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PÄ ÄT O I M I T TAJA LTA

ORTODOKSI

03/16 viesti

Hengellisyys kiinnostaa,
kirkko ei?
ei juuri kiinnosta
nuoria, mutta kirkkoa arvostetaan instituutiona ja nuoret pohtivat hyvinkin syvällisiä kysymyksiä. Tällaisia ajatuksia
nousi esiin, kun ortodoksivarusmiehille pidettiin koulutustilaisuus Haminassa
(s. 18). Suhtautuminen uskontoon tuntuu
myös kulkevan eri laitoihin: asia kiinnostaa joko todella paljon tai ei yhtään,
mikä näkyi myös itse opintotilaisuuden
osallistujien määrissä ja asenteissa.
Mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi vetää?
Kirkon tulevaisuutta pohdittiin maaliskuussa papiston täydennyskoulutusseminaarissa Helsingissä. Selvä lähtökohta on, että ihmiskunnalla on kautta historiansa ollut tarve hahmottaa olemassaolon merkitystä. Yhden merkittävän väylän tälle pohdiskelulle tarjoavat uskonto
ja kristilliset kirkot idässä ja lännessä.
Maallistumisen myötä kirkon asema
yhteiskunnassa on heikentynyt aiemmasta. Puhutaan kirkosta eroamisen aalloista, ja samaan aikaan tietyt tahot pyrkivät
sinnikkäästi kitkemään uskontoa yhteiskunnan eri osa-alueilta, kuten koulujen päivänavauksista ja opintosuunnitelmista. Erityisesti lännen kirkolle asetetaan koviakin muutospaineita, jotta se
vastaisi muuttuneisiin elämäntapoihin
ja -arvoihin.
Myös yhteisöllisyys on muutoksessa.
Erilaisia instituutioita kyseenalaistetaan
aiempaa vahvemmin - esimerkiksi juuri kirkkoa, koulua tai armeijaa. Samalla vertaisuuteen perustuvan toiminnan
merkitys kasvaa, mikä näkyy hyvin erilaisissa digitaalisissa palveluissa ja yhteisöissä. Sosiaalinen media auttaa ihmisiä
löytämään toisia saman mielisiä ihmisiä
ja asioita, joista he pitävät. Vapaaehtoistoiminnassa on havaittu, että lyhytkestoinen toiminta kerää tekijöitä, pitkäjänteinen ei.
KIRKOLLINEN EL ÄMÄ

Helsingin, Haminan, Kotkan, Lahden,
Lappeenrannan ja Tampereen
ortodoksisten seurakuntien lehti
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti.
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Alexander Hautamäki, Birgit
Salmenhaara, Liisa Tynkkynen, Markku
Salminen, Matti Pulkkinen, Raija Pyöli,
Risto Nordell, Timo Tynkkynen
Urpo Uotila, Jonas Bergenstad, Anna
Syrjänen-Filppu, Eeva Manni
TILAUSHINTA: 40 € / vuosi. Lehti on
seurakuntien jäsenille ilmainen.
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:

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

ISSN 0788-9194
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LASTEN PÄÄSIÄINEN TAMPEREELLA.

Hengellisyys ei näissä kehityskuluissa
suinkaan ole katoamassa, se vain muuttaa muotoaan. Uskonnon suosion kasvua on jopa povattu yhdeksi merkittävimmistä tämän vuosituhannen kehityssuunnista. Kirkolle haastavaa on, että
kiinnostus uskontoon kanavoituu muualle kuin perinteisiin kirkkoihin. Hengellistä etsintää harjoitetaan, mutta kirkon
voi olla vaikea kohdata sitä. Hengellisille
ajatuksille myös asetetaan uusia reunaehtoja: niiden on oltava sopusoinnussa
vapaamielisen demokratian, tasa-arvon,
ympäristönsuojelun ja tieteellisen tiedon
kanssa.
Kristinusko tuskin häviää minnekään,
mutta sen harjoittaminen voi saada uusia muotoja ja tiloja. Kirkkoa lähenevän
voi olla vaikea soittaa papille, sen sijaan
hengellisen blogin seuraaminen ja kommentointi tulee diginatiivilta luontevasti. Kirkon kannattaakin rohkeasti lähteä
mukaan sinne, missä nykypäivän yhteisöllisyys toteutuu, olipa se sitten popup-tapahtuma tai mobiilipalvelu. Myös
nykyajan vaikeista kysymyksistä pitäisi
pystyä keskustelemaan avoimin mielin.

Mirva Brola
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Pääsiäisen voima jatku koon meissä
KRISTUKSEN ylösnousemuksen juhla jättää
aina oman jälkensä meihin; erityisesti se
opettaa meitä katsomaan maailmaa avoimin ja positiivisin silmin. Tätä positiivista
asennetta tarvitsemme kaikkialla, niin seurakunnissa, työyhteisöissä ja kodeissa.
Myönteinen elämänasenne johtaa kiitollisuuteen, joka on myös elämän suuri
voimavara. Pääsiäissaarnassaan Johannes
Krysostomos kuvailee paholaisen katkeroitumista monin sanankääntein.
Pahuus ja kuolema ovat menettäneet lopullisen valtansa ihmiskunnassa, mutta yksi ase on jäljellä. Ja se ase on turmiollisen
kavala. Jos alamme katsoa asioita ja tapahtumia pelkästään negaatioiden näkökulmasta, saa pahuus oivallisen tilanteen käyttöönsä. Se alkaa yhä enemmän ruokkia mielessämme katkeruutta, johon se itse lankesi.
Katkera mieli ei kohta näekään mitään muuta kuin arvosteltavaa ja kaikki olemassa oleva hyvä peittyy hukkuen negaatioiden

alle. Pahuus on silloin saanut voittonsa meistä ja voi syöstä meidät samaan kuiluun itsensä kanssa.
Pyhä Paisios muistuttaa opetuksissaan samasta asiasta. Jokaisella ihmisellä on voimavaroja ja omat ratkaisumme johtavat siihen, mihin käytämme noita voimavaroja. Ovatko ne meille mahdollisuus eteenpäin kulkemiseen ja hyvän edistämiseen vai käytämmekö voimiamme päinvastaiseen? Kristittyinä meillä on erityinen kutsumus kehittämiseen ja rakentamiseen.
Tänä keväänä aikaisin juhlittu pääsiäinen sitä seuraavine suurine juhlineen on meille kaikille muistutus valinnoista myönteisyyden ja hyvien asioiden puolesta. Helluntain jälkeen siirrymme käytännön elämän harjoitteluun. Olemme saaneet vahvan annoksen positiivisuutta. Olkoon se meille kaikille kantavana voimana, joka nostaa meidät hengen korkeuksiin ja antakoon
se viisautta jokapäiväiseen elämään.

Timo Tynkkynen
Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

ǷțșȚȤșȐȓȈǷȈșȝȐȗȖșȚȖȧȕȕȖȗȘȐȉțȌȍȚȊȕȈș
ПРАЗДНИК Воскресения Христова ежегодно оставляет свой
след в каждом из нас. Через него мы учимся смотреть на мир
открытым и позитивным взглядом, который необходим в церкви, на работе и дома. Позитивный взгляд рождает в нас благодарение, которое, в свою очередь, дает силы для жизни.
В своей Пасхальной проповеди святой Иоанн Златоуст употребляет множество фраз для изображения победы над дьяволом. Зло и смерть окончательно потеряли власть над родом человеческим, но у врага осталось еще одно оружие. Это оружие
губительное коварство. Если мы начинаем видеть ситуации и
события только с негативной стороны, то враг получает шанс
действовать. Он начинает взращивать в нашем уме чувство горечи, в которое впал сам.
Под действием этого чувства наш взгляд обращен только к
тому, что можно подвергнуть критике и все хорошее тонет в
море негатива. В этот момент зло побеждает в нас и может ввергнуть нас в туже пропасть, в которую ввергается само.
Святой Паисий напоминает об этом в своих поучениях. У
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каждого человека есть свой потенциал и каждый из нас решает, как и в каком направлении он будет его использовать. Будет
ли потенциал возможностью движения вперед и содействовать
добру или же мы будем использовать наши силы для служения
противоположному? Как христиане, мы особо призваны делам,
направленным к созиданию и развитию.
Пасхальное торжество, которое мы отметили этой ранней
весной, и все последующие великие праздники, следующие за
ним, напоминают нам о выборе в пользу всего позитивного и
доброго. После Пятидесятницы мы вернемся к повседневной
жизни. Через праздники мы получили большую порцию позитива в наши жизни. Пусть это будет для нас той силой, которая
вознесет нашу духовность и даст мудрости для повседневной
жизни.
Тимо Тюнккюнен
Настоятель Лаппеенрантского православного прихода
Перевод Алекси Савельев

