen Suomi halusi itsenäistyttyään ymmärrettävästi korostaa eroaan
aiemmasta ortodoksisesta emämaasta.
Tapahtui ylilyöntejä, jotka lienevät johtuneen enemmän laajakatseisuuden puutteesta kuin pahasta tahdosta. Toki mukana oli myös annos suomalaiskansallisien
piirteiden ylikorostamista.
Ortodoksisuuden symboleja alettiin
paikoin hävittää. Kovia koki esimerkik-

si Hämeenlinnan ortodoksinen sotilaskirkko, jonka tornit revittiin alas ja josta muokattiin klassismin vaikutteilla
pelkistetty kirjasto. Toisaalta valtiovalta
pyrki integroimaan Venäjältä muuttaneet
jo 1920-luvulla, jottei heistä muodostuisi
epälojaalia vähemmistöä.
VENÄJÄNTAITAJIA
TIEDUSTELUTEHTÄVIIN

Talvisodan kenttäarmeijan yksiköt koottiin usein saman seudun miehistä. Niinpä rajaseudun pitäjistä perustetut yksiköt
olivat usein vahvasti ortodoksisia. Jatkosodassa vallitsi vielä osin sama perus13

SA-kuva

Sotilaspastorit Ripatti (kesk.) ja Olmari (oik.) lähettinsä kanssa Repolassa heinäkuussa 1941. Sotilaspastori Yrjö Olmari oli pappismunkki Paavali, myöhempi arkkipiispa.

tamiskäytäntö, vaikka sen riskit oli tiedostettu. Talvisodassa yksi raju taistelu
tai korsuun osunut yksittäinen kranaatti
saattoi aiheuttaa pieneen maaseutupitäjään hyvin raskaat tappiot.
Karjalan sotilasläänistä perustettiin
talvisodan 12. Divisioona ja Sortavalan
sotilaspiiri perusti tähän divisioonaan
Jalkaväkirykmentti 34:n, jonka riveihin
tuli todennäköisesti runsaasti ortodoksisia sotilaita. Erillinen pataljoona 10 perustettiin Suojärvellä ja erillispataljoonat
8 ja 9 perustettiin Pitkärannassa.
Venäjää osaavia sijoitettiin lukuisiin
tiedustelun erikoistehtäviin. Radiotiedustelussa riitti usein kielen hallinta,
mutta sotavankien kuulustelijoiden piti
tuntea myös venäläinen kulttuuri ja ortodoksinen uskonto. Emigranttitaustaiset ortodoksit täyttivät yleensä nämä kriteerit.
Bolsevikkien vainoja paenneilla oli
yhtä ja toista hampaankolossa neuvostohallintoa vastaan, joten heitä saatiin rekrytoiduksi myös hyvinkin luottamuksellisiin ja arkaluonteisiin tehtäviin, kuten
Neuvostoliittoon lähetettävien vakoili14

joiden kouluttajiksi.
Sopivien koulutettavien seulominen
sotavankien joukosta oli erikoisosaamista edellyttänyt haaste sinänsä, puhumattakaan heidän kouluttamisensa vakoilijoiksi.
Mannerheim-ristin ritareissa on tiettävästi yksi ortodoksi, Salmista kotoisin
ollut kapteeni Juho Pössi. Hän saavutti ritariansionsa etulinjan komppanianpäällikkönä, mutta esimerkiksi kaukopartiojoukoissa ja sissilentäjissä oli ortodokseja, joten ritariksi mahdollisesti
esitettiin muitakin uskonveljiä.
SOTILAAT KOHTASIVAT
OUDON MAAN

Talvisodan rintamilla uskontokuntien välit eivät olleet koetuksella, koska
puolustettiin yksituumaisina isänmaata.
*NMHJSDI@@KJNHJTHSDMJHMHKLDSÝRHUHHKHpuolella, kun Karjalan evakot sijoitettiin
suunnitelman mukaisille paikkakunnille. Tulijoiden erilainen tapakulttuuri ja
uskonto koettelivat alkuperäisten asukkaiden suvaitsevaisuutta.
Kun jatkosodassa oli edetty vanhan

rajan yli, alkoivat uskontokuntien välit
kiristyä. Kiihkeimmät luterilaiset heimomiehet olivat sitä mieltä, että Itä-Karjala on pakanamaa, ja tehtävänä on kastaa
väestö luterilaisiksi.
Itä-Karjalan väestö oli tunnustanut
ortodoksista uskoa jo tuhatkunta vuotta ennen kuin Karjalan Armeijan kärki
saavutti heidän kotiseutunsa. Bolsevismin aikaa oli kestänyt vain parikymmentä vuotta, eikä siinä ajassa aivopestä kansasta vuosituhantista uskoa pois.
Tavalliset rintamamiehet tuskin pohtivat uskonnollisia valtasuhdekysymyksiä. Luterilaiset sotilaat kohtasivat kuitenkin itselleen oudon kulttuuriympäristön. Maisemassa näkyi tsasounia ja
liekkikupolisia kirkkoja, kodeissa oli
ikoneja. Väestö teki ristinmerkkejä ja
puhui outoa kieltä. Ortodoksisuutta ei
Suomessa juuri tunnettu.
Toisaalta Itä-Karjalan väestönkin oli
vaikea suhtautua uusiin isäntiin. Viimeksi isännät olivat vaihtuneet vallankumouksen myötä, nyt uutta valtaa edustivat
harmaapukuiset sotilaat. Pitikö uskonto
vielä piilottaa? Missä aikeissa sotilaat tulevat? Kauanko tämä isännyys kestäisi?
Sotilaat näkivät myös sotapropagandan kuvaaman, monia kirkollisia rakennuksia kohdanneen rappion. Syynä huonoon kuntoon ei toki ollut ”rappeutunut”
ortodoksisuus, vaan bolsevismi ja sen
uskonnon vastainen järjestö. Tsasounia
oli saatettu ottaa kanaloiksi tai viljavarastoiksi ja kirkkoja oli muutettu teattereiksikin.
Myös suomalaiset saattoivat kohdella
ortodoksisia kirkkoja väärin. Vieljärven
huonokuntoinen kirkko korjattiin vuonna 1942 ja muutettiin samalla luterilaiseksi, vaikka bolsevikkiajan rappiosta huolimatta se oli ollut ortodoksisena
kirkkona jo 240 vuotta.
USKONNOT TÖRMÄYSKURSSILLA

Monet kylät olivat olleet pitkään ilman
pappia. Siksi kansa halusi sotilaspappien palveluksia, vaikka nämä eivät suomea puhuvina, parrattomina ja sotilas-

voitiin perua jo 30.10.1941. Ylipäällikkö,
marsalkka Gustaf Mannerheim antoi
28.4.1942 käskyn uskonnollisten olojen
järjestelystä Itä-Karjalassa. Käskyn mukaan asukkaat saivat itse ilmoittaa, mihin
uskontokuntaan he haluavat kuulua.
Luterilaisiksi ilmoittautui selvä vähemmistö, tosin ilmoituksen jätti antamattakin suuri joukko, jolloin heidät
tulkittiin uskonnottomiksi. Suuri enemmistö ilmoittautui tietysti ortodokseiksi. Kysely koski lähinnä suomensukuista osaa väestöstä (noin 45 000 henkeä),
mutta yli 5 000 venäläistaustaistakin ilmoittautui ortodokseiksi.
Hallinnolliset ongelmat ratkaistiin
niin, että luterilaisia pappeja jäi sotilashallinnon palvelukseen vain Äänislinnaan ja Aunukseen, joissa oli normaalia
suurempi luterilainen vähemmistö. Sotilashallintoon perustettiin erillinen ortodoksinen kirkollistoimisto, ja sotilasyksiköiden papeilta kiellettiin puuttuminen siviiliväestön sielunhoitoon.
Ortodoksisia sotilaspappeja oli elokuun 1942 alussa Itä-Karjalassa tiettävästi kymmenen. Kaikkiaan heitä lienee

Seppo Simola

vaatteissaan oikeilta papeilta näyttäneetkään. Luterilaiset papit, joita lähes kaikki rintamajoukkojen papit olivat, tarjosivat tietysti uskonnollisia palveluksia niitä toivoville, kuten papin velvollisuuksiin
kuuluu. Sekasotku oli valmis.
Aluksi luterilaisten ja ortodoksisten
pappien välille syntyi kastekilpailu, joka
johti kastekiistaan. Tilanne rauhoitettiin
9.9.1941 julistetulla kastekiellolla, jonka jälkeen sotilaspapit eivät toistaiseksi
saaneet kastaa siviilejä.
Kiistaa oli yritetty ratkaista kirkkokuntaneutraalilla yleiskristillisyydellä.
Ihmisiä sai kastaa vain ylipäänsä kristityiksi. Tämä idea ei tietenkään toiminut
ja se aiheutti kaikissa osapuolissa epätietoisuutta, pahaa mieltä ja sekaannuksia.
Itä-Karjalan sotilashallinnon palveluksessa olleet ortodoksiset sotilaspapit
kokivat ongelmaksi myös sen, että heidän esimiehensä, sotilashallinnon kirkollisen työn osaston päällikkö, oli luterilainen sotilaspappi.
Itä-Karjalassa ilmenneisiin ongelmiin pyrittiin löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kastekielto

Helsingin Hietalahdessa on kauniisti hoidettu ortodoksinen sotilashautausmaa, jossa lepää noin 60
sotien 1939–1944 sankarivainajaa.

ollut sotien aikana parikymmentä. Jos lukuun lisätään sotilaspapin puvussa palvelleet pappiskokelaat ja muut pappisvihkimystä vailla olleet teologit, määrä
on suurempi.
Yksi ortodoksisista sotilaspapeista oli
Yrjö Olmari eli pappismunkki Paavali,
LXíGDLOH @QJJHOHHRO@  'ÝM OQNKNHSTH
kastekiistassa niin pontevasti, että joutui jättämään tehtävänsä vuoden 1941 lopulla, koska kirkollisen työn luterilaiset
johtajat katsoivat hänen rikkoneen määräyksiä.
Valtion- ja sodanjohto sekä luterilainen arkkipiispa ja kenttäpiispa eivät tukeneet luterilaisnationalistisia asenteita, ja myös luterilaisella puolella tehtiin
henkilövaihdoksia. Esimerkiksi Karjalan
Armeijan pastori Kalervo Kurkiala vapautettiin tehtävästään.
SOPUSOINTUA JA YLILYÖNTEJÄ

Sotimisen jähmetyttyä asemasodaksi ja
miehityksen alkaessa vakiintua myös uskonnollinen elämä alkoi asettua uomiinsa varsinkin edellä mainitun ylipäällikön
käskyn jälkeen. Vuoden 1943 alusta sallittiin Itä-Karjalan kouluissa tunnustuksellinen uskonnon opetus. Kuten arvata saattaa, uskonnon opetus oli yksi sota-aikaisista uskontokuntien kiistakapuloista.
Vaikka uskonnolliset olot tasaantuivat,
ylilyöntejä silti esiintyi. Osaksi ne johtuivat siitä, että ortodoksisuutta ei Suomessa tunnettu kunnolla ja osaksi ilmeisen
hyvää tarkoittavista mutta lyhytnäköisistä ideoista. Marsalkka Mannerheimin
laajakatseisuus pelasti jälleen tilanteen.
Mannerheim kielsi Helsinkiin tammikuuksi 1944 suunnitellun ikoninäyttelyn sillä perusteella, että ikonit eivät
ole Suomen omaisuutta. Myös yksi tsasouna oli suunniteltu siirrettäväksi Helsingin Seurasaareen, mutta marsalkan
kanta esti tämänkin. Hänen mielestään
Itä-Karjalan väestö tarvitsi rukoushuoneensa itse.
SEPPO SIMOLA
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Ранняя Пасха 2016
В этом году празднование Пасхи по старому и новому стилю
будет проходить с большим временным различием.
В 2016 в Финляндии Пасха будет отмечаться 27 марта. Празднование Пасха по
старому стилю выпадает на 1 мая. Другими словами, между двумя датами празднования отмечается редкое временное
различие, составляющее пять недель.
Дата Пасхи постоянно меняется год
от года. День празднования зависит от
Лунного календаря и череды воскресных дней.
– Исторически решения о правилах
исчисления даты празднования Пасхи были установлены уже в 325 году на
Никейском Вселенском соборе, рассказывает научный сотрудник кафедры
православной теологии Университета
Восточной Финляндии Пекка Метсо.
Старое летоисчисление или Юлианский календарь начал свою историю во
времена Римской империи. К концу XVI
века Юлианский календарь был оставлен и его место занял новый Григорианский календарь.
В православном мире поместные
церкви имеют разнообразную практику
в вопросе календаря. Некоторые живут
по новому или старому стилю, некото-

рые используют смешанные варианты.
Большая часть поместных православных церквей празднуют праздники по
новому стилю, а дату празднования Пасхи вычисляют по старому.
Практика Финляндской православной церкви является исключительной.
Для справки, среди ориентальных православных церквей (древневосточных
православных церквей) только Армянская Апостольская церковь определяет дату празднования Пасхи по новому
стилю.
– Практика Финляндской православной церкви применялась и в Эстонии,
но некоторое время назад Эстонская
православная церковь перешла на
«смешанный» календарь, говорит Пекка
Метсо.
Русская православная церковь - это
крупнейшая и ближайшая от нас поместная православная церковь, живущая полностью по старому стилю.
Финляндская православная церковь
является частью Вселенского Константинопольского Патриархата, в котором
используется практика смешанного

календаря. В соответствии с Томосом,
выданным в 1923 году, Финляндская
Православная Церковь получила автономию и сохранила возможность использования нового стиля.
Имеет ли значение, по какому времяисчислению праздновать Пасху?
– По какой-то причине вопрос календаря стал определителем истинности и
традиционности. С теологической точки зрения это не вопрос правильности
учения. У церкви нет своего календаря,
все календари светские.
Мирва Брола

Приходской телефон доверия
Начиная с 29 февраля 2016 года на телефон доверия Хельсинкского православного прихода можно будет обратиться и
на русском языке. Линия открыта по понедельникам с 18:00 по
20:00. Номер телефона доверия (09) 856 46299.
Звонок проходит анонимно. Разговор проходит конфиденциально. Линия открыта для всех, кто нуждается в поддержке
оказавшись в сложной жизненной ситуации.
Одиночество и депрессия являются распространенным явлением в современном обществе, подобно как и психические
расстройства, алкогольная или наркотическая зависимость.
Телефон доверия действует силами добровольцев, прошедших
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специальное обучение, и готовых выслушать и поддержать человека, оказавшегося в затруднительном положении.
Посредством телефона доверия приход стремится принять
участие в общем деле оказания помощи всем, кто переживает неудачу, одиночество или терпит бедствие. Телефон открыт
для всех, не зависимо от религиозной или конфессиональной
принадлежности.
При обращении на Телефон доверия, можно попросить молитвенной поддержки. Но если даже такой просьбы от звонящего не поступит, он остается в мыслях и молитвах того, кто
ответил на звонок.

Martti Ala-Annala osallistuu aktiivisesti
Stefanoskodin palveluksiin ja Tiistaiseuran
toimintaan.

Kylässä
STEFANOSKODISSA
Ortodoksisessa yhteisössä käydään jumalanpalveluksissa, tehdään
käsitöitä ja ennen kaikkea syödään hyvin.

P

ohjois-Helsingissä sijaitsevan
Stefanoskodin kappeli on ääriään
myöten täynnä. Alkamaisillaan
on marttyyridiakoni Stefanokselle pyhitetyn kappelin talvipraasniekka. Kellarikerroksessa sijaitsevaan kappeliin on
ahtautunut lähes satakunta ihmistä: suuri kuoro, papistoa, Stefanoskodin asukkaita ja muita yhteisön ystäviä.
Jumalanpalveluksen loputtua tila
muuttuu hetkessä ruokasaliksi, kun pöydät ja tuolit järjestellään uudestaan. Juhlakansa istuutuu kolmen pitkän pöydän
ääreen ja käy vuorollaan hakemassa Stefanoskodin Tiistaiseuran valmistamaa
jouluruokaa. Lautaset notkuvat kinkkua,
savulohta ja laatikoita.
Ruokailun lomassa arvotaan myös arpajaispalkinnot. Tunnelma tiivistyy, päävoittona on Stefanoskodin oman papin, isä

Juhani Härkinin siunaama fondue-pata.
Nyt etsitään kuitenkin vasta numeroa
60.
– Sillä voi päästä Stefanoskotiin asumaan! vitsailee ylidiakoni Juha Lampinen.
Isä Juha on asuntolasäätiön puheenjohtaja ja selvästi pidetty henkilö Stefanoskodissa:
– Tuosta nuoresta kaverista tulee vielä
jotakin! ruokapöydässä kehutaan.
VUOSIKYMMENTEN URAKKA

Helsingin ortodoksisen vanhusten asuntolasäätiön omistama Stefanoskoti on pitänyt majaansa Pohjois-Helsingissä sijaitsevassa Tapaninvainiossa nelisen
kymmentä vuotta. Ensimmäiset suunnitelmat ortodoksisesta vanhustentalosta heitettiin ilmoille jo 1800-luvun lo-

pulla, mutta hanke jäi puoli tiehen, kun
Suomen itsenäistyminen ja sodat veivät
huomion muualle.
1960-luvulla suunnitelmat alkoivat
konkretisoitua. Seurakunta teki aloitteen vanhustentalon rakentamisesta kirkolliskokoukselle ja varojenkeruu alkoi.
Vuonna 1969 perustettiin asuntolasäätiö
ja vuotta myöhemmin alkoi tontin etsintä.
Ortodoksiviestiä edeltäneessä Uskon Viestissä asia oli paljon esillä. Lehdessä julkaistiin muun muassa kysely
siitä, missä ja millainen talon tulisi olla. 1970-luvun alussa sopiva tontti löytyi Tapaninvainiosta ja ensimmäinen
rakennus valmistui vuonna 1972. Loput
asuinrakennukset ja kappeli valmistuivat 1970-luvun loppuun mennessä.
Nimi vanhustentalolle valittiin asuntolasäätiön järjestämässä nimikilpailussa. Stefanoskoti-nimi vei voiton, sillä marttyyridiakoni Stefanos tunnettiin
leskien ja vanhusten huolehtijana. Li17

Juha Lampinen jakaa arpajaispalkintoja. Seinällä oleva muotokuva esittää
Stefanoskodin hyväksi varojaan lahjoittanutta Vilho Paavilaista.

Elälkkeellä oleva isä Juhani Härkin on asunut Stefanoskodissa toistakymmentä vuotta ja on yhteisön priimusmoottori.

säksi nimi sopi myös talon sijaintiin,
Tapani kun on Stefanoksen suomennos.
KARJALAISUUDEN KOTIPESÄ

Martti Ala-Annala malttaa tuskin tarttua praasniekka-ateriaansa, niin paljon
hänellä on kerrottavaa Stefanoskodista. Ala-Annala oli ensimmäisen kerran
täällä jo, kun asuntolan tontin maapohja
siunattiin. Itse hän on asunut Stefanoskodissa kahdeksan vuotta, mutta paikka
tuli tutuksi jo aiemmin, sillä siellä asui
paljon tuttuja Ala-Annalan kotiseudulta
Suistamosta.
– Tämä on vähän tällainen karjalaisghetto, sanoo pöydän toisella puolella istuva Kalevi Euro pilke silmäkulmassaan.
Hän ei itse ole karjalaisia, vaan hänellä
on sukujuuria Venäjällä.
– Kukas nyt on täällä niskan päällä?
18

Käspaikkakerhon ohjaaja Lahja Martikainen ja Stefanoskodin Tiistaiseuran
puheenjohtaja Kirsti Nousiainen skoolaavat uudelle vuodelle.

Ovatko ne suojärveläiset? Euro laskee
leikkiä.
Ala-Annala hymähtää ja kääntää puheen juhlasalia koristavaan muotokuvaan. Se esittää Vilho Paavilaista, joka
lahjoitti aikanaan suuren määrän rahaa
asuntolasäätiön perustamiseen. Hänellä oli myös pakolaisjuuret, Vienan Karjalasta.
Ala-Annalan mukaan Stefanoskodissa asuu monenlaista porukkaa: On niitä, joille ortodoksisuus on luonnollinen
elämäntapa ja jotka käyvät jumalanpalveluksissa ja osallistuvat muuhun toimintaan. Sitten on niitä, jotka mieluummin
viihtyvät omissa oloissaan.
– Ei täällä asuminen aina ole joviaalia ja kivaa. Kyllä se koettelee niin kuin
kaikki yhteisöllinen toiminta, Ala-Annala sanoo rehellisesti.

Marttyyridiakoni
Stefanos tunnettiin
leskien ja vanhusten
huolehtijana

Silti hän viihtyy. Kuten moni muukin
yhteisön asukkaista, myös Ala-Annala kuuluu Stefanoskodin Tiistaiseuraan.
Karjalanpiirakoiden leipominen on hänelle tuttua puuhaa. Joulumyyjäisiin hän
teki niitä 650 kappaletta yhdessä kolmen
muun tiistaiseuralaisen kanssa.

Stefanoskoti
• Helsingin ortodoksisten vanhusten asuntolasäätiö on perustettu
1969, ensimmäinen säätiön omistama rakennus valmistunut 1972.
• Vuokralla 60 yksiötä ja 8 kaksiota,
jotka on tarkoitettu yli 60-vuotiaille eläkkeellä oleville, itsenäisesti
pärjääville seurakuntalaisille.
• Oma Tiistaiseura järjestää mm.
joulu- ja pääsiäismyyjäisiä.

Stefanoskodissa asuu reilut 70 henkilöä. Asuntolan rivitalot on rakennettu 1970-luvulla.

VAPAAEHTOISTEN VARASSA

Stefanoskotia tuskin olisi ilman sen aktiivista Tiistaiseuraa. Yhteisön toiminta
kun pyörii pitkälti seuran järjestämien
tapahtumien ympärillä.
Tiistaiseuralaiset eivät tee ruokaa ainoastaan praasniekkoihin ja myyjäisiin, vaan he kestitsevät myös seurakunnan merkkipäiväjuhlijoita. Tämän lisäksi ruokaa laitetaan konsertteja, yksityisiä juhlia ja talkoita varten. Seura tekee
myös retkiä. Viime vuonna käytiin Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Tiistaiseuran toiminnan kautta kerätyillä varoilla on rakennettu Stefanoskodin kappeli ikonostaaseineen. Vaikka tiistaiseuralaisia on useita kymmeniä,
on ydintoiminta muutamien henkilöiden varassa. Yksi heistä on seuran puheenjohtaja Kirsti Nousiainen, joka on
tänäänkin aloittanut ruoanlaiton jo aamuseitsemältä.
Nousiainen ei halua ottaa kaikkea
kunniaa Tiistaiseuralle, vaan painottaa
myös asuntolan oman papin panosta:
– Kaiken priimusmoottori on isä Juhani Härkin.
Nousiaiselle Stefanoskoti ja isä Juhani ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa.
– Isä Juhani on nuoruuden ystäväni ja
olen käynyt Stefanoskodissa jo kymmenen vuoden ajan. Aiemmin nukuin aina
Orvokin sohvalla, Nousiainen muistelee
ja viittaa toiseen aktiiviseen tiistaiseura-

laiseen, seurakuntasalin entiseen emäntään Orvokki Lankiseen.
Nyt Orvokin sohvaa ei enää tarvita,
sillä Nousiainen miehineen muutti muutama kuukausi sitten Stefanoskotiin, isä
Juhanin seinänaapuriin. Muutto isosta omakotitalosta kolmekymmentä neliöiseen yksiöön oli haastava. Tavaroista
luopuminen oli Nousiaisen mukaan kuitenkin vapauttavaa.
Vaikka asunnot ovat pieniä, Stefanoskodissa on mukavasti yhteistä tilaa. Alakerran väestönsuojasta löytyy pieni kirjasto ja monitoimitila. Kellarikerroksessa sijaitsevat pesutupa ja sauna. Pihalla
on yhteinen kasvimaa, jonka kesäkurpitsat, valkosipulit ja raparperit päätyvät
myös Tiistaiseuran tarjoiluihin.
KOUKUTTAVA KÄSPAIKKAKERHO

Mutta nyt Kirsti Nousiaisen on jälleen
jatkettava ruoanlaittoa. Tänään Stefanoskodissa kokoontuu käspaikkakerho ja paikalla on toistakymmentä innokasta käsityöharrastajaa. Muutama heistä on Stefanoskodin asukkaita, loput lähialueelta.
Lahja Martikaisen pitämä kerho toimii viidettä talvea. Tuona aikana käspaikkoja on syntynyt runsaasti myös Stefanoskodin kappelin käyttöön. Vaikka
kerhon tarkoituksena on vaalia ikivanhaa käsityöperinnettä, kerhossa saa kyllä tehdä muutakin. Pöydällä on kesken-

eräinen lapaspari ja muutama Kauneimmat käsityöt -kirja vuodelta 1975.
Tamara Petroff tutkailee kirjoissa esiteltyjä kukkakirjontoja inspiroituneena.
– Mun täytyy ensin tehdä niitä vanhojakin töitä, hän huokaisee ja kaivaa käsityönsä esiin.
/DSQNÇ @RTT 2SDE@MNRJNCHRR@ I@ S@Qvitsisi nyt apua käspaikkansa pitsireunan virkkaamiseen.
– Tein tätä työtä aikoinaan Lahjan siskon kurssilla. Työ jäi kesken ja on ollut
kaapissa vuosikausia. Kun Lahja tuli tänne pitämään kurssia, päätin jatkaa sitä,
Tamara naurahtaa.
Lahja Martikaisen tuomat käspaikkamallit ovat karjalaisia, niin kuin monen kerholaisen juuretkin. Kerhoon ovat
kuitenkin tervetulleita kaikki taustasta ja
käsityötaidoista riippumatta.
Mutta mikä onkaan kerholaisten mielestä kerhon erikoisuus? Se on tietysti
Tiistaiseuran pientä maksua vastaan tarjoama ruoka – ja se, että se on niin hyvää!
Tällä kertaa tarjolla on uunilohta ja
kermaperunoita ja jälkiruuaksi herkullista karpalo-kerma-kinuski-jäädykettä.
Ihan ensimmäiseksi otetaan kuitenkin
lasi kuohuvaa – onhan nyt uuden vuoden aatto ja kerhon syyskauden viimeinen kokoontumiskerta.
TEKSTI JA KUVAT: LAURA KARLIN
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M E I KÄ L Ä I SIÄ

