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Lammas kuuluu pääsiäiseen, ja Raama-

tussa se on monessa mukana.

“Isyys on niin iso asia, että sen oppii vain hitaasti.”
Heikki Korhonen

Kannessa

Kannessa

Valamon viski tähtää maailmalle.

Seikkailukerho kokoontui 

Tampereen kirkon kryptassa.



3

PÄÄTOIMIT TAJALTA

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: Jessica Aronen,  

Aste Helsinki Oy

TOIMITUSNEUVOSTO: 

Alexander Hautamäki, Liisa Tynkkynen, 

Markku Salminen, Birgit Salmenhaara, 

Risto Nordell, Timo Tynkkynen, Urpo 

Uotila, Jonas Bergenstad, Anna 

Syrjänen-Filppu, Mikko Kuri

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:   

LAURA KARLIN

RUUSUJA VIRPOVITSOIHIN.

02/16 viesti
ORTODOKSI

TÄMÄN KE VÄÄN  yhteishaku korkeakou-
luihin on juuri alkanut. Tulevien opiske-
lijoiden huomiosta muiden oppiainei-
den joukossa kilpailee myös ortodoksi-
nen teologia, jota Suomessa voi opiskella 
Itä-Suomen yliopistossa. Joensuun kam-
puksella sijaitsevasta ortodoksisesta se-
minaarista valmistuu lähinnä kolmen-
laisia teologian ammattilaisia: pappeja, 
kanttoreja ja uskonnonopettajia.

Hakijamäärät ortodoksisen teologian 
eri linjoille eivät viime vuosina ole olleet 
päätähuimaavia. Erityisesti kirkkomusii-
kin ja opetusalan opintoihin hakijoita on 
ollut todella vähän, ja melkein jokainen 
valintakokeeseen osallistunut on myös 
saanut opiskelupaikan. Esimerkiksi vii-
me keväänä kirkkomusiikin kolmeen 
aloituspaikkaan oli 10 hakijaa, joista kak-
si osallistui valintakokeisiin ja tuli myös 
valituksi. Opetusalalla ei mennyt sen pa-
remmin. Papin ja ortodoksisen teologin 
tehtäviin valmistavalla kirkko ja kulttuuri 
-linjalla vetovoima on onneksi suurempi.

Opiskelijoita toivottaisiin enemmän, 
sillä Suomen ortodoksisen kirkon avoi-
miin papin ja kanttorin tehtäviin ei ole 
liiaksi hakijoita. Varsinkin pieniin seu-
rakuntiin voi olla vaikea löytää päteviä 
kandidaatteja, ja moniin viime aikoina 
avoinna olleisiin tehtäviin on saatu vain 
yksi hakemus. Kirkolla siis riittäisi töitä, 
kunhan vain olisi päteviä tekijöitä. Vaik-
ka kirkolliselle alalle tullaankin ensisi-
jaisesti kutsumuksen vuoksi, on ammat-
tia pohtiessa hyvä pitää mielessä myös 
työllisyystilanne.

Mikä sitten on syynä pieniin hakija-
määriin? Päällimmäinen selitys lienee 
kirkkokuntamme pieni jäsenmäärä. Yli-

opisto-opintoihin sinänsä ei vaadita seu-
rakuntaan kuulumista, ja ortodoksiseen 
teologiaan siirtyy opiskelijoita myös län-
tisen teologian puolelta. Kirkon jäsenyys 
muodostaa silti luontevan pohjan alan 
opinnoille. Toinen merkittävä tekijä lie-
nee mielikuva kirkosta työnantajana. Alaa 
ei ehkä nähdä houkuttelevana tai siihen 
liittyy vanhentuneita ennakkoluuloja.

Tänä keväänä uusia opiskelijoita on-
kin houkuteltu teologian opintielle tuo-
rein keinoin. Ortodoksisen teologian 
opiskelijoiden aineyhdistys Pistis ry on 
toteuttanut yhdessä kirkon ja yliopiston 
kanssa rekrytointikampanjan, jolla hae-
taan näkyvyyttä varsinkin sosiaalisessa 
mediassa. Humoristisilla videoilla ker-
rotaan opiskelusta ja kirkon tarjoamista 
työtehtävistä tavalla, jonka toivotaan ve-
toavan nuoriin.

Viestin soisi menevän perille, sillä us-
kontojen tuntemusta tarvitaan muualla-
kin kuin kirkon töissä. Teologian opin-
not tarjoavat hyvän pohjan myös moniin 
muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuuri-
alan tehtäviin. Uskontojen lukutaidolle 
riittää kysyntää nykyisessä muuttuvassa 
maailmassa.

Mirva Brola

Osaajille riittäisi kysyntää
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KIRKKOHERRALTA/KIRKKOHERRALTA

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Y l ö s n o u s e m u k s e n  r i e m u  e l ä m ä n  ke s k i ö s s ä
PYHÄ JOHANNES KRONSTADTILAINEN  kir-
joitti: ”Kristitty ilman kirkkoa on kuin ka-
la ilman vettä: ilman kirkkoa hän ei voi elää 
todellista elämää.”

Kirkko iloitsee julistaessaan Kristuksen 
ylösnousemisen sanomaa. Kristus nou-
si kuolleista -teema kuuluu veisuissa sekä 
tervehdyksissä. Paaston hiljaisuus aukeaa 
riemuun. Paaston aikana opetus muistuttaa 

meitä siitä, että kyse ei ole vain ruokapaastosta vaan paastoami-
sella pitäisi olla vaikutusta elämäämme - siihen, miten suhtau-
dumme Jumalaan, toisiimme ja itseemme. Näin tulisi olla myös 
pääsiäisen sanoman vaikutuksen kanssa. Julistamme ilosanomaa 
keskuudessamme sekä koko maailmalle.

Ylösnousemuksen juhliminen ei saa kuitenkaan muuttua vain 
ylettömäksi syömiseksi ja juomiseksi. Tarvitsemme kirkollisia 
tapoja, jotka ilmentävät juhlaa. Näitä ovat muiden muassa edel-
lä mainittu pääsiäistervehdys ja juhlaruoat. Samalla juhlan tulee 
vaikuttaa sieluumme, mieleemme sekä arjen toimintaamme. Yh-
teiskunnallisen keskustelun mennessä ääripäihin ja niin sano-

tun some-raivon vallitessa meitä haastetaan kristittyinä olemaan 
uskollisia kirkon hengelliselle perinteelle.

Lainaan edelleen pyhää Johannes Kronstadtilaista: ”Älä jät-
täydy lähimmäiseen kohdistuvien synkkien ja vihaisten tunte-
musten valtaan, vaan ota ne hallintaasi ja kitke ne pois uskon 
voimalla ja terveen järjen valossa, silloin pysyt hyväntuulisena.”

Ylösnoussut Kristus säteilee sitä valoa, jonka avulla me voim-
me toimia terveen järjen valossa. Näin kasvamme omavoimai-
suudesta yhteisöllisyyteen, jossa Kirkko edustaa totuutta. Hy-
väntuulisina olemme uskottavampia kuin some-raivon vallassa 
olevina.

Raamatun mukaan kristityt tunnistaa keskinäisestä rakkau-
desta. Samoin kristillinen mielenlaatumme ilmenee siinä, mi-
ten kohtelemme ketä tahansa ihmistä. Suokoon ihmisiä rakas-
tava Jumalan meille runsasta siunausta Ylösnousemuksen juhlan 
myötä. Sama siunaus olkoon kanssamme arjessa kohdatessamme 
ne ilot ja surut, jotka elämään kuuluvat.

Markku Salminen
Helsingin kirkkoherra

СВЯТОЙ ИОАНН Кронштадтский пишет: «Христианин без церк-

ви, как рыба без воды, не может жить истинною жизнью».

Церковь в радости возвещает весть о воскресении Христо-

вом. «Христос воскрес из мертвых» - слова, звучащие и в пес-

нопениях и приветственных словах. Тишина поста ведет нас к 

радости. Наставление во время поста напоминает нам о том, 

что пост заключается не только в его гастрономической состав-

ляющей, его главная задача повлиять на нашу жизнь, на наши 

отношения с Богом, с другими и самими собой. Подобное долж-

но происходить и с влиянием Пасхальной вести. Мы делимся 

благой вестью друг с другом и со всем миром.

Пасхальное торжество не должно сводиться только к обиль-

ной еде и питью. Нам нужны церковные традиции, через ко-

торые торжество становится видимым. Это может быть выше-

указанное Пасхальное приветствие и праздничное угощение. 

Праздник призван повлиять на состояние нашей души, наших 

мыслей и поступков. В обществе растут крайние формы веде-

ния «общественного диалога» и, так называемая, «неистовость 

в социальных сетях» бросает нам, как христианам, вызов дер-

жаться духовного наследия нашей церкви.

Приведу еще одну цитату, взятую у Святого Иоанна Крон-

штадтского: «Не поддавайся мрачным, злобным на ближнего 

расположениям сердца, но овладевай ими и искореняй их си-

лою веры, при свете здравого разума - и будешь благодушен».

Воскресший Христос изливает свет, благодаря которому мы 

можем действовать в свете здравого разума. Так мы возрастаем 

от самости к общности, в которой Церковь являет истину. Бу-

дучи доброжелательными, мы вызываем больше доверия, чем 

находясь под влиянием неистовости социальных сетей.

В Библии сказано, что христиане узнаются по явлению меж-

ду ними взаимной любви.  Подобно этому наше христианское 

умонастроение становиться явным через то, как мы принимаем 

любого, встретившегося на нашем пути. Да подаст нам чело-

веколюбивый Бог обильные благословения в дни Пасхально-

го торжества. Пусть благословение пребудет с нами во время 

радости и скорби, которые мы встречаем на своем жизненном 

пути.

Маркку Салминен

Настоятель Хельсинкского православного прихода
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Jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin 
meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, sanoo 
apostoli Paavali. Hetkeä myöhemmin hän jatkaa: ”kun 

tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä 
kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteu-
tuu se sana, joka on kirjoitettu: Kuolema on nielty ja voitto 
saatu”. Juuri nämä apostoliset sanat ovat kirkon elämän kes-
kiössä. Kirkkomme liturginen elämä, paasto ja hengellinen 
kilvoittelu ovat 40 päivän ajan muodostaneet ympyrän, jon-
ka syvin kiintopiste on ilo Herramme ylösnousemuksessa.

Tie ylösnousemuksen riemuun kulkee yhä ristin kautta. 
Evankeliumin syvintä salaisuutta on risti, Kristuksen kuo-
lema. Mutta kärsimyksellä ja kuolemalla ei ole viimeistä sa-
naa, sillä evankeliumi välittää kristillisen uskon mysteerin 
– elämä nousee haudasta. Kristuksen voitto on myös meidän 
voittomme, meidän ilomme. Siihen on jokainen kutsuttu.

Suuren juhlan odotus on sydämessämme synnyttänyt 
valoa, joka pääsiäisyön riemussa on konkreettisella taval-
la voittanut pimeyden. Kristuksen kuolema ja ylösnouse-
mus antavat koko ihmiskunnalle uuden suunnan. Elämä ei 
ole enää samanlaista kuin ennen. Vanhan Testamentin aika-
na oli vain kirjoitukset, joihin sisältyi lupaus jostain parem-
masta. Tähän lupaukseen myös kipuileva Job turvaa: ”Minä 
tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova mul-
tien päällä”.

Jakakaamme ylösnousemuksen riemua, aivan kuten en-
keli kehotti Kristuksen haudan luokse saapuneille naisille: 
”Menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että 
hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edel-
länne Galileaan”. Tämän suurempaa uutista ei maailmassa 
ole. 

Siunattua pääsiäistä!

HELSINGIN  

METROPOLIITTA AMBROSIUS

Kristus nousi kuolleista! Puolesta vai vastaan?

HHHHH

MMMMM

PÄÄSIÄISTERVEHDYKSET

Pääsiäisjuhlana osallistumme Vapahtajan elämän vii-
meisiin tapahtumiin: nousemiseen ylös Jerusalemiin 
sekä kavaltamisen, kärsimysten, ristinkuoleman ja 

ylösnousemisen todistamiseen.
Vapahtajan rinnalla eletyn suuren viikon jälkeen kukaan 

kirkon jäsen ei voi olla puolueeton! ”Joka ei ole minun puo-
lellani, on minua vastaan” (Matt.12:30).

Matteuksen evankeliumin sanojen merkitys avautuu kun 
uskomme, että Jeesus todella laskeutui alas helvettiin ja ava-
si sen vankeina olleiden kahleet. Helvetti ei ole symbolinen 
paikka. Se on edelleen kaikkien meidän vankilamme elämäm-
me epätoivon hetkinä. Tämän jättämisestä puhuu Johannek-
sen evankeliumi: emme voi olla puolueettomia silloin, kun on 
valittavana jääminen helvetin epätoivoon tai tarttuminen Jee-
suksen ojentamaan käteen ylös vapauteen.

Matka kuolemasta elämään on pääsiäisjuhlan ydin. Se on 
hyppy tyhjyydestä täyteyteen, kuolemasta elämään, pimey-
destä valoon ja vihasta rakkauteen. Tätä pääsiäisaamun tyh-
jän haudan kokemusta maailma ei edelleenkään tunne, vaik-
ka se on täällä.

Kirkkomme hymneissä pääsiäistä kuvataan ”uudestisynty-
misen” juhlaksi. Se merkitsee sitä, että synnymme ja nousem-
me Pyhässä Hengessä kohti korkeutta yhdessä ristille kohote-
tun, haudasta nousseen ja taivaaseen korotetun lupauksessa: 
”Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokse-
ni" (Joh. 12:32).  

Pääsiäinen aloittaa matkamme kohti luvattua kotimaata, 
taivasta. Kuulemme suurena perjantaina sanat: ”Minun Isäni 
kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että 
menen valmistamaan teille asuinsijan” (Joh. 14:2). Kristuksen 
kirkko on pieni lauma, jonka tehtävänä on todistaa maailmalle 
tästä ylösnousseen lupauksesta.

Pääsiäisen valo ei säteile maailmaan ilman meitä. Siksi lau-
lamme kaikille pääsiäisaamun ylösnousemusstikiirassa julis-
tuksemme. Se kertoo, minkä puolesta pääsiäisen kirkkona to-
distamme.

”Ylösnousemisen päivä! Viettä-
käämme kirkasta riemujuhlaa ja sy-
leilkäämme toinen toistamme. Vel-
jet, sanokaamme vihollisillemmekin: 
’”Antakaamme kaikki ylösnousemi-
sen tähden anteeksi’.”

KARJALAN JA KOKO SUOMEN 

ARKKIPIISPA LEO

kkkkkkkkkk
lelelele
jejejejej
’”’”’””’”””
seseseeese

KKKKKKKK
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AJANKOHTAISTA

USPENSKIN RAKENNUS-

TELINEET PURETTIIN

Korjausmaalaustyöt Uspenskin kated-

raalissa on saatu päätökseen. Marras-

kuusta lähtien kirkossa on korjattu 

tähtikupolikattoa, josta irtosi maali-

pintaa ja rappausta. Korjauksia varten 

kirkkosaliin pystytettiin mittavat ra-

kennustelineet.

Telineiden purkamisen vuoksi ka-

tedraali on ollut suljettuna viikon ver-

ran. Kirkko avataan jälleen lauantaina 

19. maaliskuuta vigiliaa varten ja kirk-

kosali on tästä eteenpäin normaalisti 

käytössä.

JAAKKONEN PUHEEN- 

JOHTAJAKSI HAMINASSA

Haminan seurakunnanvaltuusto ko-

koontui 28. tammikuuta ja valitsi pu-

heenjohtajakseen Marja-Leena Jaak-

kosen. Ensimmäiseksi varapuheenjoh-

tajaksi valittiin Vesa Uotila ja toiseksi 
Antti Halonen.

LyhyestiKristillistä taidetta esillä Lahdessa

L A H D E N TA I D E M U S E O S S A  on avautu-
nut näyttely, joka esittelee Suomessa 
harvoin nähtyä katolisen kirkon piiristä 
tulevaa kuvataidetta. Teokset ovat peräi-
sin ranskalaisesta Faces of Christ -ko-
koelmasta.

Lahdessa siitä nähdään valikoima, 
jonka teokset ovat 24 taiteilijalta 13 eri 

maasta. Vuosisatoja vanhaan kuvatai-
teen perinteeseen nojaavat teokset ovat 
nykyajan toteutuksia 1950-luvulta tähän 
päivään. Valtaosa näyttelyn teoksista on 
2000-luvulta.

Faces of Christ -teosten rinnalla 
esillä on suomalaista kristillistä taidet-
ta viime vuosikymmeniltä. Suomalaisen 
osuuden taiteilijat ovat Anneli Airikka-
Lammi, piispa Arseni, Liisa Kuningas, 
Ulla Pohjola, Anita Rausti ja Hannu 
Väisänen.

Näyttely on esillä Lahden taidemuse-
ossa 14. toukokuuta saakka. Kokoelmaan 
voi tutustua myös rinnakkaisnäyttelys-
sä Kuopion ortodoksisessa kirkkomuseo 
Riisassa 15.5. asti.

PORIN KIRKKO ja kirkkokuoro ovat tul-
leet matkakanttori Jouni Mäkelälle hy-
vin tutuiksi työvuosien aikana. Turkulai-
nen Mäkelä on toiminut matkakanttorina 
ensin Lapissa, sittemmin Turun ja Tam-
pereen seurakuntien alueilla yli 30 vuo-
den ajan. Helmikuussa oli hänen kantto-
riuransa viimeinen käynti Porissa.

Tampereen seurakunta muisti eläk-
keelle jäävää Mäkelää kirjalahjalla, sillä 
hänet tunnetaan ahkerana lukijana ja ai-
kaansa seuraavana miehenä. Tampereen 
seurakunta ja erityisesti Porin pyhäk-
köyhteisö kiittävät Jouni Mäkelää ahke-
rasta työstä ja toivottavat antoisia eläke-
päiviä ja monia armorikkaita vuosia!

TEKSTI JA KUVA MARIA OJANEN

Matkakanttori Jouni Mäkelä eläkkeelle

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg, diakoni Jarkko Luonila sekä Yrjö Juuruskorpi muistivat Jouni Mäkelää 

Porin kirkossa 14.2.

Muun muassa Jean 

Prachinettin teos Kris-

tuksen kirkastuminen II 

on esillä Lahdessa.
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AJANKOHTAISTA

USA:n ortodoksinen kirkko  
vahvistuu muuttuessaan

YH DYS VA LTO J E N  J A  K A N A DA N  orto-
doksisen kirkon johtaja, metropoliitta 
Tiihon vieraili maassamme helmikuun 
loppupuolella. Hän tuli seurueineen ark-
kipiispa Leon kutsusta tutustumaan Suo-
men sisarkirkon työhön.

Yhdysvaltojen ja Kanadan ortodok-
sisuus sai alkunsa venäläisten Alaskaan 
tuomasta uskonnosta. Maitten ortodok-
sinen kirkko olikin Moskovan patriar-
kaatin alainen aina vuoteen 1970, jolloin 
venäläinen äitikirkko myönsi sille eron.

Ajatus oli, että Amerikan ortodok-
sisesta kirkosta (Orthodox Church in 
America, OCA) tulisi näin kaikkien uu-
den mantereen ortodoksikirkkojen katto.

– Tämä ei kuitenkaan saanut kaikkien 
hyväksyntää. Tästä huolimatta Amerikan 
kirkkojen välillä vallitsee hyvä opillinen 
ja käytännöllinen yhteistyö, metropoliit-
ta Tiihon sanoo.

Ortodokseja ei ole OCA:ssa paljon, eh-
kä noin 100 000. Sen noin 700 seurakun-
taa ovat usein hajallaan. Amerikkalainen 
ortodoksisuus on kuitenkin hyvin elinvoi-
maista. Kaikkiaan ortodokseja arvioidaan 
olevan maassa yhdestä kahteen miljoonaa.

Pohjois-Amerikan kirkot ovat Tiihonin 
mukaan kokeneet 30–40 viime vuoden ai-
kana merkittävän muutoksen. Aikaisem-
min ortodoksisuus oli voimakkaasti si-
doksissa etnisyyteen, kuten venäläisiin, 
serbialaisiin tai kreikkalaisiin juuriin. 
Amerikan ortodoksinen kirkko on muut-
tunut aiemmasta idän kansallisuuksien 
kirkosta kaikkien tunnustukseksi.

– Eräässä piispainkokouksessa las-
kimme, että 14:stä läsnä olevasta piispas-
ta vain kolme oli syntynyt ortodoksiseen 

perheeseen, sanoo metropoliitta Tiihon, 
jolla itsellään on presbyteeritausta.

Käännynnäisiä tulee monelta suun-
nalta. New Yorkin ja Chicagon kaltaisissa 
metropoleissa, joihin Euroopan siirto-
laisuus kohdistui voimakkaimpana, kir-
kot ovat aina olleet vahvoja.

Näillä alueilla on kuitenkin havaittu 
jotain uutta. Venäläisten ja muiden itä-
eurooppalaisten aiemmin asuttamissa 
vähävaraisten kaupunginosissa elää nyt 
paljon meksikolaisia siirtolaisia. Latina-
laistaustaisten ortodoksien määrä kasvaa 
koko ajan.

– Meidän ei tarvitse kuin järjestää Ju-
malansynnyttäjän kulkue tällaisella alueel-
la, kun hartaan uskonnolliset meksikolais-
siirtolaiset liittyvät mukaan, Tiihon sanoo.

Ortodoksinen kirkko on leviämässä 
jopa roomalaiskatolisuuden eteläisessä 
linnakkeessa, Meksikossa.

Myös Yhdysvaltojen eteläosissa, kuten 

Teksasissa, Etelä-Carolinassa ja Alaba-
massa, ortodoksien määrä kasvaa. Näis-
sä USA:n ”raamattuvyöhykkeeseen” kuu-
luvissa osavaltioissa ei ole lainkaan orto-
doksista perinnettä, mutta sikäläiset seu-
rakunnat kasvavat hyvin voimakkaasti.

– Yksi selvä käännynnäisten ryhmä 
koostuu ihmisistä, jotka ovat hylänneet 
kristinuskon, johon kasvoivat. Kokeil-
tuaan erilaisia hengellisyyden muotoja ja 
uususkonnollisuutta he löytävät uudes-
taan kristinuskon ortodoksisen kirkon 
kautta, Tiihon sanoo.

Amerikan vanhat ja uudet ortodoksit 
maksavat usein tuloistaan vapaaehtoisia 
kymmenyksiä, pyytämättä. OCA käyttää 
tulojaan paitsi diakoniaan, myös korkea-
laatuiseen teologiseen opetus- ja tutki-
mustyöhön, josta myös Eurooppa hyötyy.

Pyhän Vladimirin teologinen semi-
naari ja kustantamo tekevät maailman-
laajuisesti merkittävää työtä ortodoksi-
suuden hyväksi.

TEKSTI JA KUVA MATTI P. PULKKINEN

Yhdysvaltojen ja Kanadan ortodoksinen metropoliitta todistaa, 
kuinka kirkko pysyy vaikka jäsenistö muuttuu.

 

Metropoliitta Tiihon (vas.) tutustui Helsingissä muun muassa kultuurikeskus Sofiaan, jossa hän tapasi 

metropoliitta Ambrosiuksen, piispa Irja Askolan sekä piispa Teemu Sipon.
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AJANKOHTAISTA

Valamossa kypsyy 
maailman ainoa

luostariviski
Ristiretkiaikana munkit toivat tis-

laustaidon Siinailta Eurooppaan, 
ensiksi Irlantiin. Aluksi kyse oli 

juuri luostarien yksinoikeudesta.
Perinteeseen kuuluu, että luostarit ovat 

omavaraisia. Valamon pääelinkeino on 
matkailu ja sen kylkeen sopivat matkaili-
joille myytävät nautintoaineet. Viski työl-
listää kaksi henkeä, ja luostarin alkoho-
liliiketoimintaa johtaa munkki Andreas.

Valamon viskiä on jo nyt maistettavis-
sa luostarin Trapesassa, mutta mukaan 
myymisen kieltää Suomen laki. Tuliai-
siksi voi ostaa vain mietoja juomia luos-
tarin myymälän viininurkkauksesta.

Tislaamon 1,2 miljoonan euron al-
kuinvestointi hoidettiin oman yhtiön 
kautta. Vaikka viskiprojektissa on myös 
ulkopuolisia osakkaita, luostari on pää-
osakas. Tislauslaitteisto on Saksassa 
suunniteltu ja osaksi kotimaassa valmis-
tettu. Muotoilultaan se on osin uniikki.

Viskin valmistuksen aloitus Valamos-
sa herätti kirkon piirissä ristiriitaisia 
tunteita. Projektilla on kuitenkin arkki-
piispa Leon tuki ja hän kävi siunaamassa 
tislaamon laitteet. Vanha Valamo oli ka-
tumusluostari, eikä siellä valmistettu al-
koholia lainkaan.

TÄHTÄIMESSÄ VENÄJÄ JA KIINA

Ranskan munkkiliköörit ja Belgian luos-
tarioluet ovat maailmankuuluja, ja kan-
sainvälisille markkinoille pyrkii myös 
Valamo. Venäjää ja Kiinaa pidetään tär-
keinä markkina-alueina, kunhan tuotan-
to saadaan kaavaillulle noin 40 000 litran 
vuositasolle.

Luostarien alkoholinvalmistus perus-
tuu yleensä paikallisiin raaka-aineisiin. 
Keski- ja Etelä-Euroopassa lähtökoh-

tana voivat olla rypäleet, 
hedelmät ja yrtit, mutta 
täällä pohjolassa ohra on 
mainio raaka-aine. Viine-
jä Valamossa on valmis-
tettu kotoisista marjoista 
jo vuodesta 1997 alkaen.

Konjakin valmistus on 
sidottu tiukasti tiettyyn 
alueeseen, mutta viskiä 
voidaan valmistaa ympäri 
maailmaa. Japani on uu-
sista viskimaista ehkäpä 
arvostetuin. Suomalais-
tenkin pientislaamojen 
viskit ovat jo ehtineet saa-
da kansainvälistä tunnus-
tusta.

KAIVOVETTÄ JA  

KOTIMAISTA OHRAA

Valamon viskin mallasohra tulee koti-
maasta ja vesi saadaan luostarin maa-
perän uumenista 120 metrin syvyises-
tä porakaivosta. Viskiksi ohratislettä voi 
sanoa vasta, kun se on kypsynyt kolme 
vuotta. Jokainen vuosi tästä eteenpäin ja-
lostaa tuotetta lisää ja saa sen makukir-
jon yhä hienostuneemmaksi.

Hidas prosessi sopii erityisen hyvin 
luostariympäristöön. Sen lisäksi, että 
Valamon viski on maailman ainoa luos-
tariviski, se on myös ainoa kirkkoviini-
tynnyreissä kypsyvä viski. Valamon viskiä 
yritetään saada pullotteina myyntiin jo 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna eli 2017.

Vuonna 2018 viski ainakin on Alkon 
valikoimissa. Aikanaan Valamosta läh-
tee maailmalle myös vanhempia tisleitä. 
Valamon single malt -tyyppinen viski on 
vielä toistaiseksi nimeämättä.

ENSIMMÄISET KOKEILUT

VUONNA 2011

Ensimmäiset koetislaukset tehtiin vuon-
na 2011. Tulokset olivat erittäin lupaavia, 
ja nyt Trapesassa annoksittain myytävät 
kaksi tislettä ovat vuodelta 2012. Valamo 
hankki väkevien juomien valmistusoike-
udet kaukoviisaasti jo viininvalmistuk-
sen aloituksen yhteydessä. Luvattahan 
Suomessa ei voi tislauskokeiluja tehdä.

Vaikka viskin suhteen ollaan vasta al-
kutaipaleella, luostarissa on jo ehtinyt vie-
railla kotimaisten viskiseurojen ryhmiä. 
Myös kansainvälinen mielenkiinto maa-
ilman ainoaan luostariviskiin on virinnyt.

Valamon kellarista voi varata oman 
tynnyrin, jonka sisällön kypsymistä pää-
see maistelemaan vuosittain. Pienin va-
rattava tynnyri on 30 litraa ja suurin 220 
litraa. Tynnyriä kypsytellään asiakkaan 
toiveen mukaan 5, 8 tai 12 vuotta. Vara-
uksia on jo tehty kiitettävästi.

TEKSTI JA KUVA SEPPO SIMOLA

Munkki Andreas vastaa tislaamosta ja kertoo siitä mielellään 

kävijöille. Tislauspannun yläosa on muotoiltu ortodoksisen luos-

tarin henkeen sopivaksi.



9

Ei sinun uskollisuuttasi mitata pienillä ruokavalion muutoksilla. Kaikkeuden Herran palveleminen 
suoritetaan mielessäsi, sisäisessä ihmisessäsi: siellä Kristuksen palveleminen tapahtuu.  
– Johannes Apamealainen

■ Kevättalvella moni miettii, mihin aikaan ja millä tavoin viettäisi ke-

sälomia. Jos kesäajaksi kaipaa hengähdystaukoa maallisesta elämästä 

ja haluaa omistautua hetkeksi hyväntekemiselle, yksi vaihtoehto on 

lähteä talkoolaiseksi ortodoksiseen yhteisöön.

Tutuimmat talkootyötä tarjoavat yhteisöt ovat Lintulan ja Valamon 

luostari Etelä-Savossa. Lähempänä ruuhka-Suomea sijaitseva Athos-

Säätiön luostarikeskus Lammilla ottaa sekin talkoolaisia kesäksi.

Yhteisössä asuu vakituisesti kymmenkunta henkeä, ja siellä 

noudatetaan luostarityyppistä elämää Athosvuoren hengessä. Ju-

malanpalveluksia järjestetään aamuin ja illoin maallikoiden voimin.

Toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen kertoo, että aiemmin yhtei-

sössä on ollut vain satunnaisia talkoolaisia. Nyt keskuksen toiminta 

on kuitenkin laajentunut niin, että tarvetta olisi jopa kymmenelle 

vapaaehtoiselle.

– Tarjoamme majoituksen ja ruokailut. Toivomme, että talkoolai-

set voisivat viipyä ainakin viikon verran, Pöyhönen kertoo.

Töitä on tarjolla muun muassa myyntipisteissä, näyttelyissä, 

keittiössä ja siivouksessa.

Helsingissä talkootöihin pääsee myös kulttuurikeskus Sofiassa 

Vuosaaressa. Vt. toimitusjohtaja Dimitri Tolonen kertoo, että 

yleensä talkoolaiset tulevat lähiseudulta päivätöihin, mutta myös 

pidempiaikainen majoittuminen on mahdollista.

– Kesäaikaan meillä on tarjolla ulkotöitä, kuten kukkien istutta-

mista, ja sisällä erilaista auttamista ja opastuksia, hän kertoo.

Sofiassa järjestetään jumalanpalveluksia omassa kappelissa liki 

jokaisena päivänä.

Lintulan luostarissa talkoolaisia käy yli 200 ja Valamossa noin 

300 vuodessa, osa useaan otteeseen. Talkootyöhön haluavien 

toivotaan ottavan hyvissä ajoin yhteyttä ja kertovan toiveistaan ja 

osaamisestaan.

Touko-syyskuussa Lintulan luostariin otetaan uusia talkoolaisia 

pääsääntöisesti kahden viikon jaksoiksi. He työskentelevät luostarin 

osoittamissa tehtävissä puutarhassa, kahviossa, kaupassa ja keittiössä.

Nunnaluostarissa talkootöihin voivat osallistua myös miehet. 

Luostarin johtaja igumenia Mikaela kertoo, että muutama majoi-

tuspaikka on varattu miehille ja kesäaikana heitä otetaan esimer-

kiksi erilaisiin raskaisiin raivaus- ja kunnostustöihin.

Valamon luostariin talkoolaiset ovat tervetulleita ympäri vuoden. 

Uusia tulijoita, sekä miehiä että naisia, otetaan pääsääntöisesti 

yhden tai kahden viikon jaksoiksi.

Työtehtäviä ovat muun muassa opastukset, kirkko- ja näyttely-

vahdin työt sekä pihojen ja puutarhan hoito.

MIRVA BROLA

ARKENA

Talkoolaiset 

saavat ruoan 

ja majoituksen 

työtä vastaan. 

Kuva Lintulan 

luostarista.

N
u
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TALKOOLAISEKSI KESÄLLÄ?

"Kutsumukseni 

on kirkastunut 

vuosien myötä" 

Vesa Uotila 
sivu 20

s. 9-20
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Kirjoitin kerran tarinan lampaas-
ta, joka asui maatilalla Kyprok-
sella. Keväällä, kun tilalla ryh-

dyttiin keräämään niityiltä punaisia uni-
konkukkia kananmunien värjäämiseksi 
ja valmistauduttiin muutenkin pääsiäi-
sen viettoon, poloinen pässi arvasi ole-
vansa vaarassa päätyä paistiksi juhlapöy-
tään.

Hädissään se pakeni vuorille, löysi 

avulla turvaan korkealla vuoren rinteellä 
sijaitsevaan luostariin, jossa se sai kokea 
ihmeellisen pääsiäisyön.

Satu oli hölynpölyä, totta kai, mutta se 
pohjautui todellisiin muistoihin saarelta, 
jossa olin asunut joitakin vuosia.

Kyproksella lampaita laiduntaa jou-
koittain Välimereen viettävillä kukku-
loilla timjami- ja rosmariinipensaiden 
keskellä. Troodosin vuoristossa kali-
suttelevat sarviaan niiden villit serkut 

taustalla kohoaa tuhatvuotinen Kykkon 
ortodoksiluostari.

Kyproslaisen lampaan liha on iha-
nan makuista. Kypsyessään illalla man-
gali-hiiligrillissä se levittää ympärilleen 
tuoksua, jonka pelkkä muisteleminenkin 
nostaa veden kielelle.

PAIMENEN OLKAPÄILTÄ  

UHRIJUHLAAN

-
tieläimekseen noin kahdeksantuhatta 
vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Eurooppaan lammas saapui Lähi-
idästä. On vaikea kuvitella syyrialaista tai 
palestiinalaista maisemaa, jossa ei vael-
taisi sorkkien nostattaman tomupilven 
keskellä laumaa ruskean ja valkoisen kir-
javia rasvahäntälampaita raamatullisine 
paimenineen.

Lammas on ollut ja on edelleen myös 
Lähi-idän tärkein uhrieläin. Muslimi-
en suureen juhlaan Id al-Adhaan kuuluu 
olennaisena osana lampaiden teurastus. 
Osan lihoista perheet valmistavat omak-
si juhlaruuakseen, osa jaetaan köyhille. 
Juhlaa vietetään sen muistoksi, että Ab-
raham eli Ibrahim oli uhrata poikansa.

Lammasta nautitaan myös juutalais-
ten pesah-aterialla happamattoman lei-
vän juhlan alkajaisiksi ja pääsiäispäiväl-
lisellä kautta koko kristikunnan.

Myös Suomessa syödään pääsiäisenä 
lammasta, vaikka lampaan synnyttämät 
mielikuvat liittyvätkin täällä enemmän 
lämpimiin villasukkiin ja -vanttuihin, 
harmaaseen pässin puskemaan pusero-
lankaan ja huopatossuihin.

Suomenlammas, joka on ollut kump-
panimme rautakaudelta alkaen, on ge-
neettiseltä perimältään lähempänä villi-
lammasta kuin yksikään toinen rotu. Hy-
vin sikiävänä ja vähään tyytyväisenä se on 
ollut kiitollinen kasvatettava maaseudun 
pirteissä ja tölleissä.

Suomenlammas on selvinnyt pitkistä 
talvista syömällä kuivia kerppuja, pyö-
räyttänyt kerralla kolme, neljä karitsaa ja 
laiduntanut kesäisin tyytyväisenä metsän 
siimeksessä.

Lehti puusta variseepi, päivä yötä pa-
kenee. Lintu pieni syksyn tieltä kesämail-
le lentelee. Minä pieni paimentyttö lento-
hon en pääsekään…  laulaa pikku paimen 
vuosina 1854–1924 eläneen P. J. Hanni-
kaisen koskettavassa Paimenen syyslau-
lussa. Entisinä aikoina lapset olivat usein 
niitä, jotka lähetettiin paimeneen, joskus 
jopa hyvinkin pelottaviin erämaihin.

Raamatun ensimmäisen Samuelin 
kirjan mukaan Daavid, perheensä nuo-
rimmainen, kaitsi isänsä lampaita Bet-
lehemin takamailla, kun profeetta Sa-
muel tuli voitelemaan hänet pettymyk-
seksi osoittautuneen Saulin tilalle Isra-
elin seuraavaksi hallitsijaksi.

Profeetan saapuessa Betlehemiin Ii-
sai-isä esitteli hänelle ensin seitsemän 

Pääsiäislampaan  

TARINA

ESSEE
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vanhempaa poikaansa, joista väkivahva 
ja komea Eliabin oli erityisesti profeetan 
mieleen. Mutta Jumala neuvoi Samuelia: 
Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, 
sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso 
kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuor-
ta, mutta Herra näkee sydämeen. Niin pai-
menpojasta tuli Jumalan uskottu, kunin-
gas ja sankari, jonka vertaista saa hakea.

Symbolisesti ajateltuna lampaassa on 
samaa nöyrää vaatimattomuutta, jota Ju-
mala sanojensa mukaan arvostaa ihmi-
sessä.

Lammas on jakanut mukisematta au-
tiomaan ihmisten kanssa karun maan, 
sen koettelemukset ja selviytymisen. 
Uskontomme juuret ovat nomadien ko-

kemusmaailmassa. Ei siis ihme, että ka-
ritsaa harteillaan kantava paimen on ver-
tauskuva, joka pitää sisällään kristityn 
jumalsuhteen ytimen.

Raamatussa lammas on monessa mu-
kana. Paratiisista karkotuksen jälkeen 
Adam ja Eeva saivat kaksi poikaa, Kai-
nin ja Abelin. Heistä Kain oli maajussi, 
Abel lampuri. Kun pojat tahtoivat osoit-
taa kunnioitustaan Jumalalle, Kain polt-
ti alttarilla viljaa ja Abel lampaanrasvaa 
ja -lihaa, joka näytti olevan Jumalalle 
enemmän mieleen kuin Kainin ohran-
jyvät. Siitä sai alkunsa ihmiskunnan en-
simmäinen sisarkateus, jonka seurauk-
sena Kain tappoi Abelin.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan pat-

riarkka Aabraham oli valmis uhraamaan 
poikansa Iisakin todistaakseen uskolli-
suutensa Herralle. Jumala toimitti kui-
tenkin viime hetkellä hätiin sarvistaan 
pensaaseen takertuneen oinaan ja lapsi 

”Raamatussa 

lammas on 

monessa 

mukana”
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sai pitää henkensä. Iisakin poika Jaakob 
taas hoiti kokonaista neljätoista vuotta 
enonsa Labanin vuohia ja lampaita saa-
dakseen omakseen suuresti rakastamansa 
Raakelin, Labanin nuoremman tyttären.

Luukkaan kauniissa jouluevankeliu-
missa enkeli ilmoittaa uutisen Jeesuksen 
syntymästä ensimmäiseksi lammaspai-
menille. Myöhemmin, puhuessaan tai-
vasten valtakunnasta, Jeesus esittää ver-
tauksen erämaahan eksyneestä lampaas-
ta, jonka löytymisestä iloitaan enemmän 
kuin mistään muusta. Itse hän on Juma-
lan karitsa, joka uhrautuu ihmisten puo-
lesta.

Isossa Kirjassa lammas esiintyy niin 
tarinoissa, vertauksissa, psalmeissa 
kuin ennustuksissakin. Vanhan testa-
mentin maailmassa hyvinvoivat lam-
maslaumat edustivat vaurautta ja maal-
lista hyvää. Sinun hampaasi hohtavat val-
koisina kuin vasta kerityt lampaat, vedestä 
nousseet, kehuu mies rakastettuaan Lau-
lujen laulussa. 

Vaikka Raamatun maailma kuhisi 
lampaita, eläimiä ei koskaan teurastettu 
arkiruuaksi. Siihen ne olivat aivan liian 
arvokkaita. Lammaspaistilla juhlistettiin 
vain erityistilaisuuksia.

KOLMETUHATVUOTINEN TAIVALLUS

Pesahia eli juutalaisten pääsiäistä, johon 
meidän kristittyjenkin pääsiäinen poh-
jautuu, vietetään 3000 vuotta sitten ta-
pahtuneen israelilaisten Egyptistä pää-
syn kunniaksi. Sanana pesah tarkoittaa 
ohi kulkemista.

Kun farao ei laskenut pakkotyös-
sä raatavia juutalaisia lähtemään, Juma-
la rankaisi egyptiläisiä kymmenellä eri-
laisella vitsauksella. Viimeinen ja kama-
lin kaikista oli, sammakoiden, rakeiden, 
syöpäläisten, paiseiden ynnä muiden 
jälkeen, jokaisen esikoisen, niin ihmis-
lapsen kuin vasikan, vuonan ja kilinkin, 
kuolema yhden ja saman yön aikana.

Siltä säästyivät vain juutalaiset, joiden 

tuli merkitä asumustensa pihtipielet ka-
ritsan verellä, jotta kuolema kulkisi hei-
dän kotiensa ohi. Herran käskystä juuta-
laisten piti myös paistaa teuraaksi uhraa-
mansa lammas ja nauttia se yhdessä per-
heidensä kanssa.

Syökää liha sinä yönä, syökää se avotu-
lella paahdettuna, happamattoman leivän 
ja karvaiden yrttien kanssa, Jumala mää-
räsi. Aamulla, egyptiläisten ollessa sho-
kissa yöllä menehtyneiden lapsiensa ja 
kotieläimiensä takia, Jumala johdatti is-
raelilaiset pois heidän orjuudestaan.

Pesah on juutalaisille hyvin merkityk-
sellinen juhla, joka korostaa vapautta ja 
ihmisarvoa. Kun Jeesus ratsasti palmu-
sunnuntaina aasinvarsalla Jerusalemiin, 
hän saapui kaupunkiin viettämään juuri 
pesahia. Lammasateria, jonka hän Sii-

onin vuorella söi, oli sama seder-illal-
linen, jota juutalaiset nauttivat edelleen 
kaikkialla maailmassa nisan-kuun nel-
jännentoista päivän iltana.

Kun me kristityt kaikkialla maailmas-
sa syömme omaa pääsiäislammastamme, 
se liittyy niin ikään samaan ikivanhaan 
jatkumoon. Kevät on alullaan, ihmis-
kunta päässyt synnin orjuudesta, Kristus 
osoittanut rakastavansa meitä enemmän 
kuin kukaan voi ketään rakastaa.

Pääsiäispäivän auvo muistuttaa tun-
nelmaa, jota Daavid kuvailee Jumalan 
hyvyyttä kiittävässä psalmissaan: Nii-
tyt ovat lammaslaumojen peitossa, laak-
sot lainehtivat viljaa. Koko maa riemuitsee 
ja laulaa.

TEKSTI JA KUVITUS: RIIKKA JUVONEN

ASETETAAN  lampaan reisipaisti korkealaitaiseen uunivuokaan, lisätään vettä 

niin, että paisti peittyy. Laitetaan mukaan sipulia, valkosipulia, mustaa pip-

puria, laakerinlehtiä, timjamia, rosmariinia ja ripaus suolaa. Sitten voipaperi, 

joka ulottuu astian reunasta reunaan, painellaan päälle niin, että se kastuu. 

Tämän jälkeen koko komeus peitetään huolellisesti foliolla ja työnnetään 

95–110 asteiseen uuniin koko yöksi (10–12 tuntia).

Aamulla kypsynyt liha siirretään toiseen astiaan valumaan. Kun liha on 

kuivahtanut, se nostetaan keittiökelmulla päällystetylle leikkuulaudalle. Jos 

paistissa on luita ja rustoja, ne nypitään pois. Liha taputellaan levyksi. Levyn 

keskelle ripotellaan maun mukaan yrttisilppua, hieman lisää suolaa ja tasai-

sin välein muutama voinokare.

Liha rullataan kelmun avulla rullaksi niin kuin kääretorttu. Ympärille kie-

dotaan vielä muutama kerros kelmua ja rulla laitetaan jääkaappiin odotta-

maan juhla-aterian alkamista, jota ennen se lämmitetään vielä nopeasti uu-

nissa.

Kastike valmistetaan siivilöimällä ensin paistinliemi vuoasta kattilaan. Lie-

meen lisätään noin kaksi desilitraa punaviiniä sekä pari ruokalusikallista hu-

najaa ja keitetään kasaan hiljaisella tulella, kunnes lientä on jäljellä yksi kol-

mannes alkuperäisestä määrästä. Lopuksi tarkistetaan suola.

Mehevä lammasrulla 
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YK:ssa ja kansalaisjärjestökentällä 
on viime vuosina herätty siihen, 
ettei uskonnollisten yhteisöjen 

-
-

työn koordinaattori Timo Frilander ker-
too, että tähän kehitykseen ovat vaikutta-
neet paitsi Isisin kaltaisen terrorijärjes-
tön nousu, myös Länsi-Afrikassa riehu-
nut ebola.

Ebolaa torjuttaessa oli tärkeää tehdä 
yhteystyötä paikallisten kirkkojen kans-
sa, sillä niiden vastuulla olivat hautajais-
käytännöt, joilla oli merkitystä taudin le-
viämiseen.

Frilander on kouluttanut seurakun-

kuin ulkomailla aina Malesiasta Mada-
gaskariin. Hänen mielestään seurakun-
tien mukanaoloa tarvitaan myös nykyisen 

pakolaiskriisin ratkaisemiseksi.
– Suomessa kirkko on perinteinen 

instituutio, jonka toimintaa arvostetaan. 
Luterilainen kirkko nähdään usein ”suo-
malaisten kirkkona”, mutta ortodoksinen 
kirkko on jo lähtökohtaisesti kansainvä-
lisempi. Turvapaikanhakijat uskonto-
taustastaan huolimatta hakeutuvat kir-
kon piiriin, sillä se saattaa olla yksi ai-
noita tunnistettavia instituutioita uudes-
sa ympäristössä.

Luterilaisella kirkolla onkin toimin-
taa jo monissa vastaanottokeskuksissa. 
Enemmistökirkkona se on tunnetumpi ja 
isompi toimija ja siksi ovet aukeavat sil-
le usein helpommin. Ortodokseihin taas 
saatetaan suhtautua epäilevämmin. Eku-
meeninen yhteistyö voisi tuoda ratkaisun 
asiaan – ja antaisi samalla uusille tulijoil-
le viestin, että me kristityt olemme yhtä.

USKONNOLLA EI VOI  

KÄYDÄ KAUPPAA

Kirkon rooli auttajana tuo myös vastuun. 
Kaikkia on autettava tasapuolisesti.

– Uskonto ei saa koskaan olla auttami-
sen ehto, ja silloinkin, kun autettava halu-
aisi kääntyä kristinuskoon, on varmistet-
tava, että hän ymmärtää, mitä se merkit-
see esimerkiksi hänen perhesuhteilleen.

Vaikka Frilander edustaa perinteis-
tä lähetysjärjestöä, suhtautuu hän jär-
jestönsä tavoin torjuvasti varsinaiseen 
käännyttämiseen. Kirkon missio ei voi 
olla ihmisten muuttaminen meidän kal-
taisiksemme. 

– Kirkon toiminnassa ei ikinä sai-
si käydä uskonnolla kauppaa heikompi-
osaisten kustannuksella. Auttamisen pi-
tää olla aina pyyteetöntä, ja uskonnolli-
sia keskusteluja voi käydä ainoastaan ta-
sa-arvoisessa asemassa olevan kanssa.

Frilander peräänkuuluttaa myös kon-
fliktisensitiivisyyttä. On hyvä miettiä, 
vahvistammeko auttamisellamme ihmisiä 
erottavia vai yhdistäviä tekijöitä. Se, mi-
ten onnistumme pakolaiskriisin ratkai-
semisessa, riippuu siitä, kumpia syntyy 
enemmän, yhdistäviä vai erottavia teki-
jöitä. Jos vaakakuppi taipuu negatiivisen 
puolelle, toimintatapoja on muutettava.

Myös ulkomailla toimittaessa on hy-
vä miettiä, mitkä ovat avunannon vai-
kutukset paikallisyhteisöön. Kristittyjä 
ei voi suosia, jos haluaa tehdä kestävää 
avustustyötä.

Frilander antaa esimerkin Etiopiasta, 
jossa paikalliset kristityt pyysivät apua 
kansainväliseltä kristityltä toimijalta sen 
jälkeen, kun muslimit olivat polttaneet 
heidän kotinsa uskonnollistaustaisessa 
mellakassa.

Ratkaisuksi keksittiin auttaa kon-
-

lut helppo selittää kristityille, mutta se 
oli ainoa tapa toimia, jos haluttiin panna 

TEKSTI JA KUVA LAURA KARLIN

Yhdistävien  
tekijöiden kautta
Kirkon pitää auttaa turvapaikanhakijoita uskontokunnasta 
riippumatta ja hakea ratkaisuja, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia.

Timo Frilander oli kouluttajana Filantropian ja Suomen ortodoksisen kirkon Pakolaiskriisi ja diakoni-

atyö seurakunnissa -koulutuksessa Tampereella tammikuussa.
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Kristitty James Antwan on syntynyt 

1972 Bagdadissa. Hän opiskeli kotikau-

pungissaan teologiaa ja klassista filoso-

fiaa. Leipänsä kahden lapsen isä ansait-

si rakennustöissä sähkömiehenä, mutta 

samalla hän toimi vaimonsa kanssa kir-

kossa aramean kielen opettajana sekä 

ohjasi kuorolaisia.

Eräänä yönä 2006 Antwanin perheen 

oveen koputettiin. Oman kodin kynnyk-

selle ilmestyi ryhmä naamioituneita ase-

miehiä, jotka uhkasivat, että perhe sur-

mataan, jos lunnaita ei makseta. Vaikka 

Bagdad on täynnä aseistettuja militant-

teja, Antwan epäilee heitä uhkailemaan 

tulleiden olleen kotoisin lähistöltä.

– Jos he olisivat tulleet kaukaa, hei-

dän ei olisi tarvinnut peittää kasvojaan, 

hän arvelee.

Kristityn henki on Irakissa halpa. Ant-

wanin perheen ei auttanut muu kuin 

paeta.

– Lähtö oli tehtävä heti. Mukaan em-

me voineet ottaa juuri mitään henkilöl-

lisyyspapereita isompaa.

Perhe suuntasi 6- ja 9-vuotiaiden las-

ten kanssa kohti Syyriaa, joka vielä tuol-

loin oli kohtalaisen rauhallinen. Sieltä 

he pääsivät YK:n pakolaisjärjestön tur-

vin kiintiöpakolaisina Suomeen 2009 ja 

asettuivat Raaseporiin. Kotimaan kristit-

tyjen tilanne pysyy mielessä.

– Yksin Niniven tasangolta Pohjois-

Irakista on paennut 100 000 kristittyä. 

Murhattujen määrä nouse 25 000:een. 

Kristittyjä terrorisoivan Isisin panttivan-

keina on tuhansia. Heidän kohtaloistaan 

ei ole tietoa eivätkä mit-

kään avustustoimet pää-

se perille.

Pakoon päässeiden-

kään kohtalo ei ole help-

po. Heitä asuu edelleen 

telttamajoituksessa ym-

päri Irakia, Libanonin ja 

Turkin leireistä puhumat-

takaan. Telttaleirejä on 

usein kirkkojen pihoilla ja hartaustiloja 

joudutaan käyttämään pakoon lähtenei-

den tilapäismajoitukseen. Perheet ovat 

hajonneet, ja Isisin miehittämillä alueil-

la olevien sukulaisten kohtaloista ei saa-

da tietoa.

Auttajia ja hyvää tahtoa kyllä on. Yk-

sityiset varakkaat henkilöt ovat antaneet 

paljon, mutta eivät halua julkisuutta lau-

peudenteoilleen. Pakolaisten avustami-

nen on vaikeaa, sillä apu ei mene peril-

le, ja aktiivisesta toiminnasta huolimat-

ta Suomi–Assyria-yhdistyksen ja muiden 

kotimaisten avustusjärjestöjen aktiivisuus 

Suomessa ei vaikuta kohdemaassa niin 

kuin toivottaisiin. Kirkkokaan ei voi aut-

taa paljon kohdemaan ongelmien takia.

YK AUTTAA TEHOKKAIMMIN

Antwanit ovat onnekkaita. Suomeen tu-

lee hyvin vähän kristittyjä pakolaisia. Ira-

kista ja Lähi-idästä tulevien turvapaikan-

hakijoiden joukko on hyvin epäyhtenäi-

nen. Sisäisiä ristiriitoja on runsaasti kris-

tittyjen ja muslimien vastakohtaisuuksi-

en lisäksi.

– Sunnit ja šiialaiset, samoin arabit ja  

 

kurdit ovat keskenään hyvin huonoissa 

väleissä.

Voisiko Suomi keskittyä Lähi-idän 

vainottujen kristittyjen pelastamiseen? 

James Antwanin mielestä tämä ei ole 

mahdollista. Vain yhden pakolaisryhmän 

auttaminen leimaisi maamme.

Suomen on tehokkainta toimia YK:n 

pakolaisjärjestön kautta, koska se pys-

tyy kohdentamaan voimavarat parhai-

ten ongelma-alueilla. Kirkkojen maail-

manneuvostokaan ei ole unohtanut vai-

nottuja kristittyjä, mutta se ei parhaista 

yrityksistään huolimatta pysty tekemään 

kovin paljon konkreettista.

Nyt Antwanin perhe osallistuu aktii-

visesti Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhtei-

sön toimintaan ja sanoo kotoutuneensa 

osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Per-

heen kuopus on syntynyt täällä. Paluuta 

takaisin Bagdadiin ei ole.

– Jos tämän päivän tilanne jatkuu, 

kristinuskolla ei ole tulevaisuutta Syyri-

assa ja Irakissa, James Antwan sanoo su-

rumielisesti.

MATTI P. PULKKINEN

Kristinuskon  
tulevaisuus  
vaakalaudalla
Lähi-idän kristittyjen avuntarve on huutava, 

mutta keinoja on vähän. James Antwanin 

perhe joutui pakoon Irakista.

James Antwan kertoi tarinansa monikulttuurisuus-

seminaarissa Helsingissä 31. tammikuuta.
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«ЕС ЛИ ХРИС ТОС НЕ ВОСКРЕС, то и проповедь наша тщет-

на, тщетна и вера ваша» - говорит апостол Павел. Затем он 

продолжает: «Когда же тленное сие облечется в нетление и 

смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 

написанное: поглощена смерть победою». Эти слова апосто-

ла Павла являются центром церковной жизни. Литургическая 

жизнь церкви, пост и подвижничество в течение сорока дней 

очертили круг, глубинной точкой отсчета которого является 

радость о воскресении Господа нашего.

Путь к радости о воскресении лежит через крест. Крест 

и смерть Христа являются великой тайной Евангелия. Но 

страдания и смерть не имеют полной власти, этим евангелие 

возвещает главное таинство христианской веры – жизнь вос-

стаёт из гробницы. Победа Христа - это и наша победа, наша 

радость. И к этой победе призваны все.

Ожидание Великого праздника возжигает свет в наших 

сердцах, который радостью Пасхальной ночи в действитель-

ности побеждает тьму. Смерть и воскресение Христовы от-

крыли всему человечеству новый путь. Жизнь стала не такой, 

как прежде. Во времена Ветхого завета были только писания, 

в которых было обетование о чем-то лучшем. На это обетова-

ние уповает страдающий Иов, говоря: «А я знаю, Искупитель 

мой жив, и Он в последний день восставит из праха распада-

ющуюся кожу мою...».

Давайте будем делиться радостью Воскресения Господня, 

подобно тому, как повелел Ангел женам пришедшим к моги-

ле Христа: «и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 

воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Нет в мире 

более великой вести чем эта. Благословенной Пасхи!

Хельсинкский  

митрополит Амвросий

В ПРАЗДНИК ПАС ХИ МЫ принимаем участие в последних 

событиях земной жизни Спасителя: восшествии в Иерусалим, 

предании на смерть, страданиях, будучи свидетелями Его 

крестной смерти и воскресения.

После Страстной седмицы, прожитой вместе со Спасите-

лем, никто из чад Церкви не может оставаться в стороне! ”Кто 

не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 

расточает.” (Матф.12:30).

Слова Евангелия от Иоанна открываются нам в вере, что 

Иисус воистину сошёл во ад и освободил от пут всех его уз-

ников. Ад — отнюдь не символическое место. В жизни нашей 

он, по-прежнему, становится темницей каждого из нас в ми-

нуты отчаяния. Об оставлении её и говорит Евангелие от Ио-

анна: мы не можем оставаться в стороне, когда встаем перед 

выбором отчаяния ада или возможности приникнуть к, про-

тягиваемой нам деснице Иисуса, чтобы быть восставлеными 

к свободе.

Средоточие пасхальных торжеств — переход от смерти к 

жизни. Это прыжок от пустоты к полноте, от смерти — к жизни, 

от тьмы - ко свету и от ненависти - к любви. Опыт пустого гроба, 

по прежнему остается недоступным миру, хотя он и рядом.

В песнопениях нашей Церкви Пасха воспевается как 

праздник ”возрождения”. Это означает, что мы рождаемся и 

восстаём во Святом Духе по завету Восшедшего на Крест, Вос-

кресшего от гроба, и Вознесённого на небеса: ”И когда Я воз-

несен буду от земли, всех привлеку к Себе." (Ин. 12:32).

Пасха открывает наш путь к обетованному Отечеству, к 

Небу. В Великую пятницу мы слышали слова: ”В доме Отца Мо-

его обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 

приготовить место вам.” (Ин. 14:2). Церковь Христа - это малое 

стадо, имеет задачей нести в мир свидетельство об этом обе-

щании Воскресшего.

Пасхальный свет не достигнет мира без нашей помощи. 

Поэтому за пасхальной утреней мы и воспеваем слова на-

шего благовестия, адресованного всем. Оно раскрывает суть 

нашего - как Церкви Воскресения - свидетельства.

”Воскресения день! И просветимся торжеством, и друг 

друга обымем. Рцем, братие, и нена-

видящим нас простим вся воскресе-

нием’.” 

Лев

Архиепископ Карельский  

и всей Финляндии

Христос воскрес  
из мертвых!

Со или  
против?

Пасхальные послания
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БЛА ЖЕННЕЙШИЙ АРХИЕПИСКОП Ва-

шингтонский, Митрополит всей Аме-

рики и Канады Тихон посетил Финлян-

дию, визит состоялся в конце февраля. 

Владыка прибыл по приглашению Ар-

хиепископа Карельского и всей Фин-

ляндии Льва с целью знакомства с де-

ятельностью братской церкви. 

Православие в Канаду и Америку 

пришло через Аляску, куда оно в свое 

время было принесено из России. Пра-

вославные приходы в Америке были 

частью Русской православной церкви 

до 1970 года, когда им была дарована 

автокефалия Матерью-Церковью.

По замыслу Православная церковь 

в Америке (Orthodox Church in America, 

OCA) должна была стать зонтичной ор-

ганизацией для православных прихо-

дов Нового света. 