AJA N KO H TA I STA

Kirkolliskokousedustajat valittiin
K I R KO L L I S H A L L I T U S VA L I T S I aiemmin
toimitettujen äänestysten pohjalta kirkolliskokouksen papiston, kanttorien ja
maallikkojen edustajat 17.3. pidetyssä kokouksessaan.
Kirkolliskokousedustajia on yhteensä 36, joista papiston edustajia yksitoista, kanttorien edustajia kolme ja maallikoiden edustajia kahdeksantoista. Itseoikeutettuja kirkolliskokouksen jäseniä
ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat.
Edustajia valittiin kaikista kolmesta
hiippakunnasta. Helsingin hiippakunta

oli jaettu papiston ja maallikoiden kohdalla kahteen äänestysalueeseen, joista
vaalialue I käsitti Helsingin seurakunnan
ja vaalialue II hiippakunnan muut seurakunnat.
Papiston edustajiksi valittiin I vaalialueelta Mikael Sundkvist, Juha Lampinen ja Markku Salminen. II vaalialueelta
valituiksi tulivat Andreas Larikka, Timo
Tynkkynen ja Aleksej Sjöberg. Kanttorien edustajaksi valittiin Varvara MerrasHäyrynen.
Maallikkojäsenten edustajaksi valittiin

I vaalialueelta Maria Lampinen, Tuovi
Haikala, Soili Penttonen, nunna Elisabeth, Ulla Saarinen ja Risto Nordell. II
vaalialueelta edustajiksi pääsivät Anatoli
Lappalainen, Vesa Uotila, Marja Rauhala ja Mari Mattila.
Uusien kirkolliskokousedustajien toimikausi on kolmevuotinen ja se alkaa
1.6.2016. Kirkolliskokous tekee päätöksiä
kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta
koskevissa asioissa sekä linjaa kirkollista
elämää ja toimintaa.
LAURA KARLIN

Kirkko sai uusia jäseniä pääsiäisenä
kirkossa, Tikkurilan kirkossa sekä Myllypuron kappelissa.
Liittyjillä on takanaan katekumeeniopetus, joka kokoontuu vuosittain syksystä pääsiäiseen saakka. Siinä perehdytään
ortodoksiseen uskoon ja jumalanpalveluselämään.
Seuraavat Helsingin katekumeenikurssit käynnistyvät jälleen ensi syksy-

Tampereen ortodoksinen seurakunta

S U U R I L AUA N TA I on kirkkomme perinteinen kastepäivä, jolloin katekumeeneja eli kasteoppilaita liitetään seurakuntiemme jäseniksi. Uusia jäseniä saatiinkin myös tänä pääsiäisenä.
Helsingin seurakunnassa jäsenmäärä
kasvoi 50:llä, kun katekumeeneja liitettiin kirkkoon suuren lauantain palveluksissa Uspenskin katedraalissa, Tapiolan

Tampereella katekumeeneja liitettiin kirkkoon Lasaruksen lauantaina.

nä. Niiden info-tilaisuus järjestetään Uspenskin katedraalissa keskiviikkona 18.5.
kello 18.
TAMPEREELLA KAHDEKSAN
LIITTYJÄÄ

Tampereella kirkkoon liitettiin kahdeksan katekumeenia jo Lasaruksen lauantaina 19.3. Seurakunnassa toimii joka
vuosi katekumeeniryhmä, jonka toiminta alkaa syksyllä ja huipentuu Lasaruksen
lauantaihin. Ensimmäinen infotilaisuus
ensi syksynä alkavasta ryhmästä järjestetään toukokuussa.
Kotkassa pääsiäisen alla liitettiin kirkon jäseneksi neljä henkilöä: palmusunnuntaina yksi, suurella viikolla kaksi ja
suurena lauantaina yksi.
Lahden, Haminan ja Lappeenrannan seurakunnissa uusia jäseniä liitetään kirkkoon pitkin vuotta. Haminaan
on tänä vuonna saatu kuusi uutta jäsentä. Lappeenrannassa liittyjiä on vuosittain 50–70.
Kaikkiaan Suomen ortodoksiseen
kirkkoon liittyy vuosittain noin tuhat
uutta jäsentä.
TEKSTI: MIRO JÄRNEFELT JA MIRVA BROLA
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Ortodoksiviestin arkisto

Kaikkien pyhien tsasouna Lohjalla täyttää 20 vuotta

Metsolan tsasounan on suunnitellut arkkitehti Sakari Siitonen ja se vihittiin
käyttöön vuonna 1996. Kuva praasniekasta 2013.
METSOLAN KAIKKIEN PYHIEN TSASOUNA Lohjalla täyttää tänä
vuonna 20 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan tsasounan praasniekassa 21.–22. toukokuuta.
Tsasouna rakennettiin aikoinaan talkoilla, ja sen vihki käyt-

töönsä Helsingin metropoliitta Ambrosius. Tsasouna sijaitsee
Metsolan hautausmaalla, ja sen yhteydessä on myös ortodoksinen kalmisto.
Pyhäkön rakentaminen oli paikallisten seurakuntalaisten todellinen voimannäyte, minkä vuoksi tsasounan 20-vuotistaivalta
halutaan juhlia näyttävästi.
Juhlaviikolla tsasouna on kaikille avoinna päivittäin klo 15–
18, paitsi tiistaina 17.5. ja perjantaina 20.5. Keskiviikkona 18.5.
Länsi-Uudenmaan ortodoksinen kuoro konsertoi tsasounalla klo
18 alkaen.
Torstaina 19.5. klo 18 Länsi-Uudenmaan alueen pappi isä Kalevi Kasala ja vaimonsa Päivi Kasala esittelevät tsasounaa ja sen
ympärillä olevaa kalmistoa sekä kertovat ortodoksisesta elämästä ylipäätään.
Lauantaina 21.5. klo 18 alkaa suuri ehtoopalvelus, jonka jälkeen on litania muistoristillä ja teeilta tsasounalla.
Kaikkien pyhien sunnuntaina 22.5. tsasounan 20-vuotisjuhla
alkaa klo 9.30 vedenpyhityksellä ja liturgialla. Liturgian jälkeen
on juhla ja ruokailu Liikuntalinnassa.
Juhla- ja sitä edeltävällä viikolla Lohjan pääkirjastossa on
myös esillä ortodoksisia kirkollisia esineitä.
URPO UOTILA

H E L S I N G I N M E T R O P O L I I T TA K U N N A N säätiö on myöntänyt
tämän vuotiset apurahansa. Kaikkiaan hakemuksia tuli 12, joista
viidelle hakijalle myönnettiin tukea. Tällä kertaa hakemuksissa
painottui kuorotoiminta, nuorisotyö ja kulttuurillinen yhteistyö.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustyöntekijä Iida
Lonkilalle myönnettiin 2 000 euroa Uspenskin nuorten monikulttuurisen toiminnan tukemiseen ja ortodoksisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen.
Ortodoksiviestin toimitussihteeri Laura Karlin sai 2 700 euroa Karjalasta paenneiden ortodoksien ja heidän säilyttämiensä ortodoksisten perinteiden kuvaamiseen sekä niihin liittyvän
valokuvanäyttelyn järjestämiseen Helsingissä.
Kotkan seurakunnan kulttuuritapahtumasarja-projektin vastaava Olga Sipola sai 2 000 euroa Kazanin Jumalanäidin ikonin
konservointiin ja ikonin tunnetuksi tekemiseen liittyvien tapahtumien järjestämiseen.
Pyhän Hermanin lapsikuoron johtaja Stiina Hakoselle myönnettiin 1 000 euroa lapsikuoron toiminnan tukemiseen ja kult-
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Juha Lampinen

Metropoliittakunnan
säätiö myönsi apurahoja

Stipendit myönnettiin Kirkollishallituksen tiloissa Helsingissä 11.4.

tuurisuhteita luovan opintomatkan järjestämiseen Romaniaan.
Pokrovan mieskuoron Jari Ketola sai 1 000 euroa kuoron toiminnan tukemiseen ja opintomatkan järjestämiseen Pietariin
venäläisen kulttuurin ja kuoromusiikin pariin.
MIRVA BROLA

AJA N KO H TA I STA

Ljubov Rotko

Haminan kirkkoherraksi
kaksi hakijaa

Kuvaelmassa Maria Magdaleena lahjoitti kananmunan Rooman keisari
Tiberiukselle.