Nimi: Maria Mountraki
Ikä: 23
Asuu: Helsingissä
Koulutus: Kandidaatintutkinto
kansainvälisestä politiikasta
Mukana: Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden komission jäsen, Helsingin seurakunnan valtuuston nuorin valtuutettu

TEKSTI JA KUVA LAURA KARLIN

Nuorten ja kansainvälisyyden puolesta

”H

ain seurakunnanvaltuustoon, koska haluan vaikuttaa ja kirkko on minul-

le läheinen.
On tärkeää, että nuorten ääni tulee
paremmin kuuluviin, sillä nuorilla on
paljon sanottavaa ja nuorissa on tulevaisuus. Nuoret löytävät usein kirkon kristinoppileirin tai nuorisotoimiston kautta, vaikka oma perhe ei olisi uskonnollinen. Haluan, että näistä nuorista pidetään huolta ja päätöksiä tehdään nuorten
näkökulmasta, eikä ainakaan huononneta heidän asemaansa.
Olen itse aika kansainvälinen ja haluaisin myös tuoda kirkon toimintaan lisää kansainvälisyyttä. Kirkon pitää näkyä
ulospäin ja toimia tässä yhteiskunnassa.
Opiskelin kolme vuotta kansainvälisiä suhteita Lontoossa ja valmistuin viime vuonna. Kesällä palasin Suomeen ja
tein syksyn ortodoksiuskonnon opettajan sijaisuuksia. Parhaillaan haen maisteriopintoihin Helsinkiin.
Voisi ehkä sanoa, että olen jonkin
sortin maailmankansalainen. Tulevaisuudessa haluan tehdä kansainvälistä
työtä. Uskon, että asun joku päivä vie20

”Jos pystyy
vaikuttamaan, niin
miksei vaikuttaisi?”

lä ulkomailla, mutta en ehkä lopullisesti.
Haluaisin, että työni olisi mielekästä, eli
tekisin jotain hyvää, enkä mitään turhaa
tai pahaa.
Olen aika oikeudenmukainen ihminen, ja tavoitteenani on oikeudenmukaisuus ympäri maailman. Sen takia olen aina ollut aktiivinen ja mukana luottamustehtävissä. Jos pystyy vaikuttamaan, niin
miksei vaikuttaisi?
Aloitin kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden komissiossa viime vuonna. Minun komissioissani on 35 jäsentä ympäri maailman ja tapaamme seuraavan kerran maaliskuussa
Genevessä.
Ekumeeninen työ on minusta tärkeää,
sillä jos haluaa maailmaan rauhaa, pitää
ymmärtää myös muita. Se ei tarkoita sitä,
että meidän kirkkomme tarvitsisi tehdä
muutoksia vaan sitä, että ymmärrämme,

etteivät muut ole loppujen lopuksi sen
erilaisempia kuin mekään.
Olen itse puoliksi kreikkalainen, puoliksi suomalainen. Kun elää kahdessa
kulttuurissa, oppii ymmärtämään erilaisuutta. Olen asunut nyt kolmessa maassa
ja saanut nähdä paljon. Uskon, että kaikille tekisi hyvää nähdä muutakin kuin
oma ympäristönsä.
Ortodoksisuus on tärkeä osa perhettäni, mutta minä olen itse löytänyt oman
paikkani kirkossa. Olen ollut aina ylpeä
ortodoksisuudestani, mutta vasta kristinoppileirillä ymmärsin, että meitä on
paljon muitakin ja lähdin mukaan toimintaan. Heti seuraavan kesän olin kripalla töissä ja sen jälkeen olen viettänyt
monta kesää leireillä ja ollut kerho-ohjaajana. Olen saanut kirkon parista myös
paljon elinikäisiä ystäviä.
Minulla on tulevasta valtuustokaudesta positiiviset odotukset ja tuntuu, että meillä on hyvä ryhmä kasassa: jonkun
verran uusia ja tarpeeksi sellaisia, jotka ovat olleet mukana aiemmin. Mikael
Lampisen (25-vuotias valtuustoon ensikertalainen) kanssa sitten varmasti pähkäilemme yhdessä sitä touhua.”

PYHÄNÄ

s. 21-34

Tiina Makkonen

Pyhän Hengen vaikutuksesta pyhäkköön tullut vanhus otti syliinsä lain Valtiaan ja huusi: "Päästä
minut nyt lihan kahleista rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä silmäni ovat
nähneet kansoille ilmestyneen Valkeuden". (eksapostilario)

"Kristuksen totuus
tekee ihmisen
vapaaksi."
Jarmo Hakkarainen
sivu 22

Kirkkotiedon
polun tarkoitus
on madaltaa
seurakuntalaisten
kynnystä osallistua jumalanpalveluselämään. Kuva
Lappeenrannan
kirkosta maaliskuulta 2015.

JUMALANPALVELUSELÄMÄN AAKKOSET
■ Lappeenrannassa ja Imatralla on jo vuoden ajan pidetty Kirkkotiedon
polku -nimisiä iltamia. Tilaisuuksissa on käyty läpi jumalanpalveluselämän sisältöjä ja merkitystä hengellisen elämän innoittajana.
Kirkkotiedon polku on avannut seurakuntalaisille niin liturgiaan
valmistautumista ja esirukousten merkitystä kuin laulettavia rukousveisuja ja vigiliapalvelusten sisältöjä. Nyt helmikuussa tarkastelussa
on ajankohtaan sopivasti paastoliturgia, eli ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia.
Lappeenrannan kirkkoherra, isä Timo Tynkkynen on mies tilaisuuksien takana. Hän kertoo, että ajatus Kirkkotiedon polusta lähti
liikkeelle siitä, että hän kiinnitti huomiota kirkkokansan vaihtumiseen
ja entisen yhtenäiskulttuurin hiipumiseen.
– Vanhat perinteenkantajat ovat vähitellen poistuneet keskuudestamme, ja uusia seurakuntalaisia on tullut paljon tilalle. Käytännössä
tämä on merkinnyt sitä, että seurakunnan oma paikallinen perinne ei
enää siirrykään sukupolvelta toiselle, isä Timo kertoo.
Isä Timon mukaan jokaisella paikallisseurakunnalla on omia persoonallisia piirteitään, joista ainakin osan soisi siirtyvän uusille seurakuntalaisille. Lisäksi monet kantaseurakuntalaiset ovat halunneet syventää
tietoaan jumalanpalveluksista.
Jumalanpalveluselämän parempi tuntemus kannustaa seurakuntalaisia myös aktiivisuuteen. Isä Timon mielestä on tärkeää, että
seurakuntalaiset eivät ole vain ulkopuolisia katselijoita vaan aktiivisia
jumalanpalvelukseen osallistujia.

– Jumalanpalveluksen hengellinen kauneus avautuu, kun ymmärtää sen rakennetta ja sisältöä paremmin.
Tilaisuuksissa on ollut viidestä viiteentoista osallistujaa ja alustuksen
lisäksi niissä on käyty vilkasta keskustelua. Isä Timosta keskustelu on
erittäin tärkeää, sillä hän ei sanojensa mukaan halua "syöttää" valmiita
vastauksia, vaan saada kuulijat itse pohtimaan illan sisältöä. Hän kiittääkin seurakuntalaisia vilkkaasta keskustelusta.
– Uskoisin, että kirkossakävijöille, jotka ovat olleet tässä mukana,
jumalanpalveluselämä on avautunut ehkä jopa uudesta näkökulmasta. Keskustelua on käyty vilkkaasti siitä, miten paljon jumalanpalveluselämä antaa rukoilijalle. Palvelukset ovat vahvoja kokemuksia, joista
voi ammentaa jatkuvasti uutta itselleen.
Kirkkotiedon polun tarkoitus on ollut myös madaltaa kynnystä
osallistua jumalanpalveluksiin.
– Monet arkailevat käydä palveluksissa, koska edellisestä kerrasta
voi olla pitkä aika. Ehkä jopa pelätään sitä, ettei osata toimia oikealla
tavalla. Ainoaa oikeaa tapaa ei ole olemassa; tärkeintä on löytää oikea
henki, jolloin jumalanpalveluksen vuorovaikutus alkaa toimia ihmisen
ja Jumalan välillä, isä Timo kiteyttää.
LAURA KARLIN

Seuraavan kerran Kirkkotiedon polku -iltamia pidetään
Imatralla 16.2. ja Lappeenrannassa 23.2. Tarkemmat tiedot
Lappeenrannan seurakunnan toimintapalstalta.
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Suuri paasto alkaa:

Katumus merkitsee kasteen
armon uudistamista
O

Mirva Brola

rtodoksisen kirkon rikas jumalanpalvelusperinne on säilyttänyt suuren paaston, ristin ja
ylösnousemuksen pääsiäisen hymnitekstien kasteopetusluonteen. Kirkon
ensimmäisinä vuosisatoina kristityt elivät pyhän kasteen Kirkon ylösnousemusjuhlan suurena salaisuutena.
Monellekaan nykyajan ortodoksikristitylle ei enää opeteta, että Kristuksen
ylösnousemusjuhla liturgisena juhlana ja
suuri paasto pääsiäiseen valmistautumisena kehittyivät alun perin kastejuhlasta.
Kaste on latistunut vuosisatojen kuluessa
yksityiseksi uskonnolliseksi seremoniaksi, joka on lakannut olemasta Kirkon
jäsenen elämän ja askeesin sydän, hänen
persoonallinen pääsiäisensä.
Vanhan kirkon kasteopetus ankkuroi-
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tui terapeuttisesti pääsiäisen teologiseen
luonteeseen ja sisältöön. Ortodoksinen
kaste merkitsi tuolloin Jumalan valtakunnan pyhää salaisuutta: Kristus on
noussut kuolleista ja antaa meille mahdollisuuden uuteen elämään Hänessä.
Kasteessa saatu uusi elämä julisti kirkon
jäsenen eheyttävää matkaa langenneesta
maailmasta Jumalan valtakuntaan.
VERTAUS ARMOLLISESTA ISÄSTÄ

Ortodoksinen kirkko ilmoittaa jo hyvissä
ajoin suuren paaston alkamisen lähestymisestä. Valmistautuminen on luonteenomaista Bysantin kirkon ikivanhalle liturgiselle perinteelle. Kirkkoäiti tuntee
syvän rakastavasti ihmisen keskittymisen heikkouden ja elämän maailmallisuuden.

Valmistautuminen on ortodoksisen
kristityn elämän luovuttamaton osa. On
mahdotonta elää todeksi kirkon yhteistä
liturgiaa ja askeettista elämää, jos ortodoksikristitty ei kasva sisälle kirkon liturgisen valmistautumisen ja täyttymyksen rytmiin.
Kolmantena suureen ja pyhään paastoon valmistavana sunnuntaina me kuulemme pyhässä liturgiassa vertauksen
tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11-32). Vertauksen merkitys on tärkeä ortodoksisen
kirkon terapeuttiselle elämälle.
Kristuksen esittämä vertaus sisältää
suurenmoisia terapeuttisen teologian
ajattomia totuuksia jokaiselle kirkon jäsenelle. Voidaan sanoa pelkistetysti, että vertaus paljastaa uskoville syyn, miksi Kristus syntyi ihmiseksi, mitä ihmisen
lankeemus on, mitä kirkon terapeuttinen
työ on ja kuinka ihminen voi parantua
synnin sairauksista.
Kristus palauttaa lihaksitulemisessaan ihmisille Jumalan kuvan ja kaltaisuuden kauneuden. Hän antaa heille
mahdollisuuden vapautua saatanan tuhoavasta tyranniasta.
Parantuminen Kristuksessa edellyttää ihmiseltä langenneen tahdon kieltämistä, himoista luopumista, hengellistä
murhetta ja Jumalan parantavien hyveiden vastaanottamista. Siksi maanpäällinen elämä on tarkoitettu ihmiselle askeesia, rukousta ja lähimmäisen palvelemista varten. Kun ihminen avaa sielunsa
ja ruumiinsa Jumalan palvelemiseen, ne
alkavat tuottaa hänessä sielun ja ruumiin
hyveitä.

Ortodoksisen terapeuttisen elämän
Suuren paaston kilvoituksessa on
teologinen kokonaisuus kasvaa tuhlaamerkittävää ortodoksikristityn tyytyminen vaatimattomaan ruokaan. Ahneus,
japoikaa käsittelevän vertauksen opetuksesta. Jumala esitetään vertauksesruoalla herkutteleminen ja hillittömyys
sa Isänä. Hän on vertauksen keskussairastuttavat ihmismielen ja ruumiin ja
hahmo. Vertausta voidaan syystä kutsua
syöksevät ne aistillisen maailman syövereihin.
vertaukseksi armollisesta ja rakastavasta isästä. Vertauksen isä kohtaa nuoremOrtodoksiseen paastoon kuuluvat
man pojan rakkaudella ja armahtamierottamattomasti myös sielun puhtauden toteuttaminen, rukouksen käytäntö
sella (Luuk. 15:21), mutta hän osoittaa
ja armeliaisuus köyhiä lähimmäisiä kohrakkautta myös vanhemmalle pojalleen
taan.
huolimatta tämän rakkaudettomuudesta
Pyhä Gregorios Palamas opettaa (k.
(Luuk. 15:31).
1359), että paha tarkoittaa rahan rakasVanhempi poika ei koskaan ymmärtätamista, lähimmäisen panettelenyt suhdetta isäänsä. Hän ei hymista ja vihaamista, vääryyväksynyt suhdetta isäänsä
dellä hankitun omaisuusydämellä, vaan työllä ja
den halajamista ja epävelvollisuudella. Siksi
oikeudenmukaisuutta
vanhempi veli ei raKilvoittelun
kastanut isäänsä eilähimmäistä kohtaan.
kä veljeään.
Pyhän esipaimepäämäärä on
nen mielestä katuVertauksen nuokohtuullisuus
mus merkitsee Jumarempi poika katui
lan vastaisen elämän
synnillistä elämäänsä
hylkäämistä, radikaaja iloitsi kotiin paluuslia muutosta ihmisen suhtaan, mutta vanhempi
teessa maailmalliseen eläpoika osoitti sielun sairaumään. Rakkaus edellyttää uskovilta
tensa ja jäi pois veljensä paluujuhlasta (Luuk. 15:28).
hoitavaa ja myötäelävää ihmisyyttä Kristuksessa.
Nuorempi poika tuomitsi itsensä ja
Suuren paaston kilvoitukseen liittyvä
piti itseään arvottomana olemaan isänsä
Jumalan hyvän etsiminen tarkoittaa Pypoika (Luuk.15:19). Hän palasi kotiin kahän Gregorioksen mukaan askeettista ittumuksessa ja osallistui lopulta isän tarsetarkkailua, armeliaisuutta, rakkautta,
joamalle juhla-aterialle eli pyhään eukaristiaan.
sävyisyyttä ja nöyryyttä. Hän kirjoittaa:
”Kaikki ihmiset, ylhäiset ja alhaiset,
PAASTO ON VANHEMPI KUIN LAKI
hallitsijat ja alamaiset, rikkaat ja köyhät tarvitsevat uutteruutta, jotta he voiBysantin kirkon pyhät isät opettavat, etvat ajaa sielustaan pois paheet ja tuottaa
tä paasto on vanhempi kuin laki. Paasto
niiden sijaan koko joukon hyveitä. Henoli olemassa jo paratiisissa ennen kuin
gellisesti köyhiä ovat ne ihmiset, joiden
Jumala antoi ihmisille lain. Jumalan anhenki tai sielu on vapaa kerskauksesta,
tama käsky olla syömättä hyvän ja pahan
kunnian rakastamisesta ja kiintymyktiedon puusta on ihmiselle käsky paastosestä nautintoon.”
amiseen (1. Moos. 2:16-17).
Ortodoksisen kirkon terapeuttisessa
KÄRSIVÄLLISYYDEN HYVE
paastossa ihminen hillitsee ruumistaan
Pyhän Gregorios Palamaksen mukaan
ja kukistaa sen kapinallisuuden. Rukouksessa hän puolestaan häätää mielesihmisen terapeuttinen suhde Jumalaan
tään mielen kuvottavat himot ja ajatukset.
on empiirinen. Hengellinen itsetunte-

mus ja synnillisten ajatusten kitkeminen lisäävät ihmisessä aitoa katumusta,
murhetta ja nöyryyttä. Katumus merkitsee samaa kuin kasteen armon uudistaminen.
Ortodoksikristityn suuren paaston tie
on himoista vapautumisen tie. Hän vapautuu kontrolloimattomista asenteista ja lähimmäisen hyväksikäyttämisestä.
Kilvoittelun päämäärä on kohtuullisuus.
Kristuksen totuus tekee ihmisen vapaaksi. Kristus on ortodoksikristityn
perimmäinen tarkoitus ja sisältö. Hän
on iankaikkinen tarkoitus sille, mitä ortodoksikristitty on ja mitä hän tekee kirkon jäsenenä. Ilman Kristuksen ylösnousemukseen sitoutuvaa uskoa ihmisen usko on pelkkää ideologiaa, yhtä kyseenalaista ja sattumanvaraista kuin mikä muu maailmallinen ideologia tahansa.
Kirkon pyhien isien mukaan Kristuksen ylösnousemukseen uskominen merkitsee ihmisen koko elämän käsittävää
katumusta. Ihminen tulee paastossa ja
rukouksessa vähitellen tietoiseksi Jumalan Rakkaudesta. Kun kilvoittelijan mieli kiintyy Jumalan rakkauteen, hän pitää
näkyvän maailman elämää arvottomana.
Hän luopuu sielun vihollisesta ja yhdistyy Jumalan parantavaan rakkauteen.
Hän ei elä enää himojensa ja halujensa
mukaan, vaan ammentaa elämäänsä Jumalan viisautta kirkon käskyistä, opista
ja uskosta.
ISÄ JARMO HAKKARAINEN
KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIAN LEHTORI ITÄSUOMEN YLIOPISTOSSA

Suuri paasto
• Valmistusviikoilla 25.1.–7.2. luovutaan lihasta ja maidosta.
• Suureen paastoon laskeudutaan
sovintosunnuntain iltana 7.2.
• Paastoaika kestää suuren viikon
lopulle 8.2.–26.3.
• Paasto päättyy pääsiäisyön liturgiaan, josta alkaa juhla-aika.
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Sakramentit keskeisessä
osassa kirkon elämää
Ortodoksiviesti aloittaa juttusarjan, jossa esitellään ortodoksisen
kirkon sakramentit eli pyhät mysteeriot.

K

irkon elämässä sakramentit ovat
Jumala itse on meille salaisuus, jotain
keskeisessä asemassa jumalanjota emme voi käsittää järjellä. Hän on
palvelusten ohella. Sana sakrakaiken ymmärryksen, kaikkien käsitteiden ja kuvausten tuolla puolen. Silti Hän
mentti tulee latinan sanasta sacramentum, joka merkitsee salaisuutta. Vaikka
on salaisesti läsnä meidän elämässämme. Sakramenteissa me tulemme osalsana sakramentti on vakiintunut suoliseksi Jumalan salaisuudesta. Tulemme
malaiseen kielenkäyttöön, ortodoksinen
osallisiksi Jumalallisesta luonnosta, jokirkko käyttää myös samaa tarkoittavaa
ta me emme käsitä, mutta jonka voimkreikankielestä tulevaa sanaa mysteerio.
me oppia tuntemaan Jumalan armovoiSakramenteiksi luetaan kasman avulla.
te, mirhallavoitelu, eukaristia eli ehtoollinen, papSakramenteissa Jumala on
peus, avioliittoon vihläsnä Pyhässä hengessä.
kiminen, sairaanvoiNäin sakramentin perimSakramentin
mäinen ydin on siinä, ettelu ja katumuksen
tä pääsemme osalliseksi
sakramentti. Katolitodellinen toimittaja
nen kirkko on omassiitä alkuperäisestä yhon Jumala
teydestä, josta meidät on
sa teologiassaan vahvistanut sakramentlankeemuksen tähden erotettu, yhteydestä Jumalaan.
tien lukumääräksi seitsemän.
Sakramentti koostuu kahdesta puolesta. Ensinnäkin jokaiOrtodoksinen kirkko nousella sakramentilla on näkyvä puoli, oma
dattaa käytännössä samaa laskutapaa,
erityinen muotonsa erityisine rukouksimutta on omassa opetuksessaan painotneen, toimineen ja sanoineen. Myös aitanut, että sakramenttien lukumäärää ei
neelliset elementit, kuten kasteessa vesi,
ole koskaan vahvistettu. Tämä siksi, että näiden seitsemän edellä mainitun lieukaristiassa leipä ja viini, mirhallavoitelussa mirhaöljy ja niin edelleen, kuusäksi kirkon isät ovat pitäneet eri aikoina
luvat tähän ulkoiseen puoleen.
sakramentteina muun muassa munkiksi
Toisekseen sakramentilla on näkymävihkimistä, hautaustoimitusta ja kirkon
tön puoli, joka on järjelle ja aisteille kävihkimistä.
sittämätön. Juuri se on salaisuus, mysSakramenteissa on siis kyse salaisuuteerio. Tulemme osalliseksi Jumalallidesta, jonka me kohtaamme näissä erisesta luonnosta, mutta emme vain hentyisissä pyhissä toimituksissa. Minkälaigellisesti vaan myös ruumiillisesti.
sesta salaisuudesta on kysymys?
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Näkymätön ja näkyvä yhdistyvät, ihmisen koko olemus kirkastetaan; ruumis, sielu ja henki. Tässä elämässä me
tarvitsemme tuota sakramenttien aineellista osaa, mutta tulevassa elämässä
emme, sillä emme enää kohtaa Jumalaa
leivän ja viinin muodossa vaan tulemme
osallisiksi Kristuksesta suoraan.
Sakramenttia ei koskaan toimita pappi tai piispa itse. Hän on ainoastaan välikappale. Sakramentin todellinen toimittaja on Jumala. Pappi suorittaa sakramenttiin liittyvät toimet, valmistaa ehtoollisaineet leivän ja viinin, toimittaa
vedenpyhityksen , voitelee sairaan, mutta ainoastaan Jumalan armovoima tekee
näistä leivästä ja viinistä Kristuksen ruumiin ja veren, pyhitetystä vedestä siunauksen lähteen ja öljystä voidellulle sielun
ja ruumiin todellisen lääkkeen.
Sakramentti on välikappale, Jumalan kirkastama aine, näkyvä merkki näkymättömästä, vesi, viini ja leipä. Näkyvä siksi, että me tarvitsemme näkyviä
merkkejä Jumalan läsnäolosta matkallamme kohti Jumalan valtakuntaa.
Kuten Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa
kirjeessään Korinttilaisille: ”Sillä nyt me
näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen
tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin;
nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin
minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin
minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.”
ISÄ PETRI KORHONEN

Laura Karlin

P Y HÄT M YST E E R IO T

Kastettavan upottaminen veteen kuvaa
hautaamista Kristuksen kuolemaan
ja vedestä nostaminen liittymistä
Kristuksen ylösnousemukseen.

KASTE
KRISTILLISEN ELÄMÄN PERUSTUS
Vesi on yksi vanhimpia uskonnollisia symboleita. Raamatussa vesi kuvaa elämää,
Jumalan armoa sekä ihmisen hengellistä ja moraalista puhtautta.