– Это, конечно, не всеми было при-

нято. Но, не смотря на это, между дей-

ствующими церквями в Америке суще-

ствует богословское и практическое 

взаимодействие, - делится митрополит 

Тихон.

Численно Православная церковь в 

Америке не велика, порядка ста тысяч 

членов.  Семьсот приходов разбросаны 

по всей территории континента. Если 

говорить о православии в Америке 

в общем, то оно там довольно замет-

но. Общее количество исповедующих 

православие в Америке количественно 

оценивается от одного до двух миллио-

нов человек.

За последние тридцать-сорок лет 

жизнь православных церквей в Се-

верной Америке сильно изменилась. 

Ранее православие было частью рус-

ских, сербских и греческих этнических 

групп. Сегодня православие - это не 

только часть жизни иммигрантов с вос-

тока, оно стало верой, независимой от 

национальной принадлежности.

– На одном из Архиерейских соборов 

мы подсчитали, что из четырнадцати 

действующих епископов, только трое 

родились в православной семье, - рас-

сказывает Владыка Тихон, который сам 

происходит из семьи пресвитериан. 

В православие обращаются из раз-

ных течений. Для примера, в митро-

полиях подобных Нью-Йоркской и 

Чикагской, которые расположены на 

территориях с высоким процентом 

переселенцев из Европы, приходы от-

личаются своей активностью.

Стоит заметить, что в выше указан-

ных районах, происходят большие из-

менения. Ранее бедные городские квар-

талы были заселены переселенцами 

из России и стран Восточной Европы, 

теперь там растет количество людей 

прибывающих из Мексики.  Процент 

обратившихся в православие латиноа-

мериканцев постоянно возрастает.  

В Америке «старые» и «новые» пра-

вославные добровольно передают 

церкви десятины от своего дохода, хотя 

их об этом никто и не просит. Получен-

ные средства Православная церковь в 

Америке направляет на служение ми-

лосердия, а также на научно-богослов-

ские исследования и богословское об-

разование высокого уровня, которое 

находи свое применение и в Европе.

Свято-Владимирская теологическая 

семинария и издательство ведут за-

метную работу во благо православия 

по всему миру. Самая крупная на запа-

де братская нам церковь динамична и 

устремлена в будущее.

Матти П. Пулккинен

Визит митрополита Тихона в Финляндию

По словам Митрополита Тихона, у наших православных церквей много общего, в частности, они 

обе численно небольшие церкви посреди пространного мира.
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Kun Sampo on Pellisen tunturin lael-
la, hän näkee liikettä notkossa: su-
sipentue! Sampo hivuttautuu lähem-

mäksi susia, jotka eivät ole vielä huoman-
neet häntä. Pian susiemo nostaa kuonon-
sa ja haistelee ilmaa. Äkkiä hän kääntää 
päänsä – ja katsoo kohti Sampoa!”

Poikien seikkailukerhon ohjaaja Pek-
ka Salo päättää tarinansa dramaattisesti 
ja vetäisee villapaitansa ylös.

– Täällä se susi kurkistaa! Salo hihkai-
see ja paljastaa villapaidan alla olevan su-
siaiheisen t-paidan. 

Tampereen kirkon punatiiliseinäiseen 
kryptaan tulee taas eloa. Äsken kynttilän-
valossa tarinaa keskittyneesti kuunnel-
leet pojat saavat energiansa takaisin. Ky-
symysryöppy on valtaisa:

– Oliko se tositarina? Nähdäänkö me-
kin Lapissa susia? Mitä jos karhu syö 
meidät?

Tarina kutkuttaa poikien mieliä syys-
täkin. Aiemmin tänään on suunniteltu 
seikkailukerhon tulevaa Lapin vaellusta: 
miten sitä varten kerättäisiin rahaa; mi-
ten sinne mentäisiin; missä yövyttäisiin 
ja mitä kaikkea Lapissa oikein voitaisiin 
tehdä ja nähdä. Tarkoitus olisi lähteä en-
si elokuussa samoihin maisemiin, joissa 
tarinan Sampokin seikkailee.

PIKKU KAKKOSEN KOKEMUKSELLA

Tarina Lapissa asuvasta orpopoika Sam-
mosta sai alkunsa vuosi sitten helmi-
kuussa, kun poikien seikkailukerho ko-
koontui ensimmäistä kertaa. Kuluneen 
vuoden aikana seikkailukerho on ehtinyt 
paljon. Siinä, missä Sammon seikkailut 
ovat edenneet, myös kerhon pojat ovat 
tehneet yhdessä kaikenlaista jousiam-

YHDESSÄ 
SEIKKAILLEN

Poikien seikkailukerhossa 
tehdään retkiä ympäri 
Tampereen ja kenties 
myös Lappiin!

”

munnasta vakoilumuseossa vierailuun.
Aluksi kokoontumisia oli säännöl-

lisemmin, nyt noin kahdesti kuussa. 
Kerhossa on tällä hetkellä mukana yh-
teensä kuusi poikaa, jotka ovat iältään 

9–14-vuotiaita. Tyttöjä ei ole, mutta hei-
dän mukaantulonsa ei ole poissuljettua.

Salon lisäksi kerhossa ohjaajina toi-
mivat Tampereen seurakunnan nuori-
sotoimenohjaaja Nemanja Balcin sekä 

Seikkailukerho on 

kokoontunut Pekka 

Salon johdolla reilun 

vuoden ajan.
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kirkkokuorossa vaikuttava Pekka Ka-
maja. Salo ja kumppanit saivat idean 
kerhosta huomatessaan, että aktiivises-
ti seurakunnassa mukana olleet pojat al-
koivat olla liian vanhoja lastenkerhoihin, 
eikä seurakunnalla ollut tarjota heille so-
pivaa toimintaa.

Seurakunnan lastenleireillä aiem-
min toiminut Salo keksi ajatuksen seik-
kailukerhosta. Eikä ihme. Leireillä hän 
oli järjestänyt milloin kesäolympialai-
sia, milloin tehnyt lasten kanssa lumesta 
bysanttilaisia raunioita. Vanhempi pol-
vi tuntee hänet myös Pikku Kakkosesta. 
Siellä hän aloitti ohjelman ensimmäise-

nä juontajana vuonna 1977 ja siirtyi myö-
hemmin Karvakuonoihin Ransu-koiran 
ystävän Eno-Elmerin rooliin.

Salon mielestä tärkeintä seikkailu-
kerhossa on yhdessä oleminen ja toisten 
huomioiminen. Kerhon motto on van-
ha tuttu, Alexandre Dumasin Kolmelta 
muskettisoturilta lainattu ”Yksi kaikki-
en ja kaikki yhden puolesta!” Sen pojat 
kajauttavat ilmoille jokaisen kerhoker-
ran alussa ja lopussa.

– Kerhon tarkoitus on vähän sama 
kuin Pikku Kakkosenkin: aktivoida lap-
sia niin, ettei heidän tarvitsisi enää käy-

KÄSIKIRJOITUSTA VAILLE VALMIS

Pekka Salon menneisyys Pikku Kakko-
sessa näkyy myös poikien seikkailu-
kerhossa. Viime vuonna pojat pääsivät 
muun muassa tutustumaan TV 2:n Las-
ten- ja nuortenohjelmien toimitukseen 
Tampereen Tohlopissa. Se oli erityisesti 
11-vuotiaan Joni Pyrstöjärven mieleen.

– Parasta oli kun pääsi kurkistamaan 
kulissien taakse, Pyrstöjärvi kertoo.

Hän on selvästi innoissaan paitsi ku-
lisseista, niin myös elokuvanteosta. Ja 
sitähän pojilla on tiedossa koko kevään 
ajan. Tarkoituksena on tehdä oma ly-
hytelokuva, jonka kuvaamista varten on 
varattuna Kintulammen retkeilymaja ja 
lainaan luvattu kameraa kantava pie-
noishelikopteri. Enää puuttuu vain kä-
sikirjoitus.

14-vuotiaalla Georgii Rotkolla olisi 
pari ideaa. Yksi niistä menee näin:

– Tehdään sellainen elokuva, jossa 
poika pelaa jääkiekkoa, muttei osu kiek-
koon. Sitten hän käy ostamassa Inter-
sportista ison pallon ja osuu siihen! Ge-
orgii ehdottaa ja saa Pekka Salon innos-
tumaan.

Nyt ideat jätetään kuitenkin vielä 
hautumaan ja harjoitellaan videokame-
ran käyttöä lyhyiden videohaastattelujen 
muodossa. Pyrstöjärvi on elementissään. 

– Mikä on Suomessa parasta? Mitkä 
ovat Suomen ja Venäjän isoimmat erot? 
Pyrstöjärvi pommittaa kysymyksillään 
kameran edessä istuvia Georgii ja Dani-
la Rotkoa.

TARINANKERRONNAN KAUTTA

Tästä kerhokerrasta jää paitsi kuvamate-
riaalia, myös kirjallisia muistiinpanoja. 
Seikkailukerhon tekemiset on nimittäin 
tarkkaan arkistoitu Pekan ja poikien pi-
tämään mustakantiseen päiväkirjaan. 
Sieltä selviää, että kerhon ensimmäi-
nen suunnittelupalaveri pidettiin pizze-
ria Napolissa 18.1.2015: ”Ruokien valinta 
vei aikaa, koska pizzalista oli tosi pitkä”. 
Vuosi 2016 taas lähti käyntiin Pekka Sa-
lon lettukesteillä Amurissa: ”Oltiin Pe-
kan luona. Me teimme kaikkea. Syötiin, 

Itse kuvattujen haastat-

teluiden katsominen on 

hauskaa puuhaa.

Danila Rotkolla (vas.) 

ja Joni Pyrstöjärvellä 

riittää juteltavaa. 
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Kerho alkaa ja loppuu 

yhdessä lausutulla 

kerhon motolla: Yksi 

kaikkien ja kaikki 

yhden puolesta!

Päiväkirjan kansien 

välissä on taltioituna 

kaikki poikien seikkailut.

essä lausutulla 

on motolla: Yksi 

kien ja kaikki 

en puolesta!

irjan kansien 

on taltioituna

poikien seikkailut.

kirjoitettiin, lauloimme”.
Viime pääsiäisen kohdalta päivä-

kirjasta löytyy Pääsiäisikoni ja sen ala-
puolelle kirjoitetut tutut sanat: ”Kristus 
nousi kuolleista! Totisesti nousi!” Or-
todoksisuutta ei ole unohdettu, vaikkei 
sen roolia ole kerhossa haluttukaan ko-
rostaa.

– Kaiken toiminnan ei aina tarvit-
se olla kirkollista, sillä pojat ovat mu-
kana kirkon toiminnassa jo muutenkin. 
On hyvä, että toiminta on tämän ikäisil-
le pojille sopivaa, Nemanja Balcin sanoo.

Toistakymmentä vuotta sitten orto-
doksiseen kirkkoon liittynyt Salo on si-
tä mieltä, ettei hänen roolinsa ole opas-
taa kirkollisissa asioissa, sen tekevät 
paremmin muut. Aivan näin ei kuiten-
kaan ole. Salon jatkokertomuksessa vi-
lisee ortodoksisia hahmoja ja paikkoja. 
Tarinan kertoja on Petsamon luostarin 
igumeeni Johannes ja mukana on myös 

opetukset on piilotettu ovelasti tarinan 
sisään.

– Narratiivisuus on se juttu, jos halu-
taan opettaa lapsille kirkon oppeja, Salo 
myöntää.

LUONTO RAUHOITTAA

Ennen kuin krypta tyhjenee, puhutaan 
vielä hetki Lapin-retkestä. Matkalla on 
toisenlainenkin tavoite kuin vain tutus-
tua jatkokertomuksen upeisiin maise-
miin. Pekka Salo haluaa viedä pojat met-
sään, sillä nuorten kanssa työskennelles-
sään hän on huomannut, millainen rau-
hoittava voima metsällä on:

– Kun nuoret vie metsään, niin kai-
kenlaiset roolit putoavat, eikä tarvitse 
enää esittää mitään.

Lapin vaellus tuo myös vaihtelua poi-
kien tekniikan sävyttämään arkeen. 
Vaikka kerholaiset hallitsevat suveree-
nisti niin älypuhelimien kuin videoka-
merankin käytön, monikaan ei ole vael-
tanut luonnossa. Poikia taitaa oikeasti 
vähän jännittää, etenkin karhut.

– Otetaanko me ase mukaan? Vähin-
tään puukko? Pyrstöjärvi kyselee.

– Puukko ja kirves otetaan! Mutta pa-
ras ase on näkkileipäpaketti. Sillä voi 
houkutella lähelle poron tai ketun, ker-
too kokenut Lapinkävijä Salo.

Eikä karhuja tarvitse pelätä, ei aina-
kaan näiden poikien: 

– Karhut lähtee pois, kun paikalle tu-
lee tällainen porukka, joka ei ole hetke-
äkään hiljaa!

TEKSTI JA KUVAT LAURA KARLIN

Pekka Salo näyttää kartalta, missä on Lapin 

matkan ensimmäinen etappi, Rovaniemi.

Joni Pyrstöjärvi on askarrellut savesta 

itselleen vaakunan.
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Löysin ortodoksisen kirkon vajaat 
kymmenen vuotta sitten kipuil-
tuani aikani. Työntövoima luteri-

laisen kirkon piirissä oli kova. Taustani 
on viidesläisessä herätysliikkeessä. Or-
todoksisuuden kaunis tapakulttuuri on 
suurin ero viidesläisyyteen nähden. Jos 
taas ajatellaan, miten ihminen pyhittyy, 
molemmissa on samaa.

Liittyessäni ortodoksiseen kirkkoon 
en hylännyt kaikkea, vaan kuntapoli-
tiikassa pysyin kristillisdemokraateis-
sa, joiden jäsenissä painottuvat vapaat 
suuntaukset ja herätysliikkeet. On rei-
lua, että me kristityt toimimme yhdes-
sä puolueessa ja kannamme kristillisyy-
teen liittyvää taakkaa, vaikka se ei aina 
ole helppoa.

Kun kristitty toimii politiikassa, kaik-
ki hänen virheensä tulevat varmasti jul-
kisiksi. Kristitty pyrkii toimimaan sil-
lanrakentajana äärimmäisten mielipi-
teiden välillä, sovittelemaan, olemaan 
totuudellinen, asiallinen. Ominaisuudet 
sopivat poliitikolle oikein hyvin, olipa 
hän missä tahansa puolueessa.

Liityttyäni Haminan ortodoksiseen 
seurakuntaan noudatin silloisen kirkko-

Kristillisyyden taakankantaja

”Jumala kouluttaa 

niitä ihmisiä, jotka ovat 

hänelle rakkaita” 

herran Leo Huurinaisen ohjetta osallis-
tua mahdollisimman paljon liturgiseen 
elämään. Päädyin laulumieheksi kuoroon 
ja seurakunnan valtuustoon. Pian minul-
le napsahti jo vastuullinen seurakun-
nanneuvoston varapuheenjohtajuus, jota 
tehtävää hoidan yhä, samoin valtuuston 
jäsenyyttä.

Isä Leon jättäydyttyä pois Haminan 
seurakunnassa oli monenlaisia väliai-
kaisjärjestelyjä. Meillä ei vieläkään ole 
vakituista viranhaltijaa papin virassa. 
Ajatus seurakunnallisesta jaosta ja seu-
rakuntien yhteistyön syventämisestä on 
viivästyttänyt asiaa. Tänä vuonna kirk-
koherran virka tullaan kuitenkin täyttä-
mään vakinaisesti.

Mielestäni seurakunnassamme on 
erittäin hyvä henki ja liturginen elämä 
hyvässä kunnossa. Avustavaa pappityö-
voimaa meillä on runsaasti, ja maahan-

muuttajat ovat tärkeä voimavara. Seura-
kuntalaisista reilut 300 asuu Haminan 
ja loput reilut 900 Kouvolan suunnal-
la. Se on aina haaste, miten voimavarat 
jaetaan. Haminan päässä olemme hyvin 
tyytyväisiä, sillä jumalanpalveluksia jär-
jestetään yhtä paljon kummassakin kau-
pungissa.

Työskentelen Haminan Keskuskoulun 
3. luokan opettajana ja koulun johtaja-
na. Kutsumukseni on kirkastunut vuosi-
en myötä. Kun lukion jälkeen heti pääsin 
opettajakoulutukseen Helsinkiin, en hir-
veästi harkinnut alaa. Ammatissa on kova 
imu ja työ erittäin vaikeaa, kun on tekemi-
sissä ihmisten, varsinkin lasten kanssa.

Olen toiminut yli 30 vuotta opettaja-
na. Sanoisin, että nykyajan lapset ovat 
avoimia ja hyväsydämisiä, ehkä vilk-
kaitakin. Koulujen henki on tänä aika-
na muuttunut enemmän yhteen hiileen 
puhaltamiseksi. Kristittynä ajattelen, 
että Jumala kouluttaa niitä ihmisiä, jot-
ka ovat hänelle rakkaita. Olen kokenut 
opettajanurani pitkänä oppimismatkana 
omaan itseeni. Se on ollut erittäin an-
toisaa. Koskaan ei ole ollut kahta saman-
laista päivää.”

TEKSTI JA KUVA MIRVA BROLA

Nimi: Vesa Uotila 

Ikä: 58

Asuu: Haminassa

Perhe: vaimo, 3 poikaa, 1 lapsenlapsi

Ammatti: Keskuskoulun koulunjohtaja

Harrastukset: kirkkokuoro, yhdistys- 

toiminta, luottamustehtävät

”
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Herra, herätettyäsi kuolleista neljä päivää  haudassa maanneen Lasaruksen, / Sinä opetit kaikki 
palmunlehvät käsissä huutamaan sinulle: / Siunattu olet Sinä, joka tulet! (I katismatropari)

■ Suurella viikolla kirkossa kuljetaan Kristuksen kärsimystietä ja 

eletään viimeisten päivien tapahtumat uudelleen. Eri kirkoissa aika-

taulut voivat hieman vaihdella, mutta palvelusten sisältö on sama.

Suuren paaston viimeisenä keskiviikkona Lasarus kuolee, ja Lasa-

ruksen lauantaina Jeesus herättää ystävänsä kuolleista. Tästä alkaa 

evankeliumin tapahtumien uudelleen eläminen.

– Palmusunnuntai on pääsiäisen esijuhla. Suuri paasto päättyy, 

ja tunnelma on juhlava Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin, kertoo 

pastori Mikko Leistola.

Jerusalemissa Jeesuksen opetus keskittyy viimeisten aikojen 

tapahtumiin. Tästä kertovat maanantaina ja tiistaina luettavat Mat-

teuksen evankeliumin jaksot. Keskeisenä on vertaus viisaista ja tyh-

mistä neitsyistä: ”Valvokaa, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.”

– Keskiviikkona muistamme naista, joka voiteli Herran kallisar-

voisella öljyllä. Siksi Uspenskin katedraalissa on tapana toimittaa 

yleinen sairaanvoitelu keskiviikon aamupalveluksen yhteydessä. 

Tämä toimitetaan tiistai-iltana. Voideltavien ei tarvitse olla erityi-

sesti sairaita. Kaikilla meillä on haavamme ja kipumme. Esirukousta 

tarvitsee aivan jokainen, toteaa isä Mikko.

Keskiviikkona tapahtuu myös tärkeä käänne, kun öljyn ”haaskaa-

misesta” harmistunut Juudas kavaltaa mestarinsa.

Suuri torstai on ehtoollisen asettamisen päivä. Juhlan liturgiassa 

pyhitetään kansalle jaettavan ehtoollisleivän lisäksi toinen, joka 

säästetään myöhemmin sairaille vietäväksi. Katedraaleissa toimi-

tetaan myös palvelus, jossa piispa Jeesuksen esimerkkiä seuraten 

pesee 12 papin jalat.

– Tämä on hyvin näytelmällinen palvelus, jossa evankeliumi 

luetaan dialogimuodossa. Piispa lukee Jeesuksen ja vanhin pappi 

Pietarin repliikit.

Pitkäperjantain teemana on Jeesuksen ristiinnaulitseminen. 

Aamupalveluksessa luetaan 12 kärsimysevankeliumia ja kuoleman 

hetkeä eletään näin yhä uudelleen.

Perjantain ehtoopalveluksessa Kristuksen hautakuva kannetaan 

esiin. Kristuksen hautauspalvelus eli suuren lauantain aamupalve-

lus toimitetaan yleensä jo perjantai-iltana. Hautakuva kannetaan 

tuolloin saatossa kirkon ympäri, kuoro laulaa hautajaisveisua ja 

kellot soittavat surusoittoa.

Suuri lauantai on pääsiäisen aatto. Ehtoopalveluksessa paaston 

tummat tekstiilit vaihtuvat kesken palveluksen valkoisiin. Palvelus 

jatkuu keskellä kirkkoa hautakuvan päällä toimitettavana liturgia-

na. Suuri lauantai oli varhaisessa kirkossa aivan erityinen kastepäi-

vä. Siksi seurakunnan katekumeenit liitetään kirkkoon juuri tässä 

palveluksessa.

Ylösnousemusjuhlan valkoisen värin myötä päästäänkin viimein 

kauan odotettuun pääsiäisyöpalvelukseen ja iloitsemaan tuonelan 

selättäneestä vapahtajasta: Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!

MIRVA BROLA

PYHÄNÄ

Metropoliitta 

Ambrosius 

pesee papis-

ton jalat, kuten 

Jeesus pesi 

opetuslastensa. 

Kuva viime 

vuodelta.
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KRISTUKSEN JALANJÄLJILLÄ

"Kirkko on 

pienestä lähtien 

tuntunut omalta 

ja luonnolliselta" 
Leonid Bashmakov  

sivu 30

s. 21-34
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IHMISENÄ AJASSA

Nuoruuden ystävä- ja tuttavapiiriini sattui ehkä poik-
keuksellisen paljon ”isättömiä poikia”. Itse olin yksi 
heistä. Tai olihan minulla isä, mutta tapasin hänet vain 

kolme kertaa. Useat ystävistäni olivat kaltaisiani puoliorpoja tai 
avioero-orpoja.

Mietiskelin joskus nuorempana silloin tällöin, vihaanko mi-
nä isääni sen takia, että hän meni pois ja laistoi koko ajan tapaa-
mistani. En kuitenkaan löytänyt itsestäni vihaa. Koin, etten voi 
vihata jotain, jota ei ole koskaan ollutkaan elämässäni. Ei hyväs-
sä, ei pahassa. Miten voisi vihata jotain, jota ei tunne, ei kuule, 
ei näe, vaikka on geneettisesti samasta puusta veistetty.

Joskus myöhemmin olin jopa kiitollinen siitä, ettei minun 
tarvinnut koskaan elää isän kanssa. Itse asiassa sain kasvaa yk-
sinhuoltajaäidin ja siskon kanssa hyvin rauhallisesti maailmassa, 
jossa suurin murhe oli saksan kokeen arvosana.

Vihan sijaan tunnistin kyllä kaipauksen. Sillä oli selkeä seu-
rauskin: kiinnityin jo nuorena vanhempiin miehiin ja tuttaviin. 
Etsiydyin heidän seuraansa, roikuin heidän perässään ja omak-
suin heiltä ajatuksia. Onnekseni tielleni sattui varsin hyviä ihmi-
siä, joista kukin johdatti minua kappaleen matkaa. Niin on tapah-
tunut oikeastaan viime vuosiin asti. Olen kohdannut useita hy-

viä ihmisiä ja isiä, jotka ovat antaneet minulle paljon, näyttäneet 
suuntaa tai opastaneet. Tiedän olleeni tässä hyvän ohjauksessa.

Miten sitten isättömyys heijastuu ihmiseen, kun hänestä tu-
lee isä, isoisä ja hengellinen isä? Ymmärtääkö isyyden vaati-
mukset heti vai vasta pitkän ajan kuluttua, ehkä sitten kun se 
on myöhäistä? Kasvaako isyyteen nopeasti vai vasta vaivalloi-
sesti ja hitaasti?

Minä koin suurta iloa, riemua ja ylpeyttä ensimmäisen lapseni 
synnyttyä. Olin saattanut maailmaan jotain ainutkertaista ja ikiai-
kaista, jotain aivan käsittämättömän suurta. Lähdin isyyteen täy-
sillä mukaan, joskus vähän liikaakin. Jollain tavalla koin varmaan 
jopa äitiyttä, jos näitä tunteita tai käyttäytymismalleja nyt voi tai 
kannattaa niin tarkasti karsinoida.

Mutta olinko valmis? En millään muotoa.
Isyys on niin iso asia, että sen oppii vain hitaasti. En tieten-

kään halunnut olla ”sellainen isä, joka antaa pojalleen käär-
meen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää 
munaa?” (Luuk.11:11-12). Mutta ehkä joskus tuli niinkin teh-
dyksi ja sitä olen myöhemmin eniten katunut. Nyt isoisänä tie-
tysti näkee omat virheensä selkeämmin ja joskus harvoin jopa 
myöntää ne.

   ISÄ,  
ISOISÄ 
    

JAISÄ
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Entä hengellinen isyys? Olen oppinut, et-
tä uskova ihminen saa turvautua Isän syliin sa-
malla tavalla kuin lapsi juoksee isän syliin. Tä-
mä vertaus ei kuitenkaan puhuttele minua, ei synnytä 
minussa kovinkaan vahvaa vastakaikua, koska sitä syliä ei ollut.

Paremmin ymmärrän tänään Maksimos Tunnustajan mää-
ritelmän, ettei pidä ”väheksyä rakkauden käskyä, sillä se tekee 
sinut Jumalan lapseksi”. Toinen vaihtoehto on paljon pahempi, 
sillä jos ”et välitä tästä käskystä, sinusta tulee helvetin asukas”.

Metropoliitta Anthonyn mukaan ”kun sanomme Jumalalle ’Isä 
meidän’ olemme tulleet Siionille, vuoren huipulle, ja siellä vuo-
ren huipulla näemme Isän, jumalallisen rakkauden”. Tästä kristi-
tyn pitäisi alkaa kristillinen elämänsä, laskeutua alas vuorelta as-
kel askeleelta kohdakseen ne, jotka ovat vasta matkalla tai eivät 
ole vielä edes matkaa aloittaneet.

Näin siis isättömän pojan pelastus, tie ja totuus on rakkaus, 
ei viha, kosto tai katkeruus.

Mutta kykenenkö silti olemaan itse ”hengellinen syli”, jo-
hon avuntarvitsija saa tulla? Ehkä sellainen, joka on matkalla 
huipulle. Sitä on vaikea arvioida itse, vaikka olen jostain syystä 
saanut kulkea viime aikoinakin ”laitapuolen” ihmisten rinnalla, 

kuunnella ja koettaa auttaa vaikeimman yli.
Mutta omaa osuutta toisen tervehtymisessä tai 

selviämisessä valon puolelle on kuitenkin mahdo-
ton, jopa väärinkin arvioida. Sillä ihmisen oma halu ja 

yritys eivät yksin riitä. Ihmisen paranemiselle on olennaista ar-
mo, jonka hän saa ylhäältä. Toisaalta taas ylhäältäkin tuleva apu 
jää turhaksi, jos oma pyrintö ja ennen muuta nöyryys puuttuvat.

Isätön miettii tahtomattaankin, onko jossain joku toinen, jo-
ka ottaa vastaan, ei hylkää tai katoa. Hän käy oman aikansa tä-
tä painia itsensä ja läheistensä kanssa ellei ymmärrä, ettei Isä 
koskaan hylkää.

Minä en etsinyt isää, joka rankaisee tupakanpoltosta tai jake-
lee muita rangaistuksia. Vain paholainen etsii orjia, Jumala ruok-
kii vapautta. Etsin isää, joka on läsnä, kulkee rinnalla mutta antaa 
vapauden yrittää, kehittyä ja kasvaa. Sellainen isä ei ole rangais-
tuksen Isä vaan armon ja rakkauden Jumala.

Kerran Jumalan Poika tuli ihmisen pojaksi ja ihmiseksi. Vain 
sen kautta meistä ihmisen pojista voi tulla Jumalan poikia.

HEIKKI KORHONEN

Kirjoittaja on Porvoon kirkon diakoni

” Ihmisen oma 

halu ja yritys eivät 

yksin riitä ”
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Vanhan testamentin aikaan kunin-
kaat ja papit voideltiin tehtävään-
sä. Samuelin kirjassa (Sam.10:1) 

kerrotaan, kuinka ”Samuel otti esille öl-
jypullon, kaatoi siitä öljyä Saulin päähän, 
suuteli häntä ja sanoi: ’Nyt Herra on voi-
dellut sinut oman kansansa hallitsijaksi”.

Myös pappeuteen voideltiin öljyllä: 
”Kokoa hajusteita parasta lajia: mirhaa, 
tuoksukanelia, tuoksuruokoa, kassian-
kuorta, oliiviöljyä. Sekoita niistä pyhää 
öljyä… voitele myös Aaron ja hänen poi-

kansa ja pyhitä heidät palvelemaan mi-
nua pappeina. Älköön sitä vuodatettako 
kenenkään muun ihmisen päälle älköön-
kä koskaan tehtäkö muuhun käyttöön öl-
jyä, jolla on sama koostumus. Se on py-
hää” (2. Moos. 30:23-25, 30, 32).

Uudessa testamentissa ei ole enää ja-
koa pyhitettyjen ja muiden välillä: Kris-
tuksen valtakunnassa kaikki ovat ku-
ninkaita ja pappeja (Ilm. 1:6), valittua 
sukua, kuninkaallista papistoa, pyhää 
heimoa, Jumalan omaa kansaa (1.Piet. 

2:9) ja siksi jokainen kristitty voidel-
laan mirhalla.