Lasten pääsiäistä
juhlittiin Tampereella
kirkkaan viikon maanantaina pääsiäisjuhlaa liturgian ja ristisaaton jälkeen. Sekä lapset että aikuiset osallistuivat aktiivisesti juhlan valmisteluun. Järjestelyvastuussa olivat seurakunnan lastenmaalauskerho, lastenkerho,
tyttökuoro sekä muut aktiiviset seurakuntalaiset.
Pääsiäiskuvaelman tarina kertoi siitä, kuinka syntyi perinne maalata pääsiäismunia. Esityksen jälkeen järjestettiin kaikille kiinnostuneille työpaja, jossa munia koristeltiin. Innostus
ja lasten vilpitön ilo oli kaikkein odotetuin todistus siitä, että
juhla onnistui ja pääsiäinen oli tullut!
TAMPEREELL A VIE TE T TIIN

TEKSTI: LIZA RASTORGUEVA-FOI,
TATIANA TIAYNEN-QADIR JA NADJA KEROVA

HAMINAN ORTODOKSISEN SEUR AKUNNAN
avoimeksi
julistettuun kirkkoherran tehtävään saatiin määräaikaan, 8.
huhtikuuta mennessä kaksi hakemusta.
Metropoliitta Ambrosius on hiippakunnan piispana asettanut ensimmäiselle vaalisijalle arkkimandriitta Andreas Larikan
ja toiselle vaalisijalle pastori Ville Kiiverin.
Larikka on toiminut Haminan vt. kirkkoherrana viime vuoden lokakuusta alkaen. Kiiveri on puolestaan työskennellyt Vaasan
kirkkoherrana viime vuoden alusta, ensin sijaisena ja sitten vakituisena. Ehdokkaille on määrätty koepalvelukset, katso sivu 47.
Kirkkoherran vaali toimitettaneen kesäkuun aikana. Haminan seurakunta on ollut ilman vakituista kirkkoherraa elokuusta
2014, jolloin rovasti Leo Huurinainen jäi eläkkeelle.

MIRVA BROLA

Helsingin hallintopäälliköksi
Kristiina Mendes
Seurakunnanneuvosto valitsi 30. maaliskuuta Helsingin ortodoksisen seurakunnan hallintopäällikön tehtävään Kristiina
Mendesin. Hän aloittaa tehtävässä toukokuun aikana.
Hallintopäällikkö vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta ja on seurakunnan johtoryhmän jäsen.
Mendes on suorittanut yritysjohtamisen tutkinnon Oxford
Brookes -yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin pitkään business controllerina johdon talous- ja HR-toiminnoissa.
Hallintopäällikön tointa haki määräaikaan mennessä 13
henkilöä, joista 5 haastateltiin.

Lappeenranta lopettaa ilmoittelun paikallislehdissä
Lappeenrannan seurakunnanneuvosto on päättänyt maaliskuun
kokouksessaan uudistaa ja tehostaa seurakunnan tiedottamista.
Seurakunnan pääasiallisena ilmoituskanavana käytetään jokaiseen ortodoksikotiin jaettavaa Ortodoksiviestiä.
Lehti tavoittaa kaikki seurakunnan jäsenet ja se ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Ortodoksiviestistä löydät kaikki seurakunnan pyhäkköjen jumalanpalvelukset sekä muun toiminnan
ja tapahtumat.
Kesäkuun alusta lukien luovutaan paikallisissa sanomalehdissä (Lappeenrannan Uutiset, Uutisvuoksi ja Parikkalan-Simpeleen Sanomat) julkaistavista viikoittaisista kirkollisista ilmoituksista, koska ne ovat päällekkäistä tiedottamista Ortodoksiviestin
kanssa.

Kaikki tapahtumatiedot löytyvät myös seurakunnan internetsivuilta osoitteessa www.ort.fi/lappeenranta. Näiden lisäksi seurakunta ottaa käyttöön facebookin ja mahdollisesti muita sosiaalisen median tiedotusmahdollisuuksia.
Tiedon saannin mahdollisuudet eivät vähene seurakuntalaisilta, vaan käytännössä ne lisääntyvät uusien kanavien myötä.
Uudistus palvelee ja jäntevöittää toiminnan suunnittelua seurakunnassa ja sen toimintapiireissä. Seurakunnan toimintapiireille on jaettu Ortodoksiviestin aineistopäivien aikataulu ja kunkin
numeron ajallinen kattavuusjakso tiedoksi.
Muista säilyttää oma Ortodoksiviestisi aina seuraavan numeron ilmestymisajankohtaan saakka, niin olet ajan tasalla seurakunnan elämässä!
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Ljubov Rotko
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Lyhyesti
SUUREN PAASTON KERÄYKSEEN 17 000 EUROA
Huhtikuun alkuun mennessä Suuren paaston keräykseen oli
lahjoitettu ja tilitetty 17 000 euroa. Varat käytetään Filantropian
työhön Afrikassa ja konfliktialueilla.
Keräyksen tuotosta tuetaan muun muassa naistyötä Kisumun hiippakunnassa Keniassa ja Batun kaupungissa Etiopiassa.

ÄITEJÄ PALKITTIIN
Arkkipiispa Leo palkitsi palmusunnuntaina kirkon elämälle eri
tavoin omistautuneita äitejä. Helsingin seurakunnasta Pyhän
Karitsan ritarikunnan I luokan ritarimerkin saivat Mari Backman ja Maria Lampinen.
RUKOUSTARPEISTOA USPENSKISTA
Uspenskin katedraalissa on aloitettu kotien rukoustarpeiston
myynti. Saatavilla on esimerkiksi adresseja, lampukkaöljyä ja
rukouskirjoja. Tuotteita on saatavissa kirkkosalin takaosassa.
Myyntipiste palvelee kirkon aukioloaikoina.

Kultaristi isä Aleksej'lle
HELSINGIN METROPOLIITTA Ambrosius palkitsi Maria Egyptiläisen

RTMMTMS@HM@    JTKS@QHRSHKKÝ 3@LODQDDM RDTQ@JTMM@M
JHQJJNGDQQ@M HRÝ Aleksej Sjöbergin. Monia armorikkaita vuosia!

Lämpimästi
tervetuloa!



TARJOAMME PALVELUASUMISTA

Helenan vanhainkodissa on palveluasumispaikkoja
vapaana. Tarjoamme myös lyhytaikaispaikkoja
esimerkiksi omaishoitajan loman tai putkiremontin
ajaksi. Helsinkiläiset voivat käyttää palveluseteleitä.
Tiedustelut ja yhteydenotot
,H@+íTMC 
LH@ KNTMCGDKDM@MU@MG@HMJNSH  
1@HI@*@QGT 
Q@HI@ J@QGTGDKDM@MU@MG@HMJNSH 

N..ae minut

Raamattutapahtuma
21.–22.5.2016 Hyvinkää
Ekumeeninen raamattutapahtuma on ajankohtaisen
äärellä, aiheena erityisesti Lähi-idän tilanne.
Q
Q
Q
Q

Tuoreita kuulumisia – vieraita Palestiinasta ja Jordaniasta
Yhteiskristillinen laulutapahtuma
Emerituspiispa Juha Pihkalan luento
Kirkkoteatteri Betan Luther-esitys sekä Tuomasmessu,
musiikkivieraana Diandra

Katso koko ohjelma: www.piplia.ﬁ
`©t ©© ™
Järjestäjinä Suomen Pipliaseura ja Hyvinkään kristilliset seurakunnat
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Ortodoksiviestin arkisto

Kukaan ei voi päästä ihmisten rakastamisessa kirkkaaseen rakkauteen, ellei ensin ole itse saanut
juopua Jumalan ihanasta rakkaudesta. – Iisak Niniveläinen

"Ortodoksiopettajaksi
ryhtyminen pelotti"
Pia Vähämäki
sivu 22

Kristinoppileiriläisiä ristisaatossa Kaunisniemen
leirikeskuksessa
2010.