T

uon ajan juutalaisilla oli tapana
peseytyä usein, mutta puhdistautuminen ja uhriveri eivät voineet
pestä pois alkusyntiä eivätkä vapauttaa
ihmistä pahan hengen vallasta.
Johanneksen kaste oli muodoltaan
näiden rituaalisten puhdistautumisten
kaltainen, mutta sen ydinajatuksena oli

valmistautua kohtaamaan Kristus: ”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle
polut” (Mark. 1:3).
Kristus tuli Johanneksen luo kasteelle,
ei puhdistautuakseen, sillä hän oli synnitön ja puhdas, vaan pyhittääkseen Jordanin veden siihen kastautuessaan, jotta
siitä tulisi elävöittävää ja elämän antavaa

vettä. Kasteen sakramentissakin luetaan
rukouksia, joissa pyydetään Pyhää Henkeä pyhittämään kastevesi.
Kristus antoi apostoleilleen ohjeen:
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
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mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa” (Matt. 28:19-20).
Kristuksen käsky sisältää kaikki kasteen sakramentin peruselementit: opetuksen, jota ilman uskosta ei tule tietoista, veteen upottamisen sekä kastesanat:
”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.
SUURET JUHLAPÄIVÄT
KASTEEN AIKAA

Kirkon varhaisina vuosisatoina kasteet
toimitettiin yleensä pitkän opetusjakson
jälkeen suurina juhlapäivinä. Tällaisia
olivat alkuaan pääsiäinen ja myöhemmin
myös teofania ja helluntai.
Näiden vanhojen kastepäivien muisto näkyy kirkon liturgisessa elämässä.
Esimerkiksi pääsiäisen ristisaatto oli alkuaan kastettavien saatto kastekappelilta kirkkoon, ja juhlan liturginen väri on
edelleen valkoinen muistona kastettavien kastepuvun väristä.
Näiden vanhojen kastepäivien liturgiassa veisataan Pyhän Kolminaisuuden
virren sijaan kasteveisu: ”Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, te
olette Kristukseen pukeutuneet.”
Kolmesataaluvulla oli tapana kastaa etupäässä aikuisia, sillä sakramentin
tietoista vastaanottamista pidettiin hyvin
tärkeänä. Koska kasteen sakramentissa saadaan synnit anteeksi, jotkut siirsivät kasteelle menoa elämänsä viimeisiin
päiviin, kuten keisari Konstantinos.
Pyhä Gregorios Teologi oli piispan
poika, mutta hänkin otti kasteen vastaan
vasta kypsässä iässä, ja pyhät Basileios
Suuri ja Johannes Krysostomoskin menivät kasteelle vasta opintojensa päätyttyä.
Lapsikaste on kuitenkin yhtä vanha tapa
kuin aikuiskaste, koska apostolit kastoivat kokonaisia perhekuntia, joihin epäilemättä kuului myös lapsia (Apt. 10:48).
KUMMI LAUSUU
USKONTUNNUSTUKSEN

Lapsia kastettaessa uskontunnustuksen
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lausuvat kummit tai vanhemmat, jotka
samalla sitoutuvat kasvattamaan lapsia
uskossa ja tekemään heidät tietoiseksi
siitä, että heidät on kastettu.
Vaikka lapsi ei kykene ymmärtämään,
mitä hänelle kasteen sakramentissa tapahtuu, hän kykenee kuitenkin vastaanottamaan Pyhän Hengen armon.
Jotta kasteen armo kehittyisi, vanhempien ja kummien apu on tärkeää.
Kaste on ensimmäinen askel sielun matkalla Jumalaa kohti, ja ellei kastetun elämä uudistu kasteen jälkeen, kaste ei tuota hedelmää.
Lapsen synnyttyä luetaan joko lapsivuoteen äärellä tai kirkossa rukoukset
äidin, lapsen ja koko perheen puolesta.
Kahdeksantena päivänä syntymästä lapselle annetaan nimi.
Neljänkymmenen päivän ikäisenä
lapsi tuodaan kirkkoon kirkotettavaksi,
eli seurakuntaan otettavaksi. Lapsen tuo
kirkkoon äiti, koska kirkottamisrukoukset koskevat myös häntä. Nämä toimitukset kuuluu toimittaa ennen kastetta joko
erillisinä tai juuri ennen kastetta.
Kirkottaminen voi tapahtua myös kasteen jälkeen, silloin kun lapsi tuodaan
ensimmäisen kerran ehtoolliselle.
Varsinainen kastetoimitus koostuu
valmistavista rukouksista, pahan hengen
karkotusrukouksista, kiusaajasta luopumisesta ja uskon tunnustamisesta, veden
pyhityksestä, öljyn siunaamisesta ja kastettavan voitelemisesta öljyllä, kasteesta
ja kastepuvun pukemisesta.
MIKÄ ON KASTEEN TARKOITUS?

Pyhä kaste on koko kristillisen elämän
perustus. Kasteessa meidät vapautetaan
synnistä, ja meistä tulee Kristuksen jäseniä; meidät liitetään kirkkoon, jonka
lähetystehtävästä tulemme osalliseksi.
Toimitusta kutsutaan kasteeksi sen tekotavan mukaan. Kreikan kielen kastetta merkitsevä baptismos-sana tarkoittaa kirjaimellisesti upottamista. Veteen

Lapsikaste on
yhtä vanha tapa
kuin aikuiskaste

upottaminen kuvaa kastettavan hautaamista Kristuksen kuolemaan ja vedestä
nostaminen liittymistä Kristuksen ylösnousemukseen.
Tämä tulee erityisen selvästi esille
kastetoimituksessa luettavasta epistolasta:
”Tiedättehän, että meidät kaikki
Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät
kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää,
niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran
yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät
yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.”(Room.
6:3-5).
Kasteessa ihminen kuolee synnilliselle elämälle ja nousee kuolleista uuteen elämään.
Kasteen varsinaisia suorittajia ovat
piispa ja pappi. Hätätapauksissa kasteen
saa toimittaa kuka tahansa, joka toimittaa sen Kristuksen kastekäskyn mukaisesti Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kirkko näkee tämän mahdollisuuden perustuvan Jumalan universaaliseen
pelastustahtoon ja kasteen välttämättömyyteen pelastumiselle.
Lähde: Pyhien Sergein ja Hermanin
veljeskunnan opintomateriaali

E SI PA I M E N E LTA

Kirkko on muistiyhteisö
A M M AT I L L I S E S TA I N N O S T U K S E S TA LU I N

tohtori Anneli Vartiaisen uuden tutkimuksen ”Messu, yhteisö ja muistaminen”.
Kirja on Kirkon tutkimuskeskuksen vastikään julkaisema. Se havainnoi, kuinka
seurakunnan luonne muistiyhteisönä ilmenee luterilaisen seurakunnan toimittamien messujen käytännöissä. Vartiainen
määrittelee muistiyhteisön seuraavasti:
”Muistiyhteisö on yhteisö, jonka olemassaolo perustuu sen menneisyydelle ja joka peruskertomuksessaan kuljettaa mukanaan historiaansa ja merkityksiä, joiden
kautta sen jäsenet jäsentyvät osaksi suurempaa kokonaisuutta”.
Kun ajattelemme kirjan tematiikkaa ortodoksisessa kirkossa,
liturginen yhteisöllisyys on vahva ja ”muistamista” on vähintään riittävästi.
Vartiainen tarkastelee liturgista teologiaa ja käytäntöä nimenomaan kirkkokansan osallistumisesta käsin. Siksi hänen
tutkimuksensa on tärkeä myös ortodoksiselle kirkolle, koska
meidän perinteessämme kirkkokansa on usein tahtonut jäädä
”yleisön” rooliin.
Ortodoksisen liturgian ja luterilaisen messun peruselementit ovat samat, yhtäläisyyksiä löydämme esimerkiksi ehtoollisen vieton muodoista ja rukouksista. Niiden juuret ovat yhteisiä. Tosin halki kirkon historian liturgian viettoon eri puolilla kristikuntaa on tullut uusia kulttuurisia kerrostumia. Mutta
erilaisuutta ei ole koettu uhaksi, kun liturgian ydin on olemukseltaan ollut yhteinen. Luterilainen Augsburgin tunnustuskin jo
kiteyttää, ettei traditioiden erilaisuus muodosta estettä kirkolliselle ykseydelle.
Roomalaiskatolilainen kirkko on tästä oiva esimerkki, sillä
latinalaisen messun rinnalla ovat säilyneet elävinä ei-roomalaiset muodot, kuten bysanttilainen, ambrosiaaninen ja mozarabialainen liturgia.
Teoksen johtopäätöksistä poimin erityisesti kaksi seikkaa:
kirkko on yhteisö joka muistaa ja tulevaisuuden esilläolo messussa.
Jäin miettimään kirjoittajan huomiota siitä, että luterilai-

sessa messussa arvokysymyksiä käsitellään melko vähän ja että arvovalintoja suurelta osin katsotaan yksilön, ei yhteisön
näkökulmasta. Tämä tuntuu yllättävältä havainnolta, sillä ehtoollisjumalanpalveluksessa on kuvattu kristillisen sanoman
ydin: risti, hauta, ylösnousemus, taivaaseen astuminen ja toisen tulemisen lupaus.
Liturgia on yhteisöllisyyden ilmausta, kokemusta, ja sen vahvistamista, yhteistä rukousta. Siitä kertoo koko pyhien isien ja
äitien perintö ja sen muistaminen. Uskontunnustus on aikoinaan määritellyt yhteisöllisyyden rajalinjaa. Niitä laadittiin varhaisessa kirkossa, kun kirkko koki tarvetta tehdä pesäeroa kerettiläisiin ja kertoa tiivistetysti, mikä on uskon ydintä. Meille
tänään ne ovat kuitenkin vahvasti ylistyksellisiä, kiitosta Jumalan suurista pelastusteoista, sekä ilmausta yhteisestä osallisuudesta niihin.
Toinen askarruttava kysymys koskee tulevaisuuden vähäistä esilläoloa luterilaisessa messussa. Johtuuko tämä siitä, että
eräissä kirkoissa eskatologia, siis kysymys iankaikkisuudesta,
on käynyt ohueksi? Jos näin on, silloin tämän ja tulevan elämän välillä on melkein ylitsepääsemätön kuilu. Ortodoksisessa kokemusmaailmassa asia on toisinaan melkein päinvastoin.
Iankaikkisuus on liturgiassa niin voimakkaasti läsnä olevaa, että
tämä matoinen maailma unohtuu takapenkille.
Vartiaisen tutkimuksen opetuksellista antia voisimme kirkoissamme hyödyntää monella tapaa. Lukiessani sitä aloin yhä
uudelleen kysellä, miten seurakunta voisi nykyistä ytimekkäämmin kokea ja ymmärtää olevansa liturgian subjekti toimittavan papin sijaan. Osaksi siinä on kyse opetuksesta, tiedollisesta kasvatuksesta. Ortodoksisessa kirkossa seurakuntalaiset ovat yhä usein liikaa ”äänettömiä yhtiömiehiä”, kun pappi ja kuoro monopolisoivat seremoniaa ja mysteerihurskauden
ylikorostus historian kuluessa on vienyt liturgian ydinosat ikonostaasin taakse. Mutta onneksi kirkkomme liturgisessa kehityksessä puhaltaa tänä päivänä raikkaita tuulia.
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Церковь как хранительница памяти
С профессиональным интересом познакомился с новым исследованием доктора
Аннели Вартиайнен «Месса, община и
память». Книга выпущена издательством
Церковных исследований. Труд посвящен
исследованию присутствия естественной
черты церковной природы — памяти в
богослужебной практике лютеранской
церкви. Вартиайнен определяет общинную память следующим образом: «Общинная память - это явление в жизни общины, когда прошлое в виде предания сохраняет историю и главный смысл, посредством чего ее члены
становятся причастниками одного великого целого». Если мы
поместим тему книги в контекст православной церкви, мы увидим, что в литургическом понимании память в жизни общины
очень заметна и является ее неотъемлемой частью.
Вартиайнен исследует литургическую теологию и практику
непосредственно через участие в ней самих членов общины.
Вот почему ее исследование немаловажно и для православной церкви, так как традиционно наш церковный народ часто
желает забыть о значении «общинности» в жизни церкви.
У православной литургии и лютеранской мессы одна основа, это особенно видно в моменте проведения причастия и молитвах. У них один корень. Вместе с тем, через историю церкви
мы видим, что в разных уголках христианского мира совершение евхаристии приобрело различные культурные наслоения.
Но различия не рассматриваются как угроза, так как по природе центр евхаристии остался неизменным. В Лютеранском
Аугсбургском исповедании подчеркивается, что многообразие
традиций не является препятствием для единства церкви.
Хорошим примером является опыт Римско-католической
церкви, где на ряду с латинской мессой сохранились богослужения не римского происхождения, например литургии византийского, амвросианского и мосарабского обрядов.
В заключительной части исследования я нашел для себя два
момента: церковь — это община которая помнит и взирает в
будущее через мессу.
Заставило задуматься подчеркнутая автором мысль, что в
лютеранской мессе вопросы ценностей практически не затрагиваются и рассматриваются с индивидуальной, а не общин-
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ной точки зрения. Что является неожиданным наблюдением,
так как в евхаристическом богослужении изображен центр
христианского благовестия: крест, гробница, воскресение,
вознесение и обещание второго пришествия.
Литургия — это явление, опыт и укрепление общинности и
совместная молитва. Именно об этом говорит предание святых
отец и матерей, и их поминовение. Символ веры — это установленная в веках граница общинности. Границы были установлены первой церковью, когда она столкнулась с ересью и
была вынуждена создать краткое описание того, что является
ядром веры. Конечно же сегодня для нас это является основой
прославления, благодарности Богу за Его великие дела спасения, а также явления нашего общего участия в них.
Второй момент, который вызвал недоумение, касается почти полного отсутствия будущности в лютеранской мессе. Является ли это следствием того, что в некоторых церквях вопрос
эсхатологии, то есть вечности, стал практически забытым? Если
это так, то между этой и будущной жизнью возникла непреодолимая пропасть. В православном опыте это понимание полностью противоположно. В Литургии вечность присутствует настолько явно, что это временный мир остается почти забытым.
Исследование Вартиайнен можно с пользой использовать
в нашей церкви. Во время чтения я вновь задался вопросом,
каким образом приход мог бы более четко увидеть и испытать
саму суть литургии в замен действия священника. Часть ответа на это заключено в просвещении и приобретении знаний.
Очень часто прихожане православной церкви становятся
«молчаливыми соработниками», по причине того, что священник и хор монополизируют внешнюю часть богослужения, а
благочестивое возвышение таинства в ходе истории скрыло
главные моменты литургии за стеной иконостаса. К счастью,
сегодня в развитии литургической жизни нашей церкви начал
дуть свежий ветер.

Mirva Brola
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Pyhät kantavat
taakkasi
Missä tahansa olemmekin, pyhät ovat kanssamme. Heidän esirukouksensa seuraavat jokaista
ihmistä riippumatta siitä, onko hän ortodoksi tai edes kristitty.

O

rtodoksiviesti aloittaa kirkkomme tunnustamia pyhiä käsittelevän sarjan. Joka numerossa esitellään joku esirukoilijoista ja kerrotaan
lyhyesti se, mitä hänen vaiheistaan tiedämme. Pohjana käytetään pääasiassa
suomenkielisessä Synaksarion-sarjassa
esiteltyjä pyhiä.
Synaksarion on 12-osaiseksi suunniteltu kirjasarja, jossa pyhien pienoiselämäkerrat on järjestetty muistelupäivän mukaan. Sarjasta on julkaistu kymmenen osaa alkaen kirkkovuoden alusta
syyskuussa ja viime vuonna ehdittiin jo
kesäkuuhun.
Synaksarion on hyvää ja suositeltavaa
luettavaa kaikille, ja suomenkielisiä todella hellitään laajalla sekä hyvin käännetyllä ja toimitetulla laitoksella, sillä
yhtä laajaa laitosta ei ole saatavissa monellakaan länsieurooppalaisella kielellä.
Simonospetran luostarin pappismunkki Makarios Athos-vuorelta onkin
kirjoittanut, että Synaksarionin päivittäinen lukeminen auttaa meitä avaamaan
sydämemme Kristukselle, jotta Paavalin
ohjeen mukaisesti saavuttaisimme uskon ja rakkauden: ”Silloin te kykenette
yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden” (Ef 3:8).
Velvollisuutemme on muistaa heitä
kiitosrukouksissamme, sillä emme ole
ansainneet heidän rakkauttaan teoil30

lamme tai pyynnöillämme. He rakastavat
syntistä siitä riippumatta, ymmärtääkö
hän tämän vai ei.
Monet ihmiset kieltäytyvät ymmärtämästä pyhää. Omahyväinen äly voi estää
mystisen todellisuuden kokemisen, sillä
pyhät ovat irtautuneet siitä aineen ja ajan
maailmasta, jossa me elämme. Pyhät ovat
Kristuksen luomia Jumalan valtakunnassa, joka ei ole meidän tapaamme kahlehdittu historiallisen tai maantieteellisen
sijainnin kahleisiin.
Sokeakin tietää, että maailmassa on
värejä, vaikka hän ei voi havaitakaan niitä. Hän tietää, että näkevien sanaan voi
luottaa. Samalla tavalla me voimme luottaa Jumalan ja kirkon sanaan pyhien läsnäolosta. Kahden viime vuosituhannen aikana tämä todistus on vahvistunut
vahvistumistaan. Se joka sulkee siltä silmänsä, haluaa olla sokea.
KAIKKI AJAT TUOTTAVAT PYHIÄ

Kristuksen kirkko on ajaton. Samoin läpi ihmisen suvun historian joidenkin
kristittyjen ehdoton ja tosi rakkaus ihmisiä kohtaan kasvaa niin suureksi, että hän saavuttaa Jumalan Pojan kaltaisen
jälleensyntymisen. Näin Ireneos Lyonilainen (28.8.) kuvasi ihmisen pyhitystä. Kukaan, joka tavoittelee pyhimyksen
asemaa, ei sitä saa, sillä vain täydellinen
kieltäymys, jossa omat pyyteet voitetaan,
voi johtaa Ihmisen pojan kaltaisuuteen.

Marttyyri valitsee vapaaehtoisesti henkensä antamisen uhrina, ja jos se
on tapahtunut puhtain sydämin ja tunnoin, hän saavuttaa tällä rakkauden teollaan pyhyyden. Puhdas kilvoittelu ei vaadi vainoa tai ankaria olosuhteita. Avioliitossa elävän nuoren naisen, kuten maaliskuun pyhämme Sluskin ruhtinatar
2N@M KXGXS L@@MOÝÝKKHMDM DKÝLÝ SÝXStyi niin puhtailla rakkauden teolla, että kunnioitamme häntä maaliskuun 13.
päivänä. Pyhyys on Jumalan lahja, jonka
antamisesta päättää yksin Hän.
Pyhyyden saavuttaminen nähdään
esimerkiksi ihmeissä. Teologian tohtori Jelisei Heikkilä kertoo, kuinka jo varhain demonien huomattiin pelkäävän
marttyyreiden luita samalla tavalla kuin
ristiinnaulittua Kristusta. Siksi reliikit
ovat merkittävä osa pyhyyden traditiota.
Vain Jumala yksin tietää, ketkä ovat
pyhiä. Me ihmiset saamme kuitenkin aavistuksen ihmisen maanpäällisestä elämästä, jonka täytyy olla aivan erityinen
ja todistaa kääntymisestä kaikessa Jumalan puoleen. Roomalaiskatolisen kirkon
tunnustus pyhälle on monimutkainen,
kaavamainen prosessi tarkasti määriteltyine välivaiheineen. Meidän kirkkomme
ajatus on yksinkertaisempi.
Teologi ja kanonisen oikeuden tuntija Arimo Nyström muistuttaa, että pyhyys lähtee Jumalasta, mutta se edellyttää merkittävää synergiaa Jumalan kans-

Ortodoksinen kirkko
ei julista pyhiä vaan
tunnistaa heidät

Pokrovan eli Jumalanäidin suojeluksen ikoni. Novgorodilainen ikoni 1401–1425. Tretjakovin galleria,
Moskova.

sa valistuksen ja puhdistumisen vaiheiden kautta, joiden tuloksena saavutetaan
jumalallisuus.
Ortodoksinen kirkko ei julista pyhiä
vaan tunnistaa heidät. Kanonisessa oi-

keudessa ei ole ohjeita eikä määritelmiä
pyhyyden tunnistamisesta. Tunnistajana
toimii paikallinen kirkkokansa, joka todistuksellaan luo pyhän kunnioittamisen
kestävän ja katkeamattoman tradition.

Kirkon johdon ei kuulu olla asiassa aloitteellinen. Se toteaa tilanteen, ja
tiettyjen muodollisuuksien jälkeen toimitetaan viimeisen kerran muistopalvelus, jonka jälkeen ryhdytään toimittamaan rukouspalvelusta uudelle pyhälle.
Mitään muuta erityistä toimitusta ei ole.
Tilannetta juhlistetaan usein piispojen
laatiman asiakirjan yhteisellä allekirjoituksella ja pyhä merkitään kirkon pyhien
luetteloon. Ennen rukouspalvelusta tuodaan esille uuden pyhän ikoni.
Periaate on kaikissa ortodoksisissa
kirkoissa sama, vaikka eri maiden traditioissa on paikalliseroja. Nyström pitää
tärkeänä, että ortodoksit ymmärtäisivät
oman kirkkonsa suhteen pyhyyteen oikein. Esimerkiksi käsitettä kanonisaatio
ei tulisi käyttää. Kirkon johto ei tee pyhää, mutta pyhä on sekä taistelevan että
voittoisan kirkon tinkimätön jäsen.
Piispainkokous onkin suositellut käsitettä pyhien joukkoon lukeminen käytettäväksi pyhyyden tunnistamisesta. Pyhän muistopäivä on ikonin ohella tärkeä.
Entä ketkä ovat kirkkomme omia pyhiä? Vain Jumala tietää, sillä ketään kirkkomme jäsentä ei autonomiamme ajalta
ole vielä luettu pyhien joukkoon. Mutta
silti heitä on ja he ovat kanssasi.
MATTI P. PULKKINEN
KUVA: TEOKSESTA LAZAREV, V. N.
NOVGORODSKAJA IKONOPIS, NOVGORODIAN
ICON-PAINTING. MOSKOVA, ISKUSSTVO 1969.
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UUSMARTTYYRI SILVESTER,
Omskin arkkipiispa (13.2.)
OMSK, Itä-Siperia, marraskuu 1919. Lännestä lähestyy bolševikkien
puna-armeija, mutta itään pääsee vain yhtä rataa. Kelirikon takia
teitä voi kulkea vain ratsain. Tsaarille uskollinen Siperian valkoinen hallitus on jäämässä loukkuun armeijoineen. Sen ylipäällikkö, amiraali Aleksandr Koltšak antaa viime hetkellä vastahakoisena käskyn peräytyä. Asemalla tungeksii kuolemankauhuisia siviilejä,
jotka maksaisivat mitä tahansa päästäkseen juniin. Vain Koltšak hallituksineen ja pieni osa armeijaa ehtii paeta ennen punaisen ratsuväen tuloa
marraskuun 14. päivän aamuna.
Omskin arkkipiispa Silvester ja
monet papit ovat päättäneet jäädä.
Heitä tarvitaan nyt enemmän kuin
koskaan auttamaan uskovia. Silvester tiesi bolševikkien vihaavan erityisesti häntä.
Silvester syntyi nykyisen Ukrainan
alueella 1860 diakoni Olševskin perheeseen. Rakkauden ja rukouksen
täyttämää lapsuutta seurasi nuoruus ja opiskelu Kiovan hengellisessä seminaarissa. Hän jatkoi myöhemmin hengellisessä akatemiassa, josta valmistui 1887. Lahjakas ja hurskas nuori mies yllätti kaikki, koska ei
aluksi halunnut pappisvihkimystä.
Sisälähetys kutsui häntä, koska mystiset ja rationalistiset lahkot levisivät
tuolloin Venäjällä. Maallikon olisi helpompi kohdata eksytetyt kuin papin.
Hän suostui viimein pappeuteen 1892, mutta eli askeettisesti ilman vaimoa ja omaa asuntoa. Nöyrä ja vilpitön pappi tavoitti niin rikkaat kuin köyhätkin. Vuonna 1910 hän suostui pitkään epäröityään piispaksi, jolloin hän otti munkkinimekseen Silvester. Hänet
siirrettiin länsisiperialaisen Omskin piispaksi 1914, ensimmäisen
maailmansodan syttyessä.
Onnettomasti sujuneesta sodasta alkoi Venäjän ristintie, joka
johti keväällä 1917 tsaarin kukistumiseen ja uuteen hallintoon. Se
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ei kuitenkaan voinut pitää yllä järjestystä. Kun Silvester oli palaamassa Moskovasta Omskiin, vain rintamalta palaavat sotilasjunat
kulkivat.
Junassa ateistiset agitaattorit alkoivat pilkata uskontoa ja kirkkoa. Silvester pyysi sotilaita kuuntelemaan häntäkin, ja pitkästyneet sotamiehet antoivat hänen puhua; saattaisihan seurata jotain mielenkiintoista ja he voisivat lopuksi
tehdä tälle papille mitä halusivat.
Pian kukaan ei piitannut ateisteista, jotka luikkivat junasta. Silvesterin
rauhallinen opetus kirkosta ja sen
pyhistä tempaisi sotilaat mukaansa.
Bolševikit kaappasivat vallan
vuoden 1917 lopulla ja myös Omsk
joutui tilapäisesti punaisten valtaan.
Valkoinen armeija hääti heidät ja teki Omskista valtansa keskuksen. Silvesteristä tuli koko valkoisen Siperian tilapäinen arkkipiispa, ja kirkko
tuki hänen johdollaan Koltšakin hallitusta tarmokkaasti. Se oli varmasti Silvesterille ajoittain vaikeaa, koska valkoiset olivat punaisten lailla
usein käsittämättömän julmia.
Kun punaiset olivat vallanneet
Omskin, salainen poliisi Tšeka pidätti Silvesterin pian. Alkoi pitkä kuulustelu, jossa häntä painostettiin
allekirjoittamaan tunnustus. Tukea
valkoisille pitäisi katua, sillä tällainen paperi hyödyttäisi bolševikkeja
kirkon mustamaalaamisessa.
Taipumatonta Silvesteriä alettiin
kiduttaa, mutta se oli turhaa. Piina
jatkui yli kaksi kuukautta ja kidutus
muuttui yhä sadistisemmaksi. Bolševikit olivat huonoja häviäjiä. Kun Silvester ei taipunut, hänet murhattiin poikkeuksellisen
raa’asti 13.2.1920. Venäjän kirkko luki Silvesterin 1998 pyhiensä
joukkoon.
MATTI P. PULKKINEN

K U LT T U U R I

Vuokko Sajaniemi

PEDOT
Tammi, 2015

Vuokko Sajaniemen Pedot on syvä, monisyinen kertomus ihmisyydestä, rajoista ja rakkaudesta, pelosta ja pahuudesta.
Tarina pienen, Itä-Suomeen sijoitetun Ritajärven kylän elämästä kantaa suurten kysymysten äärelle. Kertomuksen keskiössä
on leski ortodoksipappi ja hänen tyttärensä Maria.
Maria laulaa kirkkokuorossa, ihailee Marilyn Monroeta ja ystäväänsä Anniinaa. Tasainen arki murtuu Anniinan kuollessa. Susien
uhka kietoutuu menetysten ja vihan maailmaan. Mikä on elämän arvo, missä rakkaus?
Pilkahduksen siitä näyttää seurakunnan uusi
kanttori Saara.