Voitelulla on Raamatun kielessä edel-
lä mainittujen lisäksi monia muita mer-
kityksiä: öljy on ylitsevuotavuuden ja 
ilon merkki; se puhdistaa ja tekee not-
keaksi; se on tervehtymisen merkki, sil-
lä se tuo lievitystä vammoihin ja haavoi-
hin; se saa säteilemään kauneutta, ter-
veyttä ja voimaa.

Nämä kaikki öljyllä voitelemisen mer-
kitykset löytyvät myös kirkon sakramen-

MIRHAVOITELU 
PYHÄN HENGEN LAHJAN SINETTI

Mirhavoitelu on merkki seurakunnan täydellisestä jäsenyydestä.

PYHÄT MYSTEERIOT

Ortodoksiseen kirkkoon liittyvä 

kristitty saa mirhavoitelun käytyään 

synnintunnustuksella.
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taalisesta elämästä. Ennen kastetta suo-
ritettu öljyllä voitelu merkitsee puhdis-
tumista ja vahvistumista, sairaiden voi-
teleminen taas tervehtymistä ja voimis-
tumista.

KORVASI KÄTTEN  

PÄÄLLEPANEMISEN

Mirhavoitelun sakramentti periytyy 
apostolien ajoilta. Alkukirkossa jokainen 
vastakastettu sai pyhän hengen lahjan ja 
siunauksen apostolin tai piispan kätten 
päällepanemisen välityksellä. Apostolien 
teoissa kerrotaan, että Pietari ja Johan-
nes panivat kätensä samarialaisten pääl-
le, jotta he saisivat pyhän hengen:

”Henki ei näet ollut vielä laskeutu-
nut kehenkään heistä; heidät oli ainoas-
taan kastettu Herran Jeesuksen nimeen” 
(Apt. 8:16-17).

Pyhän hengen laskeutumista seurasi-
vat toisinaan armon näkyvät ilmenemis-
muodot: ihmiset alkoivat puhua vierailla 
kielillä, profetoida ja tehdä ihmeitä, niin 
kuin apostoleillekin tapahtui helluntai-
na. Kätten päällepaneminen oli hellun-
tain jatkoa, sillä sen kautta saatiin pyhän 
hengen lahjat.

Kun kristittyjen lukumäärä myöhem-
min alkoi kasvaa eivätkä piispat enää 
pystyneet tapaamaan jokaista vastakas-
tettua henkilökohtaisesti, kätten pääl-
lepaneminen korvattiin mirhavoitelulla, 
jonka sakramentin toimittaa pappi.

Suomen kirkossa käytettävä mirha 
saadaan Konstantinopolista eli Istanbu-
lista, ja tällä tavalla jokainen kirkon jäse-
neksi otettava saa patriarkan siunauksen. 
Mirha keitetään suurella viikolla patriar-
kaatissa hopea-astioissa monien yrttien 
ja öljyn seoksesta. Mirhan valmistuk-
seen osallistuu Ekumeenisen patriarkan 
lisäksi paikallisia metropoliittoja sekä 
edustajia patriarkaatin alaisuudessa ole-
vista paikalliskirkoista.

VOIDELTU PÄÄSEE  

EHTOOLLISELLE

Mirhalla voitelun sakramentti on lyhyt 
toimitus. Kasteen yhteydessä toimitet-
tavan mirhavoitelun aluksi pappi lukee 
rukouksen, jossa ensin kiitetään Jumalaa 
siitä, että hän on asettanut kasteen pyhän 
sakramentin pelastukseksemme.

Rukouksen loppuosassa anotaan, et-
tä Herra antaisi kastetulle pyhän hen-
gen lahjan sinetin ja oikeuden osallis-
tua Kristuksen ruumiin ja veren sakra-
menttiin. Rukouksen jälkeen pappi voi-
telee kastetun otsan, silmät, sieraimet, 
suun, korvat, rinnan, kädet ja jalat lau-
suen sakramentin toimitussanat: ”Pyhän 
hengen lahjan sinetti”.

Kasteen ja mirhallavoitelun sakra-
menttien jälkeen suoritetaan käynti 
kasteastian ympäri. Tämä on 
muistona varhaiskristilli-
seltä ajalta, jolloin kas-
teet suoritettiin erilli-
sessä kastekappelissa 
ja kastetut tulivat siel-
tä saatossa kirkkoon.

Nykyisessä käytän-
nössä kummit ja kas-
tettu kiertävät kasteasti-
an kolmesti ympäri pappia 
seuraten. Saaton aikana veisa-
taan kolme kertaa: ”Te kaikki, jotka olet-
te Kristukseen kastettuja, olette pukeneet 
Kristuksen yllenne. Halleluja.” (Gal. 3:27)

Voitelu on merkki seurakunnan täy-
dellisestä jäsenyydestä. Mirhalla voideltu 
lapsi on aikuisten tavalla oikeutettu osal-
listumaan Herran pyhään ehtoolliseen.

Ortodoksiseen kirkkoon liittyvä kris-
titty saa mirhavoitelun käytyään synnin-
tunnustuksella. Jos kirkkoon liittyjä on 

-
voitelua ei toimiteta. Kastamaton kirkon 
jäsenyyteen haluava saa opetuksen jälkeen 
kasteen ja mirhavoitelun sakramentit.

MIRHAVOITELU  

VAHVISTAA KASTEEN

Mirhavoitelussa ihminen saa pyhän hen-
gen lahjan sinetin. Sinetti on henkilön 
vertauskuva, hänen arvovaltansa merk-
ki. Sinetti vahvistaa oikeustoimen päte-
väksi tai asiakirjan oikeaksi ja tekee sen 
tilanteesta riippuen salaiseksi.

Kristus sanoo itsestään, että Isä on 
merkinnyt hänet sinetillään (Joh. 6:27). 
Kristittykin on merkitty sinetillä: ”Se, 
joka vahvistaa meidät teidän kanssanne 
Kristuksessa ja joka on voidellut meidät, 
on Jumala, joka on antanut vakuudeksi 
Hengen” (2. Kor. 1:22).

Pyhän hengen sinetti merkitsee, että 
kristitty kuuluu kokonaan Kristukselle, 
että hänet on asetettu ainiaaksi Herran 

palvelukseen ja että hänelle on lu-
vattu Jumalan varjelus lopun 

ajan koetuksessa.
Mirhavoitelu tarkoit-

taa sitä, että ihmisel-
le annetaan lahja tul-
la osalliseksi pyhästä 
hengestä. Tästä lah-

jasta Kristus puhui 
opetuslapsilleen eh-

toollisella: ”Minä kään-
nyn Isän puoleen ja hän 

antaa teille toisen puolustajan, 
joka on kanssani ikuisesti. Tämä puolus-
taja on Totuuden Henki” (Joh. 14:16-17).

Pyhän hengen lahjaa ei pidä ottaa 
passiivisesti vastaan, vaan se on omak-
suttava aktiivisesti. Pyhittäjä Serafim 
Sarovilainen tapasi sanoa, että kristityn 
elämän tarkoitus on ”Pyhän hengen saa-
vuttaminen, pyhän hengen yhteyttä kohti 
kilvoitteleminen”.

Lähde: Pyhien Sergein ja Hermanin 

veljeskunnan opintomateriaali

Mirha keitetään 

suurella viikolla 

patriarkaatissa
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Nuorena Alister McGrath sai lah-
jaksi mikroskoopin. Sukellus 
solujen ja pieneliöinen maail-

maan sai hänet rakastumaan luonnon-
tieteisiin. Samaan aikaa hänen koti-
maansa Pohjois-Irlanti kärsi katolisten 
ja protestanttien välisestä verisestä kon-

-
konnon.

Tähtitaivasta tuijottaessa nuorta ateis-
tia kuitenkin vaivasi suru. Jos Jumalaa ei 

-
tön avaruuden mittakaavan rinnalla.

-
-

aa. Siellä hän oppi tuntemaan tieteen ra-

luonnontieteiden saavutuksia.
-

-
-

mikuussa Helsinkiin luennoimaan.
-

kaistiin hänen teoksensa Tieteen ja us-
konnon dialogi (Kirjapaja). Teos on help-
potajuinen johdatus tieteen ja uskonnon 

muoti-ilmiöiden takia.
– Tieteen ja uskonnon väliset ongel-

-

-
kon ristiriidasta. Luonnontieteet voivat 

-
-
-

Ateismin käsitteleminen eettisenä 

että asioita voidaan arvostella niiden vai-
kutuksen mukaan. Tärkeämpää kuin op-

uskonnottomuus saa aikaan.
-

märtää uskonnollisen identiteetin mer-
-

selle ei kuitenkaan saa estää ekumee-

-
tilaisen metropoliitan ja tunnetun orto-
doksiteologin Kallistos Waren kanssa.

ovat tärkein ja luontevin tapa jatkaa ang-

arkkipiispa Rowan Williams on puo-

suuntaan.

eroa.
-
-

– Anglikaaneilla asia on toisin. Uu-

Richard Dawkins

juuri protestanttisessa maailmassa.
-
-

na on koko kristinusko.

-

-
-

jumalanpalvelus on tärkeä. Se on väläh-

käsittää.
 

-

-

Jumalan välisessä suhteessa.

TEKSTI JA KUVA MATTI P. PULKKINEN

Brittiprofessori kutsuu dialogiin

Brittiprofessori 

Alister McGrath 

on ampunut alas 

monia uusateistien 

myyttejä.
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KUIN LOISTAVAN KIRK AS tähdenlento. Sellaisena valaisi nuo-

ren Sofian lyhyeksi jäänyt maanpäällinen elämä eteläisen Val-

ko-Venäjän synkkää taivasta 1600-luvun alun vainojen ja val-

tapolitiikan aikoina.

Sofia syntyi 1.5.1585, mutta menetti äitinsä jo samana vuon-

na ja isänsäkin seuraavana keväänä. Isänperinnöksi hän sai 

valtavan omaisuuden Slutskin alueen maita, jotka sijaitsevat 

nykyisellä Valko-Venäjällä, pää-

kaupungista Minskistä etelään. 

Tuolloin alue oli joutunut yhdis-

tyneen Puolan ja Liettuan suur-

vallan alle, ja siellä tunnustettiin 

roomalaiskatolista uskoa.

Rooman kirkko teki länsiuk-

rainalaisten ruteenien kanssa so-

pimuksen siitä, että he saisivat 

säilyttää ortodoksiset riittinsä, 

jos alistuisivat Rooman vallan al-

le kreikkalaiskatoliseksi kirkoksi. 

Näin tapahtuikin 1595–96 Bres-

tin unioniksi sanotussa sopimuk-

sessa.

Rooman kirkon lähteet viittaa-

vat epäsuorasti lahjusten käyt-

töön, joten ei ole vaikea ymmär-

tää, miksi kansa ei hyväksynyt 

luopiopappeja. Ortodoksinen us-

ko kiellettiin lopulta kokonaan, ja 

monet uskolliset kuolivat mart-

tyyreina. Kuten huomaamme, 

hurskaat katolisetkin vastustivat 

vainoa.

Mutta jumala ei taaskaan hy-

lännyt omiaan. Mahtava Rooman 

Paavi ja Puolan ylpeä, katolinen 

kuningas Sigismund III Vaasa sai-

vat vastaansa nuoren tytön, jo-

ka oli kuullut Jumalan kutsun. Orpo ruhtinatar Sofia oli vart-

tunut kasvattivanhempiensa luona puhtaaseen ortodoksiseen 

uskoon.

Holhoojat olivat sopineet, että Sofia menisi naimisiin ka-

tolisen ruhtinas Januš Radzivillin kanssa. Sofia myöntyi, mut-

ta asetti 11-vuotiaana avioliiton ehdoksi sen, että saisi pitää 

puhtaan uskonsa. Velkainen ruhtinas Januš ei ollut paha eikä 

tyhmä mies, ja kun Sofia oli 15-vuotiaana avioiässä, mies haki 

Rooman paavilta Sofialle luvan säilyttää ortodoksinen uskon-

sa. Sofia vihittiin vuonna 1600 ortodoksisin menoin Brestissä.

Rikas, hurskas nuori tyttö ymmärsi, ettei voi palvella kahta 

herraa, mammonaa ja Jumalaa. Hän asetti epäröimättä omai-

suutensa ortodoksisen kirkon ja oikeuskoisen kansansa hyväk-

si. Mammonan himoinen katolinen kirkko ja Puolan kuningas 

jättivät Slutskin alueen or-

todoksit rauhaan, kun tämä 

hurskas mutta taitava tyttö-

nen veteli hallinnon taustalla 

oikeita naruja.

Rohkea tyttönen olikin 

miehiä vahvempi. Katolinen 

aviomies, ruhtinas Januš, oli 

hurskas ja oikeudenmukai-

nen mies, joka vieraantui 

Rooman kirkosta kohti kalvi-

nismia. Hän puolusti loppu-

elämänsä uupumatta orto-

doksien oikeutta elää uskon-

sa mukaan.

Sofian vaikutus ulottuu 

meidän aikaamme asti, sil-

lä Radzivillin myöhemmät 

ruhtinaat jatkoivat ortodok-

sien suojelemista eikä Sluts-

kin alue koskaan muuttunut 

Rooman paavin alusmaaksi.

Jumala kuitenkin kut-

sui 26-vuotiaan Sofian luok-

seen jo 16.3.1612. Hän nuk-

kui kuolonuneen esikoisen-

sa synnytyksessä. Myös lap-

si syntyi kuolleena. Sofian 

rakkaus ei loppunut kuole-

maan. Slutskilaiset alkoivat 

pian kunnioittaa Sofiaa pyhänä, joka auttoi erityisesti odotta-

via äitejä. Hänet luettiin pyhien joukkoon 1984.

Hurskaan Sofian maanpäällinen elämä oli tosiaan kuin täh-

denlento, mutta tähti ei sammunut kuolemassakaan. Sofian 

ikonissa hymyilee voittaja.

MATTI P. PULKKINEN

HURSKAS SOFIA, 
Slutskin ruhtinatar (19.3.)

PYHÄT ESIRUKOILIJAMME
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Kristus är uppstånden!

Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse 
tom, och tom är också er tro, säger aposteln Paulus. 
Litet senare fortsätter han, ”när det förgängliga kläs i 

oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som 
skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen”. 
Dessa apostlaord står i centrum för kyrkans liv. Vår kyrkas li-
turgiska liv, fasta och andliga kamp har under 40 dagar bild-
at en krets, vars djupaste fästpunkt är glädjen över vår Herres 
uppståndelse.

Vägen till uppståndelsens jubel går alltjämt via korset. 
Evangeliets djupaste mysterium är korset, Kristi död. Men li-
dandet och döden får inte det sista ordet, ty evangeliet för-
medlar den kristna trons mysterium – livet uppstår från gra-
ven. Kristi seger är också vår seger, vår glädje. Till detta är vi 
alla kallade.

Väntan på den stora festen har i våra hjärtan fött ett ljus, 
som under påsknatten på ett konkret sätt övervann mörkret. 
Kristi död och uppståndelse ger en ny riktning åt hela mänsk-
ligheten. Livet är inte längre som det var. På Gamla Testa-
mentets tid fanns det bara skrifterna, som innehöll löftet om 
något bättre. Det är på detta löfte, som den lidande Job för-
tröstar: ”Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda 
fram på jorden”.

Låt oss dela med oss av uppståndelsens jubel, såsom äng-
eln uppmanade kvinnorna, som hade kommit till Kristi grav: 
”Skynda er till hans lärjungar och säg till dem: Han har upp-
stått från de döda, och nu går han före er till Galileen”. I värl-

Välsignad Påsk!

AMBROSIUS

METROPOLIT AV HELSINGFORS

För eller emot?

Under påskfesten tar vi del i de yttersta händelserna i 
Frälsarens liv, resan upp till Jerusalem samt förrådan-
det, lidandet, korsdöden och bevittnandet av uppstån-

delsen.
Efter att ha levat igenom stora veckan vid Frälsarens sida kan 

ingen kyrkomedlem förbli opartisk! Den som inte är med mig 
är mot mig (Matt 12:30).

Vad evangelieorden betyder klarnar, då vi tror att Jesus verk-
ligen steg ned till helvetet och öppnade bojorna för dem, som 
var fängslade där. Helvetet är ingen symbolisk plats. Det är allt-
jämt allas vårt fängelse i de stunder, då våra liv känns hopplö-
sa. Det är om att lämna detta bakom oss, som evangeliet talar: 
vi kan inte vara opartiska då, när valet står mellan att stå kvar 
i helvetets hopplöshet eller att gripa Jesus utsträckta hand och 
stå upp till friheten.

Resan från döden till livet är påskfestens kärna. Det är ett 
språng från tomhet till fullhet, från död till liv, från mörker 
till ljus och från hat till kärlek. Det är denna förnimmelse av 
påskmorgonens tomma gravkammare som världen alltjämt in-
te känner, fast den är här.

I Kyrkans hymner beskrivs påsken som ”återfödelsens” fest. 
Det betyder att vi föds och att vi tillsammans uppstiger mot höj-
den i Helig Ande i löftet från Honom, som upphöjdes på kor-
set, uppstod från graven och uppfor till himmelen: ”Och när jag 
blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig” (Joh 12:32).

Påsken är början på vår resa till det utlovade hemlandet, 
himmelen. På stora fredagen hörde vi orden ”I min faders hus 

bereda plats för er?” (Joh 14:2). Kristi kyrka är en liten hjord, 
vars uppdrag det är att vittna för världen om detta löfte från den 
Uppståndne.

Påskens ljus strålar inte i världen utan oss. Därför sjunger 
vi för alla vår förkunnelse i påskmorgonens uppståndelsestikir. 
Den berättar, vad det är vi vittnar om som påskens kyrka.

-
famna varandra. Bröder, låt oss sä-

LEO 

ÄRKEBISKOP AV KARELEN 

OCH HELA FINLAND

PÅSKHÄLSNINGAR
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Minnen av de sista 
gamla munkarna

För trekvarts sekel sedan dök en säregen grupp åldring-
ar upp i Savolax. Vid vinterkrigets slut tvingades Valamo 

Papinniemi i Heinävesi.
-

-

två, arkimandrit Herman (dopnamn Olavi Sergius 
Colliander
1950-talet.

-

-

-

-
reda, senare som munk. 

-

nunneklostret Lintula.
Arkimandrit Hermans 

-

-

de tre evakuerade munk-
klostren.

-
äldrar, konstnärsparet Ina 

-

-
pinniemi är vår grav”, att de gamla munkarna inte ens tänkte på 

-

-
sättning i Valamo var ”ett un-

-

-
verkligades.

Seminariet dokumente-
rades på video. Arrangörer-

-
-

-
vara.

MAX ARHIPPAINEN

Skemaigumen Johannes tillsammans med familjen Colliander i början av 

1950-talet. Från vänster Ina, skemaigumen Johannes, Tito och Maria, sit-

tande Sergius.
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KULT TUURI

Suomen ortodoksinen kirkko saa 
olla paljosta kiitollinen säveltäjä 
Leonid Bashmakoville, joka osin 

omasta aloitteestaan, osin kirkossa toi-
mivien ihmisten toiveesta on säveltänyt 
huomattavan määrän jumalanpalvelus-
käyttöön sopivaa kirkkolaulumusiikkia.

– Olen ammattisäveltäjä, mutta en ole 
tehnyt koskaan kirkolle tilaustöitä.

Bashmakov tarkoittaa, että leipä on 
tullut pöytään muista töistä. Kirkkolau-
lut ovat syntyneet palvelustyönä kirkolle.

Bashmakovin säveltämästä kirkkomu-
siikista puhuttaessa mainitaan usein sä-
veltäjän nöyrä asenne tekstiä kohtaan. 
Säveltäjä asettuu palvelijan asemaan, ot-
taa huomioon reunaehdot ja luo niiden 
rajoissa uutta, vaihtelevaa musiikkia. Hä-
nen sävellystensä on sanottu tekevän syn-
teesin musiikin ja suomen kielen välille.

Kun paastoajan raskaat sävyt vaihtuvat 
pääsiäisen riemuun, oikeaa tunnelmaa ei 
tarvitse etsimällä etsiä. Riittää kun syven-
tyy tekstiin.

– Kirkkolaulujen sanat luovat tunnel-
maa ja sisältöä, joka avautuu, kun on kas-
vanut tähän uskontoon. On tärkeää, että 
teksti on ymmärrettävää. Kirkkolaulujen 
säveltäminen lähtee aina sanoista. Muu-
hun säveltämiseen verrattuna siinä ei ole 
muuten paljonkaan eroa, 88-vuotias sä-
veltäjä selittää.

– Nuorena sävelsin enimmäkseen ihan 
muuta kuin kirkkomusiikkia, mutta kyllä 
ortodoksinen kirkko on pienestä lähtien 

tuntunut omalta ja luonnolliselta.
Kaikkein tutuin Bashmakovin sävel-

lyksistä lienee pääsiäisen ehtoollislau-
selma ”Ottakaa vastaan Kristuksen ruu-
mis…”, jota lauletaan yleisesti ehtoollis-
ta jaettaessa. Tampereen ortodoksisen 
kirkon kanttori Heikki Hattunen arvi-
oi, että Suomessa ei ole sellaista liturgi-
asunnuntaita, jolloin kirkoissa ei laulet-
taisi tätä tai muuta Bashmakovin säveltä-
mää musiikkia.

SYSÄYS KIRKOSTA

Bashmakov on pitkän uransa aikana sä-
veltänyt monenlaista taidemusiikkia. Iän 
myötä työ on painottunut yhä enemmän 
kirkkolauluun, siihen, mikä sai nuoren 
pojan alun alkaenkin suuntautumaan 
musiikin alalle.

– Asuimme Terijoella. Vaikka kulttuu-
rielämä oli alueella vilkasta, musiikillisia 

impulsseja oli hyvin vähän. Perheemme 
ei ollut erityisen voimakkaasti uskonnol-
linen, mutta äitini lauloi kyläkirkkomme 
kuorossa.

– Muistan, kun kannoin alttaripoikana 
sauvaa piispa Hermannille. Tällaiset oli-
vat tärkeitä hetkiä pienen pojan elämäs-
sä. Siitä se vain musiikki tarttui korvan 
kautta. Meidän kirkkokuorossamme lau-
lettiin hyvin.

Musiikin tekemiseen antoi intoa myös 
Terijoella asunut säveltäjä Sergei Lappo-
Danilevski, joka opetti pojalle pianon-
soittoa. Opettaja ohjasi nuorta musiikin 
maailmaan.

– Häneltä opin kaiken sen, mitä mu-
siikin teoriasta tänä päivänä osaan.

Varsinaiset ammattiopinnot alkoivat, 
kun 17-vuotias nuorimies käveli Sibe-
lius-Akatemiaan mukanaan pino nuotte-
ja. Nuo paperit veivät hänet suoraan sisäl-
le opinahjoon. Edes koesoittoa ei tarvittu.

– He selasivat nuotteja ja päättivät kat-
soa, mitä tässä kaverissa piilee, Leonid 
Bashmakov muistelee hyvillään.

TYÖ ON KESKEN

Uspenskin katedraalikuoro levytti muuta-
ma vuosi sitten Bashmakovin säveltämiä 
paaston, suuren viikon ja pääsiäisen vei-
suja, joista vanhimmat ovat ensimmäisiä 
Bashmakovin kirkkomusiikkisävellyksiä. 
Kun hän kuuntelee tuolta Iankaikkises-
ta iankaikkiseen -levyltä säveltämäänsä 
Suuren lauantain kanonia, kriittiset rypyt 
oikenevat otsalta.

– Tässä kohtaa voin myöntää, että jos-
kus voi tuntea onnistuneensa, vaatimaton 
mestari toteaa.

Leonid Bashmakov ei ole säveltänyt 
enää pariin vuoteen.

– Minusta tuntuu, että ihan näistä fyy-
sistä syistä johtuen en oikein luota enää 

Sanoille säveliä
Kun Leonid Bashmakov pikkupoikana oli alttaripalvelijana 
Kuokkalan kylän kirkossa Terijoella, kuorolaulun kauneus jätti 
häneen lähtemättömän jäljen. Syttyi elämän mittainen innostus, 
jonka seurauksena nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, suomalainen 
kirkkokansa kuuntelee Bashmakovin säveltämää musiikkia.

”Kirkkolaulujen 

säveltäminen 

lähtee aina 

sanoista”
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itseeni, säveltäjä kertoo ja viittaa päänsä 
oikeaan puoliskoon ja sen korvassa ole-
vaan kuulokojeeseen. Toinen korva on jo 
kokonaan kuuro.

– Tuntuu että pelkkä oikolukukin, jo-
ka on vain valmiin nuottitekstin tarkista-
mista, saa jonkinlaisen poran päässä pyö-
rimään. Alan miettiä, voisiko tätä kohtaa 
pikkuisen korjata. Sitten tulee olo, ettei 
se pikkuisen auta. Ja niin edelleen.

Mutta onhan meillä historiassa esi-
merkki siitä, miten säveltäjä teki mesta-
riteoksia kokonaan ilman kuuloaistia.

– On hullua verrata itseä Beethoveniin, 
mutta sen verran voin sanoa, että hän 
kuuroutui suhteellisen aikaisin. Hänellä 
’keskusmuisti’ toimi vielä hyvin. Minulla 
tilanne on toinen. On parempi jättää sä-
veltäminen nuoremmalle sukupolvelle. 
Että jos nyt vähän korjailen omaa vanhaa, 
niin se annettakoon anteeksi.

Vanhan korjailemisella säveltäjä viittaa 
teokseensa 12 kvartettia psalmien teks-
teihin, joka on ollut jo pitkään oikoluku-
vaiheessa. Vaikka viimeistely tuntuu vai-
kealta, on säveltäjä toiveikas.

– Ei tiedä, vaikka sävellys olisi parhaani.

AJATUKSET OLENNAISESSA

Ikääntyminen on tuonut mukanaan sen, 
että säveltäjän täytyy mitoittaa tekemi-
sensä kunkin päivän voimien mukaan. 
On hyväksyttävä sekin, että tulevana pää-
siäisenä ei välttämättä ole voimia läh-
teä kokemaan iloa Kristuksen ylösnou-
semuksesta muiden mukana kirkkoon.

Olipa juhla tai ei, suurimman haasteen 
jumalanpalveluksissa asettaa mieli, joka 
helposti takertuu arvioimaan musiikkia.

– On vaikea olla kiinnittämättä erik-
seen huomiota musiikkiin. Aina tulee jo-
ku heräte, että kenen sävellys tuo on, ai, 
se on minun. Voi, mitä roskaa! Tällaisia 

sivuajatuksia aina tulee, vaikkei tieten-
kään pitäisi. Eikä aina tule itseään ihan 
oikein tuominneeksikaan, Bashmakov 
tunnustaa.

Myös heikkotasoinen laulu herättää 
väkisinkin säveltäjän huomion. Hän sa-
noo ymmärtävänsä hyvin sen, että kaikki 
kuorolaiset eivät voi olla huippulaulajia, 
mutta kunnianhimoa pitää olla niin, et-
tä jokainen tekee töitä laulamisensa pa-
rantamiseksi.

– Ja ainakin pitää kuunnella hyvää 
kanttoria, joka ei päästä pahoja möläyk-
siä läpi.

Ortodoksisen kirkkomusiikin nyky-
tasossa ei ole säveltäjän mielestä mitään 
erityisen huolestuttavaa.

– Olisin huolissani, jos olisin tässä yk-
sinäni kuolemassa, mutta uusia, lahjak-
kaita ihmisiä on nyt ja lisää tulee, hän us-
koo.

– On hirveän vaikea sanoa, tarvitaan-
ko aina vain uusia sävellyksiä, koska var-
sinainen perustarve on jo joskus muinoin 
täytetty. Mutta on pakko sanoa, että mo-
net täyttämistavat eivät ole olleet hyviä ja 
ne voi tehdä paremmin, säveltäjä sanoo.

TEKSTI JA KUVA TIINA MAKKONEN

Leonid Bashmakov

• Syntyi Terijoella 1927, asuu Tampereella.

• Säveltänyt ortodoksista kirkkomusiikkia sekä sinfonioita,  

konserttoja ja kamarimusiikkia.

• Toiminut myös teatterin kapellimestarina ja Tampereen  

konservatorion teorianopettajana ja rehtorina.

• Sai Director musices -arvonimen tunnustuksena ortodoksisen  

musiikin sävellystöistä.

• Vuoden 1995 kirkkolaulupäiville Bashmakov sävelsi liturgian.

Säveltäjä Leonid Bashmakovin uusin teos kaipaa vielä hiomista.
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Liisa Väisänen

MITÄ SYMBOLIT KERTOVAT 
– Taidetta pintaa syvemmältä
Kirjapaja 2015

Erilaiset symbolit ympäröivät meitä kaik-

kialla. Liikenteessä pysähdymme punaisen 

valon edessä ja jatkamme matkaa valojen 

vaihtuessa vihreäksi. Sydän, jonka muodol-

la ei ole mitään tekemistä kehomme elimen 

kanssa, on kansainvälinen rakkauden sym-

boli. Kun käsittelemme rahaa, tutustumme 

vaakunoihin. Juhlapäivinä vedämme sal-

koon maan lipun.

Puraistu omena -kuvio johdattaa ajatuk-

semme Applen tietotekniikkaan. Yksi yrityk-

sen perustajista, Steve Jobs halusi Raama-

tun kertomusten kautta muistuttaa logolla 

tiedon kahtalaisuudesta, hyvästä ja pahasta. 

Omena-logo on myös kunnianosoitus yhdel-

le modernin tietokoneen kehittäjälle, Alan 

Turningille, joka yhteiskunnan ristipaineis-

sa päätyi tekemään itsemurhan myrkytetyl-

lä omenalla.