KRIPARI, SUOMALAINEN ERIKOISUUS
■ Tulevana kesänä sadat ortodoksiteinit suuntaavat jälleen kristinoppikouluihin eri puolilla maata, osa ulkomaille saakka.
Kristinoppikoulun eli kriparin tavoitteena on vahvistaa ortodoksista identiteettiä sekä kasvattaa kirkolliseen yhteisöön. Ohjelmaan
kuuluu muun muassa jumalanpalveluksia, oppitunteja, ryhmätöitä,
saunomista ja yhteisiä illanviettoja.
Yleensä kripari käydään noin viikon mittaisena leirinä seurakuntien leirikeskuksissa. Viikko päättyy yleensä liturgiaan, jonka jälkeen
monissa perheissä järjestetään nuoren kunniaksi juhla kummien,
suvun ja ystävien kesken.
Kristinoppikoulu on suomalainen erikoisuus, jota ei tiettävästi
tavata muissa ortodoksimaissa. Teologisessa mielessä kripari ei ole
välttämättömyys, sillä jokainen kastettu ja mirhalla voideltu ortodoksi on täysivaltainen kirkon jäsen. Konfirmaatiosta ei siis ole kyse.
Kriparien historia ulottuu aina 1880-luvulle saakka, kertoo yliopistolehtori Teuvo Laitila Itä-Suomen yliopistosta. Ne saivat alkunsa
Pohjois-Karjalan seurakunnissa, joissa niitä alettiin järjestää luterilaisen rippikoulun esikuvan mukaisesti.
Käytäntö omaksuttiin seuraavina vuosina myös muutamaan
Laatokan Karjalan seurakuntaan. Tarkoituksena oli Laitilan mukaan
nähtävästi vastata luterilaiseen kritiikkiin, jossa ortodoksit nähtiin
luterilaisia sivistymättömämpinä.
Vuonna 1894 Sortavalassa pidetty ortodoksisten pappienkokous
päätti, että vasta perustetussa Viipurin hiippakunnassa aloitetaan

kristinoppikoulujen järjestäminen. Käytännössä näin ei näytä tapahtuneen, sillä vuonna 1902 Aamun Koitossa vaadittiin suomenkielisiä
pappeja pitämään niitä.
Valamossa 1905 pidetyssä pappienkokouksessa päätettiin alkaa
julkaista oppikirjoja kristinoppikoulua varten. Niitä julkaistiinkin
seuraavina parina vuotena. Myös arkkipiispa Sergei (1905–17) tuki
kristinoppikoulujen pitämistä, samoin hänen seuraajansa, arkkipiispa Serafim.
Itsenäisessä Suomessa kristinoppikoulusta säädettiin kreikkalaiskatolisesta kirkkokunnasta annetulla asetuksella (1918). Sen mukaan
kaikissa seurakunnissa tuli järjestää kristinoppikouluja 16-vuotiaille,
erikseen tytöille ja pojille. Koulun tarkoituksena oli asetuksen mukaan ohjata nuoria ortodoksisen uskonopin tuntemiseen.
Nykyisin kristinoppikouluista säädetään kirkkojärjestyksessä. Sen
mukaan seurakunnan on järjestettävä jäsenilleen mahdollisuus osallistua kristinoppikouluun, jonka tulee ohjata kirkon opin ja hengellisen elämän tuntemiseen.
Kriparit ovat varsin suosittuja tilaisuuksia. Pienissä seurakunnissa
niille voi osallistua liki koko 14–15-vuotiaiden ikäluokka. Myös Helsingin seurakunnassa suosio on viimeiset kymmenen vuotta ollut
nousussa, ja viime vuonna kriparin kävi 72 prosenttia ikäluokasta.

MIRVA BROLA
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Metropoliitta Ambrosius tapasi Lahden seurakunnan
luottamusjohtoa
seurakuntasalilla.

Lahti katsoo eteenpäin
Seurakunta selätti vaikeudet, mutta liikkumavaraa on vähän.
Piispantarkastukselta odotetaan kehitysideoita.

T

äällä on uusi innokas kirkkoherra, ja asiat näyttävät olevan varsin
hyvässä kunnossa, kuvaili metropoliitta Ambrosius Lahtea seurakunnantarkastuksessa 18.–20. maaliskuuta.
Piispantarkastuksessa pohditaan
keskeisiä seurakunnan tulevaisuuteen
liittyviä kysymyksiä ja kirkon perustehtävän toteuttamista alueella. Lahdessa tarkastus suoritettiin uudella tavalla, kun piispa sai jo etukäteen muistiot
tutustuttavakseen seurakunnan taloudesta, kiinteistönhoidosta ja arkistonpidosta.
– Pyysin aiempaa tilintarkastajaa
Hannu Mikkolaa arvioimaan seurakunnan taloutta. Samoin täällä kävivät kiinteistöpäällikkö ja arkistosihteeri Kuopiosta. Raportit antoivat hyvän poh10

jan luottamushenkilöiden kokouksiin,
Ambrosius kertoo.
Lahdessa hän tapasi muun muassa
papistoa, työntekijöitä, luottamusjohtoa
ja sidosryhmien edustajia. Seurakuntalaisia piispa kuuli sekä Hyvinkäällä että Lahdessa jumalanpalvelusten jälkeen
järjestetyissä tilaisuuksissa.
Edellisen kerran piispantarkastus on
toteutettu Lahdessa vuonna 2009. Kirkkojärjestyksen mukaan se tulisi pitää
kerran viidessä vuodessa.
– Täällä on ollut pidempi väli, koska
vakinaista kirkkoherraa ei ole ollut. En ole
siksi katsonut tarkastusta mielekkääksi.
Lahden seurakunnalla on takanaan
vaikeita vuosia, jotka ovat horjuttaneet
taloutta ja työilmapiiriä. Seurakunnalta harhautettiin suuri summa rahaa, ja

edelliseen vakinaiseen kirkkoherraan
kohdistuvia syytöksiä muun muassa
luottamusaseman väärinkäytöstä puitaneen vielä tänä keväänä Itä-Suomen hovioikeudessa.
– Viime vuosien taloudelliset väärinkäytökset ja kirkkoherran vaihdos ovat
ymmärrettävästi nousseet esiin kaikissa
keskusteluissa, piispa kertoo.
Lahden taloudenpito on nykyisin
kunnossa, mutta liikkumavaraa ei ole.
– Meidän hiippakunnassamme Lahti on ainoa seurakunta, jolla ei ole juuri
mitään tuottavaa omaisuutta. Täällä eletään melkein kädestä suuhun kirkollisveron varassa. Talousasiat ovat kunnossa, mutta resursseja investointeihin ei
ole, piispa kertoo.
ILMAPIIRI PARANTUNUT

Työilmapiiri seurakunnassa on rauhoittunut aiemmista vuosista, kertoo kirkkoherra Jonas Bergenstad.
– Yhteishenki työyhteisössä on tosi