Kiteen ortodoksinen Nektarios-kuoro
joht. Aleksi Suikkanen

TÄHTI SYTTYY
YLLÄ SEIMEN
NEK001, 2015

Nektarios-kuoro on Kiteen Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon kuoro. Kirkko on Keski-Karjalan alueen
ortodoksien kotikirkko. Alueeseen kuuluvat
Kiteen lisäksi Tohmajärvi ja Rääkkylä. Kau-

Kirja on vahva, jopa ylitsepursuavan runsas kasvutarina. Ortodoksille kirja avautuu
eri tavoin kuin kirkkoa tuntemattomalle lukijalle. Kuvaukset kirkkovuoden kierron mukaisista jumalanpalveluksista, kirjan lukujen
nimeäminen hetkiksi ja niiden alkuun poimitut Raamatun lauseet kietovat tarinan
tiukasti ortodoksiseen traditioon. Marian
rinnalla kulkee myös hänen pyhän esirukoilijansa Egyptin Marian, Maria Egyptiläisen tarina.
Kirjan kieli on kauniin viipyilevää. Lauseiden runolliset sanat pysäyttävät. Runsaus jopa hengästyttää. Tuntuu kuin esikoiskirjailija
ei luottaisi selvästi taidokkaaseen sanankäyttöönsä. Vähemmän olisi tässäkin enemmän.
Kyseessä on mielenkiintoinen, mieltä kutkuttava teos, jonka kieli kantaa tarttumaan
kirjaan toisenkin kerran. ”Poiketa polulta,
jatkaa eteenpäin ja rämpiä yhä syvemmälle
metsään.” Ehkä siinä on rohkean kulkijan tie.
On vain uskallettava, ”sillä rakkaus, se on
muuallakin kuin vain muistoissa. Jotain kuoli ja katosi, mutta jotain jäi jäljelle. Jokin jäi
elämään – ja se jokin puristuu käsien sisään
ja painuu rintaa vasten, sitä ei voi sulkea laatikkoon, ei vaikka kuinka yrittäisi. Se on tie,
jonka toinen pää on tässä, ja toinen vie sinne minne ei voi nähdä.”
MARI VAINIO

pallisesta tunnuksesta päätellen kuoron esikoislevy sisältää tuttuja joulunajan veisuja
ja viime vuosina suosituksi tulleita koljadoja, itäslaavilaisia kansanomaisia joululauluja.
Vain 10 hengen kokoinen laulajisto on kooltaan lähempänä lauluyhtyettä kuin kuoroa.
Siihen viittaa myös Nektarios-kuoron kevyt
sointi, jossa kenenkään laulajan ääni ei pahasti lyö läpi. Aleksi Suikkasen ammattimaisella johdolla kuorolaiset yltävät esimerkiksi koljadoissa rytmisesti jänteviin tulkintoihin. On hienoa huomata, että Kiteellä laulamiseen on suhtauduttu vakavasti: Jumalan
kunniaksi ja ihmisten iloksi!
Levyn ongelmat liittyvät harmonioiden
puhtauteen. Laulujen puhdistaminen sointu soinnulta on kovaa työtä mutta nyt kuullun perusteella uskon Nektarios-kuorolla
olevan siihen halua sekä kykyä. Jatkoa odotellen!
RISTO NORDELL

Heli Pruuki, Raili Tiihonen, Minna Tuominen

TOISENLAINEN TIE –
TAHATON LAPSETTOMUUS,
KRIISI JA SELVIYTYMINEN
Kirjapaja, 2015

T
Tahaton
lapsettomuus koskettaa yhä useampaa suomalaista. Lasten hankinta siirtyy alati
myöhäisemmälle iälle, ja moni jää kokonaan
ilman parisuhdetta. Arvioidaan, että Suomessa on noin 60 000 tahattomasti lapsetonta
paria.
Toisenlainen tie -teos esittelee erilaisia tahattoman lapsettomuuden muotoja sekä lapsettomuuden aiheuttamaa kriisiä ja siitä selviytymisen keinoja. Kirjassa on myös katsaus
lapsettomuuden lääketieteellisiin syihin ja nykyaikaisiin hoitomuotoihin.
Kirjoittajat työskentelevät luterilaisen kirkon palveluksessa perheneuvojina ja asiantuntijoina. Kristillistä näkökulmaa teoksessa
on lapsettomuudesta kärsivien puheenvuoroissa sekä hengellistä kriisiä kuvaavassa luvussa. Kuitenkin lapsettomuushoitojen etiikkaa pohditaan ilman uskonnollista viitekehystä.
Alussa esitellään monimuotoisesti erilaisia
lapsettomuustilanteita. Esimerkiksi sekundäärinen lapsettomuus, eli toista lasta ei kuulu,
on yleistyvä lapsettomuuden muoto. Toisaalta kirjoittajilta jää käsittelemättä tilanne, jossa pariskunnan toinen osapuoli ei halua lasta.
Toisenlainen tie tarjoaa hyödyllistä luettavaa lapsettomuudesta kärsiville sekä heidän
lähipiirilleen. Painopiste on parisuhteessa elävien näkökulmassa. Teos on asiantuntevasti
kirjoitettu ja omakohtaiset tarinat tuovat lapsettomuuden lähelle lukijaa. Vain monikulttuurisuutta käsittelevä luku sekä mielikuvaharjoitukset tuntuvat irrallisilta.
Kaikille hyödyllistä luettavaa olisi ”lähipiirin
kymmenen ohjetta”. Hyvää tarkoittavat vauvautelut voivat lapsettomalle aiheuttaa turhaa
kärsimystä. Sen sijaan myötätunto, keskusteluapu ja eläytyminen olisivat paikallaan.
MIRVA BROLA
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Taiteilijamestareiden kristillisiä töitä Valamossa
Mestarien jälki II on jatkoa syksyn 2014 menestysnäyttelylle.
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Seppo Simola

T

aiteen ystävä voi Suomessa harvoin nauttia näin edustavasta otoksesta maailmankuulujen mestareiden töitä. Valamon luostarin kristillisen taiteen näyttelyn ensimmäisen osan suosio oli ennätyksellinen,
mutta kakkososa lyö vielä senkin. Joulukuun puoliväliin mennessä katsojia oli
käynyt yli 7 000, joten kävijäennätys lyödään varmasti.
Huomionarvoista on, että teokset on
poimittu kotimaisesta yksityiskokoelmasta. Yli 200 taideteosta käsittävää kokoelmaa on määrätietoisesti kartutettu
vuosien saatossa hankkimalla teoksia koti- ja ulkomaisista taidehuutokaupoista.
Näyttely ei ole pelkästään maailmankuulujen mestareiden ilotulitusta, vaan
mukaan on mahtunut myös vähemmän
tunnettujen koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden töitä. Yhdistävänä tekijänä on teosten kristillinen teema. Mukana on vain
yksi veistos, muut teokset ovat eri tekniikoin toteutettuja tauluja.
Taiteilijoita on Rembrandtista Rissaseen ja töiden aikahaarukka on satoja vuosia, 1600-luvulta 1990-luvulle.
Kaikki työt edustavat läntistä perinnettä.
Usein aiheet ovat perinteisiä kristillisen
taiteen aiheita, kuten Kristuksen kärsimystietä. Mukan mahtuu toki mystiikkaa
ja rajuakin symboliikkaa.
Esimerkkinä tästä on marsalkka Mannerheimin langon, kreivi Louis Sparren kesken jäänyt triptyykki 1940-luvun
alusta. Työ oli mahdollisesti aiottu alttaritauluksi tai talvisodan sankarivainajien muistomerkiksi. Työn keskiosassa on talviselle taistelukentälle tuhottujen panssarivaunujen keskelle sijoitettu
ristiinnaulittu Kristus. Ristin juurelle on
polvistuneena nuori nainen.
Triptyykin reunimmaiset osat ovat
yhtä rajuja: evakkoja, palava talo ja sodan

Näyttelyyn kannattaa tutustua opastetusti. Valamon pääoppaan, munkki Simeonin kanssa voi pohtia
teosten taustoja ja taiteilijoiden inspiraation lähteitä.

surmaama lapsi. Näyttelyn avannut arkkipiispa Leo nimesi työn näyttelyn koskettavimmaksi.
Näyttely puhuttelee varmasti, vaikka
ei olisi erityisen kiinnostunut juuri kristillisestä taiteesta. Kotimaisen kultakauden (1880–1910) mestarien työt kiinnostavat suomalaisyleisöä aiheesta riippumatta. Esillä on töitä esimerkiksi Albert Edelfeltiltä, Akseli Gallen-Gallelalta, Eero Järnefeltiltä, Maria Wiikiltä sekä
Helene Schjerfbeckiltä.
Ulkomaisista mestareista tunnetuimpia ovat Rembrandt van Rijn, Marc Chagall, Pablo Picasso ja Salvador Dali. Mestarien teosten joukossa on myös tuntemattomien tekijöiden töitä. Signeerauksen puute ei tarkoita, että työ olisi huono, sillä joskus tunnetukin taiteilija antoi
aiheen puhua signeerauksen asemesta.
OPASTUS AVARTAA
NÄYTTELYKOKEMUSTA

Näyttelyyn voi tutustua itsekseenkin,
mutta opastettuna taiteesta saa enemmän näkökulmia ja kokemuksia irti. Va-

lamon pääoppaan, munkki Simeonin
kanssa voi pohtia vaikkapa sitä, miksi
ateistiksi julistautunut Pablo Picasso oli
uransa loppuvaiheessa käyttänyt muutaman työviikon kristillisiin aiheisiin.
Uskonnolliset aiheet avaavat mielenkiintoisen näköalan enimmäkseen maallisen taiteen parissa työskennelleiden ja
työskentelevien taiteilijoiden sieluun,
koska uskonnollisten aiheiden voi olettaa olevan erityisen henkilökohtaisia. Ne
ehkä liittyvät voimakkaisiin elämänkokemuksiin tai merkittäviin taitekohtiin
taitelijan elämässä.
Munkki Simeonin mukaan kolmatta
osaa Mestarin jälki -näyttelylle ei enää
tule, joten kristillisen taiteen ystävien
kannattaa suunnata Valamoon huhtikuun loppuun mennessä. Vastaavaa taideaarteiden esillepanoa voi joutua odottamaan hyvinkin pitkään.
SEPPO SIMOLA

Mestarien jälki II on esillä
Valamossa 30.4.2016 asti.

HUOMENNA

s. 35-55

Laura Karlin

Monikielisesti Uspenskissa: sovintosunnuntain ehtoopalvelus 7.2. toimitetaan suomeksi ja
slaaviksi ja ortodoksisuuden sunnuntain 14.2. liturgia pidetään monilla kielillä.

Virpovitsatalkoot
kutsuvat jälleen
maaliskuussa. Katso
oman paikkakuntasi
tapahtumat!

Ikonimaalaus
vaatii keskittymistä ja
kärsivällisyyttä.
Kuva Kotkan
ikonipiiristä.

IKONIMAALAUS VAATII KÄRSIVÄLLISYYTTÄ
J Kevään ikonimaalauskurssit ovat jälleen pyörähtäneet käyntiin jou-

lutauon jälkeen. Esimerkiksi Helsingin seurakunnan alueella järjestetään kevään aikana 26 ikonimaalauskurssia eri paikkakunnilla.
Harrastuksen suosio on pysynyt vakaana: ryhmistä moni on kokoontunut jo vuosia samalla kokoonpanolla, mutta joukossa on myös
syksyllä aloittaneita alkeisryhmiä. Yhteen ryhmään mahtuu yleensä
kymmenen maalaria, ja harrastus on vahvasti naisvoittoista.
Mitä ikonimaalaus harrastuksena vaatii?
– Kärsivällisyys on ikonimaalarin ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tärkein ominaisuus. Jos ajatellaan tämän päivän ihmistä,
niin kukaan ei jaksaisi keskittyä mihinkään pitkäksi ajaksi, mutta ikonimaalaus toimii juuri päinvastoin. Sen perustaitojen opetteluun täytyy sitoutua vuosiksi, kertoo Myllypurossa ja Tapiolassa ryhmiä vetävä
opettaja Tuula Majurinen.
Hänen kursseillaan noudatetaan ikonimaalauksen perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jonka Suomen ikonimaalarit ry on laatinut.
Opintojen läpi käynti vie ihannetapauksessa viidestä kuuteen vuotta
mutta käytännössä enemmän.
– Ikonimaalari saa siinä tietyt perustaidot, mutta maalari ei ole
koskaan valmis, Majurinen toteaa.
Ohjelman tarkoitus ei ole lannistaa harrastajaansa vaan kertoa tämän
taitotasosta. Oppilas voi vaikkapa siirtyä toiselle paikkakunnalle ja hakea
oman tasoistaan maalausryhmää tai hakeutua toisen opettajan kurssille.

HELSINGISSÄ JUHLITAAN MERKKIVUOTTA
Tänä vuonna Helsingin seurakunnassa juhlitaan ikonimaalausharrastuksen 50. toimintavuotta ja seurakuntasalilla järjestetään toukokuussa ikoninäyttely, luentoja ja juhlatilaisuus. Vuosikymmenten
saatossa käsitys ikonimaalauksesta on muuttunut.
– On vapauduttu ajasta, jolloin vain miehet maalasivat ikoneja.
Sen jälkeen keskusteltiin, voivatko muutkin kuin ortodoksit maalata
ikoneja, ja siitäkin on vapauduttu. Mutta ortodoksisesta traditiosta ja
sen noudattamisesta emme luovu, Majurinen kertoo.
Vuosina 2006–07 pidetty Athos-vuoren luostarin aarteita esitellyt näyttely toi uusia harrastajia ikonimaalauksen pariin. Sen jälkeen
kiinnostus aiheeseen on vain lisääntynyt, ja ikonimaalauskursseja
järjestetään nykyisin monissa eri oppilaitoksissa, kuten kansalaisopistoissa.
– Aikana, jossa muutoksen voima on suuri, ihmiset tarraavat pysyviin asioihin, Majurinen selittää suosiota.
Jos ikonimaalaus kiinnostaa, kannattaa aloittelijoille sopivista kursseista kysyä omasta seurakunnasta. Kursseja pidetään toki muuallakin. Niitä voi tiedustella esimerkiksi juuri työväenopistoista tai Valamon opistosta.

MIRVA BROLA
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L A P SE T & N U O R E T

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

Laskiaistapahtuma 7.2. Myllypurossa
Tule viettämään iloista päivää Myllypuron kappelille
(Myllypurontie 1) sovintosunnuntaina. Luvassa on
jumalanpalvelusten lisäksi blinejä, askartelua, pelejä ja
leikkejä sekä mäenlaskua! Päivä alkaa liturgialla klo 10.00
ja loppuu sovintosunnuntain ehtoopalvelukseen klo
18.00 Tapahtuma on tarkoitettu kaiken ikäisille. Tervetuloa
mukaan!

Lasten talvileiri Lällyssä 22.–26.2.

Mirva Brola

Helsingin ortodoksisen seurakunnan lasten talvileiri
järjestetään seurakunnan leirikeskuksessa Kaunisniemessä
Läyliäisillä. Leirin hinta on 100 euroa ja yhteiskuljetus
10 euroa (meno-paluu). Lisätietoja Liisa Saarinen liisa.
saarinen@ort.fi. Tervetuloa!

Pulkkamäkeen
Kaisaniemessä ja
Tikkurilassa!
Sovintosunnuntaina 7.2.
lasketaan mäkeä myös
Kaisaniemessä (klo 10
alkavan Kotikirkon liturgian
jälkeen) ja Tikkurilassa
(lähtö kirkolta klo 15.30).
Tervetuloa mukaan!

Työtä tarjolla kasvatustoimessa
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi etsii
kesän 2016 leireille henkilökuntaa seuraaviin tehtäviin:
Apuohjaaja: kriparin käynyt alaikäinen, joka avustaa
leiriohjelman toteutuksessa.
Ohjaaja: kriparin käynyt täysi-ikäinen, joka huolehtii
leiriohjelman toteutuksesta yhdessä muiden työntekijöiden
kanssa.
Leirihuoltaja: täysi-ikäinen, jolla on aikaisempaa
ohjaajakokemusta. Auttaa leirinjohtajaa käytännön toimissa.
Toimii talkoolaisten esimiehenä.
Yövahti: täysi-ikäinen, jolla on aikaisempaa
ohjaajakokemusta. Yövahti on vastuussa leiristä yöaikaan.
Teologi: TM tai teologian opiskelija. Suunnittelee ja
toteuttaa kriparin oppitunnit yhdessä leirin papin kanssa
sekä hoitaa muitakin ohjaajan tehtäviä. Aiempi leirikokemus
katsotaan eduksi.
Oletko sinä etsimämme supertyyppi? Älä arkaile paljastaa
itseäsi. Hae mukaan sekalaiseen sakkiin ja tule kanssamme
tekemään mahtava leirikesä! Haku päättyy 6.3. Täytä
leirinohjaajatyöhakemus osoitteessa www.hos.fi/kasvatus/
ilmoittautuminen.

KA S VAT U S T O I M I
Juha Lampinen, kasvatustoimen esimies 040 527 9580
Kaarina Lyhykäinen, uskonnonopetus- ja aikuiskasvatusvastaava 040 512 5825
Joakim Pietarinen, nuorisokanttori 044 331 1995
Niina-Maarit Rautamäki, kasvatustyöntekijä, nuorisotyö ja nuoret aikuiset, 040 484 2427
Iida Lonkila, kasvatustyöntekijä, nuorisotyö ja varhaiskasvatus 044 540 5297
Kristina Klubb, tiimivastaava, perhetyö 040 725 5713
Liisa Saarinen, lapsityö 0400 531 896
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ort.fi
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KAU N I SN I E M E N
L E I R I K E SK U S
Kokki Tarja Friman
(09) 8564 6156
Suurtalousisäntä Ari Kanerva
(09) 8564 6157
Talonmies/vahtimestari Petri Jeskanen
(09) 8564 6158
kaunisniemi.helsinki@ort.fi

L A P SE T & N U O R E T

TAPAHTUU LAHDESSA
Nadezhda Ovasko

Nadja Kerova

TAPAHTUU TAMPEREELLA

Vas. lukijat Rauno Lasanen ja Nadja Kerova, oikealla tyttökuorolaisia
ja takana yksiääninen kuoro.

Lastenkerhon innokkaat esiintyjät. Takarivissä isä Pavel ja oikealla
Anastasia Lappalainen ja Ekaterina Pugovkina.

Joulukuvaelma ilahdutti Tampereella

Riemukas joulujuhla Lahdessa

Vuodenvaihteessa Tampereella esitettiin kahtena
sunnuntaina joulukuvaelma. Nukketeatteriesityksen olivat
laatineet käsityönä alusta pitäen maalauskerholaiset. Upeat
nuket ikonintarkkoine kasvoineen, eläimet ja hieno puinen
luola valoefekteineen olivat hämmästyttävän kauniita.
Jouluevankeliumia mukaileva tarina ja opetuksellinen dialogi
Rauno Lasasen ja Nadja Kerovan lukemana kertoivat
tutut tapahtumat raikkaalla tavalla. Yksiäänisen kuoron ja
tyttökuoron laulu kanttori Jenni Hakkaraisen johdolla
antoivat kaksi kaunista musiikillista suvantoa esitykselle.
Lopuksi laulettiin yhteislauluna neljä joululaulua suomeksi,
venäjäksi ja ukrainaksi. Sopii toivoa, että tästä tulisi upea,
uusi, tamperelainen perinne!

Lahden seurakunnan joulujuhlaa vietettiin 26.12. Suomen- ja
venäjänkielisen liturgian toimittivat isät Matti Lipitsäinen
ja Pavel Pugovkin. Päävastuu juhlasta oli seurakunnan
lastenkerholla, joka ohjaajansa Anastasia Lappalaisen
johdolla oli järjestänyt upean ohjelman.
Jouluevankeliumin ukrainalaista alkuperää oleva versio Vertep
oli toteutettu nukketeatterin voimin, ja joulunäytelmä oli jatkoa
viimevuotiselle esitykselle. Siinä seikkailivat lapset jouluisessa
metsässä seuranaan siilit, lumiukko, enkelit, lumihiutaleet ja
monet metsän eläjät.
Lastenkerholaisten silmät loistaen esittämiä venäläisiä
joululauluja oli hauska kuunnella, ja myös yleisö osallistui
Kulkuset, kulkuset -laulun tahdissa salin ympäri kulkevaan piiriin.
Tunnelma oli katossa!

HEIKKI HATTUNEN

RAIJA PYÖLI
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Kalenteri

| Jumalanpalvelukset | Minnemennä

Kalenteriin on koottu
jumalanpalvelustiedot ja seurakuntien
yhteystietoja.
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista tiedot seurakuntien internet-sivuilta.

Su 28.2. klo 11–12 Yle Radio 1
Ristin sunnuntain liturgia Ilomantsin kirkosta. Palveluksen toimittaa pastori Ioannis Lampropoulos ja kuoroa johtaa kanttori
Riikka Patrikainen.

Kaikkien seurakuntien työntekijöiden
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.
sukunimi@ort.fi, ellei nimen yhteydessä ole
ilmoitettu muuta.

Su 13.3. klo 11–12 Yle Radio 1
Pyhän Maria Egyptiläisen sunnuntain liturgia Nurmeksen kirkosta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Andrei Verikov ja kuoroa
johtaa kanttori Maria Verikov.

Palveluskieli merkitty lyhentein: su=suomi,
ru=ruotsi, sl=slaavi, en=englanti, sr= serbia,
ve=venäjä, kr=kreikka, rom=romania, vi=viro.

Kirkolliset juhlat 5.2.–20.3.
7.2. Sovintosunnuntai, paastoon laskeutuminen
14.2. Ortodoksisuuden sunnuntai
21.2. Gregorios Palamaksen sunnuntai
28.2. Ristinkumartamisen sunnuntai
6.3. Johannes Siinailaisen sunnuntai
12.3. Akatistoksen lauantai
13.3. Maria Egyptiläisen sunnuntai
19.3. Lasaruksen lauantai
*20.3. Herran ratsastus Jerusalemiin,
palmusunnuntai
EPL = ENNEN PYHITETTYJEN LAHJAIN
LITURGIA, ELI PAASTOLITURGIA

METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA
Su 7.2. klo 10 liturgia, su/sl, Uspenskin katedraali
Su 7.2. klo 17 ehtoopalvelus, Kotkan kirkko
Ma 8.2. klo 16.30 Suuri katumuskanoni, Sofian kappeli
Ke 10.2. klo 17 Suuri katumuskanoni, Uspenskin katedraali
Su 14.2. klo 10 monikielinen liturgia, Uspenskin katedraali
Ke 9.3. klo 16.30 EPL, Sofian kappeli
Su 13.3. klo 10 Jumalallinen liturgia, Tampereen kirkko
La 19.3. klo 18 vigilia, Hyvinkään kirkko
Su 20.3. klo 10 Jumalallinen liturgia, Lahden kirkko

AAMUHARTAUDET
Yle Radio 1 klo 6.15. ja 7.50
6.2. Piispa Arseni
27.2. Pastori Aarne Ylä-Jussila
19.3. Pastori Kaarlo Saarento
ILTAHARTAUDET
Yle Radio 1 klo 18.50
Yle Radio 1 klo 18.50
16.2. Rovasti Sergius Colliander
15.3. Rovasti Olavi Matsi
SVENSKA ORTODOXA RADIO AFTONDAKTER
i Radio Vega
Andrum 16.2. kl. 6.54 Fader Mikael Sundkvist
Andrum 15.3. kl. 6.54 Ikonograf Alexander
Wikström

HELSINGIN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRA
Markku Salminen,
p. (09) 85 646 103, 040 501 6190
ASIAKASPALVELU
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Avoinna ma-pe 9–14, p. (09) 8564 6100,
asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET
Ke 10.2. klo 18 Yle Radio 1
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni Turun
kirkosta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Ion Durac ja kuoroa johtaa kanttori Pasi
Torhamo.
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PAPISTO
Rovasti Markku Salminen, p. (09) 85 646 103
Pastori Mikko Leistola,
p. (09) 85 646 121, 0400 413 196
Pastori Teo Merras,
p. (09) 85 646 120, 040 540 3200
Pastori Jyrki Penttonen, p. (09) 85 646 124
Pastori Lars Ahlbäck,
p. (09) 8564 6129, 040 350 8668
Ylidiakoni Juha Lampinen,
p. (09) 85 646 130, 040 527 9580
KANTTORIT
Varvara Merras-Häyrynen,
p. (09) 85 646 140, 040 587 0739
Jarmo Lehto, p. (09) 85 646 142,
040 705 5714
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Juha Hirvonen,
juha.hirvonen@edu.hel.fi
Rovasti Juhani Härkin (eläkkeellä)
Rovasti Johannes Karhusaari
(eläkkeellä) p. 040 544 7557
Rovasti Timo Lehmuskoski
(eläkkeellä), p. (koti) (09) 135 2902
Rovasti Veikko Purmonen (eläkk.) p. 040
5920 684, veikko.purmonen@gmail.com
Pastori Raimo Pores (eläkk.) p. 050 533 8790
Rovasti Timo Soisalo, p. (09) 349 6599
Rovasti Viktor Porokara, p. 0400 744 757
Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643
Pastori Alexandre Björklund,
p. 040 550 0103
Pastori Pekka Helakallio, p. 040 519 3695
Ylidiakoni Gennadij Stolbow (eläkkeellä),
p. 040 587 8580

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
asiakaspalvelussa
arkisin klo 9–14, p. (09) 8564 6105

Uspenskin katedraali

ISÄNNÖITSIJÄ
Eero Röynä,
p. (09) 8564 6186, 0400 414 387

Kanavakatu 1/Pormestarinrinne 1,
Katajanokka, p. (09) 85 646 200,
sähköposti: uspenski@ort.fi.
isännöitsijä Juha Roisko, p. 040 580 6371

AUTTAVA PUHELIN
Puhelinpäivystys ti, pe, la klo 18–22,
p. (09) 8564 6299

RADIO & TV

HELSINKI

SEURAKUNTAKIRJASTO
Liisankatu 29 A, 2 krs, p. (09) 8564 6180
Avoinna ma–ti 10–15, ke–to 15–19
SEURAKUNTASALI
Unioninkatu 39 (sisäpiha), p. (09) 8564 6196

Papit Markku Salminen, Teo Merras, Mikko Leistola ja Lars Ahlbäck, ylidiakoni Juha Lampinen,
kanttori Varvara Merras-Häyrynen, diakoni Heikki Kaski

JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia, su/sl
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 9.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 17 katumuskanoni
To 11.2. klo 17 katumuskanoni

Pe 12.2. klo 17 EPL
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 17.2. klo 17 EPL
Pe 19.2. klo 17 EPL
La 20.2. klo 17.30 yleinen rukouspalvelus
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Su 21.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 24.2. klo 17 EPL
Pe 26.2. klo 17 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Su 28.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 2.3. klo 17 EPL
Pe 4.3. klo 17 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Su 6.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 9.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 11.3. klo 17 EPL
La 12.3. klo 9 akatistos
La 12.3. klo 10 liturgia
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Su 13.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.3. klo 17 EPL
La 19.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho
3–12-vuotiaille.
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.

Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 85 646 215,
Papit Lars Ahlbäck, Teemu Toivonen
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia, ru
Su 7.2. klo 10 liturgia, ru
Ma 15.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 17.2. klo 18 EPL, ru
La 20.2. klo 10 liturgia, rom
Su 21.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 21.2. klo 14 rukouspalvelus (Viron itsenäisyyspäivä ja VYS ry 20v)
Ma 29.2. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 4.3. klo 18 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia, ru
Su 6.3. klo 10 liturgia, ru
Ke 9.3. klo 17 katumuskanoni, ru
La 12.3. klo 10 liturgia, su/vi
Su 13.3. klo 10 liturgia, en
Pe 18.3. klo 18 EPL, su/en
La 19.3. klo 10 liturgia, rom

Hautausmaan
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholahti, p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen.
Palvelukset suomeksi ellei toisin mainita.
JUMALANPALVELUKSET
Pe 5.2. klo 17 yleinen panihida
La 6.2. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 12.2. klo 17 yleinen panihida
La 13.2. klo 10 liturgia
Pe 19.2. klo 17 yleinen panihida
La 20.2. klo 10 liturgia

Ke 24.2. klo 17 EPL
Pe 26.2. klo 17 yleinen panihida
La 27.2. klo 10 liturgia
Pe 4.3. klo 17 yleinen panihida
La 5.3. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Ke 9.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 11.3. klo 17 akatistos
La 12.3. klo 10 liturgia
Pe 18.3. klo 17 yleinen panihida
*La 19.3. klo 18 vigilia (virpovitsojen
siunaus)
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli
Myllypurontie 1
Pappi Jyrki Penttonen
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 18 katumuskanoni
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 17 Jeesuksen rukous
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 2.3. klo 18 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 17 Jeesuksen rukous
La 19.3. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 18 ehtoopalvelus
*Su 20.3. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho 3–10 -vuotiaille

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio
p. 040 5922 066, Pappi Juhani Härkin
JUMALANPALVELUKSET
Ti 9.2. klo 14 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 14 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 EPL
Ke 2.3. klo 15 EPL
To 10.3. klo 14 katumuskanoni

Helenakoti
Hämeentie 55, Helsinki
Palvelukset kaksikielisiä su/sl
JUMALANPALVELUKSET
Ma 8.2. klo 17.30 suuri ehtoonjälkeinen palvelus
La 13.2. klo 17.30 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
La 20.2. klo 17.30 ehtoopalvelus ja akatistos
La 27.2. klo 17 katumuksen sakramentit,
vigiliaSu 28.2. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 10 EPL
*La 19.3. klo 17 katumuksen sakramentit,
vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,
Kallvikinniementie 35, Vuosaari
JUMALANPALVELUKSET
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja
ehtoopalvelus klo 16.30.
Keskiviikkoisin Jeesuksen rukous
-palvelus klo 17.
Lauantaisin liturgia klo 10.
Myös muita palveluksia tapahtumien
yhteydessä, ks. www.sofia.fi/kulttuurikeskus/jumalanpalvelusohjelma

LÄNTINEN ALUE
PAPISTO
Pastori Kalevi Kasala
p. (09) 85 646 128, 040 525 2868
Pastori Petri Korhonen,
p. (09) 85 646 127, 050 409 6267
KANTTORIT
Petri Hakonen, p. (09) 85 646 146,
040 767 4335
Matti Jyrkinen p. (09) 85 646 147,
040 525 0782
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Heikki Huttunen, p. 040 741 8792
Pastori Markus Kinkki p. 050 5637 579
Diakoni Seppo Pesonen

Tapiola
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko,
Kaupinkalliontie 2, p. (09) 85 646 221
Pappi Petri Korhonen, kanttori Petri Hakonen
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 9 aamupalvelus
To 11.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 12.2. klo 18 EPL
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 17.2. klo 18 EPL
To 18.2. klo 9 aamupalvelus
Juhliin liittyvät
La 20.2. klo 18 vigilia
palvelukset
Su 21.2. klo 10 liturgia
on merkitty
Ke 24.2. klo 9 aamupaltummennettuina.
velus
Suuret juhlat
merkitty tähtiKe 24.2. klo 18 EPL
symbolilla*.
To 25.2. klo 9 aamupalvelus
La 27.2. klo 18 vigilia
Ke 2.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 2.3. klo 18 EPL
To 3.3. klo 9 aamupalvelus
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 9.3. klo 18 EPL
To 10.3. klo 9 aamupalvelus
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
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Ke 16.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 16.3. klo 18 EPL
To 17.3. klo 9 aamupalvelus
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Nummela
Ortodoksinen rukoushuone,
Naaranpajuntie 7, p. 046 632 1210

Trapesa: Kotikyläntie 5, Kirkkojärvi

JUMALANPALVELUKSET
Ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 2.3. klo 18 EPL
Ke 16.3. klo 18 EPL

JUMALANPALVELUKSET
Ke 10.2. klo 18 EPL
Pe 4.3. klo 18 EPL
Su 6.3. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho.
Ponomarikerho joka toinen ke
klo 17–18 (lisätiedot: isä Kalevi).

Hanko

Kirkkonummi

Pyhien apostolienvertaisten Magdalan
Maria ja Vladimir Kiovalaisen kirkko,
Täktomintie
Isännöitsijä Alan Jeffrey
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen

Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja, Jorvas
p. (09) 221 1400

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille

Espoon keskus

JUMALANPALVELUKSET
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 ehtoopalvelus (maallikko)
Su 28.2. klo 10 hetkipalvelus (maallikko)
La 12.3. klo 18 akatistos
Su 13.3. klo 10 liturgia

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Pe 26.2. klo 18 EPL
Ke 9.3. klo 18 EPL
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Metsolan hautausmaan
tsasouna
Kaikkien pyhien tsasouna, Myyryntie, Lohja
JUMALANPALVELUKSET
La 27.2. klo 10 yleinen panihida
La 12.3. klo 10 akatistos
La 19.3. klo 9 liturgia

Tammisaari

JUMALANPALVELUKSET
Ma 8.2. klo 17 katumuskanoni
Su 14.2. klo 10 liturgia
Pe 19.2. klo 17 EPL
Su 28.2. klo 10 liturgia
La 12.3. klo 17 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
*La 19.3. klo 17 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Ti 9.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 17.30 katumuskanoni
To 11.2. klo 17.30 katumuskanoni
Pe 12.2. klo 9 EPL
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 17.30 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Juhliin liittyvät
Ke 24.2. klo 17.30 EPL
palvelukset
La 27.2. klo 9 aamupalon merkitty
velus ja liturgia
tummennettuina.
La 27.2. klo 18 vigilia
Suuret juhlat
Su 28.2. klo 10 liturgia
merkitty tähtisymbolilla*.
Ke 2.3. klo 17.30 EPL
La 5.3. klo 18 ehtoopalvelus
Su 6.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 9.3. klo 17.30 katumuskanoni
La 12.3. klo 10 akatistos
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 17.30 katumuksen sakramentti
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille.
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.

Myyrmäki

ITÄINEN ALUE
PAPISTO
Pastori Mikael Sundkvist,
p. (09) 85 646 125, 050 350 9356
Pastori Mitro Repo,
p. (09) 85 646 126, 040 753 6064
KANTTORIT
Minna Jokinen,
p. (09) 85 646 145, 050 358 7339
Olga Soldatova p. (09) 8564 6144,
040 1930733
Elena Nemlander,
p. 0440 430 249, Porvoo
MUU PAPISTO
Pastori Jukka Alava,
p. 0400 737 466, jukka.alava@iki.fi
Rovasti Viktor Porokara
(eläkk.) p. 0400 744 757
Pastori Tapio Rautamäki p. 0400 338 508
Diakoni Sergei Podschivalow p. 040 749
1560, Tikkurila
Diakoni Aleksi Saveljeff, Tikkurila
Diakoni Andreas Stenberg, Tikkurila
Diakoni Yrjö Saranpää, Porvoo
Diakoni Heikki Korhonen, Porvoo

Pyhän Martinin ev.lut. kappeli, Uomatie 1
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 10 liturgia
La 5.3. klo 10 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen
ikonin kirkko, Kartanontie 45
Isännöitsijä Seija Ikonen, p. 040 725 9833
Pappi Mitro Repo, kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 12 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
La 13.2. klo 10 liturgia
Pe 19.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ti 23.2. klo 20 Jeesuksen rukous
Pe 26.2. klo 18 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia, su/sl
Ke 9.3. klo 18 EPL
La 12.3. klo 9.30 akatistos
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Tammisaaren ev. lut. kirkko, Iso Kirkkokatu

Tikkurila

Porvoo

JUMALANPALVELUKSET
La 20.2. klo 10 liturgia

Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko
Läntinen Valkoisenlähteentie 48
Pappi Mikael Sundkvist, Kanttori Olga Soldatova

Kristuksen kirkastumisen kirkko
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi,
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232,
Pappi Mitro Repo, kanttori Elena Nemlander

Siuntio
Siuntion evl.kirkko, Suitiantie 51, Siuntio kk.
JUMALANPALVELUKSET
To 10.3. klo 18 katumuskanoni
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JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 ehtoopalvelus
Su 7.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 17.30 katumuskanoni

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 14 ehtoopalvelus
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 18 katumuskanoni

La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Pe 4.3. klo 18 EPL
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 18 EPL
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian
aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille.

Klaukkala
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala,
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. (09) 85 646 231,
pappi Tapio Rautamäki, kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 14 ehtoopalvelus
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 18 katumuskanoni
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 2.3. klo 18 EPL
Su 13.3. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli
3-vuotiaille (mukaan pieni eväs).

MONIKULTTUURINEN TYÖ
PAPISTO
Pastori Slava (Vaslav) Skopets
p. (09) 85 646 123, vaslav.skopets@ort.fi
Pastori Teemu Toivonen,
p. (09) 85 646 122, 040 511 3846
KANTTORI
Irina Tchervinskij-Matsi,
p. (09) 85 646 141, 050 374 0019
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Heikki Huttunen, p. 040 741 8792
Rovasti Ion Durac, p. 040 516 6741 (rom)

La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
Pe 19.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 17.30 yleinen panihida
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL
Pe 26.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 10 liturgia
La 27.2. klo 17.30 yleinen panihida
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 2.3. klo 18 EPL
Pe 4.3. klo 18 EPL
La 5.3. klo 17.30 yleinen panihida
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 18 katumuskanoni
Pe 11.3. klo 18 EPL
La 12.3. klo 9 akatistos
La 12.3. klo 10 liturgia
La 12.3. klo 17.30 yleinen panihida
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 18 EPL
La 19.3. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 17.30 yleinen panihida
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA

Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Teemu Toivonen,
Mariamkören sjunger
under ledning av Satu Vola.
GUDSTJÄNSTER
Lö 6.2. kl 18 vigilia
Sö 7.2. kl 10 liturgi, kyrkokaffe,
pulkabacken och aftongudtjänst
Ons 17.2. kl 18 de förutinvigda gåvornas liturgi
Lö 5.3. klo 18 vigilia
Sö 6.3. klo 10 liturgi
Ons 9.3. klo 17 botkanon

SERVICES IN ENGLISH
Kotikirkko / Ss. James and
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)

Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Unioninkatu 31, Kruununhaka
p. (09) 85 646 210/vahtimestari
Pastori Vaslav (Slava) Skopets
Kanttori Irina Tchervinskij-Matsi
Muu papisto: ylidiakoni Gennadij Stolbow
SLAAVINKIELISET JUMALANPALVELUKET
La 6.2. klo 17.30 yleinen panihida
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 18 ehtoonjälkeinen palvelus
Ti 9.2. klo 18 ehtoonjälkeinen palvelus
Ke 10.2. klo 18 ehtoonjälkeinen palvelus
To 11.2. klo 18 ehtoonjälkeinen palvelus
Pe 12.2. klo 18 EPL
La 13.2. klo 17.30 yleinen panihida

Sun 13.3. at 10 liturgy
Fri 18.3. at 18 liturgy of the presanctified
gifts

ƭƪƶƯƪƭƷƳƸƵīƭƪƶƶƷƬƱ
ƪƯƯƬƱƭƮƬīƯƻƶƶƧ
Στο παρεκκλήσιο του
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι
Θείες Λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα
Σάββατο 21.2. στις 9.00 π.μ. όρθρος και
θεία λειτουργία.

ǲǨǳǭǵǬǨǸȄ
ǩǶǫǶǹǳǻǮǭǵǰǱ
Хельсинкский приход
Настоятель прихода
Маркку Салминен, тел. 09 85 646 103,
markku.salminen@ort.fi
Канцелярия прихода
Адрес: Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Русскоязычный священник
Вячеслав Скопец, тел. 09 85 646 123,
vaslav.skopets@ort.fi
Регент
Ирина Червинский–Матси, тел. 09 85
646 141
Русскоязычный священник дежурит в
cторожке Свято-Троицкого храма
каждый вторник 10–12 и два раза в месяц
по средам 16–18.

ǽǭǳȄǹǰǵǲǰ
Свято-Троицкий храм
Адрес: Unioninkatu 31, Helsinki
тел. 09 8564 6210
Священник Вячеслав Скопец
Регент Ирина Червинский–Матси
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 6.2. в 17.30 часов Панихида
Сб 6.2. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 7.2. в 18 часов Вечерня, Прощеное
воскресенье
Пн 8.2. в 18 часов Покаянный канон св.
Андрея Критского
Вт 9.2. в 18 часов Покаянный канон св.
Андрея Критского
Ср 10.2. в 18 часов Покаянный канон св.
Андрея Критского
Чт 11.2. в 18 часов Покаянный канон св.
Андрея Критского
Пт 12.2. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 13.2. в 17.30 часов Панихида
Сб 13.2. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 14.2. в 10 часов Литургия
Ср 17.2. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Пт 19.2. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 20.2. в 17.30 часов Панихида
Сб 20.2. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 21.2. в 10 часов Литургия
Ср 24.2. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Пт 26.2. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 27.2. в 10 часов Литургия,
Поминовение усопших
Сб 27.2. в 17.30 часов Панихида
Сб 27.2. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 28.2. в 10 часов Литургия
Ср 2.3. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Пт 4.3. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 5.3. в 17.30 часов Панихида
Сб 5.3. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 6.3. в 10 часов Литургия
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Ср 9.3. в 18 часов Покаянный канон св.
Андрея Критского
Пт 11.3. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 12.3. в 9 часов Акафист Пресвятей
Богородице
Сб 12.3. в 10 часов Литургия, Похвала
Пресвятой Богородице
Сб 12.3. в 17.30 часов Панихида
Сб 12.3. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 13.3. в 10 часов Литургия
Ср 16.3. в 18 часов Литургия
Преждеосвященных даров
Сб 19.3. в 10 часов Литургия, Лазарева
суббота
Сб 19.3. в 17.30 часов Панихида
*Сб 19.3. в 18 часов Всенощное бдение,
Вербное воскресенье
*Вс 20.3. в 10 часов Литургия, Вход
Господень в Иерусалим

ǪǨǵǺǨǨ
Спасо-Вознесенская церковь в
Тиккурила
Läntinen Valkoisenlähteentie 48, 01450 Vantaa
Священник Микаел Сундквист, тел. 09 85 646
125, 050 350 9356. Диакон Сергей Подшивалов,
тел. 040 749 1560, диакон Алексий Савельев
040 683 80 50.
Каждое последнее воскресенье месяца
литургия на финском и славянском языках.
Чаепитие по воскресеньям после
литургии.

TOIMINTAA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

Храм при доме престарелых
Церковь святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, Hameentie 55,
00580 Helsinki, тел. 09 2511 1411
Священник: Виктор Порокара

Приходской центр в
Mюллюпуро
Часовня прп. Александра Свирского
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, тел. 09 85 646 206.
Священник Юрки Пенттонен,
тел. 09 85 646 124
Богослужения совершаются на финском
языке, но при необходимости
используется и церковнославянский
язык.
• Чаепитие по воскресеньям после
Литургии
• Воскресная школа для детей по
воскресеньям с 10 до 12.30

Культурный центр София
Часовня Святой Софии – Премудрости
Божией, Kallvikinniementie 35,
00980 Helsinki, тел. 010 277 900
Расписание богослужений: www.sofia.fi

ȅǹǷǶǶ
Церковь прп. Германа Аляскинского
Kaupinkalliontie 2, 02100 Espoo
тел. 09 85 646 221
Священники: Петри Корхонен, тел. 09 85
646 127; Хейкки Хуттунен, тел. 040 741 8792.
В первое воскресенье месяца служба на
финском и русском языках.

Интернациональный центр
Трапеза
Kotikyläntie 5, 02770 Espoo

Богослужения проводятся на финском и
частично на русском языках.
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HELSINKI
Uspenskin katedraalin yhteisöpäivät
Yhteisöpäivät ovat kaikille avoimia kohtaamisen paikkoja, joissa puuhastellaan yhdessä. Kirkon järjestelyssä, kaunistamisessa ja
siivoamisessa löytyy aina tehtävää, samoin
kirkon kalusto vaatii jatkuvaa huoltoa.
La 13.2. klo 10–12 Kokoontuminen kryptassa
ja rukous työn alkaessa. Aiheena lähestyvän
pääsiäisen vapaaehtoistyön suunnittelu.
La 19.3. klo 9–17 Aamupalvelus ja liturgia.
Tämän jälkeen yhteinen ruokailu. Ruokailun
jälkeen valmistelemme kirkon suureen viikkoon ja pääsiäisjuhlaan.
Helsingin Tiistaiseura
Kokoontuu seurakuntasalissa joka toinen tiistai klo 16 alkaen:
16.2. klo 16 Tiistaiseuran vuosikokous
1.3. Isä Mitro Repo kertoo suuren paaston
ja suuren viikon jumalanpalvelusten rikkaudesta
15.3. virpovitsojen kukkien tekemistä
29.3. tiistaiseura ei kokoonnu
Ortodoksiapiiri
Kerhossa käsitellään ortodoksisuuteen ja kirkon elämään liittyviä teemoja. Aiheita lähestytään monipuolisesti eri näkökulmista. Kevätkauden teemana on ajan pyhittäminen.
Kerho kokoontuu seurakuntasalilla maanantaisin klo 18. Ennen alustusta osallistutaan
klo 17 Kotikirkossa toimitettavaan ehtoopalvelukseen.
8.2. klo 17 katumuskanoni Uspenskin katedraalissa
15.2. Paastonajan sunnuntait
22.2. Kozelštšanin Jumalansynnyttäjän ikoni
29.2. Ennen Pyhitettyjen Lahjojen liturgia
7.3. Katumuksen mysteerio
14.3. Herran ratsastus Jerusalemiin
Kirjallisuuspiiri
La 13.2. klo 11-13 srk:n kirjastossa pidettävässä kirjallisuuspiirissä vierailee Helsingin
yliopiston dosentti Elina Vuola, joka kertoo
tutkimuksestaan suomalaisista ortodoksinaisista..
La 12.3. klo 11–13. Vieraana uskontopsykologian tutkija Katarina Andersson, joka esittelee pro gradu - tutkielmansa "Kuva, joka
katsoo minua".

Ortodoksien AA-tukiryhmä
Onko alkoholi sinun tai läheisesi ongelma?
Ortodokseille ja ortodoksisesta hengellisyydestä kiinnostuneille suunnattu 12 askeleen
AA-tukiryhmä aloittaa toimintansa 2.3. Kokoontumisia on joka toinen keskiviikko klo
18 Helsingin seurakunnan tiloissa seurakuntasalia vastapäätä. Alkoholismista kärsivät,
alkoholismia työssään kohtaavat ja aiheesta
kiinnostuneet: lämpimästi tervetuloa!
Suomalais-venäläinen nuorten laulukerho
Kokoontuu kevätkaudella lauantaisin klo
12–14 seurakunnan kerhohuoneella. Kerho
on tarkoitettu 10–14-vuotiaille nuorille. Kaksikielinen kerho toimii nuorten kohtaamispaikkana, jossa harjoitellaan kirkkovuoden
jumalanpalvelusveisuja sekä tutustutaan
laululeikein melodiaan, rytmiin ja nuotinlukuun. Laulukerhoon haetaan uusia jäseniä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kanttori Irina
Tchervinskij-Matsi, irina.tchervinskij-matsi@
ort.fi, 050 374 0019.
Русско-финский молодежный хор
Хор проводит свои занятия в весеннем
полугодии по субботам с 12 до 14 часов
в помещении приходского кружка.
Молоднежный хор организован для
подростков 10–14 лет. Для ребят
двуязычний хор является местом
встречи,где они разучивают церковные
песнопения всего церковного года,
с помощью песен и игр знакомятся с
мелодией, ритмом и нотной грамотой.
Сейчас в молодежный хор ведется
набор новых певчих. Добро пожаловать!
Присоединяйтесь! Объявиться, или
получить дополнительную информацию
можно у регента Ирины ЧервинскийМатси: irina.tchervinskij-matsi@ort.fi, 050
374 0019.
TAPAHTUMIA
Fastlagssöndag vid Huskyrkan 7.2.
kl 10 liturgi och kyrkokaffe, pulkabacken
(Kajsaniemi) och andra aktiviteter, ca. kl 14
aftongudtjänst, början av stora fastan. Välkommen!
Kaksikielinen liturgia Uspenskissa
Sovintosunnuntaina 7.2. toimitetaan Uspenskin katedraalissa klo 10 jumalallinen
liturgia suomeksi ja slaaviksi. Palveluksen
toimittaa metropoliitta Ambrosius yhdessä Bogorodskin piispa Antonin ja papiston kanssa.
Двуязычная литургия в Успенском
соборе
В прощеное воскресенье 7 февраля
в Успенском соборе совершается
божественная литургия в 10 часов
на финском и церковнославянском
языках. Литургию совершает
митрополит Хельсинкский Амвросий.
Ему сослужит епископ Богородский
Антоний и духовенство Хельсинкской
епархии.
Kyyrölä-kerhon kahvitilaisuus
Kerho järjestää kirkkokahvitilaisuuden Helsingissä su 14.2. klo 12 srk-salissa. Otam-

me vastaan arpajaisvoittoja ja leivonnaisia
kahvipöytään. Tilaisuuteen kaikki ovat tervetulleita!
Ortodoksisuuden sunnuntai Uspenskin
katedraalissa
Sunnuntaina 14.2. vietetään Uspenskin
katedraalissa klo 10 monikielinen liturgia. Ortodoksisuuden sunnuntaista on
lännessä muodostunut erityinen juhlapäivä, jolloin vietetään koko ortodoksisen kirkon täyteyttä riippumatta siitä,
mistä kulttuurisesta taustasta tulemme.
Palveluksen toimittaa metropoliitta Ambrosius yhdessä papiston kanssa.
The Sunday of Orthodoxy in the
Uspenski Cathedral
On Sunday February 14th, we celebrate
a multilingual Divine Liturgy at 10 am.
The Sunday of Orthodoxy has become
a special day in the West for celebrating
the fullness of Orthodoxy, regardless of
our diverse backgrounds.
VYS:n 20 -vuotispäivä
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseuran
VYS ry:n 20-vuotispäivän ja Viron itsenäisyyspäivän (24.2.) johdosta toimitetaan kiitosrukouspalvelus su 21.2. klo 14 Kotikirkossa. Palveluksen jälkeen juhla Mirolybovsalissa.
Kutsu VYS:n
vuosikokoukseen
LISÄÄ TIETOA
Viron ortodoksisen kirHELSINGIN
SEURAKUNNAN
kon ystävyysseuran
TOIMINNOISTA
VYS ry:n sääntömääräiERI ALUEILLA
nen vuosikokous piOSOITTEESSA
detään la 12.3. klo 12
www.hos.fi/
toiminta
Helsingin ortodoksisen
seurakunnan Mirolybovsalissa, Liisankatu 29 A, 4. krs.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Ennen kokousta toimitetaan suomenja vironkielinen liturgia Kotikirkossa klo 10.
Palveluksen jälkeen kirkkokahvit. Terveisin,
VYS ry:n hallitus
Taidemaalauksia ja tapahtumia
Sovinnosta (3.2.–30.3.)
Filantropia ja Munkkiniemen luterilainen
seurakunta järjestävät Munkkiniemen kirkossa (Tiilipolku 6) taidenäyttelyn. Luvassa
on mm. seuraavia tapahtumia:
17.2. klo 18 Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo lukee runojaan karjalaksi ja suomeksi
2.3. klo 18 professori, oikeushammaslääkäri
Helena Ranta puhuu sovinnon merkityksestä rauhan aikaansaamiseksi
8.3. klo 19 konsertti idän ja lännen kirkkomusiikin sävelin Munkkiniemen kirkossa.
Varvara Merras-Häyrynen ja Kaisa Sidoroff.
Myyntinäyttely on avoinna 30.3. asti. Puolet
saatavista tuloista käytetään Filantropian
työn hyväksi. Lisätietoa Munkkiniemen tapahtumista osoitteesta: www.filantropia.fi
Ruusutalkoot seurakuntasalilla
Keskiviikkona 9.3. klo 16.30–18.30, perjantaina 11.3. klo 16.30–18.30, keskiviikkona
16.3. klo 16.30–18.30. Järjestäjä: Valamon
Ystävien Pääkaupunkiseudun paikallisosasto. Lisätietoja: Hilkka Kinnunen, p. 040 738
2843