Symbolit ovat osa historiaamme ja kult-

tuuriamme. Niiden kieli auttaa ymmärtä-

mään syvemmin myös menneiden päivien 

taideteoksia. Symbolien kautta teoksista voi 

tunnistaa niin aikakaudet kuin vallanpitäjät-

kin. Kuten tämän kirjan kirjoittaja johdannos-

saan sanoo: ”historia selittää omaa aikaam-

me paremmin kuin mikään muu.”

Tyylikkäässä, kauniisti taitetussa ja paine-

tussa kirjassa esitellään länsimaisen taiteen 

keskeisimmät aiheet antiikista 1800-luvun lop-

puun.

Kirjassa symboleja tuodaan esille laajasti, 

jopa ähkyyn saakka. Monista, vain maistiaisik-

si jääneistä osa-alueista olisi kaivannut enem-

mänkin tietoa. Osa teemoista ansaitsisi jopa 

oman teoksensa. Kirjaa voi kuitenkin suosi-

tella oven avaukseksi symbolien rikkaaseen 

maailmaan. Se sopii hyvin myös lahjakirjaksi.

MARI VAINIO

j

Jevgeni Vodolazkin

ARSENIN NELJÄ ELÄMÄÄ
Suom. Elina Kahla

Into 2015

Jevgeni Vodolazkinin romaani Arsenin neljä 

elämää asettuu venäläisen klassikkokirjalli-

suuden ja ortodoksisten pyhimystarujen jat-

kumoon. 1440-luvulta alkavan teoksen voi 

lukea allegoriana nykyajasta - tai ajattomuu-

desta. Kirjassa eletään Jumalan aikaa, jossa 

inhimillinen kärsimys on yhteinen. Vodolaz-

kinin ammatti hagiografioiden (pyhimyselä-

mäkertojen) ja kirkkotekstien tutkijana on 

johdattanut hänet fiktion kirjoittamiseen.

Romaani on kuvaus keskiajan Venäjäs-

tä, mutta ennen kaikkea se on pyhimysta-

rina rakkaudesta, armosta ja kilvoituksesta. 

Arseni on omasta mielestään syntisistä suu-

rin, vaikka lukija ei hänestä syntiä löydä. Kil-

voittelun eri vaiheissa Arsenin nimi muuttuu 

useasti, ja erakkolaan vetäytyessään hän on 

Laurus (Lavr).

Arseni luottaa Jumala armoon ja käyttää 

armolahjaansa kilvoitellen askeesissa, pilkat-

tunakin muiden avuksi. Romaanissa on ää-

nessä kaikkitietävä kertoja, kronikoija, joka 

kertoo ja tietää Arsenin elämästä, matkoista 

ja kilvoittelusta. Arseni on itse äänessä vain 

dialogeissa vaimonsa, perheensä ja paran-

nettaviensa kanssa. Ruton, muiden tautien 

ja vaivojen piinaamat ihmiset hakeutuvat 

parantaja-Arsenin luo, joka aluksi parantaa 

luonnonrohdoin ja yrtein, mutta lopulta vä-

kevämmin Jumalan voimaa käsistään vuo-

dattaen. Rutto on allegoria sille, että joka ai-

kakaudella on omat ruttonsa.

Romaanin aikatasot vaihtelevat, kuten 

modernissa romaanissa yleensäkin. Välillä 

teoksen kieli muistuttaa vanhojen pyhimys-

tarujen kieltä, välillä ollaan nykyajassa (kon-

sulttiapu, yrittäjähenkisyys, sisällöntuotanto) 

ja toisaalla vilahtelee sitaatteja suoraan Raa-

matusta ja ortodoksisista pyhistä teksteistä.

Venäjällä palkittu teos on käännetty 20 

kielelle. Onneksi teos on saanut myös suo-

menkielisen asun Elina Kahlan loistavana 

suomennoksena. Kielen eri rekisterit rukouk-

sista katukieleen, kirouksista ortodoksiseen 

sanastoon on taitavasti suomennettu. Or-

todoksilukija voi oppia tai kerrata teoksesta 

myös jumalanpalveluselämän ja luostarilai-

toksen käytäntöjä. Teos jysähdyttää ajatukset 

ja pysähdyttää ajan.
ANNE ROSENIUS

Toivo ja Jaakko Heinimäki

IKONIVÄRITYSKIRJA
Basam Books 2015

Nyt kun kaupan hyllyt ovat täynnä aikuis-

ten värityskirjoja, Toivo ja Jaakko Heinimä-

en tekemälle Ikonivärityskirjalle on varmas-

ti tilausta.

Vaikka ikoneita on totuttu värittämään 

lähinnä peruskoulun uskonnon tunneilla, 

Ikonivärityskirja on aikuisten värityskirja. Vä-

ritysohjeita ei ole annettu, vaan värivalinnat 

ovat jokaisen luovuuden varassa. 

Kirjan sivuilla on Toivo Heinimäen piirtä-

miä kuvia, jotka mukailevat niin etiopialai-

sia kuin venäläisiäkin ikoneita. Mukana on 

myös muita pyhiä tapahtumia kuvaavia ku-

via ja esimerkiksi kuvia koptilaisista risteistä 

unohtamatta kuitenkaan perinteisiä Juma-

lanäidin ikonia tai Jouluikonia. Jokaisen ku-

van alla on Jaakko Heinimäen lyhyt kom-

mentti kuvan tapahtumista.

Vaikka ikonivärityskirja ei ole ortodoksi-

nen teos, kirja on hauska kokoelma pyhiä 

kuvia ja niiden takana olevia tarinoita. 46-si-

vuinen teos sopii hyvin kaikille kirkkokun-

nasta tai iästä riippumatta.
LAURA KARLIN

KULT TUURI
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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

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

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu huhtikuussa kahtena peräkkäisenä lauantaina klo 11–13. 

23.4. aiheena on ”Elpis-kuoron ja isä Hannu Konosen vaiheita tutkimassa”, jota esittelee tutkija 
Seija Lappalainen. 

30.4. piirissä vierailee FT Paula Tuomikoski, joka laatii historiallista elämäkertaa Arkkipiispa Paavalista 
ja tulee kertomaan tutkimuksensa tämänhetkisestä vaiheesta. 

ISÄ ARSENI
Valamon luostari 2015

Vankileiri, karkotus ja vainoa viranomais-

ten toimesta. Tämä oli monen papin osa 

Neuvostoliitossa. Isä Arseni -kirja kertoo 

Arseni-nimisen papin vaikeasta elämästä.

Vainon ja kärsimyksen keskellä hän oli 

lohduksi monelle. Kertomukset hänestä 

ovat monin paikoin hyvin jännittäviä. Nä-

mä ”ihmiskunnan viholliset” saavat lukijan 

monesti muistamaan, ettei Kristuksen seu-

raamisen luvattu olevan mukavaa.

Totta vai tarua? Ei kuvia, eikä oikein 

muitakaan jälkiä löydy isä Arsenista. Onko-

han hän edes ollut olemassa, saattaa joku 

oikeutetusti kysyä.

Alun perin kertomukset levisivät salaisi-

na julkaisuina, samizdatina. Ne olivat Neu-

vostoliitossa salaa kädestä käteen leviäviä 

kirjoituksia, tavalla tai toiselle itsejulkais-

tuja. Kertomuskokoelman taustalla ei ole 

tutkijoiden tiimityö vaan juuri erilaisia ker-

tomuksia kohtaamisista isä Arseni -nimi-

sen papin kanssa. Osa kirjan kertomuksis-

ta voi yksinkertaisesti vain erehtyä papis-

ta, mutta ne ovat kuitenkin aitoja muistoja 

jostakusta papista.

Osaa kertomuksista on luultavasti pa-

ranneltu vuosikymmenten saatossa. Ker-

tomukset ajan saatossa kiteytyvät oleelli-

seen. Ehkä juuri tämä elävyys kertoo nii-

den aitoudesta. Sanotaanhan, että vain 

keksityt tarinat ovat aukottomia, jotenkin 

sileän virheettömiä. Toki myös joissakin 

kertomuksissa on otettu kaunokirjallisia 

vapauksia hulmuavine hiuksineen ja run-

saine säätilan kuvauksineen.

Luulen monen kokevan kertomukset 

isä Arsenista puhuttelevina. Kirjasta on 

maailmalla tullut jopa bestseller.

LARS AHLBÄCK

Isä Ambrosius

AIKA EI JOHDA 
UNOHDUKSEEN 
- uskosta, kristityn 
tiestä ja kirkosta
Suomen ortodoksisen  

kulttuurikeskuksen säätiö 2015

Metropoliitta Ambrosius on kirjoittanut kir-

jan, joka on kirkas, kaunis ja ajatuksia he-

rättävä. Mitaltaan lyhyet mutta painoarvol-

taan syvälliset kirjoitukset on jaettu neljään 

osaan: Yhteinen maailmamme, Kirkko, Usko, 

toivo ja rakkaus sekä Aika ja ikuisuus.

Kirjassaan Ambrosius näyttäytyy hiljaise-

na pohdiskelijana. Hänen ei tarvitse saarnata, 

saati korottaa ääntään. Teoksen ydinsanoma, 

rakkaus kirkkoon, pyhiin mysteereihin sekä 

varmuus kristinuskon tarjoamasta ratkaisusta 

materialistisen maailman ongelmiin, heijas-

tuu kirjan jokaiselta sivulta. Ambrosius kan-

taa huolta paitsi ihmisten hengellisestä elä-

mästä myös henkisestä hyvinvoinnista, kuten 

taiteen ja kulttuurin tilasta.

Metropoliitan ajatusmaailmaa leimaa sy-

vällinen humanismi. Hän ymmärtää ja kunni-

oittaa kanssakulkijoita, vaikka he uskossaan 

ja maailmankatsomuksessaan ovat erilaisia. 

Hänen mukaansa "vaatii henkilökohtaista 

nöyryyttä ja avoimuutta nähdä Jumalan työ 

muissakin. Vaikeinta se on usein siellä missä 

poliittinen järjestelmä tai uskonnollinen ajat-

telu poikkeavat omistamme".

Ambrosiuksen mielestä uskontojen väli-

nen dialogi tulee yhä tärkeämmäksi maail-

massa. Hän näkee tarkasti erään kaikkia ihmi-

siä yhdistävän piirteen: "Ihmisen sydämessä, 

jokaisen sisimmässä, elää kaipaus hyvyyteen, 

rauhaan ja rakkauteen, ja tehtävämme on tu-

kea näitä pyrkimyksiä. Maailman yhdentyessä 

löydämme saman rukouksen rauhan puoles-

ta hindujen, muslimien ja kristittyjen uskon-

nollisessa perinteessä".

Kirjoittaessaan uskontojen kohtaamisis-

ta globaalissa maailmassa metropoliitta poh-

tii rohkeasti, mitä yhteistä ortodoksisella kirkol-

lamme on esimerkiksi muslimien kanssa. Täl-

laisten ajatusten esilletuominen on perin kiin-

nostavaa – joskaan ei kirkossamme kovinkaan 

yleistä.

Kirjan sivuilta huokuu metropoliitan läm-

min, rakkaudellinen suhde kaikkeen luotuun 

ja kaikkiin ihmisiin. Metropoliitta Ambrosius 

on yhteiskunnallisesti erittäin hyvin verkostoi-

nut. Hän seuraa aikamme henkistä ja hengel-

listä elämää laaja-alaisesti. Se antaa mahdolli-

suuden hänen ajatuksilleen ja havainnoilleen 

yltää ohi konventionaalisuuden. Sekin lisää 

kirjan kiinnostavuutta.
RISTO NORDELL
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Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja 

pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä 

on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys. 

Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat 

todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka 

on avoinna touko-elokuussa, 

ryhmille myös muina aikoina 

ennakkovarauksena.

Tarjolla on perinteistä 

lähiruokaa, kotileivonnaisia ja 

oman tilan luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi 
Tiedustelut: info@stgeorge.fi   / +358 44 725 75 48

Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen 
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

Tule elämään kanssamme sarastavan kevään päiviä  
Juliana-yhteisössä. Muutamasta päivästä muutamaan  
kuukauteen. Jaetaan arki ja rakennetaan yhdessä  
turvallinen tulevaisuus. 
Vrk-hinta on 25 euroa, viikko 200 euroa.

Osoite Hämeenkatu 6, Heinola.
Yhteisön toiminnanjohtaja Anja Hyvönen, 
puh. 044 7153879, julianayhteiso@gmail.com.
http://naisyhteisosaatio.wix.com/juliana

JULIANA-YHTEISÖÖN  
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Sovinnon rakentaminen on yhteisöjen rakentamista. 
Keräyksellä tuetaan Filantropian työtä 
Afrikassa ja konfl iktialueilla.
Filantropian keräystili: 
IBAN FI53 5480 0520 0233 08  viite 12519
www.fi lantropia.fi 

Suuren paaston keräys 8.2.–27.3.2016
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Pääsiäismyyjäiset: pashaa, babaa ja kulitsaa sekä muuta pääsiäisaiheista on tarjolla  
myyjäisissä eri paikkakunnilla Lasaruksen lauantaina 19.3. Tule mukaan!

■ Pääsiäismuna on ollut jo esikristillisistä ajoista lähtien hedelmälli-

syyden ja uuden elämän symboli. Ortodoksisessa perinteessä pääsi-

äismunat symboloivat ennen kaikkea ylösnousemusta.

Vaikka Raamatussa ei ole pääsiäismunista kirjoitettu, on 

ensimmäinen kirjallinen maininta punaiseksi värjättyjen munien 

jakamisesta pääsiäisyön palveluksessa 900-luvulta kreikkalaisesta 

pyhän Anastasioksen luostarista. Pääsiäisyön jumalanpalveluksen 

päätteeksi kirkoissamme jaetaan yhä punaruskeaksi värjättyjä 

kananmunia. Punainen väri munissa symbolisoi Kristuksen verta.

Pääsiäismunia voi nähdä myös muissa kuin punaruskean sävy-

issä. Toisin kuin ikonimaalausperinteessä, munienmaalaamista 

eivät rajoita liturgiset säännökset vaan silkka mielikuvitus. Pienenä 

poikkeuksena on ikivanha pisankatekniikka, jossa munia maalata-

an perinteisiä malleja mukaillen.

Lappeenrannan seurakunnan alueella järjestettiin tänä vuonna 

Liisa Tynkkysen toimesta kaksi pääsiäismunakurssia. Pisankatek-

niikkaa kusseilla oli opettamassa jyväskyläläinen käsityöammatti-

lainen Sveta Peura, joka on maalannut pisankatekniikalla 13 vuotta.

Peura kertoo, että erilaisia pisankamalleja on satoja ja ne 

symbolisoivat eri asioita hedelmällisyydestä jumalanrakkauteen. 

Perinteisesti munia maalataan paastonaikaan pääsiäispöydän 

koristeiksi ja pääsiäislahjoiksi. Munan kuorille voi myös maalata 

toivomuksia ja onnitteluita.

Pisankatekniikka on monivaiheinen. Munan pintaan tehdään 

ensin pientä kistka-vahakannua käyttäen kuvioita kuumalla 

mehiläisvahalla, jonka jälkeen muna upotetaan väriliuokseen. 

Tämän jälkeen munaan tehdään uusi kuvio vahalla ja se upotetaan 

seuraavaan väriin. Vaha- ja värikerroksia lisätään vuorotellen, 

kunnes kuviointi on valmis. 

Muna voi olla maalatessa keitetty tai raaka. Raaka muna yleensä 

tyhjennetään ja laitetaan uuniin, jolloin vaha sulaa pois ja esiin 

piirtyy mitä erilaisimpia ornamentteja. Lopuksi päälle voi vielä 

sipaista lakkaa.

Yhden munan maalaamiseen voi mennä viisi minuuttia tai toista 

tuntia, riippuen mallin vaikeustasosta ja maalaajan kokemuksesta.

– Kerran olin yhdessä työpajassa, jossa vanhat mummot tekivät 

15 minuutissa sellaisia malleja, joissa minulla menee puolitoista 

tuntia, Peura naurahtaa.

Vaikka tekniikka vaatii kärsivällisyyttä, pisankatekniikkaa voi silti 

kokeilla myös kotona. Alkuun tarvitaan keitettyjä tai tyhjennettyjä 

kananmunia. Värjäykseen käy pieni pullo elintarvikeväriä, johon 

tulee sekoittaa 1 desilitra vettä ja 1 ruokalusikallinen 10-prosent-

tista etikkaa.

Kuvioita voi tehdä munaan valuttamalla vahatippoja sytytetystä 

tuohuksesta tai maalaamalla pilkkuja mehiläisvahaan upotetulla 

nuppineulan päällä. Kun muna on maalattu, vahat tulee sulattaa 

noin 80-asteisessa uunissa. Jos munat ovat keitettyjä, ne on hyvä 

viedä pääsiäisjumalanpalvelukseen pyhitettäviksi.

LAURA KARLIN

HUOMENNA

Pisankatekniikalla 

koristellut munat 

ovat kauniita 

pääsiäispöydän 

koristeita ja 

käyvät myös 

lahjaksi.
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PÄÄSIÄISMUNAN MONTA MERKITYSTÄ

s. 35-55

Muista virpovitsojen 

siunaaminen 

lauantaina 19.3. 

vigiliassa! 
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KASVATUSTOIMI

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

KAUNISNIEMEN 
LEIRIKESKUS 

Kokki Tarja Friman  

(09) 8564 6156

Suurtalousisäntä Ari Kanerva  

(09) 8564 6157 

Talonmies/vahtimestari Petri Jeskanen  

(09) 8564 6158 

kaunisniemi.helsinki@ort.fi

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

Pääsiäisleiri Kaunisniemen leirikeskuksessa 

Läyliäisissä 24.–27.3.

Hinta: 75 euroa/aikuinen, 45 euroa /3–12-vuotiaat, alle 

3-vuotiaat ilmaiseksi. Perhehinta 180 euroa (sis. 5 henkilöä). 

Perjantai-iltana tai sen jälkeen tulevilta veloitetaan 50 euroa. 

Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittautuminen:  

www.hos.fi/kasvatus/ilmoittautuminen

Kristinoppileirien infotilaisuus 13.4. 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vuoden 2016 

kristinoppikoululaisten huoltajille tarkoitettu vanhempainilta 

järjestetään 13.4. klo 18 seurakuntasalilla osoitteessa 

Unioninkatu 39 A, sisäpiha. Tilaisuudessa seurakuntamme 

työntekijät kertovat kristinoppikoulusta yleisesti, vastaavat 

kysymyksiin ja esittelevät leiripaikat, joissa tämän vuoden 

kristinoppileirit järjestetään.

Lisätietoja: kasvatustyöntekijät Iida Lonkila ja  

Niina-Maarit Rautamäki

Lasten pääsiäisjuhla 28.3.

Koko seurakunnan yhteinen lasten pääsiäisjuhla eli lasten 

XB järjestetään 28.3. Lämpimästi tervetuloa viettämään 

perinteistä lasten pääsiäistä liturgian jälkeen seurakuntasalille 

(os. Unioninkatu 

39, sisäpiha). 

Lisätietoja tulee 

kasvatustoimen 

Facebook- ja 

nettisivuille! 

Nuorten erävaellus Evon retkeilyalueelle

Evon ja Taruksen retkeilyalueille Kanta-Hämeessä järjestetään 

nuorten erävaellus ma–to 27.–30.6. Vaellus on tarkoitettu 

ensisijaisesti seurakunnan itäisen alueen (Porvoo, Vantaa, 

Sipoo, Kerava, Pornainen, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi) 

13–18-vuotiaille nuorille. Mikäli tilaa on, myös muualla asuvat 

seurakunnan nuoret voivat osallistua. Mukaan mahtuu 15 

ensiksi ilmoittautunutta!

Hinta: 75 euroa, 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!

Kuulumisia lasten 

talvileiriltä Lällystä!

Kaunisniemen leirikeskukseen 

Läyliäisiin kokoontui 23 lasta ja 

heidän ohjaajansa   lastenleirille 

22.–26. helmikuuta. Leirin 

teemana oli risti, ja aihetta 

tutkittiin muun muassa erilaisten 

ryhmätoimintojen muodossa. 

Lisäsäväyksen teki varusmiesten 

paripäiväinen läsnäolo 

leirikeskuksessa. Hyvä ruoka, 

kivat kaverit ja tietysti leikit ovat 

leirillä kivaa, jumalanpalveluksia 

unohtamatta!

Seuraa muutenkin ilmoittelua tapahtumista, leireistä ja kerhoista Helsingin ortodoksisen seurakunnan netti-sivuilta www.hos.fi/kasvatus
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TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA TAPAHTUU LAHDESSA

Kesätöitä tarjolla seurakunnan nuorille

Etsimme reippaita nuoria työskentelemään kirkkojen 

kesäoppaina Lappeenrannan ja Imatran kirkoissa. 

Kirkot ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11–15 välisenä 

aikana. Lappeenrannan kirkko avautuu 14.6. ja Imatran kirkko 

21.6. ja molemmat ovat avoinna elokuun loppuun. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla 

osoitteeseen lappeenranta@ort.fi huhtikuun loppuun 

mennessä. Lisätietoja isä Timolta, puh. 0206 100 473 tai  

edellä mainittu sähköposti.

Lasten pääsiäisjuhla

Liturgian jälkeen ma 28.3. kaikki seurakuntalaiset ovat 

tervetulleita seurakuntasaliin juhlimaan herramme 

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen päivää iloisesti 

yhdessä lasten kanssa. Lastenkerholaiset ilahduttavat 

jälleen teatteriesityksellään. Luvassa on myös lauluesityksiä, 

yhteisiä leikkejä ja pääsiäisherkkuja. Kaikki ovat lämpimästi 

tervetulleita iästä riippumatta! Lisätietoa: 

Anastasia Lappalainen, puh. 040 867 5887.

 

Детский пасхальный праздник

Приглашаем всех детей и взрослых на детский праздник 

Воскресения Христова 28.3.2016. После праздничного 

богослужения гостей праздника ожидают театральное 

представление от учеников воскресной школы, песни, 

игры и угощения. Добро пожаловать всем не зависимо от 

возраста! Дополнительная информация по тел. 040 867 

5887 - Анастасия Лаппалайнен.

KRIPARILLE

Lahden, Haminan, Kotkan ja Lappeenrannan 

ortodoksiset seurakunnat järjestävät yhteisen 

kristinoppileirin ensi kesänä kaikille vuonna 2001 

syntyneille. Kristinoppileiri järjestetään yhteistyössä 

Valamon kansanopiston kanssa.

Leiri pidetään Valamon luostarissa 26.6.–1.7. Hinta 

on 160 euroa sisältäen matkat, majoituksen ja 

ruokailun. Ilmoittautumiset leirille tehdään joko 

oman seurakunnan kirkkoherralle tai seurakunnan 

sähköpostiin perjantaihin 25.3. mennessä. 

Tervetuloa!
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Kalenteri  |   Jumalanpalvelukset | Minnemennä

Kalenteriin on koottu seurakuntien yhte-
ystiedot, jumalanpalvelustiedot ja me-
novinkit.  
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista tie-
dot seurakuntien internet-sivuilta.

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

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

Kirkolliset juhlat 18.3.–1.5.
19.3. Lasaruksen lauantai
*20.3. Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
*27.3. Herran pääsiäinen, jota edeltä-
vät suuren viikon palvelukset
28.3. 2. Pääsiäispäivä
3.4. Tuomaan sunnuntai
10.4. Mirhantuojien sunnuntai
17.4. Halvaantuneen sunnuntai
20.4. Pääsiäisen keskijuhla
24.4. Samarialaisen sunnuntai
1.5. Sokeana syntyneen sunnuntai

EPL = ENNEN PYHITETTYJEN LAHJAIN 
LITURGIA, ELI PAASTOLITURGIA

METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN  
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA

La 19.3. klo 18 vigilia, Hyvinkään kirkko
Su 20.3. klo 10 Jumalallinen liturgia, Lah-
den kirkko
To 24.3. klo 12 jalkojenpesupalvelus, Us-
penskin katedraali
To 24.3. klo 16.30 ehtoopalvelus ja liturgia, 
Sofian kappeli 
Pe 25.3. klo 8.30 aamupalvelus (kärsimyse-
vankeliumit), Sofian kappeli
Pe 25.3. klo 16.30 ehtoopalvelus (ristiltäot-
to), Sofian kappeli
Pe 25.3. klo 18 Kristuksen hautauspalvelus, 
Uspenskin katedraali
La 26.3. klo 8.30 Kristuksen hautauspalve-
lus, Sofian kappeli
Su 27.3. klo 00 aamupalvelus ja liturgia, 
Herran pääsiäinen, Uspenskin katedraali
Su 27.3. klo 10 pääsiäisen aamupalvelus, 
Sofian kappeli
Su 27.3. klo 16.30 pääsiäispäivän suuri eh-
toopalvelus, Sofian kappeli
La 9.4. klo 10 Jumalallinen liturgia, Sofian 
kappeli

RADIO & TV 
JUMALANPALVELUKSET

Pe 25.3. klo 11–12 Yle Radio 1
Suuren perjantain ehtoopalvelus Pyhän Ni-
kolaoksen ja Aleksanteri Nevskin kirkosta 
Tampereelta. Palveluksen toimittaa kirkko-
herra Aleksej Sjöberg ja kuoroa johtaa kant-
tori Heikki Hattunen.

La 26.3. klo 23.55 Yle Radio 1 ja Yle TV 1
Pääsiäisyön palvelus Profeetta Elian kirkosta 
Iisalmesta. Palveluksen toimittaa arkkipiis-
pa Leo ja kuoroa johtaa kanttori Kirsi-Maria 
Hartikainen.

Su 10.4. klo 11–12 Yle Radio 1
Mirhantuojien sunnuntain liturgia Kristuk-
sen ylösnousemisen kirkosta Jyväskylästä. 
Palveluksen toimittaa kirkkoherra Timo Mä-
kirinta ja kuoroa johtaa kanttori Marja-Lee-
na Kugler.

Su 17.4. klo 11–12 Yle Radio 1
Halvaantuneen sunnuntain liturgia Uspens-
kin katedraalista Helsingistä. Palveluksen 
toimittaa pastori Teo Merras ja kuoroa joh-
taa kanttori Varvara Merras-Häyrynen.

Su 1.5. klo 11–12 Yle Radio 1
Sokeana syntyneen liturgia Pyhän Nikola-
oksen kirkosta Vaasasta. Palveluksen toimit-
taa kirkkoherra Ville Kiiveri ja kuoroa johtaa 
kanttori Laura Aho.