Mari Vainio

hyvä. Itselleni se oli yksi keskeisistä asioista, joihin oli mahdollisuus vaikuttaa
positiivisesti lyhyelläkin aikajänteellä,
hän sanoo.
Lahdessa on tätä nykyä neljä palkattua työntekijää: kirkkoherra, kanttori,
seurakuntasihteeri ja talonmies-vahtimestari. Kaikki muut ovat palkkiotoimisia tai avustavaa papistoa.
Toisen papin ja kanttorin tehtävät on
jätetty täyttämättä, mikä on ollut merkittävä taloutta tasapainottava tekijä, Bergenstad sanoo.
– Lähtökohtaisesti emme ole lähteneet karsimaan mitään toimintaa, vaan
olemme kannustaneet vapaaehtoisia järjestämään sitä. Esimerkiksi Hyvinkäällä
ja Riihimäellä vapaaehtoiset toimittavat
Jeesuksen rukous -palveluksia.
Toisaalta juuri Hyvinkää ja Riihimäki
olisivat avointen tehtävien sijoituspaikkoja. Alueitten tasapuolisuus onkin yksi seurakunnan haasteista, Bergenstad
myöntää.
– Se edellyttää hyvää työsuunnittelua,
palvelualttiutta ja halua lähteä liikkeelle.
Meillä on isona apuna juuri avustava papisto. Seurakunta on laaja kokonaisuus,
jossa on pieniä, omaleimaisia yhteisöjä,
hän sanoo.
– Omassa työssäni pyrin kiertämään

paljon näissä yhteisöissä ja olemaan mukana. En ole vain Lahden vaan koko seurakunnan pappi.
Kirkkoherra muistuttaa, ettei kaiken
toiminnan tarvitse olla pappiskeskeistä.
Yhteisö voi olla hyvin elävä ja monipuolinen myös vapaaehtoisvoimin.
TAVOITTEENA YHTEINEN PAPPI

Metropoliitta Ambrosius katsoo luottavaisin mielin Lahden seurakunnan tulevaisuuteen: Seurakunnassa on erittäin
sitoutuneita luottamushenkilöitä ja uusi kirkkoherra. Ainoa merkittävä investointitarve on seurakuntasalin remontti,
jota suunnitellaan parasta aikaa.
Jäsenmäärä Lahden seurakunnassa
on kasvussa, kuten pääosin muuallakin
Helsingin hiippakunnassa. Tämä selittyy
valtaosin maahanmuuttajien liittymisellä. Muun kuin suomenkielisiä seurakuntalaisia Lahdessa on 11 prosenttia, heistä
melkein kaikki venäjänkielisiä.
– Lahti on ottanut hyvällä tavalla vastuuta maahanmuuttajien hengellisestä hoidosta, ja se näkyy jäsentilastoissa,
Ambrosius sanoo.
Lahti on yhdessä Kotkan ja Haminan kanssa kehityksen etujoukkoa, sillä
seurakunnat suunnittelevat palkkaavansa yhteisen maahanmuuttajapapin, jo-

Kirkkoherra Jonas Bergenstad odottaa
tarkastukselta kehitysajatuksia.

ka toimisi samalla kunkin seurakunnan
kirkkoherran sijaisena.
– Mielestäni tämä on erittäin loistava
idea. Seurakunnat ovat löytämässä uutta
yhteistyötä ja synergiaa. Päätöksiä saadaan varmaan tämän kevään aikana.
Tätä nykyä Lahdessa toimiva maahanmuuttajatyön pastori Pavel Pugovkin on
kirkollishallituksen palkkalistoilla. Tarkoitus olisi, että hänet valittaisiin uuteen, yhteiseen tehtävään.
TEKSTI JA KUVA MIRVA BROLA

”Ainahan se on jännittävää”
V I R A L L I S E S T I viime syyskuussa kirkkoherraksi nimitetylle Jonas Bergenstadille piispantarkastus oli työuran ensimmäinen.
– Ainahan se on jännittävää, kun piispa tulee kylään. Pyrin tekemään omat työni huolellisesti, joten itse tarkastuksen osalta en tuntenut jännitystä, hän tuumaa.
Myös seurakunnan jäsenille piispan saapuminen on
merkkitapaus, joka täyttää kirkko- ja seurakuntasalit.
Kirkkojärjestyksen mukaan tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka on toimitettava seurakunnalle kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Seurakunnanneuvoston on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin tarkastuspöytäkirja antaa aihetta.

– Koen sen seurakunnalle äärimmäisen tärkeäksi, että oikeasti kuulemme ja saamme vinkkejä, miten toimintaa voi
kehittää, kirkkoherra sanoo.
– Tarkastus ei missään nimessä ole pelkkä muodollisuus.
Uskon, että meille tulee oikeasti hyviä kehittämisideoita ja
-suunnitelmia, parannusehdotuksia.
Bergenstad muistuttaa, ettei seurakunnantarkastus käsittele vain taloutta ja hallintoa vaan myös hengellistä elämää,
josta siitäkin piispa voi tarjota omat havaintonsa ja näkökulmansa.
MIRVA BROLA
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Tavoitteena
MONIPUOLISEMPI
TOIMINTA
Hyvinkään seurakuntaelämä
on jälleen viriämään päin.
Aktiivisella Kurin pariskunnalla
on osansa asiassa.

K

un Tanja Kuri tuli joulukuussa
2007 ensimmäistä kertaa Hyvinkään kirkkoon kaksi viikkoa vanhan Joonatanin kanssa, ovella oli heti
vastassa vauvaa ihailemaan tullut nainen.
Vastaanotto oli avoin ja lämmin, niin
muistelee myös Tanjan mies Mikko Kuri. Silloinen Hyvinkään kirkon kanttori Minna Jokinen kysyi palveluksen jälkeen Mikolta, osaako hän laulaa. Siitä
asti tenoria laulava mies on ollut mukana
Hyvinkään kirkon kuorossa.

Eemeli askartelee virpovitsan
kukkia Hyvinkään kirkolla. Vieressä
isoveli Joonatan ja äiti Tanjan Kuri.

12

Vaikka pariskunnan sukunimi on peruja Sortavalasta, Tanjan ortodoksiseen
kirkkoon kuuluneelta isoisältä, sekä Tanja että Mikko kasvoivat lapsuudessaan luterilaisen kirkon yhteyteen. Kureista piti
itseasiassa tulla luterilaisen kirkon pappeja. Läntisen teologian opinnot Joensuussa saivat kuitenkin uuden käänteen,
kun Mikko tutustui ortodoksisen teologian opiskelijoihin.
– Läntisen ja ortodoksisen teologian
opiskelijajärjestöillä oli Joensuussa paljon yhteistä toimintaa. Valitsimme muun
muassa ’vuoden oikeaoppiset’ Aliasta pelaamalla. Siinä samalla kävin ortodoksisella seminaarilla ehtoopalveluksissa,
Mikko muistelee.
Melko pian hän huomasikin viihtyvänsä enemmän ortodoksipiireissä:

– Koin, että se oli Kristuksen kirkko
ja pelastuksen yhteisö. Vaikka järki sanoi
vastaan, tunsin, että tein oikein.
Tanja Kurille ortodoksisuudesta kiinnostuminen oli hitaampi prosessi. Lopulta ortodoksisen kirkon muuttumattomuus ja rauhallisuus oli se, mikä sai
Tanjan vakuuttumaan.
Kun pariskunta alkoi odottaa esikoistaan, kotiinpaluu Hyvinkäälle oli selvä. Joonatan ehdittiin kastaa vielä luterilaiseksi, mutta pääsiäisenä 2008 koko
perhe liitettiin ortodoksiseen kirkkoon.
Tanjan kummiksi tuli Latvaniemen Satu, sama nainen, joka oli ihastellut Joonatania Hyvinkään kirkon ovella muutamaa kuukautta aiemmin.
LASTENKERHO TÄHTÄIMESSÄ