Helsingin lähetyspiirin virpovitsamyyjäiset
Seurakuntasalissa lasaruksen lauantaina 19.3.
klo 11 alkaen. Ortodoksisia järjestöjä pyydetään varaamaan pöytänsä puheenjohtaja Ritva Dahlströmilta, p. 050 305 58 51.
Palmusunnuntaiksi uuteen Valamoon ja
Lintulaan
Paastonajan pyhiinvaellusmatka 18.–20.3.
Matkan hengellisenä johtajana isä Veikko
Purmonen. Lähtö Kolminaisuuden kirkolta pe
18.3. klo 14 ja paluu Helsinkiin su n. klo 19–
20. Matkan hinta riippuu osallistujien määrästä ja majoitusvaihtoehdosta (paikkoja varattu
23:lle). Hinta ruokailuineen maksimimäärän
täyttyessä on 2 hlö:n huoneessa vierasmajassa n. 120 e/hlö ja hotellissa n. 160 e/hlö (sisältää bussikuljetukset, majoituksen, valamolaisen teepöydän, luostariaamiaiset, 2 lounasta
ja retken Lintulan luostariin). Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Matkan järjestävät: Valamon ystävien pääkaupunkiseudun paikallisosasto, Venäjän luostarien ystävät ry ja Uspenskin katedraalin ystävät ry. Sitovat ilmoittautumiset Janie Kantoselle viimeistään 16.2., s-posti uspenskinystavat@live.fi tai p. 044 974 1795
Valamon Ystävien Lauantaimatinea
9.4. klo 14 seurakuntasalissa. Taiteilijat Elina
Merenmies ja Henry Vuorila-Stenberg keskustelevat Risto Nordellin johdattelemana elämästä, taiteesta ja ortodoksisuudesta. Tilaisuuden päätteeksi kahvitarjoilu. Tarjoilun hinta 5 euroa.
Valamon Ystävien pääkaupunkiseudun paikallisosaston hallituksen puolesta,
Hilkka Kinnunen, puheenjohtaja, p. 040 738
2843, sposti: hilkka.e.kinnunen@gmail.com
Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisön
toimintaa
Ennen pääsiäistä lauantaisin mahdollisuus askarella virpovitsojen kukkia kotiin tai omaan
kirkkoon. Yhteisön tiloissa on myös pieni kirkkokauppa, jossa myydään mm. tuohuksia, rukousnauhoja, lampukoita, ikoneita ja kirjallisuutta. Kauppa on auki palvelusten yhteydessä ja lauantaisin klo 13–16.
Osoite: Mikonkatu 25, 00100 Helsinki (käynti
sisäpihalta, summerissa lukee ”kappeli”). Lisätietoja: www.theotokos.fi
ITÄ-HELSINKI
Ikonimaalaus
Itä-Helsingin toimintakeskuksessa kokoontuu viikoittain kaksi ikonimaalauskerhoa. Yksi
vasta-alkajille ja toinen jo hieman edistyneille. Opettajina toimivat ikonimaalarit Tuula
Majurinen, p. 040 716 4414 ja Teemu Smalin,
p. 040 771 3116
Keskustelukerho-Casa
Keskustelukerho ajankohtaisista asioista hyvässä seurassa. Pientä tarjoilua. Torstaisin klo
16–17.30. Lisätietoa kokoontumisista antaa
yhteyshenkilö Liviu Petrila, p. 040 708 5843.
Myllypuron tiistaikerho
Kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina klo
12–14. Kerhossa leivotaan, tehdään käsitöitä
ja askarrellaan vuodenajan mukaisesti. Tervetulleita kaikki, niin uudet kuin vanhatkin kerholaiset. Yhteyshenkilönä: Marketta Haapsaari, p. 0400 430 291.

Perhekerho
Kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo
11–13. Toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset perheet, isovanhemmat, sedät,
tädit ja kummit. Maksuton, ei tarvitse ilmoittautumista. Tarjolla pientä purtavaa
ja hyvää seuraa!
Raamattupiiri
Kokoontuu Myllypuron kappelilla kerran viikossa, maanantaisin klo 17.30–19.
Ei juhlapäivinä tai niiden aattoina. Kevätkauden kokoontumisissa tutustumme tarkemmin Paavalin kirjeisiin. Tervetuloa tutkimaan yhdessä pyhiä kirjoituksia, vaikka
et olisi käynyt aiemmin! Ota Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan. Ohjaajana
TM Okko Balagurin, p. 040 540 6377.
Venäjänkielinen lasten musiikkikerho
Kokoontuu torstaisin klo 16–18. Ohjaajana toimii Vera Kruglik, p. 040 689 8336.
TAPAHTUMIA
Ponomari- ja pyhäkkövapaaehtoiskurssi
la 13.2. klo 10–17 Myllypuron toimintakeskuksessa, Ilmoittautumiset: Okko Balagurin, p. 040 540 6377.
Käspaikkakurssi 19.–21.2.
Myllypuron toimintakeskuksessa. Kurssi
alkaa perjantaina 19.2. klo 9. Ilmoittautumiset kurssin ohjaajalle
Lahja Martikaiselle, p. 040 533 8356.
KULTTUURIKESKUS SOFIA
Taidenäyttelyt
Virpi Viitalan taidenäyttely, 7.2.–16.3. Avajaiset 6.2. klo 17. Tervetuloa!
Eeva Zittingin ikoninäyttely, 19.3.–7.4.
Henry Wuorila-Stenbergin, Jukka Korkeilan, Ville Löppösen ym. yhteisnäyttely,
10.4.–14.6.
Rosa Liksom: Postmoderni ekumeeninen
ikonostaasi, esillä toistaiseksi.
Mitä kuoleman jälkeen? –seminaari, la
6.2. klo 13–17
Puhujina metropoliitta Ambrosius, tutkija
Maarit Hytönen, arkkimandriitta Andreas
Larikka ja TM Okko Balagurin. Seminaarin
yhteydessä toimitetaan litania kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Maksuton.
Kirjoituskurssi, pe–su 12.–14.2.
Kurssi jakaantuu spontaaneihin kirjoitusharjoituksiin ja pitempiin tehtäviin. Opettajana toimittaja Mari Vainio. Hinta 120 €,
sis. opetuksen ja ateriat.
Venäläisen kirkkomusiikin historiaa ja
nykypäivää. Osa 2: Nykypäivä,
la 13.2. klo 13–16
Puhujana Pietarin hengellisen akatemian
kirkkomusiikin historian laitoksen johtaja
Dmitri Stefanovits. Venäjänkieliset luennot tulkataan suomeksi. Maksuton.
Pääsiäisen odotus ja ihme –seminaari,
la 20.2. klo 13–17
Puhujina metropoliitta Ambrosius, Fil.lis.
Pirkko Siltala ja pastori, psykoterapeutti
Jaana Räntilä. Maksuton.

43

Henkinen työturvallisuus – tunnista,
suojaudu ja torju häirintä –kurssi, la–su
5.–6.3.
Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan
häirintää ja antaa välineitä työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Opettajana tietokirjailija, FT Sirpa Polo. Hinta 199 €, sis. opetuksen ja ateriat. Ilm. 19.2. mennessä.
Hyvä elämä -symposium, pe 11.3.
klo 14–18
Mitä on hyvä elämä ja mitkä ovat sen edellytykset? Puhujina mm. filosofi Ilkka Niiniluoto
ja metropoliitta Ambrosius. Hinta 25 €, sis.
lounaan ja kahvit. Ilm. 10.3. mennessä.
Eutanasian haaste –seminaari,
la 12.3. klo 13–17
Puhujina metropoliitta Ambrosius, ylilääkäri
Juha Hänninen, TT Jelisei Heikkilä ja TT Simo
Ylikarjula. Maksuton.
Kaipuu pyhyyteen – ekumeenisen
ikonikirjan julkistamisseminaari,
la 19.3. klo 13–16
Ekumeenisessa ikonikirjassa kuvataan sekä
varhaisen jakamattoman kirkon yhteisiä että uudemman ajan itäisen ja läntisen perinteen pyhiä. Ikonimaalari Eeva Zitting, tietokirjailija Marianne Kantonen ja rovasti Veijo
Koivula kertovat Kaipuu pyhyyteen -kirjan
syntyprosessista. Kirjan julkistaa rovasti Tuomo Korteniemi. Maksuton. Seminaarin yhteydessä avataan Eeva Zittingin ikoninäyttely.
Akvarellkurs på svenska, 22.3.–26.4.
Läraren för kursen är Marina Ciglar. Kursdagarna är 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4. och
26.4. kl. 17:30–20:45. Deltagarna bör ha eget
material med sig. Pris 339€, inkluderat undervisning samt kvällste/kaffe och en liten
munsbit. Anmälningar senast 4.3.
Lisätiedot: www.sofia.fi. Kurssien yhteydessä
majoitus aamiaisella alkaen 40 €/vrk.
Ilmoittautumiset: reception@sofia.fi tai p.
010 277 900.
LÄNTINEN ALUE
Lohjan kuoro
Keskiviikkoisin klo 18, Lohjan kirkolla, Nahkurinkatu 4. Seuraava kerta: 13.4. Lisätietoja
kanttori Matti Jyrkinen, p. (09) 856 46 147,
040 525 0782.
Lohjan seniorikerho
Torstaisin klo 14, Lohjan kirkolla. Lisätietoja:
Matti Jyrkinen
11.2. isä Kalevi
25.2. Matti-kanttori
10.3. Diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna
Lohjan ikonipiiri
Tiistaisin klo 12.45–15.45 ja 17–20, lisätietoja Tarja Tarima puh. 040 541 3901
Länsi-Uudenmaan ortodoksien
seurakuntaillat
torstaisin klo 18, seuraava kerta to 21.4., lisätietoja Nina Hurme puh. 0500 730 745
Hangon kuoro
Harjoitukset sunnuntaisin klo 14, Hangon
ort. kirkko, Täktomintie, seuraava kerta 28.2.
lisätietoja: Matti Jyrkinen
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Hangon torstaikerho
Torstaisin klo 18, seuraavat kokoontumiskerrat: 25.2. ja 17.3. Hangon ort. kirkko, Täktomintie, lisätietoja: Matti Jyrkinen

salissa liturgian ja kirkkokahvien jälkeen klo
12.30
Su 6.3. ja 13.3. Kukkien tekoa virpovitsoihin Arseni-salissa liturgian ja kirkkokahvien
jälkeen

Tammisaaren kirkkokahvit
La 20.2. vieraanamme on TM Okko Balagurin, joka puhuu surusta ja surutyössä tukemisesta.
Lö 20.2 har vi som gäst TM Okko Balagurin
och han talar om sorgen och stödet i sorgarbete.
Lisätietoja / Tilläggsinfo Helena Niva, 050
4413154

Järvenpään perhekerho
(os. Kartanontie 45) lauantaina 6.2. ja 19.3.
klo 16–18. Mukavaa ohjelmaa ja pientä purtavaa koko perheelle. Myös kasvatustoimen edustaja paikalla. Sään salliessa pulkat
ja liukurit mukaan! Lisätiedot kanttori Minna Jokinen minna.jokinen@ort.fi tai p. (09)
8564 6145.

Nummelan perjantaipiiri
Perjantaisin klo 12–13.30, Nummelan rukoushuone, Naaranpajuntie 7. Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen ja isä Kalevi Kasala.
pe 5.2. isä Kalevi
pe 12.2. Diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna
pe 26.2. Matti-kanttori
pe 11.3. Silja Ingman ja diakoniatyöntekijä
Sarianne Karulinna
pe 18.3. Matti-kanttori
Nummelan ikonipiiri
Tiistaisin ja torstaisin, lisätietoja Ritva Tarima puh. 0400 719 563
Nummelan nuortenkerho
Maanantaisin klo 17, lisätietoja Petra Paljakka puh. 0400 527 952
Nummelan lastenkerho
Keskiviikkoisin klo 17, lisätietoja Petra Paljakka puh. 0400 527 952
Kirkkonummen seurakuntaillat
Torstaisin klo 18, Kirkkonummen ev.lut. seurakuntatalo, sali 6, Seurakunnantie 1, lisätiedot Matti Jyrkinen.
to 25.2. isä Kalevi
to 17.3. Matti-kanttori
Karkkilan seurakuntaillat
Perjantaisin klo 18–20, kokoontuu Karkkila, ev.lut. seurakuntatalolla, Huhdintie 9–11.
Lisätietoja isä Kalevi Kasala ja kanttori Matti Jyrkinen.
pe 12.2. Matti-kanttori
pe 11.3. Isä Kalevi
Karkkilan ikonipiiri
Torstaisin klo 12.30–15.45 ja 17–20, lisätietoja Tarja Tarima puh. 040 541 3901
TAPAHTUMIA
Seurakuntalaisten yhteislaulutilaisuus
Lohjalla
Torstaina 3.3. klo 18 Lisätietoja: kanttori
Matti Jyrkinen, puh. 040 525 0782
ITÄINEN ALUE
Tikkurilan tiistaiseuran ortodoksiakerho
Parillisten viikkojen keskiviikkoiltoina. Kokoontuminen Tikkurilan kirkolla Arseni-salissa ehtoopalveluksen jälkeen klo 18. Opettajana (yleensä) isä Mikael Sundkvist.
24.2. Iltateetä ja keskustelua EPL:n jälkeen
Tikkurilan tiistaiseuran muuta toimintaa:
Su 28.2. Tiistaiseuran vuosikokous Arseni-

Järvenpään kuoro
Keskiviikkoisin klo 17.30–19.30 kirkolla, os.
Kartanontie 45, Järvenpää. Lisätiedot kanttori Minnalta.
Klaukkalan kuoro
Kerran kuukaudessa torstaina klo 18–20 kirkolla, os. Kuonomäentie 80, Klaukkala. Lisätiedot kanttori Minnalta..
Вечерня мирянским чином и беседа о
православии каждый вторник в Храме
Вознесения Господня в Тиккурила.
Адрес: Läntinen Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila 01300 Vantaa. Каждый
вторник (за исключением церковных и
государственных праздников). Даты: 9.2,
16.2, 23.2, 1.3, 8.3, 15.3.
в 17:30 вечерня мирянским чином на
церковнославянском языке
в 18:00 беседа о православии на русском
языке
Информация на русском языке: страница
Хельсинкского православного прихода
ВКонтакте http://vk.com/orthelsinki
TAPAHTUMIA
Tikkurilan kirkon laskiaistapahtuma
Su 7.2. lähtö kirkolta kävellen pulkkamäkeen
klo 15.30; välipala kirkolla ennen klo 18 alkavaa sovintosunnuntain ehtoopalvelusta.
Kaksikielinen liturgia
6.3. klo 10 kaksikielinen (suomi/slaavi) liturgia Järvenpään kirkossa. Liturgian jälkeen
seurakuntasalilla kahvitarjoilu ja keskustelua
ortodoksisesta uskosta venäjän kielellä.
Вс 6.3.2016 в Храме Казанской иконы
Божией Матери в Ярвенпяя. в 10:00
Литургия на финском и славянском
языках.
После литургии чаепитие и беседа
о православии на русском языке в
приходском зале. Добро пожаловать!
Earth Hour – Maan Tunti
Maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma Järvenpään ev.lut. kirkolla (os. Kirkkotie 1) la
19.3. klo 20.30. Mukana Järvenpään kaupunki, Järvenpään ev.lut.srk ja Helsingin ort.srk.
Pyhiinvaellus Saarenmaalle 29.4.–1.5.
Lähde kanssamme pyhiinvaellukselle keväiselle Saarenmaalle. Matkan aikana mm.
osallistumme vanhan ajanlaskun mukaisiin
pääsiäispalveluksiin sekä Kuressaaressa että
P. Johannes Kastajan skiitassa. Lauantaina
teemme päiväretken myöhemmin tarkentuviin kohteisiin, myös omatoiminen tutustuminen, esim. Kuressaaren linnaan, onnistuu.

Matkan hinta on n. 200 € / osallistuja (riippuu osallistujamäärästä) ja pitää sisällään:
laivamatkat Hki–Tallinna–Hki, kuljetukset
Tallinna–Kuressaare–Tallinna, retkikuljetukset perillä, majoituksen aamiaisineen Kuressaare Linnahotell hotellissa, aivan Kuressaaren keskustassa sekä lounaan perjantaina ja
lauantaina. Järjestäjänä Helsingin srk:n itäinen alue. Matkanjohtajina i Tapio Rautamäki ja kanttori Minna Jokinen. Ilmoittautumiset 27.3. mennessä minna.jokinen@ort.fi tai
p. 09-85646145.
Nuorten erävaellus Evon
retkeilyalueelle
27.–30.6. (ma–to) Evon ja Taruksen retkeilyalueet Kanta-Hämeessä. Ensisijaisesti srk:n itäisen alueen (Porvoo, Vantaa, Sipoo, Kerava, Pornainen, Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi) 13–18-vuotiaille
nuorille. Mikäli tilaa on, myös muualla
asuvat srk:n nuoret voivat osallistua. Mukaan mahtuu 15 ensin ilmoittautunutta!
Hinta: 75 €, sis. kuljetukset, retkimuonat
ja majoituksen. Järjestäjä: Helsingin srk:n
itäinen alue yhteistyössä kasvatustoimen
kanssa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
12.6. mennessä: minna.jokinen@ort.fi
Lähde rohkeasti mukaan löytämään uusia elämyksiä!

ǷǸǰǽǶǬǹǲǨȇ
ǮǰǯǵȄǽȍȓȤșȐȕȒȐ
Русскоязычная деятельность
Церковные интернет-ресурсы
Сайт Финляндской православной церкви
www.ort.fi (фин, рус, англ)
Новости Финляндской православной
церкви на русском языке www.pravoslavie.fi
Хельсинки
Сайт Хельсинкского православного
прихода
www.hos.fi (фин, рус)
Таинство исповеди в Свято-Троицком
храме по субботам 16.30–17.30 и по
воскресеньям 9–10, а также в будни во
время дежурства священника. Священник
дежурит в cторожке Свято-Троицкого
храма каждый вторник 10.00–12.00 и два
раза в месяц по средам 16–18.
Контактные данные
Священник Вячеслав Скопец, тел. 09 85
646 123
e-mail: vaslav.skopets@ort.fi
Эспоо
Международный центр «Трапеза»
Адрес: Kotikyläntie 5, 02100 Эспоо
www.trapesa.com.
Часы работы: Пн-Пт 10–15
Консультация для переселенцев Пн, Вт и
Пт 10–15 (руссикий, арабский, курдский,
сомали)

HAMINAN SRK
ORTODOKSIAKESKUS SYPRESSI,
KIRKKOHERRANVIRASTO
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola,
Avoinna ti ja pe klo 9–14, ke ja to klo 9–13,
p. 0206 100 480, hamina@ort.fi,
www.ort.fi/hamina
PAPISTO
vt. kirkkoherra Andreas Larikka
p. 0206 100 481
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Kari Päivinen, p. 0206 100 483
Seurakunnan vahtimestari, Jaana Juka,
p. 0206 100 485, jaana.juka@pp.inet.fi
Seurakuntasihteeri Liisa Eerola,
p. 0206 100 480
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Martti Honkaselkä, p. 044 306 4900,
marttihonkaselka@gmail.com
Pastori Johannes Wuorlinna, p. 050 589
9011, jouko.wuorlinna@gmail.com
Pastori Vassi Livio, p. 040 752 7727,
vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Jukka Jauhiainen, p. 0206 100 484,
jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Ylidiakoni Jyrki Härkönen, p. 050 350 1495
Diakoni Gennadi Ikävalko, p. 040 742 4615
HAMINAN SEURAKUNNAN
LIIKE- JA VUOKRATALO
Isoympyränkatu 20, Hamina
Isännöinnistä vastaa isännöitsijätoimisto
Realia, Kaivokatu 3, Hamina. Isännöitsijä
Jorma Pekkola,
p. 010 228 7840, 050 087 5815

Hamina
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, Raatihuoneentori 2
Kirkon ja trapesan vahtimestari, pastori
Jukka Jauhiainen, p. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
La 20.2. klo 10 parastaasi
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ti 23.2. klo 18 ehtoopalvelus, varusmiehet
Ke 24.2. klo 8 aamupalvelus ja I hetki, varusmiehet
Pe 26.2. klo 18 EPL
La 5.3. klo 10 parastaasi
La 5.3. klo 18 vigilia, su/sl
Su 6.3. klo 10 liturgia, su/sl
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Pe 18.3. klo 18 EPL

Kouvola
Pyhän ristin kirkko,
Sakaristonmäki,
Kirkonmäenkatu 2

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 15 ehtoopalvelus
Ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
To 11.2. klo 18 katumuskanoni
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
La 27.2. klo 10 parastaasi
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Pe 11.3. klo 18 EPL
La 12.3. klo 10 akatistos
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
JUMALANPALVELUKSET
Ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 4.3. klo 18 EPL

TOIMINTAA
HAMINAN SEURAKUNNASSA
Kirkkokuorojen harjoitukset
Haminan kuoron harjoitukset torstaisin klo
17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa. Kouvolan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin
klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä. Lisätietoja kanttori Kari Päivinen, p. 020 610
0483
Haminan diakoniapiiri
sunnuntaisin liturgian jälkeen Pietarin ja
Paavalin trapesassa p. 050 380 9828 Tatiana Pitkänen
Venäjänkielinen kerho
tiistaisin Ortodoksiakeskus Sypressissä klo
10–14, sunnuntaisin liturgian jälkeen 6.3.
Hamina ja klo 14 Kouvola, lisätietoja pastori Pavel Pugovkin p. 0206 100 295
Ortodoksiapiiri
tiistaisin klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä 8.3. ja 19.4. Aiheena Pekka Matvejeffin
teos Simforian Kutsumuksena Valamo, lisätietoja Lahja Wartiainen p. (05) 371 3434.
Kirkkotekstiilikerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa keskiviikkoisin klo 10–13, lisätietoja Irma Leimulahti
p. 040 587 8798
Ikonipiiri Haminassa
Pietarin ja Paavalin trapesassa keskiviikkoisin 10.2., 24.2., 9.3. ja 16.3. Lisätietoja Ritva
Koverola p. 040 837 5909
Ikonipiiri Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 10–15
lauantaisin 6.2., 20.2. ja 5.3. Lisätietoja Ritva
Koverola p. 040 837 5909
Kouvolan lastenkerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa klo 18–19.30
joka toinen maanantai, lisätietoja Iana Lang
p. 044 377 8457
Lasten laulukerho Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 18–19.30
joka toinen maanantai, lisätietoja Iana
Lang, p. 044 377 8457
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Nuorisokerho Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä perjantaisin
18.3. ja 29.4. klo 17.30- 19.30, lisätietoja Mari Walldèn, mari.wallden@elisanet.fi

KOTKAN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka
Avoinna ti-to klo 10–13, p. (05) 212 490,
kotka@ort.fi, www.ort.fi/kotka
NIKOLAOS-SALI
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka,
p. (05) 212 482. Nikolaos-salia vuokrataan
erilaisiin tilaisuuksiin, p. (05) 212 490
PAPISTO
Kirkkoherra Alexander Hautamäki,
p. (05) 213 157, 0500 480 269
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Katarine Lehtomäki,
p. 050 359 4823
Vahtimestari Vesa Lehtomäki,
p. (05) 212 490
Seurakuntaemäntä Anna-Maria OsolaTähtinen, p. (05) 212 482
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Veikko Lisitsin, p. 050 597 7349
veikko.lisitsin@gmail.com (eläkkeellä)
Pastori Pavel Pugovkin, p. 0206 100 295

Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Valery Kayava, p. 044 546 0252
Pappi Alexander Hautamäki
Kanttori Katarine Lehtomäki
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Juhliin liittyvät
Su 7.2. klo 17
palvelukset
ehtoopalvelus
on merkitty
Ma 8.2. klo 18 Andreas
tummennettuina.
Kreetalaisen katumusSuuret juhlat
kanoni
merkitty tähtiTi 9.2. klo 18 Andreas
symbolilla*.
Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 10.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 12.2. klo 18 EPL, katumusksen sakramentti 17.30
La 13.2. klo 18 vigilia, sl
Su 14.2. klo 10 liturgia, sl/su
Ke 17.2. klo 18 EPL, su/sl
La 20.2. klo 10 liturgia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL, sl/su
Pe 26.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 18 EPL sl/su
To 10.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
La 12.3. klo 18 vigilia sl/su
Su 13.3. klo 10 liturgia sl/su
Ke 16.3. klo 18 EPL sl/su
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
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Loviisa
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän
Kasanilaisen ikonin muistolle,
Itäinen Tullikatu 17
Isännöitsijä Margarita Yukhevich,
p. 040 561 9915
JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 10 liturgia
To 11.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 13.2. klo 10 liturgia, sl
La 12.3. klo liturgia, sl/su
Pe 18.3. klo 18 EPL

TOIMINTAA
KOTKAN SEURAKUNNASSA
Ponomarikerho
Alttariapulaisille ponomarikerho joka
sunnuntailiturgian aikana Pyhän Nikolaoksen kirkossa.
Kirkkokuoro
Kirkkokuoro kokoontuu torstai-iltaisin
seurakunnan Nikolaos-salilla. Jos torstaina on jumalanpalvelus, olemme kirkolla.
Lisätietoja kuorosta kanttori Katilta.
Lasten ja nuorten musiikkikerho
Kokoontuu lauantaisin klo 16.30 Nikolaos-salilla (ei koulujen loma-aikoina). Lisätietoja kanttori Katilta
Äiti–lapsikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla maanantaisin
Nikolaos-salilla klo 14–16. (ei koulujen loma-aikoina). Lisätietoja kanttori Katilta.
Kotkan Tiistaiseura
Kokoontumiset Nikolaos-salissa tiistaisin
klo 17. Seuraavat kerrat:
16.2. Leena Nortamaa: Ikonin rukouksellinen merkitys
1.3. Isä Veikko ja Kyllikki Lisitsin: Ortodoksina maailmalla, kertomuksia matkoista
15.3. Luennoitsija avoin: Roomalaiskatollinen kirkko
19.4. Kevätjuhla: Teemana ”Kello viiden tee”
Lisäksi:
12.2. EPL Pyhän Nikolaoksen kirkossa
klo 17.30
9.4. Kotkan teatterissa Neljäntienristeys
klo 13
Torstaikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla torstaisin klo
12. Seuraava kerta 18.2.
Ikonimaalarit
Kokoontuvat seurakunnan kerhohuoneessa.
Karhulan ortodoksit
Joka kuukauden ensimmäinen torstai klo
15 Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.
TAPAHTUMIA
Kripari-info
Su 28.2. liturgian jälkeen (n. 11.20) kesän
2016 kripari-info pyhän Nikolaoksen kirkolla. Tervetuloa leiriläiset vanhempineen!