AAMUHARTAUDET  
Yle Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
19.3. Pastori Kaarlo Saarento
9.4. Pastori Reijo Marjomaa
30.4. Pastori Andrei Verikov

ILTAHARTAUDET  
Yle Radio 1 klo 18.50
19.4. Pastori Ville Kiiveri

RADIOANDAKTER PÅ SVENSKA
Radio Vega kl. 6.54
Andrum 4.4. Fader Sergius Colliander

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

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI

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

ISÄNNÖITSIJÄ

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

AUTTAVA PUHELIN

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

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

HELSINKI
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  
(eläkk.) p. 040 544 7557

Rovasti Timo Lehmuskoski  
(eläkk.), p. (koti) (09) 135 2902

Rovasti Veikko Purmonen (eläkk.) p. 040 
5920 684, veikko.purmonen@gmail.com

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 
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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 (eläkk.),  
p. 040 587 8580

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

Papit Markku Salminen, Teo Merras, Mikko Leis-
tola ja Lars Ahlbäck, ylidiakoni Juha Lampinen, 
kanttori Varvara Merras-Häyrynen, diakoni Heik-
ki Kaski

JUMALANPALVELUKSET 

La 19.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ma 21.3. klo 18 iltapalvelus
Ti 22.3. klo 9 EPL 
Ti 22.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 9 EPL 
Ke 23.3. klo 18 iltapalvelus
To 24.3. klo 9 liturgia
To 24.3. klo 12 jalkojenpesupalvelus
To 24.3. klo 18 iltapalvelus,  
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 9 hetkipalvelus
Pe 25.3. klo 10.30 ehtoopalvelus ja  
liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Pe 25.3. klo 18 iltapalvelus,  
Kristuksen hautauspalvelus
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
*Su 27.3. klo 17 ehtoopalvelus 
(pääsiäispäivän suuri ehtoopalvelus)
Ma 28.3. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia 
(lasten pääsiäinen)
Ti 29.3. klo 10 koululaisliturgia
Ti 29.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.3. klo 10 koululaisliturgia
Ke 30.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 31.3. klo 10 koululaisliturgia
To 31.3. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 1.4. klo 10 koululaisliturgia
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia
Ma 4.4. klo 10 koululaisliturgia
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia 
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia 
Ke 20.4. klo 18 yleinen rukouspalvelus 
(Kozelshtshanin Jumalansynnyttäjän  
ikonin äärellä)
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia 
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. 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 
Pe 18.3. klo 18 EPL, su/en
La 19.3. klo 10 liturgia, rom
Ti 22.3. klo 18 aamupalvelus, kr
To 24.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, en
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 28.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
La 2.4. klo 18 vigilia, ru
Su 3.4. klo 10 liturgia, ru
Su 3.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 4.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 5.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.4. klo 8 liturgia
Ke 6.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.4. klo 10 liturgia, rom
Su 10.4. klo 10 liturgia, en
Su 10.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 11.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 12.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 13.4. klo 8 liturgia
Ke 13.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 14.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 17.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 18.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 19.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.4. klo 8 vedenpyhitys ja liturgia
Ke 20.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 21.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 25.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 26.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.4. klo 8 liturgia
Ke 27.4. klo 17 ehtoopalvelus 
To 28.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.4. klo 18 vigilia, ru
Su 1.5. klo 10 liturgia, rom 
Su 1.5. klo 18 Jeesuksen rukous

Hautausmaan  
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholah-
ti, p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 18.3. klo 17 yleinen panihida
*La 19.3. klo 18 vigilia (virpovitsojen 
siunaus)
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ke 23.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 23.4. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 25.3. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia
Pe 25.3. klo 19 iltapalvelus, Kristuksen hau-
tauspalvelus
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus
Ma 4.4. klo 17 parastaasi
Ti 5.4. klo 10 liturgia
Ti 5.4. klo 12 litania (haudoilla)
Pe 8.4. klo 17 yleinen panihida
Pe 15.4. klo 17 yleinen panihida
La 16.4. klo 10 liturgia
Pe 22.4. klo 17 yleinen panihida
Pe 29.4. klo 17 yleinen panihida
La 30.4. klo 10 liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli 
Myllypurontie 1
Pappi Jyrki Penttonen

JUMALANPALVELUKSET 
La 19.3. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 18 ehtoopalvelus
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ti 22.3. klo 18 aamupalvelus
Ke 23.3. klo 18 aamupalvelus (ja yleinen 
sairaanvoitelu)
To 24.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia 
Pe 25.3. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 25.3. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen 
hautakuvan esiinkantaminen)
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus  
(Kristuksen hautauspalvelus)
La 26.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia  
(Katekumeenien kirkkoonliittäminen)
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus 
Ma 28.3. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Ke 30.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
To 31.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Pe 1.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Su 3.4. klo 10 liturgia
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Ke 13.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho  
3–10 -vuotiaille

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio 
p. 040 5922 066, pappi Juhani Härkin

JUMALANPALVELUKSET 
To 24.3. klo 14 aamupalvelus  
(12 kärsimysevankeliumia) 
Pe 25.3. klo 15 ehtoopalvelus  
(Kristuksen hautauspalvelus)
*La 26.3. klo 20 aamupalvelus
Ke 30.3. klo 10 pääsiäisliturgia
Ke 20.4. klo 10 jumalallinen liturgia

Helenakoti
Hämeentie 55, Helsinki

pappi Viktor Porokara, diakoni Juuso Vola
Palvelukset kaksikielisiä su/sl

JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 17 katumuksen sakramentit, 
vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 17.30 aamupalvelus,  
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 
Kristuksen hautaikonin esiintuominen
Pe 25.3. klo 17.30 aamupalvelus  
(Kristuksen hautaamisen muisto)
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 26.3. klo 19.30 puoliyö- ja 
aamupalvelus
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Ma 28.3. klo 10 liturgia
La 9.4. klo 17.30 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia 
La 23.4. klo 17.30 vigilia
Su 24.4. 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/kulttuurikes-
kus/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 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ma 21.3. klo 9 EPL 
Ti 22.3. klo 9 EPL 
Ti 22.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 18 iltapalvelus
To 24.3. klo 9 liturgia (ehtoollisen  
asettaminen)
To 24.3. klo 18 iltapalvelus  
(12 kärsimysevankeliumia)
Pe 25.3. klo 9 hetkipalvelus (kuninkaalliset 
hetket)
Pe 25.3. klo 10.30 ehtoopalvelus ja liturgia 
(Neitsyt Marian ilmestys, Kristuksen hauta-
kuvan esiinkanto)
Pe 25.3. klo 18 iltapalvelus (Kristuksen  
hautauspalvelus)
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 28.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ti 29.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Ke 30.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
To 31.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia 

La 9.4. klo 18 vigilia
Ke 13.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 13.4. klo 18 ehtoopalvelus
To 14.4. klo 9 liturgia
Ke 20.4. klo 9 liturgia
Ke 20.4. klo 18 vedenpyhitys
To 21.4. klo 9 aamupalvelus
Pe 1.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 16 konsertti
La 23.4. klo 18 vigilia
Ke 27.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus
To 28.4. klo 9 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille

Espoon keskus
Trapesa: Kotikyläntie 5, Kirkkojärvi 

JUMALANPALVELUKSET
Ma 21.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Pe 25.3. klo 9 aamupalvelus  
(12 kärsimysevankeliumia)
La 26.3. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 1.4. klo 9 liturgia (ja ristisaatto)
La 9.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 10.4. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia 
(ja ristisaatto)

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

JUMALANPALVELUKSET 
Ke 23.3. klo 18 EPL
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus (Jeesuksen 
ristiltäotto)
Ma 28.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(koululaispalvelus)
La 23.4. klo 18 ehtoopalvelus (maallikko)
Su 24.4. klo 10 hetkipalvelus (maallikko)

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen

JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
Ke 20.4. klo 18 ehtoopalvelus

Metsolan hautausmaan  
tsasouna
Kaikkien pyhien tsasouna, Myyryntie, Lohja

JUMALANPALVELUKSET
La 19.3. klo 9 liturgia
Ke 23.3. klo 10 aamupalvelus 
Pe 25.3. klo 10 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ke 30.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(koululaispalvelus)

La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Su 1.5. klo 10 liturgia

Tammisaari 
Tammisaaren ev. lut. kirkko, Iso Kirkkokatu 

JUMALANPALVELUKSET 
La 16.4. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus  
(Jeesuksen hautauspalvelus)
Ti 29.3. klo 10 liturgia (Jumalansynnyttäjän 
ilmestys)
To 31.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(koululaispalvelus)
Ke 6.4. klo 18 maallikkopalvelus
Ke 13.4. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 20.4. klo 18 maallikkopalvelus
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho.

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

JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 17 vigilia, virpovitsojen 
siunaus
*Su 20.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 17 aamupalvelus  
(12 kärsimysevankeliumia)
Pe 25.3. klo 9 liturgia (ehtoopalvelus,  
liturgia ja hautakuvan esillekanto),  
*Jumalansynnyttäjän ilmestys
Pe 25.3. klo 17 aamupalvelus  
(Kristuksen hautaus)
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*Su 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus 
Ma 28.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
la 2.4. klo 17 vigilia
su 3.4. klo 10 liturgia
la 9.4. klo 17 vigilia
su 10.4. klo 10 liturgia
la 16.4. klo 17 vigilia
su 17.4. klo 10 liturgia
la 23.4. klo 17 vigilia
su 24.4. klo 9 liturgia
la 30.4. klo 17 vigilia
su 1.5. klo 10 liturgia

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
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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 Saran pää, Porvoo

Diakoni Heikki Korhonen, Porvoo 

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

JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 18 vigilia 
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ke 23.3. klo 9 EPL
Ke 23.3. klo 18 aamupalvelus
Ke 23.3. klo 19 sairaanvoitelu
To 24.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 24.3. klo 18 aamupalvelus
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 26.3. klo 23 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 aamupalvelus ja liturgia
Ma 28.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ti 29.3. klo 9 aamupalvelus
Ti 29.3. klo 10 liturgia
Ke 30.3. klo 10 liturgia
Ke 30.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 31.3. klo 10 liturgia
Pe 1.4. klo 10 liturgia
La 2.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 3.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 6.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Ke 13.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 9 liturgia
Ke 20.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana las-
tenkerho yli 3-vuo-
tiaille.
Ponomarikerho yli 
6-vuotiaille pojille.

Myyrmäki
Pyhän Martinin ev.lut. kappeli, Uomatie 1

JUMALANPALVELUKSET 
La 2.4. 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 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 10 liturgia (ehtoollisen asetta-
minen) 
To 24.3. klo 18 aamupalvelus (suuren  
perjantain ap, 12 kärsimysevankeliumia)
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus (suuren  
perjantain ep, hautakuvan esiinkantaminen)
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus (suuren  
lauantain ap, hautauspalvelus)
La 26.3. klo 10 liturgia, suuri Lauantai
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus 
Ti 29.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
To 31.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia 
Ti 5.4. klo 20 Jeesuksen rukous
La 9.4. klo 10 liturgia
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ti 19.4. klo 20 Jeesuksen rukous
La 23.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 17 ehtoopalvelus (maallikko)

Porvoo 
Kristuksen kirkastumisen kirkko 
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi, 
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232, 
Pappi Mitro Repo, kanttori Elena Nemlander
 
JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ke 23.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 24.3. klo 18 aamupalvelus (suuren  
perjantain ap, 12 kärsimysevankeliumia)
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus (suuren  
perjantain ep, hautakuvan esiinkantaminen)
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus 
Ke 30.3. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia 
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. 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 
La 19.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 18 aamupalvelus (suuren  
perjantain ap, 12 kärsimysevankeliumia)
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus (suuren  
perjantain ep, hautakuvan esiinkantaminen)
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus
Pe 1.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Su 10.4. klo 10 liturgia 
Su 24.4. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli  
3-vuotiaille (mukaan pieni eväs).

Kaunisniemi 
Apostoli Jaakobin ja pyhän Annan kirkko,  
Seurakunnan leirikeskus, Läyliäi-
nen, p. (09) 85 646 156

JUMALANPALVELUKSET 
To 24.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 25.3. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 25.3. klo 16 ehtoopalvelus
Pe 25.3. klo 22 pieni ehtoonjälkeinen palve-
lus (Jumalansynnyttäjän itku)
La 26.3. klo 9 aamupalvelus
La 26.3. klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 26.3. klo 23.50 aamupalvelus ja 
liturgia

MONIKULTTUURINEN TYÖ
PAPISTO

Pastori Vaslav (Slava) Skopets  
p. (09) 85 646 123,

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)

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 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
Ma 21.3. klo 18 iltapalvelus (suuren tiistain 
aamupalvelus)
Ti 22.3. klo 9 EPL 
Ti 22.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 9 EPL 
Ke 23.3. klo 18 iltapalvelus (suuren torstain 
aamupalvelus)
To 24.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia  
(ehtoollisen asettaminen)
To 24.3. klo 18 iltapalvelus (suuren  
perjantain aamupalvelus, 12 kärsimys- 
evankeliumia)
Pe 25.3. klo 9 hetkipalvelus
Pe 25.3. klo 10.30 ehtoopalvelus ja liturgia, 
*Jumalansynnyttäjän ilmestys
Pe 25.3. klo 18 iltapalvelus (suuren lauantain 
aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus)
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia  
(leipien siunaus) 
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 27.3. klo 00 pääsiäisyöpalvelus 
Ma 28.3. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 
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Ke 30.3. klo 9 liturgia (koululaiset, sl/su)
La 2.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia 
La 9.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Ke 13.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 16.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia 
La 23.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia 
Ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 30.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia

Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Teemu Toivonen, 
Mariamkören sjunger under ledning av  
Satu Vola.

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Lö 2.4. kl 18 vigilia 
Sö 3.4. kl 10 liturgi 
Lö 30.4. kl 18 vigilia 

Heliga Treenighetens kyrka 
Unionsgatan 31, Kronohagen

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
To 31.3. kl 9 liturgi

Kotikirkko / Ss. James and  
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka),  
Teemu Toivonen, 040 511 3846

SERVICES IN ENGLISH
Fri 18.3. at 18 Liturgy of the presanctified gifts
Thu 24.3. at 18 Vesper service ja liturgy
Sun 10.4. at 10 Liturgy 

Στο παρεκκλήσιο του  
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι, 
Teemu Toivonen, 040 511 3846

Θείες Λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα:
Τρίτη 22.3.  στις 18 εσπερινός και 
ακολουθία του Νυμφίου.
Δευτέρα 28.3. στις 9 όρθρος και 
λειτουργία, (Δεύτερη ημέρα του Πάσχα)
Κυριακή 17.4. στις 9 όρθρος και 
λειτουργία

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 cто-
рожке Свято-Троицкого храма
каждый вторник 10–12 и два раза в месяц 
по средам 16–18.

Хельсинки

Свято-Троицкий храм 
Unioninkatu 31, Helsinki, 09 8564 6210 

Священник Вячеслав Скопец 
Регент Ирина Червинский–Матси 

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 19.3. в 10 Литургия, Лазарева суббота
Сб 19.3. в 17.30 Панихида
*Сб 19.3. в 18 Всенощное бдение, 
Вербное воскресенье
*Вс 20.3. в 10 Литургия, Вход Господень в 
Иерусалим
Пн 21.3. в 18 Утреня (Великий Вторник)
Вт 22.3. в 9 Литургия Преждеосвященных 
даров (Великий Вторник)
Вт 22.3. в 18 Соборование
Ср 23.3. в 9 Литургия Преждеосвященных 
даров (Великая Среда)
Ср 23.3. в 18 Утреня (Великий Четверг)
Чт 24.3. в 9 Вечерня и Литургия, Воспоми-
нание Тайной Вечери и установлениеТаин-
ства Евхаристии (Великий Четверг)
Чт 24.3. в 18 Утреня, чтение 12-ти «Страст-
ных Евангелий» (Великая Пятница), Благо-
вещение Пресвятой Богородицы
Пт 25.3. в 9 Часы
Пт 25.3. в 10:30 Вечерня и Литургия, Бла-
говещение Пресвятой Богородицы, вынос 
Плащаницы
Пт 25.3. в 18 Утреня, Память погребения 
Господа в гробнице Иосифа Аримафейско-
го (Великая суббота)
Сб 26.3. в 9 Вечерня и Литургия
*Сб 26.3. в 23.30 Полуношница
*Вс 27.3. в 24 Пасхальная служба, 
Воскресение  
Господа нашего Иисуса Христа 
Пн 28.3. в 9.30 Утреня и Литургия
Сб 2.4. в 17.30 Панихида
Сб 2.4. в 18 Всенощное бдение
Вс 3.4. в 10 Литургия
Сб 9.4. в 17.30 Панихида
Сб 9.4. в 18 Всенощное бдение
Вс 10.4. в 10 Литургия
Ср 13.4. в 18 Вечерня
Сб 16.4 в 17.30 Панихида
Сб 16.4 в 18 Всенощное бдение
Вс 17.4. в 10 Литургия
Сб 23.4. в 17.30 Панихида
Сб 23.4. в 18 Всенощное бдение
Вс 24.4. в 10 Литургия
Ср 27.4. в 18 Вечерня
Сб 30.4. в 17.30 Панихида
Сб 30.4. в 18 Всенощное бдение
Вс 1.5. в 10 Литургия

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

БОГОСЛУЖЕНИЯ
*Cб 19.3. в 17 Чин общей исповеди, 
Всенощное бдение
*Вск 20.3. в 10 Литургия
Чт 24.3. в 17.30 Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Страстей Христовых
Пт 25.3. в 12 Великая вечерня. Воспоми-
нание снятия с Креста тела Христова
Пт 25.3. в 17.30 Великая утреня. Воспоми-
нание погребения Христова. 
Cб 26.3. в 09 Вечерня и Литургия
*Cб 26.3. в 19.30 Пасхальная 
полунощница 
Пн 28.3. в 10 Литургия 
Cб 9.4. в 17.30 Всенощное бдение
Вск 10.4. в 10 Литургия
Cб 23.4. в 17.30 Всенощное бдение
Вск 24.4. в 10 Литургия

Приходской центр в Mюл-
люпуро
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 использует-
ся и церковнославянский язык.

• Чаепитие по воскресеньям после Ли-
тургии
• Воскресная школа для детей по воскре-
сеньям с 10 до 12.30

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

Эспоо

Церковь прп. Германа Аля-
скинского в Тапиола 
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
Часовня в честь равноапостольных жен-ми-
роносиц Kotikyläntie 5, 02770 Espoo

Богослужения проводятся на финском и 
частично на русском языках.

Вантаа

Спасо-Вознесенская церковь 
в Тиккурила
Läntinen Valkoisenlähteentie 
48, 01450 Vantaa
Священник Микаел Сундквист, тел. 09 85 646 
125, 050 350 9356. Диакон Сергей Подшива-
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TOIMINTAA 
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

HELSINKI

Uspenskin katedraalin yhteisöpäivät
La 19.3. klo 9–17 aamupalvelus ja liturgia. 
Tämän jälkeen yhteinen ruokailu. Ruokailun 
jälkeen valmistelemme kirkon suureen viik-
koon ja pääsiäisjuhlaan.
La 23.4. klo 10–15 kokoontuminen kryptas-
sa ja rukous työn alkaessa. Kirkon siivousta ja 
pienimuotoinen pääsiäiskauden juhla vapaa-
ehtoisille; pashaa, kahvia ja yhdessäoloa.

Helsingin tiistaiseura
Kokoontuu seurakuntasalissa joka toinen 
tiistai klo 16 alkaen: 
12.4. diakoniatyöntekijä Kari Hartikka:  
Lähimmäisen auttaminen seurakunnassa
26.4. isä Vaslav Skopets: Pappi sielunhoitaja-
na ja psykoterapeuttina
10.5. kevätretki Saloon Pyhän Ristin ylentä-
misen tsasounaan. Ilmoittautuminen tiistai-
seuran illassa.

Ortodoksiapiiri
Kerhossa käsitellään ortodoksisuuteen ja 
kirkon elämään liittyviä teemoja. Kerhoon 
ovat tervetulleita kaikki ortodoksisuudes-
ta kiinnostuneet. Kevätkauden teemana on 
ajan pyhittäminen. Kerho kokoontuu seu-
rakuntasalilla maanantaisin klo 18. Ennen 
alustusta osallistutaan klo 17 Kotikirkossa 
toimitettavaan ehtoopalvelukseen.

Ortodoksien AA-tukiryhmä
Onko alkoholi sinun tai läheisesi ongelma? 
12 askeleen avoin AA-tukiryhmä "Henki" 
kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 18–
19, aina parittomien viikkojen keskiviikko-
na osoitteessa Unioninkatu 39, sisäpiha. Klo 
19–19.30 keskustelua ortodoksisesta hengel-
lisyydestä. Alkoholismista kärsivät, alkoholis-
mia työssään kohtaavat ja aiheesta kiinnos-
tuneet: lämpimästi tervetuloa! Luottamuksel-
liset yhteydenotot: krysostomos@icloud.com

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu huhtikuussa kahtena peräkkäise-
nä lauantaina klo 11–13. 
23.4. Tutkija Seija Lappalainen: ”Elpis-kuoron 
ja isä Hannu Konosen vaiheita tutkimassa”
30.4. FT Paula Tuomikoski, joka laatii histori-
allista elämäkertaa Arkkipiispa Paavalista ja 
tulee kertomaan tutkimuksensa tämänhet-
kisestä vaiheesta.

Suomalais-venäläinen nuorten laulukerho 
Kokoontuu kevätkaudella lauantaisin klo 
12–14 seurakunnan kerhohuoneella. Ker-
ho on tarkoitettu 10–14-vuotiaille nuorille. 
Kaksikielisessä kerhossa harjoitellaan kirk-
kovuoden jumalanpalvelusveisuja sekä tu-
tustutaan laululeikein melodiaan, rytmiin ja 

лов, тел. 040 749 1560, диакон Алексий Саве-
льев 040 683 80 50.

Каждое последнее воскресенье месяца 
литургия на финском и славянском языках.

Чаепитие по воскресеньям после литур-
гии.

nuotinlukuun. Laulukerhoon haetaan uusia 
jäseniä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kant-
tori Irina Tchervinskij-Matsi, irina.tchervins-
kij-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. Молод-
нежный хор организован для подростков 
10–14 лет. Для ребят двуязычний хор яв-
ляется местом встречи,где они разучива-
ют церковные песнопения всего церков-
ного года, с помощью песен и игр знако-
мятся с мелодией, ритмом и нотной гра-
мотой. Сейчас в молодежный хор ведется 
набор новых певчих. Добро пожаловать! 
Присоединяйтесь! Объявиться, или полу-
чить дополнительную информацию можно 
у регента Ирины Червинский-Матси: irina.
tchervinskij-matsi@ort.fi, 050 374 0019.

TAPAHTUMIA

Stefanoskodin Tiistaiseuran  
perinteiset pääsiäismyyjäiset
Lasaruksen lauantaina 19.3. klo 10–14. 
Hallatie 2 B, 00780 Helsinki, Tapaninvai-
nio (bussi 72 Uimarannantien pysäkki) 
Saatavana: pashaa, kulitsaa, baboja, kar-
jalanpiirakoita, leivonnaisia. Buffetista 
keittolounas ja kahvia. Mahtavat pika-
arpajaiset.

Lähetyspiirin virpovitsa- ja 
pääsiäismyyjäiset
Lasaruksen lauantaina 19.3. alkaen klo 11  
(Unioninkatu 39, sisäpiha). Siunauksen 
jälkeen ohjelmassa runonlausuntaa sekä 
laulua. Tarjoilusta huolehtii Tarton kaik-
kien Pyhien Aleksantereitten kirkon ys-
tävät. Myyjäiset järjestää Helsingin orto-
doksinen lähetyspiiri.

Ekumeeninen virpomavitsapaja 
19.3. klo 10–14 Virpomavitsapaja ja vit-
sojen siunaaminen. Ekumeeninen perhe-
tapahtuma järjestetään Munkkiniemen 
kirkossa (Tiilipolku 6). Kirkolla myös Fi-
lantropian ja Munkkiniemen luterilaisen 
seurakunnan järjestämä taidemyyntinäyt-
telyn, joka on avoinna 30.3. asti. Puolet 
saatavista tuloista käytetään Filantropian 
työn hyväksi. Lisätietoa Munkkiniemen 
tapahtumista: www.filantropia.fi

Valamon Ystävien Lauantaimatinea
9.4. klo 14 seurakuntasalissa. Taiteilijat Elina 
Merenmies ja Henry Vuorila-Stenberg kes-
kustelevat Risto Nordellin johdattelemana 
elämästä, taiteesta ja ortodoksisuudesta. Ti-
laisuuden päätteeksi kahvitarjoilu. Tarjoilun 
hinta 5 euroa. 
Valamon Ystävien pääkaupunkiseudun pai-
kallisosaston hallituksen puolesta,
Hilkka Kinnunen, puheenjohtaja, p. 040-738 
2843, sposti: hilkka.e.kinnunen@gmail.com

Ylösnousemisen päivä -konsertti
Uspenskin katedraalikuoron ja Pyhän 
Andreaan nuorisokuoron yhteinen pää-
siäiskonsertti to 28.4. klo 19 Uspenskin 
katedraalissa. Kuoroja johtavat Varvara 
Merras-Häyrynen ja Joakim Pietarinen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Olohuone-lafka on auki lauantaisin klo 13–
16 ja palvelusten yhteydessä. Rukousnau-
hasolmujen saloja opiskellaan 9.4. alkaen. 
Myynnissä mm. tuohuksia, ikoneita ja kir-
jallisuutta. Osoite Mikonkatu 25, Helsinki 
(summerissa lukee kappeli, käynti sisäpihal-
ta). Lisätietoja: www.theotokos.fi

VYS ry:n 20-vuotisjuhlamatka Viroon
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura 
ry:n matka Viljandin, Pärnumaan ja Haaps-
alun alueille järjestetään 9.–12.6. Hinta 409 
euroa. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjo-
lan matka oy. Ilmoittautumiset 31.3. men-
nessä sekä lisätiedot: Minna Forss, p. 0201 
303 332, minna.forss@pohjolanmatka.fi.

ITÄ-HELSINKI

Keskustelukerho-Casa
Keskustelukerho ajankohtaisista asioista hy-
vässä seurassa. Pientä tarjoilua. Torstaisin 
klo 16–17.30. Lisätietoja: Liviu Petrila, p. 040 
708 5843.

Myllypuron tiistaikerho
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina klo 
12–14. Kerhossa leivotaan, tehdään käsi-
töitä ja askarrellaan vuodenajan mukaises-
ti. Yhteyshenkilönä: Marketta Haapsaari, p. 
0400 430 291.

Perhekerho
Kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo 
11–13. Toimintaan ovat tervetulleita kaiken-
laiset perheet, isovanhemmat, sedät, tädit 
ja kummit. Maksuton, ei tarvitse ilmoittau-
tumista. Tarjolla pientä purtavaa.

Raamattupiiri
kokoontuu Myllypuron kappelilla kerran vii-
kossa, maanantaisin klo 17.30–19. Ei juh-
lapäivinä tai niiden aattoina. Kevätkauden 
kokoontumisissa tutustumme tarkemmin 
Paavalin kirjeisiin. Ota Raamattu ja muistiin-
panovälineet mukaan. Ohjaajana TM Okko 
Balagurin, p. 040 540 6377.

Venäjänkielinen lasten musiikkikerho
Kokoontuu torstaisin klo 16–18. Ohjaajana 
Vera Kruglik, p. 040 689 8336.
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Nummelan ikonipiiri
lisätietoja Ritva Tarima, p. 0400 719 563

Nummelan nuortenkerho 
maanantaisin klo 17, lisätietoja: Petra  
Paljakka, p. 0400 527 952

Nummelan lastenkerho 
keskiviikkoisin klo 17, lisätietoja: Petra Pal-
jakka, p. 0400 527 952

Nummelan lastenkerho
liturgiapalvelusten yhteydessä, lisätietoja: 
Petra Paljakka, p. 0400 527 952

Kirkkonummen seurakuntaillat
torstaisin klo 18, Kirkkonummen ev.lut.  
seurakuntatalo, sali 6, Seurakunnantie 1,  
lisätiedot: Matti Jyrkinen.
14.4. Isä Kalevi

Karkkilan seurakuntaillat
perjantaisin klo 18–20 Karkkilan, ev.lut. seu-
rakuntatalo, Huhdintie 9–11. Lisätietoja isä 
Kalevi Kasala ja kanttori Matti Jyrkinen.
15.4. Matti-kanttori
29.4. Isä Kalevi

Karkkilan ikonipiiri 
lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 541 3901

TAPAHTUMIA

Myyjäiset, virpokukkapaja ja puffetti
Tapiolan kirkolla (Kaupunkalliontie 2) 
Lasaruksen lauantaina 19.3. klo 12–15. 
Myyjäiset alkavat rukoushetkellä klo 12. 
Myytävänä virpovitsoja, pääsiäiskortte-
ja, leivonnaisia, pashaa ja kulitsaa. Kuk-
kapajassa voi opetella tekemään ruusu-
ja ja syklameja. Järjestäjänä: lapsikuoro, 
nuorisokuoro, nuoret ikonimaalarit ja 
vanhemmat

Filoksenia ry:n vuosikokous
Filoksenia ry:n vuosikokous pidetään lauan-
taina 9.4. klo 16 Kansainvälinen kohtaamis-
paikka Trapesassa, os. Kotikyläntie 5, Espoo. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset- 
ja sääntöjen muutosasiat. Äänioikeutettu-
ja ovat Filoksenian varsinaiset jäsenet, jotka 
ovat maksaneet jäsenmaksun vuosikokouk-
seen mennessä.

Trapesan praasniekka 9.–10.4.
La 9.4. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
Su 10.4. klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
pyhitys, monikulttuurinen ruokajuhla
Lisätietoja: www.trapesa.com

Pääsiäiskonsertti "Iloitkaamme ja 
riemuitkaamme tänä päivänä!"
Pyhän Hermanin kuoron ja Länsi-Uuden-
maan ortodoksisen kirkkokuoron yhteinen 
pääsiäiskonsertti Tapiolan ortodoksisessa 
kirkossa su 17.4. klo 16. Ohjelmassa on se-
kä vanhoja tuttuja pääsiäisveisuja että uusia 
kirkkomusiikin helmiä. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 7 €.

ITÄINEN ALUE

Tikkurilan tiistaiseuran ortodoksiakerho 
parillisten viikkojen keskiviikkoiltoina. Ko-
koontuminen Tikkurilan kirkon Arseni-salis-

tämiseen myös keskustellen, rentoutuen ja 
erilaisten harjoitusten avulla. Ohjaajana FM 
Helena Nuutinen. HInta 189 €, sis. ohjelman 
sekä täysihoidon yhden hengen huoneessa. 
Ilm. 6.5. mennessä.

RAJALTA – Suomen kansan vanhoja runoja 
ja itkuvirsiä -esitys,  
su 22.5.2016 klo 15.30–17
Esittäjänä FM Helena Nuutinen. Maksuton.

Lisätiedot: www.sofia.fi.
Ilmoittautumiset: reception@sofia.fi tai  
p. 010 277 900.

LÄNTINEN ALUE

Lohjan kuoro
keskiviikkoisin klo 18, Lohjan kirkolla, Nah-
kurinkatu 4. Seuraavat kerrat: 13.4., 20.4., 
27.4. Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen,  
p. (09) 856 46 147, 040 525 0782.

Lohjan seniorikerho 
torstaisin klo 14, Lohjan kirkolla.  
Lisätietoja: Matti Jyrkinen
14.4. Matti-kanttori
28.4. Isä Kalevi

Lohjan ikonipiiri
lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 541 3901

Lohjan lastenkerho 
liturgiapalvelusten yhteydessä, lisätietoja: 
Päivi Kasala, p. 050 347 0205

Länsi-Uudenmaan ortodoksien 
seurakuntaillat 
Karjalan valistajien kirkossa Lohjalla torstai-
sin klo 18, seuraava kerta to 21.4., lisätieto-
ja: Nina Hurme, p. 0500 730 745
To 21.4. klo 18 Akatistos Kuolleista Nous-
seelle Kristukselle. Palveluksen toimittaa isä 
Kalevi Kasala
To 19.5. klo 18 Kaikkien Pyhien Tsasounan 
20-vuotisjuhlaviikko: ”Karjalan pyhät” -luen-
to Lohjan pääkirjastossa.