Nykyisin Kurin pariskunta on monessa mukana. Kummatkin laulavat Hyvinkään kirkon kuorossa ja molemmat valittiin viime syksynä Hyvinkään edustajiksi
Lahden seurakunnanvaltuustoon, Mikko
toiseksi kaudeksi, Tanja ensimmäiseksi. Mikko vaikuttaa myös Ortodoksiviestin toimitusneuvostossa ja Tanja Lahden
seurakunnan kasvatustoimikunnassa.
Kurien tavoitteena on kehittää Hyvinkään kirkon toimintaa monipuolisemmaksi ja säännöllisemmäksi. Erityisesti lapset ja nuoret ovat audiovisuaalisen
viestinnän opettajana toimivalle Mikolle
ja askarteluohjaajaksi valmistuvalle Tanjalle tärkeitä.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Tanja Kurin johdolla järjestetty virpovitsapaja oli onnistunut päänavaus lasten- ja
nuortentoiminnalle. Aiemmin Hyvinkäällä virpovitsoja ovat askarrelleet lähinnä Tiistaiseuralaiset. Nyt niitä pääsivät askartelemaan kaikki halukkaat. Iltapäivän aikana paikalla kävi 12 eri-ikäistä lasta vanhempineen ja isovanhempineen.
Moni paikallaolijoista oli positiivisesti yllättynyt, että Hyvinkään kirkolla
oli vihdoinkin ohjelmaa lapsille. Myös
virpovitsoista tuli hienoja. Vitsoihin tulevien ruusukkeiden tekemistä oli opettamassa Hyvinkään Tiistaiseuran konkari
Leena Käis.
Askarrellessaan Käis muisteli
2000-lukua, jolloin Tiistaiseura järjesti Hyvinkään kirkolla kahdesti vuodessa myyjäiset. Ihmisiä tuli, leivonnaisia
ja arpalipukkeita meni. Tunnelma oli innostunut, ja myyjäisten tuotoilla saatiin
kirkolle uusi ikonostaasi.
Sen jälkeen toiminta on ollut hiipumaan päin. Mutta virpovitsapaja toi toivonpilkahduksen.
– Ehkä sinä Tanja saat toiminnan taas
elpymään, Leena Käis hymyili.
Myös Tanja Kuri oli positiivisella mielellä.
– Harvoin täällä näin paljon lapsia näkee.
Lapsille ja nuorille on varmasti tulossa ohjelmaa jatkossakin. Tanjan ajatuksena on herättää henkiin Hyvinkään lastenkerhon toiminta. Liturgian yhteydessä toimivan kerhon pitäminen on tarkoitus aloittaa ensi syksynä.
Tanjalle aktiivisuus seurakuntaelämässä on itsestäänselvyys.
– Ei voi vaatia, että joku järjestää, vaan
pitää itse olla aktiivinen.
SYNERGIAA TARVITAAN

Hyvinkään kirkon viime vuosien lamaannustilaa selittää Lahden seurakunnassa vuosina 2013–14 käyty myllerrys ja
siihen liittyneet talousvaikeudet ja kirk-

Mikko ja Tanja Kuri
kannustavat ihmisiä
mukaan Hyvinkään
kirkon toimintaan:
– Kuoro tarvitsee
lisää laulajia ja kirkko
rukoilijoita.

kuntalaista etsimään omaa sisäistä motikoherran vaihdos. Koko seurakunnassa
vaatiotaan ja pohtimaan, mitä juuri hän
on tällä hetkellä työsuhteessa vain yksi pappi ja kanttori. Tämä tarkoittaa sivoisi saada kirkon toimintaan osallistumisesta. Mikolle itselleen sakramentaatä, että Hyvinkään palvelukset on hoidetliseen elämään osallistuminen luo hyvän
tava pääosin avustavan papiston voimin.
pohjan arkielämän pyörittämiseen ja anTiistaiseuran ja kuoron lisäksi Hyvintaa rauhaa. Se ei kuitenkaan tapahdu itkäällä toimii katekumeenikerho ja ikonisestään.
piiri. Muunlaista, laajempaa seurakuntalaisten joukkoa koskettavaa toimintaa
– Kaikki vaatii synergiaa: kun astut
kaivattaisiin lisää. Lahden seurakunsisään, Jumala tulee vastaan. Tämä ei
taan ollaankin perustamasole vain toimintaa, vaan nimenomaan kohtaamista Jumalan
sa pyhäkkötoimikuntaa,
kanssa. Ei sitä voi selittää,
jossa mietitään kunkin
vaan se pitää kokea.
alueen pyhäkön kirk”Tämä ei ole vain
kotilankäyttöä ja toiTanja Kuri kannustoimintaa, vaan
taa vanhempia tuomaan
mintaa.
myös lapset kirkkoon –
Mikko Kuri kiitkohtaamista
telee Lahden seuraja näyttää itse esimerkJumalan kanssa.”
kiä. Kun Kurin pariskunnan nykyisin hykunta asettuu virpovitvin avointa toimintasapajan päätyttyä kuoron
kulttuuria. Seurakunnan
kanssa nuottitelineiden taakvaltuustossa on neljä hyvinse, perheen pojat Joonatan ja Eemekääläistä ja valtuusto ja neuvosto
li seuraavat mukana. He istuvat vigilian
pitävät tiiviisti yhteyttä.
ajan kiltisti nuottitelineiden alla väriKureilla on ajatuksena, että hyvintyskirjojensa kanssa. Edes yöpalvelukset
kääläiset valtuutetut voisivat lisätä yhteydenpitoa myös seurakuntalaisten suuneivät ole ongelma. Pääsiäisen kokoyön
taan ja kertoa kirkkokahvien yhteydessä,
jumalanpalveluksessa pojilla on mukana
mitä valtuusto on viimeisimmässä kokoomat makuupussit.
uksessaan käsitellyt.
TEKSTI JA KUVAT LAURA KARLIN
Mikko Kuri kannustaa jokaista seura13

Sotilaskirkkojen
KARU KOHTALO
Autonomian ajan ortodoksisten sotilaskirkkojen vaiheita on tutkittu vain vähän. Vuoden alussa
alidiakoni Timo Lehtonen paikkasi puutetta ja julkaisi kattavan kirjan aiheesta.

O

rtodoksisten sotilaskirkkojen rakentaminen Suomeen
1700–1900-luvuilla liittyi oleellisesti sodista johtuneisiin itärajan muutoksiin. Suomeen saapunut venäläinen
sotaväki käytti ensin matka- ja kenttäkirkkoja.
Autonomian aikana perustettiin lukuisia venäläisiä varuskuntia, ja kirkkoja
rakennettiin Torniota ja Ahvenanmaata
myöden. Tornion kirkko on edelleen Lapin ortodoksisen seurakunnan käytössä.
Yksi Bomarsundin tuhoutuneen kirkon
kello on päätynyt Krimin sodan sotasaaliina Lontoon Tower-museoon.
Kenttäkirkko oli pienimmillään vain
kokoon taitettava ikonostaasi ja vaatimaton määrä sakraaliesineistöä. Kirkko
pyrittiin sijoittamaan leiripaikalla olleeseen rakennukseen, mutta joskus se pystytettiin telttaankin.
Seuraava askel kohti oikeaa kirkkoa oli
kirkollinen tila maallisen rakennuksen,
vaikkapa kasarmin tai sairaalan yhteydessä, tai yhdistetty ruokala- ja kirkkotila. Joskus kirkkona oli muutama huone
suurehkossa yksityisasunnossa.
Vuoteen 1830 mennessä venäläinen
sotaväki oli asettunut maahan. Insinöörikomennuskunnat saivat tehtäväksi kasarmien ohella myös kirkkojen suunnittelun. Jotkut tunnetut siviiliarkkitehditkin, kuten C.L. Engel, pääsivät töihin.
Kirkoille oli jopa tyyppipiirustukset,
joiden mukaan rakennettiin kirkot muiden muassa Kouvolan, Lahden ja Riihimäen varuskuntiin. Materiaalina oli
yleensä tiili, ja kirkot edustivat romaanis-bysanttilaista tyyliä.
14