Virpovitsatalkoot
Su 13.3. liturgian jälkeen virpovitsojen koristelutalkoot seurakuntasalilla.
Näyttely
"Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä Kotkan
pyhän Nikolaoksen kirkosta Katariina Suuren ajalta aina 1800-luvun lopulle". Näyttely avoinna ti-to klo 10–13 sekä erikseen
sovittuina ajankohtina Nikolaos-salissa.
Työttömien ruokailu
To 25.2. ja 17.3. Nikolaos-salilla. Hinta 1 €.
Blini-ilta
7.2. sovintosunnuntaina ehtoopalveluksen jälkeen Nikolaos-salilla blini-ilta noin
klo 18. Ilmoittautumiset srk:n virastolle.
Hinta 15 €.

LAHDEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Harjukatu 5, 15110 Lahti,
p. 020 610 0450
Avoinna ma–to klo 10–13,
lahti@ort.fi, www.ort.fi/lahti
PAPISTO
Kirkkoherra Jonas Bergenstad,
p. 0206 100 451
Pastori Taisto Rikkonen, p. 050 371 6475
Pastori Pavel Pugovkin, p. 0206 100 295
(maahanmuuttajatyö)
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Petri Huttu, p. 0206 100 453
Seurakuntakeskuksen vahtimestari
Kimmo Mäenrinne, p. 0206 100 456
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Olavi Merras, p. 040 510 4664
Pastori Matti Lipitsäinen, p. 0400 625 446
Pastori Martti Hänninen, p. 050 365 8754
Diakoni Aki Korpela, p. (019) 422 101

Lahti
Pyhän kolminaisuuden kirkko,
Harjukatu 5
Isännöitsijä Juha Romanov, p. 050 3289 000
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 8.2. klo 12 rukouspalvelus
Ma 8.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, sl/su
Ti 9.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 10.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 11.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ma 15.2. klo 12 rukouspalvelus
Pe 19.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 16.30 panihida, sl/su
La 20.2. klo 18 vigilia, sl/su
Su 21.2. klo 10 liturgia, sl/su

Ma 22.2. klo 12 rukouspalvelus
Ke 24.2. klo 18 EPL
Pe 26.2. klo 18 parastasis
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ma 29.2. klo 12 rukouspalvelus
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Ma 7.3. klo 12 rukouspalvelus
Ke 9.3. klo 18 EPL
To 10.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ma 14.3. klo 12 rukouspalvelus
*La 19.3. klo 18 vigilia, sl/su
*Su 20.3. klo 10 liturgia, palveluksen
toimittaa metropoliitta Ambrosius.
Liturgian jälkeen seurakuntalaisten kokous
kirkossa ja seurakunnantarkastuksen
päätöskahvit seurakuntasalissa.

Kausala

Каждую третью субботу месяца, за
час до начала Всенощного бдения (ц.славянский/финский), в Троицком храме
города Лахти совершается Таинство
Исповеди. Начинается последование
Таинства чтением священником Канона
ко Святому Причащению, а также молитв,
положенных Уставом перед Исповедью.
Начало в Исповеди и Правила в 17.00,
Всенощного бдения в 18.

Lahden Kirkkokuoro
Kirkkokuoron harjoitukset pidetään joka
toinen keskiviikko klo 18 Lahden seurakuntasalissa. Kuoroon toivotaan uusia laulajia
mukaan. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä
kanttori Petri Huttuun,
p. 0206 100 453, petri.huttu@ort.fi

Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Isännöitsijä Mika Peltola, p. 0440 774 383
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
9.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To 11.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 12.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 Jeesuksen rukous
La 5.3. klo 10 liturgia
Pe 11.3. klo 18 EPL
*La 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen
siunaus. Metropoliitta Ambrosius
toimittaa.

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko
JUMALANPALVELUKSET
La 13.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
La 12.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 18 EPL

Neitsyt Marian syntymän tsasouna
JUMALANPALVELUKSET
La 20.2. klo 10 liturgia
Pe 4.3. klo 18 EPL

TOIMINTAA
LAHDEN SEURAKUNNASSA
Katekumeenikerho Lahdessa
Kokoonnumme Lahden kirkossa seuraavasti: to 18.2. ja to 3.3.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jonas Bergenstad, puh. 0206 100 451, jonas.bergenstad@
ort.fi

Kirjallisuuspiiri Lahdessa
Kirjallisuuspiirissä tutustutaan ortodoksiseen ja muuhunkin kirjallisuuteen. Kokoonnumme jokaisen kuukauden kolmantena
tiistaina klo 17. Piirissä keskustellaan kuukauden kirjasta. Kokoontuminen kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Lisätietoja: Tarja Lanu, p. 040 564 8197.
Nuortenkerho Pariton Lahdessa
Seurakunnan yläasteikäisten ja tätä vanhempien nuorten oma kerho Pariton kokoontuu Lahdessa seurakuntasalissa tai
poikkeustapauksissa kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Seuraavat kokoontumisajankohdat ovat:
Pe 5.2. klo 18–21
Pe 19.2. klo 18–21 (osallistumme mm.
ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaan eli
EPL:ään).
Pe 4.3. klo 18–21
Lisätietoja: kirkkoherra Jonas Bergenstadiin,
p. 0206 100 451, jonas.bergenstad@ort.fi
Lastenkerho Lahdessa
Kokoontuu kerran kuukaudessa kaksikielisten jumalanpalvelusten (slaavi/suomi) yhteydessä. Kerho toimii kaksikielisenä. Kerho
alkaa klo 9.40. Kerhon jälkeen lapset osallistuvat liturgian loppuosaan. Lisätietoja Anastasia Lappalainen, p. 040 867 5887, anastasia.lappalainen@gmail.com

Seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3

Venäjänkielinen kerho Lahdessa
Kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa tiistaisin klo 17 kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Lisätietoja isä Pavel Pugovkinilta, p. 0206 100 295 tai sähköpostilla pavel.pugovkin@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET
Ke 10.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 27.2. klo 10 liturgia
To 3.3. Jeesuksen rukous

Русскоязычный кружок ВСТРЕЧА при
Троицком храме города Лахти собирается
каждый второй вторник в помещении
Приходского дома ”Kerhohuone” по
адресу Harjukatu,5. Начало в 18.

Riihimäki

Каждую третью субботу месяца, за
час до начала Всенощного бдения (ц.славянский/финский), в Троицком храме
города Лахти совершается Таинство
Исповеди. Начинается последование
Таинства чтением священником Канона
ко Святому Причащению, а также молитв,
положенных Уставом перед Исповедью.
Начало в Исповеди и Правила в 17.00,
Всенощного бдения в 18.
Katekumeenikerho Hyvinkäällä
Kokoonnumme Hyvinkään kirkossa seuraavasti: to 25.2. ja to 10.3.
Lisätietoja: kirkkoherra Jonas Bergenstadiin,
p. 0206 100 451, jonas.bergenstad@ort.fi
Hyvinkään Kirkkokuoro
Harjoituksista vastaa kanttori Petri Huttu.
Harjoitukset ovat joka toinen keskiviikko.
Uusia laulajia toivotaan mukaan kuoroon.
Lisätietoja antaa kanttori Petri Huttu, p.
0206 100 453, petri.huttu@ort.fi
Hyvinkään ikonimaalauskerho
Kokoontuu Hyvinkään ortodoksisella kirkolla helmikuussa lauantaina 6.2., 13.2. ja 20.2.
klo 10–14. Opettajana ikonimaalari Liisa
Holst, p. 040 566 8481, liisa.holst@kolumbus.fi, www.liisaholst.fi
Hyvinkään Tiistaiseura
Kokoontuu kuukauden toisena tiistaina klo
16. Lisätietoja isä Taisto Rikkoselta, p. 0206
100 464.
Riihimäen toimitila Minea
Osoitteessa Valtakatu 3. Avoinna palvelusten yhteydessä ja sopimuksen mukaan. Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta saa
Meri-Helga Mantereelta, p. 040 552 9378,
meri-helga.mantere@kolumbus.fi sekä Minean kotisivuilta http://minea.palvelee.net/
Orimattilan Tiistaiseura
Kokoontuu Maire Kuisminin johdolla osoitteessa Erkontie 30 A 2, Orimattila. Seuraavat
kokoontumiset: 16.2., 15.3. ja 16.4. klo 13.
TAPAHTUMIA
Virpovitsojen askartelua Hyvinkäällä
Seurakunnan kasvatustyö yhdessä Hyvinkään Tiistaiseuran kanssa järjestää
virpovitsojen askartelun Hyvinkään kirkon seurakuntasalissa la 19.3. klo 15 alkaen. Askarteluun voi tulla ja sieltä lähteä oman aikataulun mukaan.
Askartelemme kokeneiden virpovitsojen tekijöiden ohjauksessa. Kaikki, niin
aloittelijat kuin konkarit ovat lämpimästi tervetulleita. Samalla lapsiperheiden
vanhemmilla on mahdollisuus esittää
toiveita ja ideoita kasvatustoimikunnalle siitä, mitä he toivovat seurakunnan
kasvatustyöltä Hyvinkäällä.
Virpovitsat on mahdollista siunata joko klo 18 metropoliitta Ambrosiuksen
toimittamassa vigiliassa tai askartelun
lopulla n. klo 17. Lisätietoa antaa kasvatustoimikunnan puolesta Tanja Kuri
(tanja.kuri@gmail.com) sekä kirkkoherra
Jonas Bergenstad.
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LAPPEENRANNAN SRK
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRANVIRASTO JA SEURAKUNTATALO
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
Virasto auki ma klo 10–14. Virastoajan
ulkopuolella voi ottaa yhteyttä suoraan
työntekijöihin.
lappeenranta@ort.fi,
www.ort.fi/lappeenranta
IMATRAN SEURAKUNTATALO
Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra,
p. 0206 100 472.
PAPISTO
Kirkkoherra Timo Tynkkynen,
p. 0206 100 473
Pappi Aarne Ylä-Jussila, p. 0206 100 474
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Tatiana Mäkelä,
p. 0206 100 478
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,
p. 0206 100 476
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Markus Petsalo, p. 0400 253 370
Rovasti Mauri Patronen, p. 040 595 1688
Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 7176491

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko
Pussinen, p. 0206 100 476
JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus ja yleinen
anteeksipyyntö
Ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
Ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni
Ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni, sl
To 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
La 13.2. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 18 vigilia su/sl, Ristin
esiinkanto
Su 28.2. klo 10 liturgia, sl
Ke 2.3. klo 18 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 18 EPL, sl
La 12.3. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Su 13.3. klo 9.55 liturgia
Ke 16.3. klo 18 EPL
*La 19.3. klo 18 juhlavigilia ja
virpovitsojen siunaus
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Imatra
Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Vuoksenniskantie 3
Vahtimestari Nadezda Ryyppö, p. 0206 100 477
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JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 18 vigilia, su/sl
Su 7.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Su 7.2. klo 14 ehtoopalvelus ja yleinen anteeksipyyntö
Ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
Ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni, sl
Ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni
Su 14.2. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Ke 17.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL, sl
La 27.2. klo 18 vigilia ja Ristin esiinkanto
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 2.3. klo 18 EPL
La 5.3. klo 18 vigilia, su/sl
Su 6.3. klo 10 liturgia, sl
Ke 9.3. klo 18 EPL
Pe 11.3. klo 18 aamupalvelus ja akatistos
La 12.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 18 EPL
*La 19.3. klo 18 juhlavigilia ja
virpovitsojen siunaus
*Su 20.3. klo 10 liturgia

Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna,
Uimalantie 1, Parikkala
JUMALANPALVELUKSET
To 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
Su 13.3. klo 10 liturgia

Joutseno
Pulpin ev. lut. kappeli, Linjatie 11, Pulp
JUMALANPALVELUKSET
Su 14.2. klo 10 liturgia

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ
Покровская церковь в Лаппеенранта
Cб 27.2. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 28.2. в 10 литургия на церковнославянском языке
Ср 9.3. в 18 литургия преждеосвященных
даров на церковно-славянском языке
Никольская церковь в Иматра
Ср 24.2. в 18 литургия
преждеосвященных даров на церковнославянском языке
Сб 5.3. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 6.3. в 10 литургия на церковнославянском языке

LAPPEENRANNAN
SEURAKUNNAN TOIMINTAA
Talven teemana jatkuu yhteinen seurakunta, jossa menneet ja nykyiset sukupolvet
kohtaavat. Jokaisella meistä on oma historiansa ja voimme kukin tuoda oman hengellisen perintömme yhteiseksi rakentumiseksi
Kristuksessa.

Yksittäisistä tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan kerran viikossa kirkollisissa ilmoituksissa keskiviikkoisin kaupunkilehti Lappeenrannan Uutisissa ja torstaisin sanomalehti Uutisvuoksessa. Katso myös seurakunnan internet-sivuilta www.ort.fi/lappeenranta. Muutokset mahdollisia!
LAPPEENRANTA
Tiistaiseura
Kokoontuu tiistaisin klo 14 Linnoituksen seurakuntasalilla. Kokoontumisien lisäksi järjestämme retkiä ja osallistumme erilaisiin
kirkollisiin tapahtumiin. Tervetuloa tutustumaan tiistaiseuratyön kautta kirkon rikkaaseen hengelliseen elämään. Seuraavat kokoontumiset:
Ti 16.2. klo 14 vuosikokous
Ti 23.2. klo 14
Ti 8.3. klo 14
Ti 29.3. klo 10 osallistumme Marian Ilmestyspäivän liturgiaan
Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Kokoontumiset ovat
Lappeenrannan seurakuntatalolla. Kevätkauden aikana tutustumme arkkimandriitta
Cleopa Ilien kirjaan ”Ortodoksisesta uskosta”.
Ti 16.2. klo 18 (luvut 5–11)
Ti 15.3. klo 18 (luvut 12–19)
Valamon ystävät
Tukee ja tekee tunnetuksi Valamon luostaria
yhteistyössä luostarin johtajan ja veljestön
kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
luostarin kirkollisen esineistön hankintaa ja
ylläpitoa sekä edistää luostaritradition tuntemusta ja pyhiinvaellustietoutta.
La 27.2. klo 15 vuosikokous ja klo 16 yleisöluento aiheesta ”Muistoja pyhiinvaellusmatkoilta Valamon luostariin”.
La 19.3. Pääsiäismyyjäiset
Kirkkokuoro
Toiminnasta ilmoitetaan erikseen paikallisissa lehdissä ja seurakunnan internet-sivuilla.
Vs. kanttorina toimii 31.5.2016 saakka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina Elia Pietarinen ja Karl-Henrik Wahlfors.

ǷǸǰǽǶǬǹǲǨȇǮǰǯǵȄ
ǳǨǷǷǭǭǵǸǨǵǺǨ
МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
ЛАППЕЕНРАНТА
Богослужения на церковно-славянском
языке и духовные беседы
В каждое четвертое воскресенье
месяца в 10 часов в Покровском храме
совершается божественная литургия на
церковно-славянском языке с участием
русскоязычного хора. В субботу на кануне
славянской службы всенощная в 18 часов
совершается на финском и церковнославянском языках. После литургии
духовная беседа в приходском зале.
Смотрите расписание богослужений!
Читайте больше в объявлениях прихода
по средам в газете Lappeenrannan Uutiset
и на сайте www.ort.fi/lappeenranta.

Церковный хор
Узнать о репетиции хора по телефону:
Татьяна Мякеля, тел. 0206 100 478. Спевки
в приходском доме по понедельникам в
18.15. Приглашаем новых певцев!
IMATRA
Tiistaiseura
Imatran Tiistaiseura kokoontuu tiistaisin
kello 14 seurakuntatalolla. Kokoonnumme
säännöllisesti seurakuntasalilla, järjestämme
retkiä ja osallistumme erilaisiin kirkollisiin
tapahtumiin.
Ti 23.2. klo 14 vuosikokous
Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen perintöön. Keskusteluillat ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Kokoontumiset ovat
Imatran seurakuntatalolla. Kevätkauden aikana tutustumme arkkimandriitta Cleopa Ilien kirjaan ”Ortodoksisesta uskosta”.
Ke 3.2. klo 18 (luvut 5–11)
Ma 7.3. klo 18 (luvut 12–19)
Kirkkokuoro
Toiminnasta tiedotetaan erikseen. Vs. kanttorina toimii 31.5.2016 saakka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina Elia Pietarinen ja
Karl-Henrik Wahlfors.
Imatran Nikolaoksen Miehet
Keväällä 2015 perustettu miesten piiri, jossa tutustutaan uskoomme eri näkökulmista,
keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään
seurakunnan tarvitsemia korjaus- ja talkootöitä. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti
kunkin kuukauden viimeisenä torstaina alkaen klo 14. Lisätietoja Jorelta, p. 050 45 46
268. Seuraavat kokoontumiset:
to 25.2. Aiheena paasto ja pääsiäinen sekä
toiminnan suunnittelua
to 28.4. aiheena pyhä Nikolaos, teemme
myös kevättöitä
to 19.5. teemme raivaustöitä ja puhumme
pyhästä Paisioksesta

ǷǸǰǽǶǬǹǲǨȇǮǰǯǵȄ
ǰȔȈȚȘȈ
МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
ИМАТРА
Богослужения на церковно-славянском
языке и духовные беседы
В каждое первое воскресенье месяца
в 10 часов в Свято-Никольском храме
совершается божественная литургия на
церковно-славянском языке с участием
русскоязычного хора. В субботу на кануне
славянской службы всенощная в 18 часов
совершается на финском и церковнославянском языках. После литургии
чаепитие и беседа в приходском зале.
Смотрите расписание богослужений!
Читайте больше в объявлениях прихода
по пятницам в газете Uutisvuoksi и на
сайте www.ort.fi/lappeenranta.
Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на церковнославянском языке. Приглашаем новых
певцев! Руководитель хора: Татьяна

Мякеля, тел. 0206 100 478. Спевки в
приходском доме по вторникам в 18.15.
Simpeleen-parikkalan tiistaiseura
Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa
iltaisin klo 18. Aiheet ja paikat ilmoitetaan
Parikkalan-Rautjärven Sanomissa kokoontumista edeltävänä torstaina. Seuraavat kokoontumiset: ti 23.2. ja ke 30.3.
TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE
Lasten laskiaistapahtuma
Sunnuntaina 7.2. liturgian sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Tarkempi ohjelma kirkollisissa ilmoituksissa.
Ortodoksinen perhekerho Imatralla
Ortodoksinen perhekerho on 2–5-vuotiaille
lapsille sekä heidän vanhemilleen tai isovanhemmilleen tarkoitettu kohtaamispaikka, jonne lapset tulevat yhdessä aikuisen
kanssa. Kerhon ohjelmaa kuuluu pieni rukoushetki sekä laulua, leikkiä, satuja ja askartelua sekä yhteinen välipala. Kerho kokoontuu Imatran seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo 17–18.
Ortodoksiset lastenkerhot
Kerhot toimivat sekä Lappeenrannassa että
Imatralla. Kerhoissa lapset tutustuvat oman
ortodoksisen uskonsa perinteeseen. Kerhot
kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa
klo 17 alkaen kanttorin pitämällä lastenkuorolla, sen jälkeen on papin oppitunti ja klo
18 kädentaitojen ja kuvataiteen kerhot. Voit
osallistua samalla kertaa niin lasten kuoron
toimintaan kuin myös askarteluun. Kerhoissa on pieni välipala. Kerhot ovat tarkoitettu
kaikille lapsille ja niihin voi osallistua riippumatta äidinkielestä.
Lappeenrannassa maanantaisin alkaen klo
17 ja Imatran seurakuntatalolla tiistaisin alkaen klo 17.
ДЕТСКИЕ КРУЖКИ - ДЕТСКАЯ
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
Детские кружки собираются в приходских
домах в Лаппеенранта и Иматра.
Занятия по понедельникам в
Лаппеенранта
- в 17.00 – 19.00 детский хор, урок
батюшки и рукоделие
Занятия по вторникам в Иматра
- в 17.00 – 19.00 детский хор, урок
батюшки и рисование
TAPAHTUMIA
Pääsiäismunakurssi
Tule opettelemaan kauniiden pääsiäismunien tekoa perinteisellä pisankatekniikalla (vahatekniikalla). Kurssi järjestetään
Imatran seurakuntasalilla la-su 20.–21.2. ja
Lappeenrannan seurakuntasalilla la-su
27.–28.2. Opettajana Sveta Peura. Kurssi
on seurakuntalaisille ilmainen, muille 50 €.
Ilmoittautumiset 17.2. mennessä kirkkoherranvirastoon maanantaisin klo 10–14,
puh. 0206 100 473 tai sähköpostilla
lappeenranta@ort.fi.
Pääsiäismyyjäiset Imatralla ja
Lappeenrannassa
Perinteisten pääsiäisherkkujen myyjäiset
järjestetään Lasaruksen lauantaina 19.3.

Lappeenrannan myyjäiset pidetään
klo 10–13 ja Imatran klo 10–12. Tarjolla pashaa, kulitsaa, baboja yms. suolaisa ja makeita herkkuja. Virpovitsoja, kahvio yms.
Kirkkotiedon polku jatkuu – kirkon
kynnys mataloituu
Tilaisuudessa isä Timon alustus jumalanpalvelusten sisällöstä ja sen merkityksestä hengellisen elämän innoittajana. Mitä jumalanpalvelukset opettavat, kuinka
toimin erilaisissa toimituksissa ja kuinka opin olemaan osallistuvana rukoilijana? Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia. Tilaisuudet jatkuvat seuraavasti:
Lappeenrannan kirkko: ti 23.2. klo 18 aiheena Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
eli ns. paastoliturgia
Imatran kirkko: ti 16.2. klo 18 aiheena
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia eli ns.
paastoliturgia
Kirkollisten ilmoitusten julkaisupäivä
Uutisvuoksessa muuttunut
Imatran alueella ilmaisjakeluna leviävän Uutisvuoksen kirkollisten ilmoitusten julkaisupäivä on muuttunut vuoden alusta. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan nykyisin torstaisin, jolloin lehti jaetaan kaikkiin alueen
kotitalouksiin.

TAMPEREEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2 kerros, 33100 Tampere,
Avoinna ti–pe klo 9–13.
p. 0206 100 355, tampere@ort.fi,
www.ort.fi/tampere
PAPISTO
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg,
p. 0206 100 357, 050 557 0050
Pastori Heikki Honkamäki,
p. 0206 100 359, 050 557 0057
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Heikki Hattunen,
p. 0206 100 358, 050 557 0051
Kanttori Jenni Hakkarainen,
p. 0206 100 367, 044 301 0974
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin,
p. 0206 100 366, 040 1781633
Kanslisti Arja Pikkuharju,
p. 0206 100 363, 050 557 0056
Emäntä Tatiana Kallo,
p. 0206 100 361, 050 557 0053
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Eduard Rotko,
p. 044 940 0221, elisrotko@gmail.com,
Pastori Mikael Punnala, p. 050 524 2641,
mikael.punnala@gmail.com
Diakoni Harri Kahila, p. 045 130 6723
Diakoni Jarkko Luonila, p. 040 521 8697,
jarkko.luonila@gmail.com
Rovasti Markku Toivanen, p. 045 859 3325
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Tampere
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän
Nikolaoksen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27,
p. 0206 100 365
Vahtimestari Mika Kangasaho, p. 0206 100 360
Isännöitsijä Heikki Häyhtiö, p. 040 732 0654
JUMALANPALVELUKSET
la 6.2. klo 18 vigilia
su 7.2. klo 10 liturgia
su 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
ma 8.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti AS
ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
ti 9.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti HH
ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
ke 10.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti HH
ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
to 11.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti AS
to 11.2. klo 18 katumuskanoni
la 13.2. klo 10 liturgia, rom
la 13.2. klo 18 vigilia
su 14.2. klo 10 liturgia
ke 17.2. klo 18 EPL
pe 19.2. klo 18 EPL
la 20.2. klo 18 vigilia
su 21.2. klo 10 liturgia, sl
Juhliin liittyvät
ke 24.2. klo 18 EPL
palvelukset
pe 26.2. klo 18 EPL
on merkitty
la 27.2. klo 18 vigilia
tummennettuina.
su 28.2. klo 10 liturgia
Suuret juhlat
merkitty tähtike 2.3. klo 18 EPL
symbolilla*.
pe 4.3. klo 18 EPL
la 5.3. klo 18 vigilia
su 6.3. klo 10 liturgia
ke 9.3. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 11.3. klo 18 EPL
la 12.3. klo 18 vigilia
su 13.3. klo 10 liturgia
ke 16.3. klo 18 EPL
la 19.3. klo 10 liturgia, kirkkoon liittäminen
*la 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen
siunaaminen
*su 20.3. klo 10 liturgia

Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46.
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697
JUMALANPALVELUKSET
ti 9.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti AS
ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
to 11.2. klo 16–18 katumuksen sakramentti HH
to 11.2. klo 18 katumuskanoni
su 14.2. klo 10 liturgia
to 18.2. klo 18 praavilo
la 27.2. klo 18 vigilia
su 28.2. klo 10 liturgia
to 3.3. klo 18 Jeesus-rukous
*la 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen
siunaaminen
*su 20.3. klo 10 liturgia

Kolho
Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen kirkko, Kappelitie, Vilppulan Kolho
Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, p. 050 431 6431
JUMALANPALVELUKSET
su 21.2. klo 10 liturgia

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Kalmistokatu.
Isännöitsijä Yrjö Kerisalo, p. 0400 924 124
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JUMALANPALVELUKSET
su 13.3. klo 10 liturgia

Jämsä

varojen kartuttamista varten. Jos haluat tehdä lahjoituksen, ota yhteys diakoni Harri Kahilaan (p. 045 130 6723) tai seurakunnan kansliaan (ti-pe klo 9–13, p. 0206 100 355).

Jämsän ev.lut. seurakuntatalo, Koskentie 30

PORI

JUMALANPALVELUKSET
su 7.2. klo 10 liturgia

Porin seudun tiistaiseura ry
Puheenjohtaja Anita Luonila,
puh. 050 569 3671
Sihteeri Pia Vähämäki, puh. 040 508 1234

TAMPEREEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
TAMPERE
Tampereen päiväpiiri
Seurakunnan vanhin säännöllisesti kokoontuva toimintapiiri. Kokoontuu parillisten
viikkojen torstaina klo 12 Nikolainsalissa
(ellei ohjelmassa ole muuta mainittu). Tilaisuus alkaa luennolla ja sen jälkeen n. klo
12.45 on yhteinen lounas. Tilaisuus päättyy
n. klo 13.30. Päiväpiiriin ovat tervetulleita
kaikki aikuisikään ehtineet, joilla on keskellä
päivää pari tuntia aikaa yhteiseen ajanviettoon. Tervetuloa – tuo ystäväsikin!
18.2. Keijo Koivula: Salvador Dali

Tiistaiseura
Kokoontuu joka toinen tiistai kello 18. Aluksi on aina rukoushetki. Isä Aleksej, isä Heikki,
Jenni, Heikki ja Nemanja pitävät vuorollaan
opetustilaisuuden. Muina tiistaiseurailtoina
voi olla esitelmä kiinnostavasta aiheesta tai
luetaan PSHV:n opetusmateriaalia. Jokaisessa illassa on tarjolla myös maittava kahvipöytä sekä piristykseksi miniarpajaiset. Seuraavat
kokoontumiset ovat ti 23.2., ti 8.3., ti 22.3.
Porin Seudun Tiistaiseuran vuosikokous
Su 28.2.2016 kello 12 Teologisalissa.
Kirkkokahvit
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologisalin puolella.

Tampereen kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin
palveluksen jälkeen n. klo 12.30–14 Nikolaintalon kerhohuoneessa. Lisätietoja: Arja Kangaspunta puh. 050 325 1880.
14.2. Pentti Haanpää: Taivalvaaran näyttelijä

Porin lukupiiri
Vetäjänä Sirpa-Helene Soini. Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 16.
su 7.2. Toivo H. Laine: Kaupungin viimeinen talo
su 6.3. Arkkimandriitta Panteleimon: Timanttiristi

Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 18–
20. Harjoitusten ajan on lapsille maalaus- ja
leikkikerho, jossa hoitaja paikalla. Kuorolaisille tarjolla henkilökohtaisia laulutunteja.
Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kanttoriin.
Radioinnit suurena perjantaina ja 4.9. Suunnitteilla matka Serbiaan ensi syksynä. Kanttori Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.
fi, p. 0206 100 358.

Raamattupiiri
Vetäjänä Jyri Luonila. Kokoontuu kerran kuukaudessa tiistai-illalla. Luetaan ja keskustellaan seuraavan sunnuntain liturgian raamatun kohdista.

Poikakuoro Tampereella
Alakouluikäiset pojat laulavat kirkko- ja lastenlauluja. Harjoituksissa myös leikitään
yhdessä. Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 17–17.45. Ohjaajana kanttori Heikki
Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, p. 0206
100 358.
Poikien seikkailukerho Tampereella
Tampereen seurakunnassa toimii 9–13-vuotiaiden poikien seikkailu- ja retkeilykerho,
joka tekee pieniä seikkailuja kaupungin alueella ja lähiympäristössä. Kerhoa pitää Pekka Salo, p. 040 091 0210, s-posti: petros.salo@gmail.com.
Nokian Tiistaiseura
Puheenjohtaja Eeva-Liisa Kaikkonen, puh.
040 568 3147.
TAPAHTUMIA
Tampereen seurakunnan kirjasto ottaa
vastaan kirjalahjoituksia
Kaikenlaisia kirjoja otetaan vastaan: osa lahjoituskirjoista tulee kirjaston kokoelmiin,
osa jaetaan ilmaiseksi Nikolaintalon kirjapöydällä ja osa myydään eteenpäin seurakunnan pääsiäismyyjäisissä kirjaston osto-

Askartelukerho Pyöröset
Kokoontuu joka toinen maanantai kello 15–
17. Seuraavat kokoontumiset ovat 15.2., 29.2.
sekä (huom!) torstaina 17.3. Kerhoa pyörittävät Anita Luonila, Sirkka Grönlund ja Tuula
Nousiainen. Kerhossa valmistetaan sekä yhteisiä että omia töitä, vaalitaan perinteitä ja
opetellaan uusia tuulia sekä tehdään tuotteita kirkon käyttöön ja myyjäisiin. Kerhossa voi
myös harjoitella karjalankielen ymmärtämistä.
TAPAHTUMIA
Pop-up–ravintolapäivä
Teologisalissa su 21.2. kello 12–14.
Karjalanpiirakkatalkoot
lauantaina 12.3. alkaen klo 9.
Pääsiäismyyjäiset
su 13.3. klo 11.30–14. Myyjäistalkoita pidetään kirkolla koko edeltävä viikko ja kaikki
apu on tarpeen. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä Anita Luonilaan, p. 050 569 3671.
Koko perheen virpovitsatalkoot
la 19.3. klo 16. Virpovitsat siunataan klo 18 alkavassa vigiliassa.
Valamon matka
Tiistaiseuran pyhiinvaellusmatka Heinäveden
Valamoon 15.–17.4. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Riitta Saloselle, p. 040 517 0904.

Diakonia
DIAKONIAN TOIMINTA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

kappeliin ja parkkipaikka Jauhokujan puolella. Lisätietoja: Taisia Pohjola

kalla kerran kuukaudessa. Seuraavan kerran 12.2.
ja 11.3.

DIAKONIATOIMISTON PUHELINPÄIVYSTYSAJAT
ma, ti, to ja pe klo 9–12 puh. (09) 8564 6160
Henkilökohtaiset tapaamiset sovitaan ensisijaisesti oman alueen työntekijän kanssa.

Virkistysiltapäivä seniori-ikäisille
Tervetuloa virkistysiltapäivään parillisten viikkojen torstaina kello 12–14. Seuraavat kerhokerrat ovat 11.2., 25.2. ja 10.3. Kokoontumispaikkana seurakuntasali (os. Unioninkatu 39, sisäpiha).
Lounas maksaa yhden euron. Tiedustelut: Emmi
Matvejeff

Lohjan seniorikerho ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa (Nahkurinkatu 4, 08100 Lohja) torstaisin klo 14–16. Leppoisaa yhdessäoloa kirkkovuoden teemojen ja laulun parissa. Diakoniatyöntekijä
Sarianne Karulinna paikalla 10.3.

SÄHKÖPOSTI
diakonia.helsinki@ort.fi
Kaikilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@ort.fi
DIAKONIATYÖSTÄ VASTAAVA PAPPI
isä Teo Merras p. (09) 85646120, 040 540
3200
TIIMIESIMIES
ylidiakoni Juha Lampinen
p. (09) 85646130, 040 527 9580
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Helsinki
Kari Hartikka p. (09) 8564 6162, 040 703 4616
Emmi Matvejeff p. 040 126 2209
Itä
Vantaa: Johanna Jomppanen
p. (09) 8564 6166, 050 404 9404
Itä- ja Keski-Uusimaa: Jaana Björninen
p. (09) 8564 6164, 0400 304 361
Länsi
Espoo, Kauniainen: Taisia Pohjola (lomalla
15.–21.2.)
p. (09) 856 46163, 040 583 2915
Länsi-Uusimaa: Sarianne Karulinna
p. (09) 856 46165, 0400 531 308

HELSINKI
Horse
Diakonian ja kasvatuksen yhteinen kohtaamispaikka. Tervetuloa mukaan torstaisin askartelemaan, juttelemaan ja kahvittelemaan. Aloitamme klo 17 ehtoopalveluksella Kotikirkossa, jonka jälkeen siirtyminen diakonian alatoimistolle
(Unioninkatu 39, sisäpiha). Lisätietoja: Johanna
Jomppanen
Sofia-kerho
Sofia-kerhon toiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen.
To 11.2. klo 11–12.30 Vierailu RK-Asunnot Kehäkukka, os. Vapaalantie 7 A, Vantaa. Soita ovikelloa!
To 3.3. klo 11–12.30 rukouspalvelus, ehtoollinen
ja kerhokahvit. Pt. Aleksanteri Syväriläisen kappeli, os. Myllypurontie 1, Helsinki. Sisäänkäynti

Diakoniaruokailu
Joka tiistai seurakuntasalilla klo 12. Sisäänpääsy
klo 12.30 asti. Ateria maksaa yhden euron. Tiedustelut: Sarianne Karulinna
ITÄ
Järvenpään diakoniakerhon loppukevään päivämäärät ovat 18.2., 17.3., 14.4. ja 12.5. Kellonaika on muuttunut: 12–14.30! Kerhon yhteydessä rukouspalvelus, jonka pitää kanttori Minna
Jokinen.
To 18.2. ohjelma tarkentuu myöhemmin.
To 17.3. Emmi Matvejeff kertoo kokemuksiaan
työharjoittelusta Hongkongissa.
Lisätiedot: Jaana Björninen
Porvoon diakoniakerhon loppukevään päivämäärät ovat 25.2., 10.3., 21.4. ja 19.5. klo 13–
15.30.
To 25.2. isä Lars Ahlbäck: Rukouksesta.
To 10.3. Taisia Pohjola: Äiti Maria Pariisilainen.
Lisätiedot: Jaana Björninen
LÄNSI
Maria Pariisilaisen piiri
To 4.2. klo 9 Liturgia Pt. Herman Alaskalaisen
kirkko, os. Kaupinkalliontie 2, Espoo.
Ti 23.2. klo 12–15 Pääsiäisaiheista askartelua ja
kahvit pt. Herman Alaskalaisen kirkko
To 25.2. klo 13–14.30 Kahvitreffit italialainen kahvila 2 krs. Kauppakeskus Lippulaiva, Espoonlahti.
Ti 8.3. Klo 12–14 Kansainvälistä Naistenpäivää
juhlimme kansainvälisessä kohtaamispaikassa
Trapesassa, os. Kotikyläntie 5, Espoon keskus.
Ti 22.3. Klo 9 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Pt. Herman Alaskalaisen kirkko.
Tiedustelut: Taisia Pohjola

OLETKO KIINNOSTUNUT DIAKONIAN
VAPAAEHTOISTOIMINNASTA?
Ota yhteyttä: Kari Hartikka p. 040 703 4616

SAIRASTATKO TAI SAIRASTAAKO
LÄHEISESI?
Jos haluat papin tai diakoniatyöntekijän
käyvän sinun tai läheisesi luona kotona tai
sairaalassa, ota rohkeasti yhteyttä päivystävään pappiin puhelinnumero (09) 856
46105 (arkisin klo 9–14) tai alueesi diakoniatyöntekijään.

HILJAISUUDEN RETRIITTI
KAUNISNIEMESSÄ 10.–13.3.
Torstaista sunnuntaihin kestävä vetäytyminen hiljaisuuteen pois arjen rutiineista
ja kiireistä. Retriitin päiväohjelma koostuu
jumalanpalveluksista ja yhteisistä aterioista. Hinta täysihoidolla yhden hengen huoneessa on 75 euroa. Omat liinavaatteet. Yhteiskuljetus on 20 euroa.
Tiedustelut: kari.hartikka@ort.fi tai
p. 040 703 4616.

Trapesa - kansainvälinen kohtaamispaikka (Kotikyläntie 5, Espoon keskus) Diakoniatyöntekijä
Taisia Pohjola päivystää tiistaina 9.2. ja 15.3. klo
12–13
Nummelan Perjantaipiiri kokoontuu joka perjantai Nummelan rukoushuoneella (Naaranpajuntie 7) klo 12–13.30. Keittolounas 3 euroa. Alueen diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna pai-

09 8564 6299
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Perheuutisia

Helsingin seurakunta
VIHITYT
Johanna Michaela Päivärinta (s. Sirén)
ja Keijo Antero Päivärinta, 18.12.2015
KASTETUT
Miina Maija Onerva Laaksonen, 1.8.2015
Malla Matilda Kunnari, kastettu 10.10.2015
Daniil Salamatin, 28.11.2015
Sebastian Antero Alexander
Partanen, 5.12.2015
Isabella Jenny Aleksandra Kettu, 6.12.2015
IKUINEN MUISTO
Sirkka Liisa Heinonen (os.
Holpainen), s. 1921, Viipuri

Kiitokset

Onnittelemme
Juha Roisko

Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saatuamme siihen erillisen luvan. Jos haluatte tiedon avioliittoon
vihkimisestä, lapsenne kasteesta tai omaisenne kuolemasta, pyydämme antamaan julkaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai ilmoittamalla siitä seurakunnan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhelimitse numeroon (09) 85 646 100.

Kiitoksemme kirkkoherra Markku
Salmiselle, muulle papistolle ja
kuorolle äitimme Sirkka Heinosen
siunaustilaisuudesta 31.12.2015.
Hannu Heinonen ja Hannele Salmikivi

Kiitos isä Jyrki Penttoselle ja kanttori Olga
Soldatovalle kauniista ja opettavaisesta
tyttäremme Miinan kastetilaisuudesta.
Kari Laaksonen ja Reetta-Kaisa
Lehtinen sekä isosisko Saimi

Lämpimät kiitokset KP arkkipiispa Leolle,
Helsingin metropoliitta Ambrosiukselle ja
Oulun metropoliitta Elialle. Sydämellinen
kiitos rippi-isälleni Timolle ja isä Juha
Lampiselle kiitosrukouspalveluksesta
sekä kirkkoherra Markku Salmiselle ja
Helsingin seurakunnalle muistamisesta.
Kiitokset kaikille, jotka vietitte juhlaa
kanssani ja muistitte minua!
Ulla Saarinen

Eini Forsman kukitettiin joulukuussa Uspenskissa.

Eini Forsman 80 vuotta
Pitkään vapaaehtoistyötä tehnyt helsinkiläinen
Eini Forsman täytti 80 vuotta 29.12.2015. Hän
on toiminut vuosikymmeniä muun muassa
diakoniatoimikunnassa ja kirkkokuorossa sekä
tehnyt paljon muutakin vapaaehtoistyötä
Uspenskin katedraalissa ja seurakuntasalilla.
Monia armorikkaita vuosia Einille!

Lahden seurakunta
IKUINEN MUISTO
Oili Olga Arola, s. 1922, Salmi

Kevät on uuden oppimisen aikaa
Ehyempään elämään
• Ortodoksisuus tutuksi 8.-10.4.
• Hiljaisuuden retriitti 20.-24.4.
Kulttuuria
• Tarkovski ja Zvjagintsev:
Venäläisen elokuvan helmiä 4.-7.3.
• Mitä Tšehov todella sanoi 18.-20.3.

Kädentaidot ja taide
• Virpovitsakurssi 11.-13.3.
• Pläkkityöt 20.-24.4.
• Kivikoru ja korukivi 24.4.-1.5.

Lämpimästi tervetuloa!
¡É¦¿Ù¼¿u¼Ù¿wÙ\¿Éµ¸¸ÁJÐ>>¦Ú
ÑÑÑ¦Ð>>¦Ú

TAIDENÄYTTELY 15.9.2015–30.4.2016
Kristillisaiheisia teoksia Suomen ja maailman taiteen mestareilta
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Huhtiniemestä

Pallon hautausmaalle
Krimin sodan aikaiset vainajat haudattiin uudelleen Lappeenrannassa.

L

erilaisiin kulkutauteihin, kuten lavantautiin, punatautiin ja koleraan menehtyneitä
sotilaita sekä yksi sotilaan lapsi.

siihen, että vainajat oli haudattu kiireettä
järjestelmällisesti riveihin. Jokaisen vainajan kädet oli asetettu ristiin rinnalle,
heillä oli ortodoksiset ristit kaulassa eikä mitään väkivallan merkkejä ollut havaittavissa.
Tietojen tultua julkisuuteen Lappeenrannan ortodoksisesta seurakunnasta
otettiin tutkimusryhmään yhteyttä, koska seurakunnan metrikoista löytyy vuosilta 1855–57 merkintä 233 sotilaan hautaamisesta Lappeenrannan väliaikaisen
sotilassairaalan hautausmaahan.
Vainajat siunasi hautausten yhteydessä kirkkoherra Nikolaj Solovjev. Tämän
hautausmaan sijaintia ei sittemmin enää
tunnettu.
Tarkemmissa tutkimuksissa päädyttiin
siihen, että Huhtiniemestä löytyi unohdettu sotilashautausmaa, johon haudattiin

PALLO SOVELIAIN VAIHTOEHTO

Mika Stranden

appeenrannan Huhtiniemen alueella tehtiin jo 1970-luvulla hautalöytö, joka aiheutti kiivaan keskustelun ja spekuloinnin vainajien henkilöllisyydestä ja alkuperästä. Eräänä
mahdollisuutena pidettiin, että vainajat
ovat vuonna 1944 teloitettuja suomalaisia rintamakarkureita. Tästä oli liikkunut
pitkään huhupuheita.
Lappeenrannan kaupunki maanomistajana päätti tutkituttaa alueen asemakaavoituksen ja uudisrakentamissuunnitelmien vuoksi. Vuonna 2006 tutkimuskaivaukset tehtiin professoreiden Helena
Rannan ja Mika Lavennon johdolla.
Huhtiniemestä löytyi kokonainen hauta-alue, josta siirrettiin 11 vainajaa tarkempia tutkimuksia varten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle.
Kaivauksissa kiinnitettiin huomiota

Hautauksen yhteydessä toimitettiin panihida eli vainajien muistopalvelus, koska alkuperäisen hautauksen yhteydessä oli jo suoritettu hautaansiunaaminen. Toimittamassa isä Timo Tynkkynen.

Huhtiniemen hauta-alueella on edelleen
toiminnassa leirintäalue, minkä vuoksi
tutkimuksia varten Helsinkiin siirrettyjen vainajien uudelleen hautaaminen viivästyi vuosien ajan.
Vasta viime vuoden lopulla yhdessä
Lappeenrannan kaupungin, Helsingin
yliopiston ja seurakunnan kanssa sovittiin, että vainajat palautetaan Lappeenrantaan ja heidät haudataan seurakunnan vanhaan, ns. Pallon hautausmaahan,
koska alkuperäiseen paikkaan palauttaminen oli mahdotonta leirintäalueen
vuoksi.
Pallon hautausmaa oli soveliain vaihtoehto, sillä ensimmäiset sotilassairaalassa kuolleet sotilaat haudattiin juuri sinne, ennen erillisen hautausmaan
käyttöön ottoa.
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta huolehti käytännön toimenpiteistä ja vainajien hautaus suoritettiin
8.12.2015. Hautapaikkaa valmisteltaessa
havaittiin, että Pallon hautausmaalla on
tiilestä muurattuja maanalaisia hautaholveja, joita on löydetty erityisesti Helsingin ortodoksiselta hautausmaalta.
Hautaamisen yhteydessä toimitetussa
panihidassa muisteltiin nimeltä kaikkia
sotilashautausmaahan haudattuja vainajia. Tilaisuudessa oli läsnä Lappeenrannan kaupungin edustus sekä tutkimusryhmää johtaneet professorit Helena
Ranta, Mika Lavento ja Erkki Vuori.
ISÄ TIMO TYNKKYNEN
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käyttävät milloin mitäkin veruketta
saadakseen ihmisiä eroamaan kirkosta. Milloin kirkko on liian
konservatiivinen, milloin liian liberaali, milloin Yle-veron voi
korvata eroamalla kirkosta. Viime vuonna yllykkeeksi riitti se,
että kirkko auttoi turvapaikanhakijoita ja kirkonmiehet puhuivat liian suvaitsevasti heistä.”
päätoimittaja Seppo Simola, Kirkko ja kaupunki 14.1.

TARJOAMME PALVELUASUMISTA

itsessään ole pahoja. Ne kuuluvat luotuun olemukseen. Aistien kautta tulemme tietoisiksi maailman kauneudesta ja alamme kysyä, miksi tämä paikka on niin ihana. Se
ohjaa meitä kohti Jumalaa.”
väitöskirjatutkija Siiri Toiviainen, Sana 14.1.

Tiedustelut ja yhteydenotot
,H@+íTMC 
LH@ KNTMCGDKDM@MU@MG@HMJNSH  
1@HI@*@QGT 
Q@HI@ J@QGTGDKDM@MU@MG@HMJNSH 

”K I R KO N VA S T U S TA J AT

Helenan vanhainkodissa on palveluasumispaikkoja
vapaana. Tarjoamme myös lyhytaikaispaikkoja
esimerkiksi omaishoitajan loman tai putkiremontin
ajaksi. Helsinkiläiset voivat käyttää palveluseteleitä.

”AISTIT EIVÄT

”L AU P E U D E N VA S TA A N OT TA M I N E N edellyttää itsestä luopumista. Vasta silloin aito laupeus vaikuttaa sen saajaan, niin kuin
sen on tarkoitus: epäitsekkäänä rakkauden tekona, joka todella
myös tuo rakkauden ja hyvyyden kokemuksen. Se on kokemus,
joka voi muuttaa ihmisen elämän.”
päätoimittaja Marko Tervaportti, Fides 15.1.

¨¤
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Sovinnon rakentaminen on yhteisöjen rakentamista.
Keräyksellä tuetaan Filantropian työtä
Afrikassa ja konfliktialueilla.
Filantropian keräystili:
IBAN FI53 5480 0520 0233 08 viite 12519

Keräyslupa POL-2015-11267. Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
4.1.2016–31.12.2017. Kerätyt varat käytetään Filantropian kansainvälisiin
diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.

www.filantropia.fi

FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET
Elisabetsgatan 29 A, II vån., tel. 09 85 646 180
Öppet mån - ti 10–15, on - to 15–19.
PARISH LIBRARY
Liisankatu 29 A, tel. 09 85 646 180
Open Mon - Tue 10–15, Wed–Thu 15–19.
Библиотека прихода
открыта по понедельникам
и вторникам в 10–15 ч, по средам и четвергам в 15–19 ч.
Liisankatu 29 a, 2-й этаж

¤¢

Suuren paaston keräys 8.2.–27.3.2016
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SEURAKUNNAN KIRJASTO
Liisankatu 29 A 2.krs., puhelin 09 85 646 180
Aukioloajat ma - ti klo 10 - 15, ke - to 15–19.

KIRJALLISUUSPIIRI
Lauantaina 13.2. klo 11–13 kirjallisuuspiirissä vierailee Helsingin yliopiston
dosentti Elina Vuola, joka kertoo tutkimuksestaan suomalaisista
ortodoksinaisista.
Lauantaina 12.3. klo 11–13 vieraana uskontopsykologian tutkija Katarina
Andersson, joka esittelee pro gradu -tutkielmansa ”Kuva, joka katsoo minua”.

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 1/16

ZZZVDQDULV¿ODDGLQWD(UNNL9XRNLODXONRDVX+HOL.lUNNlLQHQ

RISTIKKO 8/15 RATKAISU
Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto.
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortilla
osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten
tulee olla perillä 25. helmikuuta 2016 mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan
2/16-lehdessä 18.3.2016.
Edelliseen tehtävään saimme runsaasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi Leena
Kannista Helsingistä. Hänelle postitimme Serafin Seppälän teoksen Vaienneita ääniä.
Onnittelut!
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Herran temppeliintuominen
Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / sillä Sinusta
koitti vanhurskauden aurinko - / Kristus, meidän Jumalamme,
/ joka valaisee ne, jotka jotka pimeydessä ovat. / Riemuitse
Sinäkin, hurskas vanhus, sylissäsi meidän sielujemme
Vapahtaja, / joka on antanut meille ylösnousemuksen.
Tropari, 1. sävelmä

Seuraava numero ILMESTYY 18.3. » Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 25.2.