Hangon kuoro
harjoitukset sunnuntaisin klo 14, Hangon 
kirkko, Täktomintie, seuraavat kerrat 17.4. ja 
24.4. lisätietoja: Matti Jyrkinen

Hangon torstaikerho
torstaisin klo 18. Hangon ort. kirkko,  
Täktomintie, lisätietoja: Matti Jyrkinen
14.4. Matti-kanttori

Tammisaaren kirkkokahvi
La 16.4. kirkkokahvit liturgian jälkeen / Lö 
16.4. kyrkkaffe efter liturgin
La 21.5 isä Lars Ahlbäck kertoo suositusta 
blogistaan Sana papilta.
Lö 21.5 Lars Ahlbäck berättar om sin popu-
lära blogg Ett ord av prästen.
Lisätietoja / Tilläggsinfo Helena Niva 050 
4413154

Nummelan perjantaipiiri
perjantaisin klo 12–13.30, Nummelan ru-
koushuone, Naaranpajuntie 7. Lisätietoja: 
kanttori Matti Jyrkinen ja isä Kalevi Kasala.
18.3. Matti-kanttori
8.4. Silja Ingman
15.4. Matti-kanttori
22.4. Diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna
29.4. Silja Ingman

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Taidenäyttelyt
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.

Kaipuu pyhyyteen – ekumeenisen 
ikonikirjan julkistamisseminaari,  
la 19.3. klo 13–16
Ekumeenisessa ikonikirjassa kuvataan sekä 
varhaisen jakamattoman kirkon yhteisiä et-
tä uudemman ajan itäisen ja läntisen perin-
teen pyhiä. Ikonimaalari Eeva Zitting, tieto-
kirjailija Marianne Kantonen ja rovasti Veijo 
Koivula kertovat Kaipuu pyhyyteen -kirjan 
syntyprosessista. Kirjan julkistaa rovasti Tuo-
mo Korteniemi. Maksuton. Seminaarin yhte-
ydessä avataan Eeva Zittingin ikoninäyttely.

Pääsiäinen Sofiassa 24.–28.3.
Sofia on avoinna koko pääsiäisen. Ohjel-
massa päivittäiset jumalanpalvelukset, alus-
tuksia, keskustelua ja muuta ohjelmaa. Mah-
dollisuus hiljentymiseen. Edullisia majoitus- 
ja ateriapaketteja. Lisätiedot: www.sofia.fi

Enkelten liturgia –seminaari,  
la 2.4. klo 13–16
Millaisia enkelit ovat? Mitä enkeliolennot 
tekevät taivaassa? Miten jumalanpalvelus 
heijastelee taivaallista järjestystä? Puhujana 
pappismunkki Serafim Seppälä. Hän myös 
esittelee uuden kirjansa Taivaalliset voimat. 
Lisäksi seminaarissa esiintyy ortodoksinen 
Efrosini-kuoro. Maksuton.

Kirjoitusretriitti, pe–su 8.–10.4.
Retriittiohjaajana Eija Nurmio ja kirjoituksen-
opettajana toimittaja Mari Vainio. Hinta 260 
€, sis. ohjelman, ateriat ja majoituksen yhden 
hengen huoneessa. Ilm. 24.3. mennessä.

Luomaton valo –seminaari,  
la 9.4. klo 13–16
Tunnetuimpia luomattoman valon kokijoi-
ta on pyhittäjä Serafim Sarovilainen, mut-
ta myös tavalliset nykypäivän ihmiset ovat 
kertoneet sen kokeneensa. Puhujana nunna 
Kristoduli. Maksuton.

Kirkko ylösnousemuksen yhteisönä 
-seminaari, la 9.4. klo 13–17
Puhujina TT Sini Hulmi, TT Jelisei Heikkilä, 
arkkimandriitta Andreas Larikka ja metropo-
liitta Ambrosius. Maksuton.

Äitienpäivä Sofiassa, su 8.5.
Sofian ravintolassa kattaukset klo 12 ja 15. 
Äitienpäivän kiitosrukouspalvelus Sofian 
kappelissa klo 13.30 (kesto 20 min.).

Sofian kevään pihatalkoot, 
la 14.5. klo 11.30–15.30
Sofia tarjoaa osallistujille lounaan, päätös-
kahvin ja saunan. Mahdollisuus osallistua li-
turgiaan klo 10–11.30. 

Luontoretriitti, pe–su 20.–22.5.
Sofiaa ympäröivä kaunis luonto ja Pyhän 
Viisauden kappelin rukouspalvelukset kut-
suvat hiljentymään. Teemana on hiljaisuus, 
mutta paneudumme mielen hälinän hiljen-
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sa ehtoopalveluksen jälkeen klo 18.
6.4. P. Makrina – veljiensä varjossa?
20.4. Kaste isien raamatuntulkinnan valossa

Tikkurilan tiistaiseuran muuta toimintaa:
10.4. Kevätretki Porvooseen. Tarkemmat tie-
dot tapahtumissa.
24.4. Vanhusten kirkkopyhä. Liturgia klo 10, 
jonka jälkeen tiistaiseuran tarjoilema keitto-
lounas ja musiikkipitoista ohjelmaa. Paikalla 
seurakunnan diakoniatyöntekijä.

Järvenpään perhekerho 
(os. Kartanontie 45) lauantaina 19.3.  
klo 16–18. Mukavaa ohjelmaa ja pientä pur-
tavaa koko perheelle. Myös kasvatustoimen 
edustaja paikalla. Lisätiedot kanttori Minna 
Jokinen minna.jokinen@ort.fi tai  
p. 09-85646145.

Järvenpään kuoro
Keskiviikkoisin klo 17.30–19.30 kirkolla, os. 
Kartanontie 45, Järvenpää. Lisätiedot kant-
tori Minnalta minna.jokinen@ort.fi tai  
p. (09) 8564 6145.

Klaukkalan kuoro
Kerran kuukaudessa tortaisin klo 18–20 kir-
kolla, os. Kuonomäentie 80, Klaukkala. Lisä-
tiedot kanttori Minnalta minna.jokinen@ort.
fi tai p. (09) 8564 6145.

TAPAHTUMIA

Järvenpään ystäväpiirin myyjäiset 
Lasaruksen lauantaina 19.3. klo 11–14 Ju-
malansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirk-
ko, Kartanontie 45, Järvenpää. Myynnissä 
arpoja, kahvia ja pientä purtavaa, pääsiäis-
herkkuja, kirjoja, ikoneita ja rukousnauhoja. 
Kirkko auki hiljentymistä varten.

Lintulan luostarin ystävät ry:n kokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Jär-
venpään ortodoksisen kirkon Serafim-salis-
sa, Kartanontie 45, sunnuntaina 3.4. klo 13. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
LLY ry:n johtokunta

Efrosini-kuoron konsertti
Sofian kulttuurikeskuksessa, Helsingissä 
lauantaina 2.4. klo 13. Kuoro esittää kirk-
kaan viikon matinean ”Taivaalliset sota-
joukot”. Efrosini on Itäisen alueen suur-
kuoro, jota johtaa kanttori Minna Joki-
nen. Vapaa pääsy.

Tikkurilan tiistaiseuran  
kevätretki Porvooseen
Lähtö su 10.4. Tikkurilan ortodoksiselta kir-
kolta klo 9. Porvoossa osallistumme litur-
giaan, käymme Runebergin kotimuseos-
sa, Brunbergin suklaatehtaan myymälässä 
ja vanhassa Porvoossa. Matkan hinta 30 €/
henkilö jos lähtijöitä on 16 henkeä. Hintaan 
sisältyy tilausajokuljetus, lounas ja museon 
sisäänpääsy opastuksineen. Ilmoittautumi-
set 20.3. mennessä: Liisa Karlsson, p. 050 384 
7723 tai karlsson.liisa08@googlemail.com

Nuorten erävaellus Evon retkeilyalueelle
Ma–to 27.–30.6. Evon ja Taruksen retkeily-
alueet Kanta-Hämeessä. Ensisijaisesti srk:n 
itäisen alueen (Porvoo, Vantaa, Sipoo, Kera-

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 Paava-
lin kirkko, Raatihuoneentori 2
Kirkon ja trapesan vahtimestari, pastori  
Jukka Jauhiainen, p. 0206 100 484,  
jukka.jauhiainen@pp.inet.fi

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 18.3. klo 18 EPL 
To 24.3. klo 10 ehtoopalvelus ja Basileios 
Suuren liturgia 
Pe 25.3. klo 18 palvelus hautakuvan äärellä, 
Kristuksen ylösnousemusjuhla 
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia 
Pe 1.4. klo 10 liturgia, koululaiset 
La 9.4. klo 18 vigilia 
Su 10.4. klo 10 liturgia 
La 16.4. klo 18 vigilia 
Su 17.4. klo 10 liturgia 
La 30.4. klo 18 vigilia 
Su 1.5. klo 10 liturgia 

Haminan hautausmaan kirkko 
Ikonille "Jumalanäiti, kaikkien  
murheellisten ilo" pyhitetty,  
Hirveläntie 22

JUMALANPALVELUKSET 
Ti 5.4. klo 18 panihida 

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,  
Kirkonmäenkatu 2

JUMALANPALVELUKSET 
*La 19.3. klo 18 vigilia 
*Su 20.3. klo 10 liturgia 
Ma 21.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
Ti 22.3. klo 18 paastoliturgia 
To 24.3. klo 18 12 kärsimysevankeliumia 
Pe 25.3. klo 11 ekumeeninen pitkäperjan-
tain ristisaatto 
Pe 25.3. klo 12 VI hetken palvelus 
Pe 25.3. klo 18 ehtoopalvelus, Jumalansyn-
nyttäjän neitseen Marian ilmestys 
Ti 29.3. klo 10 liturgia 
Ke 30.3. klo 10 liturgia, koululaiset 
La 2.4. klo 18 vigilia su/sl 
Su 3.4. klo 10 liturgia su/sl 
La 23.4. klo 18 vigilia 
Su 24.4. klo 10 liturgia 

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

JUMALANPALVELUKSET
Ma 28.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
lasten pääsiäinen

TOIMINTAA 
HAMINAN SEURAKUNNASSA

Kirkkokuorojen harjoitukset
Haminan kuoron harjoitukset torstaisin klo 
17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa. Kouvo-
lan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 
18 Ortodoksiakeskus Sypressissä. Lisätietoja 
kanttori Kari Päivinen, p. 020 610 0483

Haminan diakoniapiiri
sunnuntaisin liturgian jälkeen Pietarin ja 
Paavalin trapesassa. Lisätiedot: Tatiana Pit-
känen, p. 050 380 9828 

Venäjänkielinen kerho
tiistaisin Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 
10–14, 3.4. sunnuntaina liturgian jälkeen 
Kouvolassa ja klo 14 Haminassa, lisätietoja 
pastori Pavel Pugovkin p. 0206 100 295

Ortodoksiapiiri
tiistaisin klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressis-
sä 19.4. ja 17.5. Aiheena Pekka Matvejeffin 
teos Simforian Kutsumuksena Valamo, lisä-
tietoja: Lahja Wartiainen p. (05) 371 3434.

Kirkkotekstiilikerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa keskiviikkoi-
sin klo 10–13, lisätietoja: Irma Leimulahti,  
p. 040 587 8798

Ikonipiiri Haminassa
Pietarin ja Paavalin trapesassa keskiviikkoi-
sin 6.4. ja 20.4. Lisätietoja: Ritva Koverola,  
p. 040 837 5909

va, Pornainen, Järvenpää, Tuusula, Nurmi-
järvi) 13–18-vuotiaille nuorille. Mikäli tilaa 
on, myös muualla asuvat srk:n nuoret voivat 
osallistua. Hinta: 75 €, sis. kuljetukset, retki-
muonat ja majoituksen. Järjestäjä: Helsingin 
srk:n itäinen alue yhteistyössä kasvatustoi-
men kanssa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
12.6. mennessä: minna.jokinen@ort.fi 
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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 Osola-
Tähtinen, 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 19.3. klo 18 vigilia
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ti 22.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 18 EPL, sl/su

Karhulan ortodoksit
Joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 15 
Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

TAPAHTUMIA

Näyttely
"Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä Kotkan py-
hän Nikolaoksen kirkosta Katariina Suuren 
ajalta aina 1800-luvun lopulle". Näyttely 
avoinna ti-to 10–13 sekä erikseen sovittuina 
ajankohtina Nikolaos-salissa.
 
Työttömien ruokailu
Nikolaos-salilla, hinta 1 euro. Ke 13.4 klo 11–12

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 19.3. klo 18 vigilia, sl/su
*Su 20.3. klo 10 liturgia, metropoliitta 
Ambrosius toimittaa. 
Ma 21.3. klo 12 rukouspalvelus
Ma 21.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu,  
slaavi/suomi
Ke 23.3. klo 18 aamupalvelus 
To 24.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 
suuri torstai
To 24.3. klo 18 aamupalvelus,  
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 
Neitseen Marian ilmestys ja Kristuksen  
hautakuvan esiinkantaminen
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus
La 26.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 28.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
sl/su
Ke 30.3. klo 10 koululaisliturgia  
To 31.3. klo 10 koululaisliturgia
La 2.4. klo 18 vigilia

To 24.3. klo 18 ehtoopalvelus,  
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 11 ehtoopalvelus ja liturgia, 
hautakuvan esiin kanto
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus 
La 26.3. klo 10 liturgia
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus ja 
liturgia 
Ma 28.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 30.3. klo 10 liturgia, koululaiskirkko
La 9.4. klo 18 vigilia, sl/su
Su 10.4. klo 10 liturgia, sl/su
Ke 13.4. klo 13 rukouspalvelus
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 10 liturgia
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 13 rukouspalvelus, sl
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia

Loviisa
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän  
Kasanilaisen ikonin muistolle,  
Itäinen Tullikatu 17
Isännöitsijä Margarita Yukhevich,  
p. 040 561 9915

JUMALANPALVELUKSET
Pe 18.3. klo 18 EPL
To 24.3. klo 9.30 ehtoopalvelus ja liturgia
Ti 29.3. klo 10 liturgia, koululaiskirkko
La 9.4. klo 10 liturgia, sl/su

TOIMINTAA 
KOTKAN SEURAKUNNASSA

Ponomarikerho
Alttariapulaisille ponomarikerho joka sun-
nuntailiturgian aikana Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa.

Kirkkokuoro
Kirkkokuoro kokoontuu torstai-iltaisin seu-
rakunnan Nikolaos-salilla. Jos torstaina on 
jumalanpalvelus, olemme kirkolla. Lisätieto-
ja 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 Ni-
kolaos-salilla klo 14–16. (ei koulujen loma-
aikoina). Lisätietoja kanttori Katilta.
 
Kotkan Tiistaiseura
Kokoontumiset Nikolaos-salissa tiistaisin  
klo 17. Seuraavat kerrat:
19.4. Kevätjuhla, teemana ”Kello viiden tee”
Lisäksi: 9.4. Kotkan teatterissa Neljäntienris-
teys klo 13

Torstaikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla torstaisin klo 12. 
Huom: 13.4. klo 12 keskiviikkona 

Ikonimaalarit
Kokoontuvat seurakunnan kerhohuoneessa.
 

Ikonipiiri Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 10–15 lau-
antaisin 9.4. ja 23.4. Lisätietoja: Ritva Kove-
rola, p. 040 837 5909

Musikaalinen lastenkerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa maanantai-
sin klo 18–19.30, lisätietoja: Iana Lang,  
p. 044 377 8457 

Nuorisokerho Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä perjantaisin 
29.4. ja 27.5. klo 17.30–19.30, lisätietoja Ma-
ri Walldèn, mari.wallden@elisanet.fi

TAPAHTUMIA

Pääsiäismyyjäiset Haminassa 
Pietarin ja Paavalin trapesassa, Isoym-
pyräkatu 20, lauantaina 19.3. klo 10–13. 
Järjestäjinä Haminan ortodoksisen seu-
rakunnan ikoni- ja diakoniapiiri.

Pääsiäismyyjäiset Kouvolassa
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa lauan-
taina 19.3. klo 10–12. Järjestäjinä Hami-
nan ortodoksisen seurakunnan toimin-
tapiirit. 
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Su 3.4. klo 10 liturgia
Ma 4.4. klo 12 rukouspalvelus
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Ma 11.4. klo 12 rukouspalvelus
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ma 18.4. klo 12 rukouspalvelus
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ma 25.4. klo 12 rukouspalvelus
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia

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.

Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Isännöitsijä Mika Peltola, p. 0440 774 383

JUMALANPALVELUKSET
*La 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
siunaus. Metropoliitta Ambrosius 
toimittaa.
To 24.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
To 24.3. klo 18 aamupalvelus,  
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus, Kristuksen 
hautakuvan esiinkantaminen
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ke 30.3. klo 18 Jeesuksen rukous
La 2.4. klo 10 liturgia
To 7.4. klo 10 koululaisliturgia
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko

JUMALANPALVELUKSET
Ma 28.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
La 9.4. klo 10 liturgia
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3

JUMALANPALVELUKSET
To 7.4. klo 18 Jeesuksen 
rukous
La 16.4. klo 10 liturgia

Kausala
Neitsyt Marian syn-
tymän tsasouna

JUMALANPALVELUKSET
To 14.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 23.4. klo 10 liturgia

TOIMINTAA
LAHDEN SEURAKUNNASSA

Katekumeenikerho Lahdessa
Kokoonnumme Lahden kirkossa seuraavi-
na torstaina: 14.4. ja 12.5. Lisätietoja antaa 
kirkkoherra Jonas Bergenstad, puh. 0206 
100 451, jonas.bergenstad@ort.fi.

Lahden Kirkkokuoro 
Kirkkokuoron harjoitukset pidetään joka 
toinen keskiviikko klo 18 Lahden seurakun-
tasalissa. Kuoroon toivotaan uusia laula-
jia mukaan. Uudet laulajat, ottakaa yhteyt-
tä kanttori Petri Huttuun, p. 0206 100 453, 
petri.huttu@ort.fi.

Kirjallisuuspiiri Lahdessa 
Kirjallisuuspiirissä tutustutaan ortodoksi-
seen ja muuhunkin kirjallisuuteen. Kokoon-
numme jokaisen kuukauden kolmantena 
tiistaina klo 17. Piirissä keskustellaan kuu-
kauden kirjasta. Kokoontuminen kerhohuo-
neella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti.  
Lisätietoja: Tarja Lanu, p. 040 564 8197.

Nuortenkerho Pariton Lahdessa
Seurakunnan yläasteikäisten ja tätä vanhem-
pien nuorten oma kerho Pariton kokoontuu 
Lahdessa seurakuntasalissa tai poikkeustapa-
uksissa kerhohuoneella osoitteessa Harjuka-
tu 5, Lahti. Seuraavat kokoontumisajankoh-
dat ovat perjantaina 1.4., 15.4. ja 29.4.  
Lisätietoja: kirkkoherra Jonas Bergenstad

Lastenkerho Lahdessa 
Kokoontuu kerran kuukaudessa kaksikielis-
ten jumalanpalvelusten (slaavi/suomi) yhte-
ydessä. Kerho on kaksikielinen. Kerho alkaa 
klo 9.40. Kerhon jälkeen lapset osallistuvat 
liturgian loppuosaan. Lisätietoja Anastasia 
Lappalainen, p. 040 867 5887, anastasia.lap-
palainen@gmail.com.

Venäjänkielinen kerho Lahdessa
Kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa tiistai-
sin klo 17 kerhohuoneella osoitteessa Har-
jukatu 5, Lahti. Lisätietoja isä Pavel Pugovki-
nilta, p. 0206 100 295 tai sähköpostilla  
pavel.pugovkin@ort.fi.

Русскоязычный кружок ВСТРЕЧА при 
Троицком храме города Лахти собирается 
каждый второй вторник в помещении 
Приходского дома ”Kerhohuone” по 
адресу Harjukatu,5. Начало в 18.00.

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 18.00.

Katekumeenikerho Hyvinkäällä
Kokoonnumme Hyvinkään kirkossa seuraa-
vina torstaina: 21.4. ja 19.5. Lisätietoja: kirk-
koherra 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 kirkol-
la lauantain 2.4. klo 10–14. Opettajana iko-
nimaalari Liisa Holst, p. 040 566 8481,  
liisa.holst@kolumbus.fi

Hyvinkään Tiistaiseura
Kokoontuu kuukauden toisena tiistaina  
klo 16. Lisätietoja isä Taisto Rikkoselta,  
p. 0206 100 464.

Riihimäen toimitila Minea
Osoitteessa Valtakatu 3. Avoinna palvelus-
ten yhteydessä ja sopimuksen mukaan. 
Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta saa 
Meri-Helga Mantereelta, p. 040 552 9378, 
meri-helga.mantere@kolumbus.fi sekä Mi-
nean kotisivuilta http://minea.palvelee.net/.

TAPAHTUMIA

Virpovitsojen askartelua Hyvinkäällä
Seurakunnan kasvatustyö yhdessä Hyvin-
kään Tiistaiseuran kanssa järjestää virpovit-
sojen askartelun Hyvinkään kirkon seura-
kuntasalissa la 19.3. klo 15 alkaen. Askarte-
lemme kokeneiden virpovitsojen tekijöiden 
ohjauksessa. Samalla lapsiperheiden van-
hemmilla on mahdollisuus esittää toiveita 
ja ideoita kasvatustoimikunnalle.

Virpovitsat on mahdollista siunata joko 
klo 18 metropoliitta Ambrosiuksen toimitta-
massa vigiliassa tai askartelun lopulla n. klo 
17. Lisätietoa antaa kasvatustoimikunnan 
puolesta Tanja Kuri (tanja.kuri@gmail.com) 
sekä kirkkoherra Jonas Bergenstad (jonas.
bergenstad@ort.fi).

LAPPEENRANNAN SRK
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRAN-

VIRASTO 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

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 
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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 19.3. klo 18 juhlavigilia ja 
virpovitsojen siunaus
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ti 22.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 18 aamupalvelus
To 24.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 24.3. klo 18 kärsimysevankeliumit
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan 
esiinkanto
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus Kristuksen 
hautaamisen muistoksi
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
Ma 28.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ma 28.3. klo 18 juhlavigilia
Ti 29.3. klo 9 liturgia
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia
Ti 5.4. klo 18 panihida Pallon vanhalla  
hautausmaalla, vainajien pääsiäinen
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia
Su 17.4. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos 
Serafim Sarovilaiselle
La 23.4. klo 18 vigilia, su/sl
Su 24.4. klo 10 liturgia, sl

Imatra 
Pyhän Nikolaoksen kirkko,  
Vuoksenniskantie 3
Vahtimestari Nadezda Ryyppö, p. 0206 100 477

JUMALANPALVELUKSET
*La 19.3. klo 18 juhlavigilia ja 
virpovitsojen siunaus
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ti 22.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 23.3. klo 18 aamupalvelus
To 24.3. klo 18 kärsimysevankeliumit
Pe 25.3. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan 
esiinkanto
Pe 25.3. klo 18 aamupalvelus Kristuksen 
hautaamisen muistoksi
La 26.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
Ma 28.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 30.3. klo 9 liturgia
La 2.4. klo 18 vigilia, su/sl
Su 3.4. klo 10 liturgia, sl
Ti 5.4. klo 10 liturgia ja panihida, vainajien 
pääsiäinen
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
La 30.4. klo 18 vigilia, su/sl
Su 1.5. klo 10 liturgia, sl

Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna,  
Uimalantie 1, Parikkala

JUMALANPALVELUKSET
Pe 25.3. klo 10 kuninkaalliset hetket

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА 
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Покровская церковь в Лаппеенранта
Cб 23.4. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках
Вск 24.4. в 10 литургия на церковно-
славянском языке

Никольская церковь в Иматра
Ср 2.4. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках
Сб 3.4. в 10 литургия на церковно-
славянском языке
Ср 30.4. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках
Сб 1.5. в 10 литургия на церковно-
славянском языке

LAPPEENRANNAN 
SEURAKUNNAN TOIMINTAA

Talven teemana jatkuu yhteinen seurakun-
ta, jossa menneet ja nykyiset sukupolvet 
kohtaavat.

Yksittäisistä tapahtumista ja tilaisuuksista il-
moitetaan kerran viikossa kirkollisissa ilmoi-
tuksissa keskiviikkoisin kaupunkilehti Lap-
peenrannan Uutisissa ja torstaisin sanoma-
lehti Uutisvuoksessa. Huomioi, että Uutis-
vuoksen ilmoituspäivä on muuttunut! Katso 
myös seurakunnan internet-sivuilta www.
ort.fi/lappeenranta. Tervetuloa mukaan! 
Muutokset mahdollisia!

LAPPEENRANTA

Tiistaiseura
Lappeenrannan Tiistaiseura kokoontuu tiis-
taisin kello 14 Linnoituksen seurakuntasa-
lilla. Kokoontumisien lisäksi järjestämme 
retkiä ja osallistumme erilaisiin kirkollisiin 
tapahtumiin. Seuraavat kokoontumiset: 
19.3. Lasaruksen lauantain myyjäiset klo 
10–13
29.3. klo 10 osallistumme Marian Ilmestys-
päivän liturgiaan
12.4. klo 14 Tiistaiseura
26.4. klo 14 Vainajan otsanauhan kirjonta-
työ Lea Soiniolan opastuksella. Isä Timon 
alustus hautajaisperinteistä ja kuolemasta.
10.5. Teatteriretki: Lahden kaupunginteat-
teri: Evakko & Taidemuseon Faces of Christ 
-näyttely. Lisätietoja myöhemmin.

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja 
kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengel-
liseen perintöön. Kokoontumiset ovat Lap-
peenrannan seurakuntatalolla. 
Ke 13.4. Arkkimandriitta Cleopa Ilie: Orto-
doksisesta uskosta (luvut 20–25)

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 tun-
temusta ja pyhiinvaellustietoutta. 
La 19.3. Pääsiäismyyjäiset
La-Su 2.–3.4. Pyhiinvaellusmatka Valamon ja 
Lintulan luostareihin Heinävedelle

Kirkkokuoro
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan erikseen 
paikallisissa lehdissä ja seurakunnan inter-
net-sivuilla. Vs. kanttorina toimii 31.5.2016 
saakka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina 
Elia Pietarinen ja Karl-Henrik Wahlfors.

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 церковно-славянском 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
kokoontuu tiistaisin kello 14 seurakuntata-
lolla. Kokoonnumme säännöllisesti seura-
kuntasalilla, järjestämme retkiä ja osallis-
tumme erilaisiin kirkollisiin tapahtumiin.
5.4. osallistumme vainajien pääsiäisen  
liturgiaan klo 10
19.4. Jorma Pöntinen kertoo Athos-vuoren 
elämästä kuvin ja sanoin

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja 
kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengel-
liseen perintöön. Kokoontumiset ovat Imat-
ran seurakuntatalolla. 
Ke 6.4. Arkkimandriitta Cleopa Ilie:  
Ortodoksisesta uskosta (luvut 20–25)
Ke 11.5. Arkkimandriitta Cleopa Ilie:  
Ortodoksisesta uskosta (luvut 26–32)

Kirkkokuoro
Kirkkokuoron toiminnasta tiedotetaan erik-
seen. Vs. kanttorina toimii 31.5.2016 saak-
ka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina Elia 
Pietarinen ja Karl-Henrik Wahlfors.

Imatran Nikolaoksen Miehet
Tutustutaan uskoomme eri näkökulmista, 
keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään 
seurakunnan tarvitsemia korjaus- ja talkoo-
töitä. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti 
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Занятия по понедельникам в 
Лаппеенранта 
- в 17–19 детский хор, урок батюшки и 
рукоделие 

Занятия по вторникам в Иматра
- в 17–19 детский хор, урок батюшки и 
рисование

TAPAHTUMIA

Pääsiäisherkkujen myyjäiset Imatralla
Perinteisten pääsiäisherkkujen myyjäi-
set järjestetään Lasaruksen lauantai-
na 19.3. Imatralla kello 10–12. Tarjolla 
pashaa, kulitsaa, baboja yms. suolaisia 
ja makeita herkkuja. Virpovitsoja, kah-
vio yms.

Pääsiäismyyjäiset Lappeenrannassa
Lappeenrannan myyjäiset pidetään La-
saruksen lauantaina 19.3. kello 10–13 
seurakuntasalilla. Tarjolla erilaisia lei-
vonnaisia, virpovitsoja, arpoja, kahvio 
yms.

Pääsiäisyön kuljetus kirkkoon 
Parikkalasta ja Simpeleeltä
Seurakunta järjestää pääsiäisyön yh-
teiskuljetuksen Parikkalan ja Simpeleen 
alueelta Imatran kirkkoon. Osallistujien 
tulee ilmoittautua ennakkoon kirkkoher-
ranvirastoon maanantaisin puhelimitse 
klo 10–14 välisenä aikana, puh. 0206 100 
470 tai muuna aikana sähköpostilla lap-
peenranta@ort.fi ma 21.3. mennessä.

Lasten pääsiäisjuhla Imatralla ja 
Lappeenrannassa 
Ma 28.3. liturgian ja ristisaaton jälkeen. 
Tarjolla pääsiäisherkkuja ja iloista ohjel-
maa. Palveluksen jälkeen on mahdollisuus 
käydä soittamassa kirkonkelloja pääsiäi-
sen kunniaksi.

Vainajien pääsiäisen yleiset muistelut
Tiistaina 5.4. vietetään vainajien pääsiäis-
tä, radonitsaa. Imatran kirkossa toimitetaan 
klo 10 liturgia, jonka loputtua on panihida. 
Tuokaa palvelukseen muistoruokia siunat-
tavaksi. Samana iltana klo 18 toimitetaan 
panihida myös seurakunnan vanhimmalla 
hautausmaalla Lappeenrannan Pallossa.

Minikäspaikkakurssi
Lappeenrannassa järjestetään la 23.4. klo 10 
minikäspaikkakurssi. Tule kokeilemaan käs-
paikan valmistusta. 

kunkin kuukauden viimeisenä torstaina  
alkaen klo 13. Lisätietoja Jorelta,  
p. 050 45 46 268. Seuraavat kokoontumiset:
28.4. aiheena pyhä Nikolaos, teemme myös 
kevättöitä 
19.5. teemme raivaustöitä ja puhumme py-
hästä Paisioksesta

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 церковно-славянском языках. 
После литургии чаепитие и беседа в 
приходском зале. Смотрите расписание 
богослужений! Читайте больше в 
объявлениях прихода по четвергам (!) в 
газете Uutisvuoksi и на сайте www.ort.fi/
lappeenranta.

Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на церковно-
славянском языке. Приглашаем новых 
певцев! Руководитель хора: Татьяна 
Мякеля, тел.  0206 100 478. Спевки в 
приходском доме по вторникам в 18.15.

Simpeleen-Parikkalan tiistaiseura
Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa 
iltaisin klo 18. Aiheet ja paikat ilmoitetaan 
Parikkalan-Rautjärven Sanomissa kokoon-
tumista edeltävänä torstaina. Seuraavat ko-
koontumiset: ke 30.3. ja ke 20.4.

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

Ortodoksinen perhekerho Imatralla
Ortodoksinen perhekerho on 2–5-vuotiail-
le lapsille sekä  heidän vanhemmilleen tai 
isovanhemmilleen tarkoitettu kohtaamis-
paikka, jonne lapset tulevat yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerhon ohjelmaa kuuluu pie-
ni rukoushetki sekä laulua, leikkiä, satuja 
ja askartelua sekä yhteinen välipala. Kerho 
kokoontuu Imatran seurakuntasalilla keski-
viikkoisin klo 17–18.

Ortodoksiset lastenkerhot
Lastenkerhot toimivat sekä Lappeenran-
nassa että Imatralla. Kerhoissa lapset tutus-
tuvat oman ortodoksisen uskonsa perin-
teeseen. Kerhot kokoontuvat säännöllisesti 
kerran viikossa alkaen ensin klo 17 kantto-
rin pitämällä lastenkuorolla, sen jälkeen on 
papin oppitunti ja klo 18 kädentaitojen ja 
kuvataiteen kerhot. Kerhoissa on pieni väli-
pala. Kerhot ovat tarkoitettu kaikille lapsille 
ja niihin voi osallistua riippumatta äidinkie-
lestä. Lappeenrannassa maanantaisin alka-
en klo 17 ja Imatran seurakuntatalolla tiis-
taisin alkaen klo 17. 

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ - ДЕТСКАЯ 
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 

Детские кружки собираются в 
приходских домах в Лаппеенранта и 
Иматра. 

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

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 19.3. klo 10 liturgia, kirkkoon liittäminen
*La 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
siunaaminen
*Su 20.3. klo 10 liturgia
Ma 21.3. klo 16–18 katumuksen sakrament-
ti AS
Ma 21.3. klo 18 aamupalvelus
Ti 22.3. klo 16–18 katumuksen sakramentti HH
Ti 22.3. klo 18 aamupalvelus
Ke 23.3. klo 16–18 katumuksen sakrament-
ti HH
Ke 23.3. klo 18 sairaanvoitelu
To 24.3. klo 10 suuren torstain liturgia
To 24.3. klo 18 aamupalvelus,
12 kärsimysevankeliumia
Pe 25.3. klo 10 suuren perjantain  
ehtoopalvelus (radiointi)
Pe 25.3. klo 18 suuren lauantain  
aamupalvelus
La 26.3. klo 10 suuren lauantain liturgia
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 27.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 28.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto,  
lasten pääsiäinen
Ti 29.3. klo 9 liturgia ja ristisaatto (koululaiset)
Pe 1.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto (koululaiset)
La 2.4. klo 10 liturgia, rom
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia
Ke 6.4. klo 8 liturgia
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia, sl
Ke 13.4. klo 8 liturgia
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 8 liturgia
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Ke 27.4. klo 8 liturgia
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia

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
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Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46.
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697

JUMALANPALVELUKSET
*La 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
siunaaminen
*Su 20.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 10 liturgia
To 24.3. klo 18 Jeesus-rukous
Pe 25.3. klo 14 suuren perjantain  
ehtoopalvelus
Pe 25.3. klo 18 suuren lauantain  
aamupalvelus
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
To 31.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto 
(koululaiset)
Su 10.4. klo 10 liturgia 
To 14.4. klo 18 Jeesus-rukous
To 21.4. klo 18 pravilo
La 23.4. klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia

Akaa
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1

JUMALANPALVELUKSET
Su 3.4. klo 10 liturgia

Jämsä
Jämsän ev.lut. seurakuntatalo, Koskentie 30

JUMALANPALVELUKSET
Su 10.4. klo 10 liturgia

Kolho
Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolai-
sen kirkko, Kappelitie, Vilppulan Kolho
Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, p. 050 431 6431

JUMALANPALVELUKSET
*La 26.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,  
Kalmistokatu. 
Isännöitsijä Yrjö Kerisalo, p. 0400 924 124

JUMALANPALVELUKSET
Ma 28.3. klo 10 liturgia
Su 17.4. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA

TAMPERE

Tampereen päiväpiiri
Kokoontuu parillisten viikkojen torstaina 
klo 12 Nikolainsalissa. Tilaisuus alkaa luen-
nolla ja sen jälkeen n. klo 12.45 on yhteinen 
lounas. Tilaisuus päättyy n. klo 13.30. Päivä-
piiriin ovat tervetulleita kaikki aikuisikään 
ehtineet, joilla on keskellä päivää pari tun-
tia aikaa yhteiseen ajanviettoon. Seuraavat 
kokoontumiskerrat: 31.3., 14.4. ja 28.4.

Päiväpiiri ottaa 19.3. pidettävien pääsiäis-
myyjäisten kirpputoripöytää varten tava-
ralahjoituksia. Pengo kaappejasi ja katso, 
löytyisikö jotain lahjoitettavaa! Lahjoitukse-
si voit tuoda myyjäisaamuna klo 10–11.30 
Nikolainsaliin. Huom: ei vaatteita!

Tampereen kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntai-
sin palveluksen jälkeen n. klo 12.30–14 Ni-
kolaintalon kerhohuoneessa. Lisätietoja:  
Arja Kangaspunta, p. 050 325 1880.
17.4. Laura Lindstedt: Oneiron 

Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin  
18–20. Harjoitusten ajan on lapsille maa-
laus- ja leikkikerho, jossa hoitaja paikalla. 
Kuorolaisille tarjolla henkilökohtaisia lau-
lutunteja. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä 
kanttoriin. Etenkin bassoja ja alttoja kaiva-
taan. Luvassa ainakin perinteikkäät pääsi-
äisjuhlat ja radiointi 4.9. Lokakuulle suun-
nitteilla matka Serbiaan. Kanttori Heikki 
Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi,  
p. 0206 100 358.

Poikakuoro Tampereella
Alakouluikäiset pojat laulavat kirkko- ja las-
tenlauluja. Harjoituksissa myös leikitään 
yhdessä. Harjoitukset Nikolainsalissa tors-
taisin 17–17.45. Uusia poikia mahtuu mu-
kaan. Pääsiäisen jälkeen syödään perintei-
sesti jättipizzaa. Ohjaajana kanttori Heikki 
Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, p. 0206 
100 358.

Pienten tyttöjen kuoro (5–7-vuotiaille)
Nikolainsalissa tiistaisin 16.30–17.15.  
Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kanttori 
Jenni Hakkaraiseen. Aikatauluissa on joskus 
poikkeuksia.

Muskari 0–2-vuotiaille
Nikolainsalissa keskiviikkoisin 10–10.30. 
Muskarin jälkeen kahvi/teetarjoilu. Uudet 
kävijät, ottakaa yhteyttä kanttori Jenni Hak-
karaiseen, koska aikatauluissa on joskus 
poikkeuksia.

Poikien seikkailukerho Tampereella
Tampereen seurakunnassa toimii 9–13-vuo-
tiaiden poikien seikkailu- ja retkeilykerho, 
joka tekee pieniä seikkailuja kaupungin alu-
eella ja lähiympäristössä.  
Kerhoa pitää Pekka Salo, p. 040 091 0210,  
s-posti: petros.salo@gmail.com.

Nokian Tiistaiseura
Puheenjohtaja Eeva-Liisa Kaikkonen,  
p. 040 568 3147.

TAPAHTUMIA

Pääsiäismyyjäiset
Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
eri toimipiirien ja kerhojen perinteiset 
pääsiäismyyjäiset pidetään Nikolainsa-
lissa (Tuomiokirkonkatu 27) lauantai-
na 19.3. klo 12–14. Tarjolla on erilaisia 
herkkuja niin paikalla syötäväksi kuin 
kotiin vietäväksi, virpomavitsoja, löytö-
pöytä, arpajaiset jne. Tervetuloa ostok-
sille ja viettämään mukavaa aikaa! 

Päiväpiirin kevätretki 
12.5. retki Juupajoelle ja Orivedelle. Vierailun 
kohteena on mm. luomutila Henkireikä ja 
Juupajoen kirkko. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset: diakoni Harri Kahila, p. 045 1306 723.

Tampereen seurakunnan  
kirjasto ottaa vastaan kirjoja
Kaikenlaisia kirjoja otetaan vastaan: osa laite-
taan kirjaston kokoelmiin, osa jaetaan ilmai-
seksi Nikolaintalon kirjapöydällä ja osa myy-
dään eteenpäin seurakunnan pääsiäismyyjäi-
sissä kirjaston ostovarojen kartuttamista var-
ten. Jos haluat tehdä lahjoituksen, ota yhteys 
diakoni Harri Kahilaan,p. 045 1306 723.

PORI 

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

Tiistaiseura 
kokoontuu joka toinen tiistai klo 18. Aluk-
si on aina rukoushetki. Isä Aleksej, isä Heik-
ki, Jenni, Heikki ja Nemanja pitävät vuorol-
laan opetustilaisuuden. Muina iltoina voi 
olla esitelmä tai luetaan PSHV:n opetusma-
teriaalia. Tarjolla myös maittava kahvipöy-
tä sekä miniarpajaiset. Seuraavat kokoon-
tumiset:
ti 22.3. kanttori Jenni Hakkarainen
ti 5.4. isä Aleksej Sjöberg
ti 19.4. kirjailija Simo Ojanen
ti 3.5. kanttori Heikki Hattunen

Kirkkokahvit 
liturgiajumalanpalvelusten jälkeen  
Teologisalin puolella.

Porin lukupiiri
vetäjänä Sirpa-Helene Soini. Kokoontuu 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina  
klo 16. 
su 3.4. John Steinbeck: "Hiiriä ja ihmisiä"
su 1.5. Leo Tolstoi: "Polikushka"

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

Askartelukerho Pyöröset 
kokoontuu joka toinen maanantai klo 15–17. 
Seuraavat kokoontumiset ovat ma 11.4. ja ma 
25.4. Kerhoa pyörittävät Anita Luonila, Sirkka 
Grönlund ja Tuula Nousiainen. Kerhossa val-
mistetaan sekä  yhteisiä että omia töitä, vaali-
taan perinteitä ja opetellaan uusia tuulia sekä 
tehdään tuotteita kirkon käyttöön ja myyjäi-
siin. Kerhossa voi myös harjoitella karjalankie-
len ymmärtämistä.

TAPAHTUMIA

Koko perheen virpovitsatalkoot 
la 19.3. klo 16. Virpovitsat siunataan klo 18 
alkavassa vigiliassa.

Valamon matka 
Tiistaiseuran pyhiinvaellusmatka  
Heinäveden Valamoon 15.–17.4.
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Diakonia

SÄHKÖPOSTI
diakonia.helsinki@ort.fi
Kaikilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoi-
te muotoa: etunimi.sukunimi@ort.fi

DIAKONIATYÖSTÄ VASTAAVA PAPPI
isä Teo Merras p. (09) 8564 6120, 
040 540 3200

TIIMIESIMIES
ylidiakoni Juha Lampinen 
p. (09) 8564 6130, 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 
p. (09) 856 46163, 040 583 2915

Länsi-Uusimaa: Sarianne Karulinna 
p. (09) 8564 6165, 0400 531 308

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

Helsinki 

Horse
Diakonian ja kasvatuksen yhteinen kohtaamis-
paikka. Tervetuloa torstaisin askartelemaan, jut-
telemaan ja kahvittelemaan. Aloitamme klo 17 
ehtoopalveluksella Kotikirkossa, jonka jälkeen 
siirtyminen diakonian alatoimistolle (Unionin-
katu 39, sisäpiha). Lisätietoja: Johanna Jomp-
panen

Sofia-kerho
Kerhon toiminta on tarkoitettu kehitysvam-
maisille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja: Taisia 
Pohjola

Virkistysiltapäivä seniori-ikäisille
Tervetuloa virkistysiltapäivään parillisten viik-
kojen torstaina kello 12–14. Kokoontumispaik-
kana toimii seurakuntasali (os. Unioninkatu 39, 
sisäpiha). Lounas maksaa yhden euron. Seniori-
kerho pääsiäistauolla 21.3.–3.4. Seuraavat kerrat 
to 7.4 ja to 21.4. Tiedustelut: Emmi Matvejeff

Diakoniaruokailu
Joka tiistai seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, si-
säpiha) klo 12. Sisäänpääsy klo 12.30 asti. Ateria 
maksaa yhden euron. Diakoniaruokailu tauolla 
21.3.–10.4. Tiedustelut: Sarianne Karulinna

ITÄ

Järvenpään diakoniakerho
Aloitamme kerhot rukouspalveluksella kirkossa, 
os. Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirk-
ko, Kartanontie 45, Järvenpää. 
Tiedustelut: Jaana Björninen

To 14.4. klo 12–14.30 vierailija Tiina Butter puhuu 
aiheesta taideterapia ja muistisairaudet.
To 12.5 klo 12–14.30 kauden päätös yhteisen 
ruokailun merkeissä.

Porvoon diakoniakerho
Osoite: Kristuksen kirkastumisen kirkko, Vanha 
Helsingintie 2, Porvoo. 
Tiedustelut: Jaana Björninen

To 21.4 klo 13–15.30 kerhon ohjelma tarkentuu 
myöhemmin (tiedotus kirkon ilmoitustaululla).
To 19.4 klo 13–15.30 vietämme kerhon kevät-
kauden päätöstä.

LÄNSI

Maria Pariisilaisen piiri
Ti 22.3. Klo 9 Ennenpyhitettyjenlahjain liturgia 
pt. Herman Alaskalaisen kirkko, Kaupinkalliontie 
2, Espoo. Huhtikuussa ei ole kerhoa!

DIAKONIAN TOIMINTA  
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

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

SAIRASTATKO 
TAI SAIRASTAAKO 
LÄHEISESI? 

Jos haluat papin tai diakoniatyönte-

kijän käyvän sinun tai läheisesi luo-

na kotona tai sairaalassa, ota roh-

keasti yhteyttä päivystävään pappiin 

puhelinnumero (09) 856 46105 

(arkisin klo 9–14) tai alueesi dia-

koniatyöntekijään. 

09 8564 6299

Когда крылья на земле…
Звони!

Телефон доверия Хельсинкского 
православного прихода

По понедельникам 
с 18 до 20

Тел. 09 85 646 299

Trapesa - kansainvälinen kohtaamispaikka  
(Kotikyläntie 5, Espoon keskus)
Diakoniatyöntekijä Taisia Pohjola päivystää tiis-
taina klo 12–13

Vihti
Nummelan Perjantaipiiri kokoontuu joka perjan-
tai Nummelan rukoushuoneella (Naaranpajuntie 
7) klo 12–13.30. Keittolounas 3 €. Alueen dia-
koniatyöntekijä Sarianne Karulinna paikalla ker-
ran seuraavan kerran 8.4. ja 29.4.
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Kirkon on oltava siellä, missä ih-
misetkin ovat. Näin sanotaan, 
kun puhutaan kirkon läsnäolosta 

varuskunnissa ja kouluissa. Sama pätee 
myös sosiaaliseen mediaan, josta on tul-
lut tärkeä nykyajan kokoontumispaikka.

Somempi seurakunta on seurakunnil-
le tarkoitettu sosiaalisen median opas, 
jossa käydään läpi somen eri kanavia ja 
kohderyhmiä sekä sisällöntuotantoa. Vä-
liin on ripoteltu myös eri vaikuttajien ly-
hyitä kirjoituksia ja käytännön esimerk-
kejä eri seurakunnista.

Oppaalla on myös tärkeä viesti: some-
viestintä on työtä! Moni päivittää somea 
nyt oman työnsä ohessa tai vapaaehtoi-
sena, mutta seurakuntien olisi hyvä si-

sällyttää someviestintä työntekijöidensä 
työnkuvaan ja työaikaan. Luonnollisesti-
kaan kaikkia kirkon työntekijöitä some ei 
inspiroi mutta niitä, jotka ovat somesta 
kiinnostuneita, pitäisi kannustaa toimi-
maan siellä aktiivisesti.

KANAVALLA ON VÄLIÄ

Sosiaalinen media on monipuolinen 
viestinnän kenttä. Eri some-kanavissa 
viestitään eri tavoin ja niillä on erilaiset 
kohderyhmät. Suosituin on Facebook, 
joka tavoittaa 2,4 miljoonaa suomalais-
ta. Se ei kuitenkaan ole nuorten suosios-
sa, vaan heidät tavoittaa usein paremmin 
esimerkiksi kuvien jakamiseen perustu-
vasta instagramista.

Twitter taas on asiantuntija-somen 
maineessa. Siellä voi seurata vaikka pat-
riarkka Bartholomeosta, joka twiittaa 
nimimerkillä @greenpatriarch. Suomen 
ortodoksisen kirkon piispat eivät tiet-
tävästi twiittaa, mutta luterilaisessa kir-
kossa se on tavallista. Luterilaisilla on 
jopa oma käsite ’twaarna’, eli 140 merk-
kiin tiivistetty twitter-saarna.

Jos twitter-ilmaisu tuntuu liian tiiviil-
tä, voi alkaa blogata. Kenties tunnetuin 
ortodoksibloggaaja on palkittua Sana pa-
pilta -blogia kirjoittava pappi Lars Ahl-
bäck. Viisi vuotta blogiaan pitänyt Ahl-
bäck haluaa kirjoittaa asioista helposti 
lähestyttävällä tavalla.

– Asioista pitää pystyä kertomaan sa-
noilla, jotka tavoittavat ihmiset.

Siinä hän on onnistunut. Sana papil-
ta -blogilla on facebook-sivu, jolla on 
lähes 2 000 tykkääjää. Palaute on ollut 
pääosin positiivista ja esimerkiksi moni 
kirkkoon liittynyt on kertonut lukeneen-
sa blogia pohtiessaan ortodoksisuuteen 
kääntymistä.

Moni seurakuntamme hyödyntää 
jo WhatsAppia. Helsingin seurakun-
nan kasvatustyön esimies Juha Lam-
pinen skrollaa whatsappiaan: siellä on 
ponomariryhmää, Uspenskin nuorten 
ryhmää ja kasvatuksen työntekijöiden 
ryhmää. Ryhmissä muistutetaan tulevis-
ta tapahtumista ja sovitaan kuka paikkaa 
ketäkin sairastapauksissa.

– WhatsAppin kautta tieto saadaan 
eteenpäin nopeasti. Se on tärkeä osa seu-
rakuntatyötä, Lampinen sanoo.

Sosiaalisen median tulisi olla osa jokapäiväistä leipää myös seurakunnissa, 
kehottaa luterilaisen kirkon aktiivien tekemä Somempi seurakunta -kirja.

TERMIT HALTUUN!

Some   lyhenne sosiaalisesta mediasta

Facebook  Suomen suosituin some, jossa voi jakaa kuvia ja tekstiä

Twitter   asiantuntijasome, jossa viestit saavat olla maksimissaan 

   140 merkin mittaisia.

Instagram  kuvien jakopalvelu, joka on nuorten suosiossa

Snapchat  nuorien suosima some, jossa jaetaan videoita

Hastag   eli #-merkki, jonka avulla esimerkiksi twitteristä ja 

   instagrammista voi jakaa ja etsiä sisältöjä

Ortodoksiviestin seurakunnat facebookissa:

Sivuja:  Helsingin ortodoksinen seurakunta

   Lahden ortodoksinen seurakunta

Ryhmiä:  Tampereen ortodoksinen seurakunta

Lisäksi facebookista löytyy lukuisia eri pyhättöjen ja ortodoksisten yhdistysten 

sivuja. Myös Ortodoksiviestillä on omat sivunsa, tervetuloa tykkäämään!

SOME  
– uusi tie seurakuntalaisten luo
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Perheuutisia

Helsingin seurakunta

KASTETUT

Hertta Siviä Haikonen, 28.11.2015

Lauri Konstantin Liukkonen, 13.12.2015

Nessa Ellen Wickström, 20.2.2016

IKUINEN MUISTO

Lea Tanttu (os. Sakkinen), s. 1922, Suojärvi

Teuvo Alervo Mäntylä, s. 1941, Muuruvesi

Jouko Armas Martiskainen, s. 1949, Ilomantsi

Vladislav Fedulov, s. 1929, Neuvostoliitto

Elisabet Luoto (e. Ivakko), s. 1930, Helsinki

Raili Marjatta Manninen (os. Karhu), s. 1941, 

Rautalampi

Kiitokset

Lintulan luostari kiittää esipaimenia, tiistaiseu-

roja, luostarin ystäviä ja talkoolaisia ja kaikkia lu-

kijoita esirukouksista ja lahjoituksista sekä toi-

vottaa Valoisaa Kristuksen Ylösnousemusjuhlaa.

Igumenia Mikaela ja sisaristo

Rakas Äitimme ja Mammamme Lea Tanttu 

(s. 18.10.1922) nukkui pois 28.12.2015. Läm-

min kiitos pastori Teemu Toivoselle, kantto-

rille ja kuorolle sekä kaikille, jotka otitte osaa 

suureen suruumme.

Lapset ja lapsenlapset

Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saatuamme siihen erillisen lu-

van. Jos haluatte tiedon avioliittoon vihkimisestä, lapsenne kasteesta tai omaisenne kuolemasta, 

pyydämme antamaan julkaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai ilmoittamalla siitä seurakun-

nan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen  asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhelimitse 

numeroon (09) 85 646 100.

Kiitoksemme rovasti Veikko Purmoselle ja 

kuorolle rakkaamme Alvi Erjovuon siunausti-

laisuudesta 23.1.2016.

Hillevi Erjovuo ja lapset perheineen

Lämpimät kiitokset sukulaisille ja ystäville ru-

kouksellisesta muistamisesta ja 70-vuotisjuhlan 

tarjoilun ja ohjelman järjestämisestä. Erityinen 

kiitos KP metropoliitta Ambrosiukselle, työto-

vereille ja kanttori Matti Jyrkiselle, joka toi juh-

laan Helsingin ortodoksisen seurakunnan on-

nittelut. Toivotan Teille kaikille monia armorik-

kaita vuosia. 

Mariamne Purmonen

Lämmin kiitos isä Mitrolle Teuvo Mäntylän 

siunaamisesta haudan lepoon. Siunaus on 

toimitettu 25.2.2016 läheisten läsnä ollessa. 

Perheemme kiittää osanotoista suureen su-

ruumme.

Suuret kiitokset Anja Granfeldille, Olga Bo-

rodinalle ja Marjatta Laurosen perikunnalle 

merkittävistä kirjalahjoituksista seurakunnan 

kirjastolle.

Tampereen seurakunta

Somempi seurakunta 

– sosiaalisen median opas, 

Ville Kormilainen, Jan Ahonen, 

Johannes Ijäs, Kirjapaja 2016
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TEKEMÄLLÄ OPPII

Tärkeintä somessa ei ole seuraajien tai 
tykkääjien metsästäminen, vaan vuoro-
vaikutteisuus. Hyvää some-viestintä tuo 

-

sydämiin ei ole, vaan someopas kannus-

oppia tekemisen kautta.
 

ortodoksisessa seurakunnassa, jossa kirk-
Jonas Bergenstad loi seurakun-

nan facebook-sivun vuoden 2015 lopussa.
– Me vielä opettelemme, miten sosiaa-

-
tus jakaa laajemmin. Seurakunnan nuo-
ret ovat somessa jo kokeneempia: nuor-

-

Bergenstad näkee sosiaalisen medi-

muotona:
– Facebook on ketterämpi tapa kertoa 

seurakunnan elämästä kuin kotisivut.

LAURA KARLIN
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LUKIJALTA

”Luen Isä meidän -rukouksen monta 
kertaa päivässä. Se on valtavan lohdulli-
nen. En ole koskaan yksin, vaikken olisi 
nähnyt viikkoon ketään ihmistä ja minul-
la on onneton olo.

Elämänlaatuani paransi huomattavas-
ti se, kun tajusin että ihminen voi rukoil-
la ihan koko ajan. Uskon rukouksen voi-
maan satavarmasti – siinä ei mene kos-
kaan aika hukkaan.”

Taiteilija Miina Äkkijyrkkä,  
Sana 4.2.2016

”Kristinuskon keskeisiä käsitteitä on me-
tanoia, mielenmuutos. Paastoamisessa-
kin on kyse juuri siitä. Oli paaston tar-
koitus sitten sisäisissä tai ulkoisissa ky-
symyksissä, päästäkseen päämääräänsä 
ihminen tarvitsee muuttunutta mieltä: 
uutta tapaa ymmärtää ja ajatella, nähdä ja 
kokea.”

Päätoimittaja Urpu Sarlin, 
Esse – Espoon seurakuntasanomat 11.2.2016

”Netti on täynnä vihapuhetta. Nimimer-
kin takaa on helppo kyseenalaistaa toisen 
oikeus olemassaoloon ja uskoon. Vihapu-
heesta tulee ’kristillistä’, kun valjastetaan 
kristillinen rakkaus omiin tarkoituspe-
riin ja suljetaan joku toinen tuon rakkau-
den ulkopuolelle. Kristillistä vihapuhetta 
on, kun otetaan Raamattu lyömäaseeksi ja 
loukataan toista.”

Pappi ja toimittaja Hanna Paavilainen, 
Vantaan Lauri 25.2.

”Kristilliseen paastoon kuuluu vanhas-
taan sekin, että kun eletään vaatimatto-
mammin, rahaa säästyy, ja sitten voi aut-
taa niitä, joilla on vähemmän. Ja kun ruu-
miin ravintoa tulee vähemmän, hengen 
ravintoa voi nauttia sen tilalla.”

Hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, 
Kirkko ja kaupunki 25.2.

Mitä se on - seurustelun sakramentti! Kuulin sen sanan ehkä yli 20 

vuotta sitten. Olin liittynyt ortodoksiseen kirkkoon. Kaikki oli uutta. 

Liturgian jälkeen siirryimme me kirkkosalin väki seurakuntasaliin. Sin-

ne olivat jotkut hyvät naiset ja miehet laittaneet yksinkertaisen kah-

vipöydän. Jotkut olivat tämän kokeneet niin hyvänä ja pyhänä asia-

na, että ristivät sen tapahtuman seurustelun sakramentiksi. Ja olim-

mehan juuri tulleet eukaristian ateriasta.

Tuo seurustelun sakramentti tuli minulle hyvin tärkeäksi. Istuihan 

siihen samaan pöytään erilaisia ihmisiä, erilaisia ortodokseja. Näin 

saatoimme toisiimme tutustua, kertoa omasta elämästämme. Myös 

siitä, kuinka meistä tuli ortodokseja, kasteenko vai myöhemmän, 

omaehtoisen ratkaisun kautta. Kirjasimme myös toistemme nimiä ja 

puhelinnumeroita. Näin saatoimme pitää yhteyttä toisiimme. Vielä-

kin minulla on tallella näitä tärkeitä tietoja papereissani.

Ja olihan niissä pöydissä pappejakin istumassa kanssamme. Näin 

syntyi myös julkista yhteistä keskustelua. Erikoisesti muistan keskus-

telijana venäläisen Nikolain.

Olihan joukossamme myös vammaisia. Tällainen oli sokea Kaisa. 

Hänen vieressään saattoi istua pappi. Kaisa ei nähnyt, mutta hän kuu-

li ja voi koskettaa ja tunsi kosketuksen.

Seurustelun sakramentti oli ja on tärkeä vieläkin. Ehkä sen tärke-

yden tuntee vielä koskettavammin kymmenien kilometrien päästä 

tullut vanha yksinäinen ihminen. Kiitos seurustelun sakramentista!

PÄIVI VIRTANEN, SIPOO

L AINATUT

S e u r u s t e l u n  s a k r a m e n t t i

Ota kantaa! Ortodoksiviesti julkaisee tällä palstalla lukijoitten kirjeitä, kolumneja 
ja mielipidekirjoituksia. Toimitus voi lyhentää tekstejä ja korjata oikeinkirjoitusta. 
Kirjoituksia voi lähettää osoitteeseen: ortodoksiviesti@ort.fi.
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Seurustelun sakramenttia harjoitettiin Hangon kirkon praasniekassa viime kesänä.
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ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 2/16

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 7. huhtikuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 

3/16-lehdessä 29.4.

Edelliseen tehtävään saimme jälleen runsaasti vastauksia - kiitokset niistä! Onnetar suosi 

Tarja Sulalampea Helsingistä. Hänelle postitimme Liisa Väisäsen teoksen Mitä symbolit 

kertovat. Onnittelut!

RISTIKKO 1/16 RATKAISU



Kristus nousi kuolleista 
– totisesti nousi!

Kristus är uppstånden – sannerligen uppstånden!
Kristos nouzi kuolennoiz – tovessah nouzi!

Kristas kaggöödi jamm´jest – tuodi kaggöödi!
Hristós voskrése – voistinu voskrése!

Hristós anésti – alithós anésti!
Kristus on ülestõusnud – toesti ülestõusnud!

Christ is risen – indeed is risen! 
Hristos a inviat! – Adevărat a înviat!

Seuraava numero ILMESTYY 29.4.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 7.4. 