HELSINGIN
LINNAKESAARTEN KIRKKOJA

Helsinkiin vuonna 1809 saapuneiden
joukkojen ensimmäinen kenttäkirkko
perustettiin Senaatintorin kulmauksessa sijainneeseen triviaalikouluun. Suurempi tila järjestyi ruotsinvallan aikaisesta kasarmista Töölössä, jonne pystytettiin sairaalakirkko.
Sellainen perustettiin myös Unioninkadun varrelle, kun kantonistikoulu muutettiin sotilassairaalaksi vuonna 1831. Merikasarmiin Katajanokalle
oli valmistunut sotilaskirkko jo vuonna
1819.
Tunnetuin ja suurin sotilaskirkkomme oli Suomenlinnaan vuonna 1854 valmistunut viisikupolinen vanhavenäläistyylinen Aleksanteri Nevskin kirkko. Sitä sanottiin suuriruhtinaskunnan kauneimmaksi. Sen kohtalona oli muuttua
luterilaiseksi vuonna 1928. Esineistöä
saatiin kuitenkin talteen, ja Suomenlinnaan oli tarkoitus perustaa jopa kirkkomuseo.
Pikku-Mustasaareen rakennettiin
vaatimaton sairaalakirkko ja myös Katajaluodossa ja Isosaaressa oli kirkollisia
tiloja. Leirisaarelle eli Santahaminaan
valmistui vuonna 1908 puinen kirkko,
joka muutettiin luterilaiseksi. Vuonna
1972 puretun kirkon kivijalka ja portaat
ovat yhä jäljellä.
PRESIDENTIN LINNAN KOTIKIRKKO

Nykyisen Lasipalatsin paikalla sijaitsi vuonna 1833 valmistunut niin sanottu
Turun kasarmi. Sen toiseen kerrokseen
sijoitettiin kirkko, joka tuhoutui kevään

1918 taisteluissa. Sakraaliesineistö saatiin turvaan.
Kaartin kasarmiin, nykyiseen Pääesikuntaan, rakennettiinkin luterilainen
kirkko. Se muutettiin ortodoksiseksi,
kun Suomen oma sotaväki lakkautettiin
vuonna 1905 ja venäläinen sotaväki otti
kasarmin haltuunsa.
Malmilla toimi sotilaskirkko vuosina 1914–17. Samoihin aikoihin oli tilapäisiä kirkollisia tiloja myös Leppävaarassa, Pitäjänmäellä ja Pasilassa. Entistä
kenraalikuvernöörin taloa Eteläesplanadilla kutsutaan Smolnaksi. Sinne rakennettiin kenraalikuvernöörin kotikirkko
vuonna 1866.
Kotikirkko oli myös keisarillisessa palatsissa eli nykyisessä presidentin linnassa. Palatsi ostettiin kauppias
Heidenstrauchilta vuonna 1837 keisarin Helsingin vierailuja varten. Kirkon
esineistö siirrettiin Kansallismuseoon
vuonna 1919.
SABOTAASIA JA HUONOJA
PÄÄTÖKSIÄ

Useita varuskuntakirkkoja rakennettiin
vuoden 1901 jälkeen, kun Suomen oma
sotaväki vaiheittain lakkautettiin ja tilalle tuotiin runsaasti venäläisiä joukkoja.
Jotkut kirkot jäivät kesken ja monet pääasiallisia käyttäjiään vaille, kun yksiköitä
alettiin siirtää ensimmäisen maailmansodan tantereille loppukesästä 1914 alkaen.
Autonomian loppu oli monen sotilaskirkon rappeutumisen alku. Tyhjentyneet kirkot joutuvat ilkivallan ja joskus
jopa ryöstelyn kohteiksi. Kirkot edustivat

Hämeenlinnan Pyhän
Aleksanteri Nevskin
sotilaskirkon purkaminen alkoi 1923.

1919 Kirkollis- ja opetusasianministeriölle. Suomen ortodoksinen kirkko pyysi kiinteistöjä ja sakraaliesineistöä haltuunsa, mutta ehdotus ei oikein saanut
vastakaikua.
AUTIOITUNEIDEN
KIRKKOJEN VAIHEET

Itsenäisessä
Suomessa kirkkoja
kohdeltiin
sotasaaliina.

entistä miehittäjää, eli ortodoksinen usko ei välttämättä ollut tihutöiden maalitauluna. Kirkkoja sabotoimalla tehtiin
ehkä alitajuisestikin pesäeroa entiseen
miehitysvaltaan. Sortokaudet olivat tuoreessa muistissa.
Keisarillinen venäjä oli käyttänyt paljon varoja sotilaskirkkoihin. Itsenäisessä
Suomessa kirkkoja kohdeltiin sotasaaliina ja niiden esineistö koottiin sotasaaliskeskukseen. Senaatti siirsi tyhjentyneiden sotilaskirkkojen hallinnan vuonna

Jotkut autioituneet pyhäköt, kuten Suomenlinnan kirkko, muutettiin luterilaisiksi. Viipurin kirkosta tuli maakuntaarkisto ja joistain muista museoita. Hämeenlinnan upea kirkko purettiin lähes
kivijalkaa myöden ja paikalle rakennettiin kirjasto. Monta arvokasta kirkkoa
tuhottiin lyhytnäköisillä päätöksillä tajuamatta niiden historiallista tai kulttuuriarvoa.
Haminaan vuonna 1785 valmistunut
puukirkko vaurioitui vuoden 1821 tulipalossa niin pahoin, että se lopulta purettiin. Pyöreä kivikirkko valmistui vuonna
1837. Sen suunnitteli italialainen arkkitehti Visconti, joka suunnitteli myös Napoleonin hautamuistomerkin Pariisin
invalidikirkkoon.
Kouvolan varuskunnan kaunis kirkko
valmistui vasta vuoden 1915 lopulla, jolloin sotilaat olivat jo rintamalla. Keväällä
1918 varuskunnassa majaili saksalaisia,
joilta aktiiviset paikkakuntalaiset lähes
kaappasivat kirkon haltuunsa. Rakennus
vihittiin luterilaiseksi kirkoksi vuonna
1923.
Ortodoksinen esineistö saatiin Kotkan seurakunnan käyttöön ja osaksi Haminaan. Kouvolan uuden luterilaisen
kirkon valmistuttua entinen sotilaskirkko palautettiin ortodoksiselle seurakunnalle vuonna 1981.
Lahden Hennalan varuskunnan kirkko jäi kesken. Toukokuussa 1918 varuskunnasta tuli vankileiri ja kirkkorakennus toimi vuosikaudet varastona. Keskeneräiseen kirkkoon tuodut ikonit ja
ikonostaasi päätyivät mahdollisesti sotasaalistoimiston haltuun. Kellot myytiin
Lopen luterilaiselle seurakunnalle.
Kirkkorakennukseen valmistui sotilaskoti 1924. Se jatkoi toimintaansa vuoteen 2014, jolloin varuskunta lakkautettiin.
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Yllä Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin kirkon
ikonostaasi. Alla kirkko muutettuna luterilaiseksi
vuonna 1923. Ikonostaasin osia käytettiin
luterilaisessa alttarilaitteessa.

Kenraalikuvernöörin kotikirkon ikonostaasi 1918. Nykyisin rakennus tunnetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistona (Smolna).

Hangon Pyhän Panteleimonin kirkko
siirrettiin 1854 Tammisaareen turvaan
Krimin sodan laivatykeiltä. Kirkko toimi
siellä 1855–60. Uusi varuskuntakirkko
valmistui 1915 ja sekin joutui Hennalan
tapaan vankileirikäyttöön toimien vankien koulutilana sekä hartauksien pitopaikkana.
Kellot myytiin Koijärven ja Tervon luterilaisille seurakunnille. Dragsvikin vuonna 1952 perustettu varuskunta sai vanhasta
kirkkorakennuksesta ruokalan, joka päätyi
lopulta opetus- ja kokoustilaksi.
Lappeenrannassa oli sotilaskirkkoja jo 1700-luvulla. Vuonna 1904 valmistunut kaunis puukirkko joutui sotaväen poistuttua tihutöiden kohteeksi ja se
purettiin vuonna 1920. Uutta tiilikirkkoa
alettiin rakentaa 1913, mutta se jäi kesken ja rapistui. Luterilainen seurakunta
kunnosti huonokuntoisen rakennuksen
omakseen.
Riihimäen suuren tiilikirkon rakennustyöt alkoivat 1913. Uutukainen kirkko joutui varuskunnan myötä punakaartin haltuun tammikuussa 1918. Tornia
yritettiin räjäyttää ja vaurioitunut kirkko
rapistui itsenäisyyden alkuvuosina. Papin pukuja kerrotaan käytetyn jopa iltapukukankaina.
Rakennus toimi ammusvarastona tal16

visotaan asti, jonka jälkeen siitä tuli puutavaravarasto. Varuskuntakirkon kannatusyhdistyksen sinnikkään toiminnan ansioista rakennus lopulta pelastui ja perusteellisesti korjattuna se vihittiin luterilaiseksi kirkoksi vuonna 1960.
KELLOT KAIKUVAT YHÄ

Vaikka moni ortodoksinen sotilaskirkko on
iäksi hävinnyt, niiden kellot eivät ole vaienneet. Purkuvaiheessa kellot usein säästettiin
ja niitä myytiin kilohinnalla pääosin luterilaisille seurakunnille. Jatkaapa osa kelloista
elämäänsä myös omissa kirkoissamme.
Moni kotikirkkonsa kellojen tutun turvallisia kumahduksia hartaana kuunteleva
luterilainen ei aavistakaan, että kellojen
kyljissä saattaa olla ikonien kohokuvia ja
venäjänkielistä psalmitekstiä.
Autioituneiden kirkkojen sakraaliesineistön kohtalo on vaihteleva. Osan tuhosi ilkivalta ja osa varastoitiin sotasaaliina.
Kaiken kattavaa tietoa ei ole. Esineistöä on
museoissa, mahdollisesti tunnistamattomanakin, mutta onpa esineistöä alkuperäisessäkin käytössä eli palvelemassa seurakuntalaisia ympäri maata.

Laura Karlin

KIRKKO TURVAAN KRIMIN SODALTA

TEKSTI SEPPO SIMOLA
KUVAT TEOKSESTA VAIENNEET KELLOT

Lähde: Timo Lehtonen: Vaienneet kellot –
Autonomian ajan sotilaskirkot 1809–1917

Kouvolan komeaa sotilaskirkkoa vaadittiin ortodoksiselle seurakunnalle jo 1919. Luterilaiset
lahjoittivat sen lopulta 1981.

Страницы на русском языке

– В ЛАХ ТИ новый активный настоятель
и дела в приходе идут в общем хорошо, - делится митрополит Амвросий о
результатах архиерейской проверки в
приходе Лахти 18-20 марта 2016.
Во время архиерейской проверки,
в частности, обсуждались вопросы, касающиеся будущего развития прихода,
а также вопросы основной церковной
деятельности на его территории. Проверка в Лахти проходила по новой схеме. Документы, касающиеся финансовой
деятельности, недвижимости и работы
приходского архива, были предоставлены Владыке заранее.
Архиерейская проверка приходской
деятельности, в соответствии с положением о деятельности церкви, проводится раз в пять лет. В Лахти подобная проверка проводилась в 2009 году.
- Задержка с проведением проверки
связана с тем, что в приходе некоторое
время не было настоятеля, по этой причине я не видел смысла проводить проверку, - говорит митрополит Амвросии.
У Лахтинского прихода были тяжелые
времена, которые дестабилизировали

финансовую и рабочую атмосферу. Став
объектом мошенничества, приход потерял большую сумму, а прежний настоятель попал под суд. Дело о превышении
должностных полномочий будет рассматриваться этой весной Апелляционным
судом Южной Финляндии.
- Вопросы о финансовых злоупотреблениях прошлых лет и смены настоятеля, конечно же затрагивались на всех
встречах, проводимых в рамках проверки, - делится Владыко.
Хотя на сегодня финансовое положение прихода Лахти стабильно, приходской бюджет остается весьма ограниченным.
Митрополит Амвросий смотрит с
уверенностью на будущее Лахтинского
прихода: «В приходе очень целеустремленные приходские уполномоченные и
новый настоятель».
Количественно православный приход города Лахти растет. Большей частью рост связан с количеством вступивших в члены церкви переселенцев.
От общего количества членов прихода,
11 % составляют те, для которых фин-

Лаура Карлин

В Лахтинском приходе
смотрят в будущее

Митрополит Амвросий во время
Архиерейской проверки отслужил Всенощное
бдение в Хювинкяя.

ский язык не является родным, большей
частью это русскоязычные.
- В Лахти приход взял правильным образом ответственность за организацию
духовного окормления переселенцев
и это видно в показателях приходской
статистики.
Мирва Брола

Избран новый состав Поместного собора
На своем заседании, состоявшимся 17
марта 2016, Церковное управление утвердило список участников Поместного
собора избранных от священства, регентов и мирян.
Поместный собор состоит из 36 представителей, избираемых от священства
(11 человек), приходских регентов (3 человека) и мирян (18 человек).
Постоянным членством Поместного
собора обладают действующие епископы Финляндской православной церкви.
Участники избирались в трех действующих епархиях. От священства

Хельсинкской епархии, в первом избирательном округе избраны: Микаел
Сундквист, Юха Лампинен и Маркку
Салминен, во втором: Андреас Ларикка, Тимо Тюнккюнен и Алексей
Щёберг. От регентов Хельсинкской
епархии избрана Варвара Меррас-Хяюрюнен.
От мирян Хельсинской епархии в
состав Поместного собора избраны: в
первом избирательном округе Мария
Лампинен, Туови Хайкала, Сойли
Пенттонен, Монахиня Элизабет, Улла
Сааринен и Ристо Норделл. Во втором

избирательном округе: Анатолий Лаппалайнен, Веса Уотила, Мария Раухала и Мари Маттила.
Полномочия нового состава Поместного собора, избранного сроком
на три года, вступят в силу 1 июня 2016.
Поместный собор Финляндской православной церкви принимает решения,
связанные с церковным законодательством и управлением, финансовыми
вопросами, а также вопросами жизни и
деятельности поместной церкви.
Лаура Карлин
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Kaksipäiväinen opetustilaisuus
alkaa rukouspalveluksella.

LEPO VAAN
Uskonnonopetus tarjoaa hengähdystauon ortodoksivarusmiehen arkeen.

H

elmikuinen tiistaipäivä Haminassa. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko on hetken
verran jälleen sotilaskirkko, kun joukko varusmiehiä seisoo kirkkosalissa rukouspalveluksessa. Papin kaavun alta
pilkottaa vihreää armeijan pooloa, myös
lukijalla on maastopuku yllään.
Reserviupseerikoulussa on alkamassa
Kaakkois-Suomen varusmiesten ortodoksisen uskonnon opetustilaisuus, jota
johtaa alueen sotilaspappi, pastori Jukka
Jauhiainen, aiemmalta taustaltaan sotilas hänkin.
18

Opetustilaisuuden ensimmäinen päivä keskittyy yleisiin asioihin: kirkolliseen työhön, ortodoksikirkkoon meillä
ja maailmalla sekä ortodoksiseen ihmiskuvaan. Toinen päivä paneutuu eettisiin
kysymyksiin, jotka ovat pitkälti samoja
kuin kristinoppileirillä.
Kyseessä on yleissivistävä koulutus,
johon tällä kertaa osallistuu 15 varusmiestä Karjalan prikaatista.
– Tilaisuuden tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa ortodoksista identiteettiä. Varsinkin ensimmäisenä päivänä tulee esiin, että vaikka Suomessa meitä on

vähän, emme suinkaan ole yksin: maailmalla ortodokseja on kaikkiaan noin 300
miljoonaa, isä Jukka sanoo.
MUKANA KULKEMISTA

Rukouspalveluksen jälkeen varusmiehet
pääsevät ruokailemaan, ja isä Jukalla on
aikaa kertoa työstään. Sotilaspappi tarvitsee ihmistuntemusta, sillä työ on pitkälti mukana kulkemista. Teologiset kysymykset eivät niinkään nouse esiin varusmiesten kanssa.
Ennen pappisuraansa Jukka Jauhiainen työskenteli 29 vuotta opistoupseeri-

na. Tausta on auttanut ymmärtämään varusmiesten murheita.
– Nuoria miehiä huolettavat eniten
koti- ja raha-asiat; on ikävä tyttöystävää
ja kotia. Monetkaan nuorten suhteista eivät ole olleet kovin pitkäaikaisia, jolloin
suhde ei kestä toisen poissa oloa. Kun
yhdessä oloon tulee katkos, tulee hyvin
usein ongelmia, isä Jukka kertoo.
Kaakkois-Suomen palkkiotoimisena sotilaspappina isä Jukan päätyönä on
järjestää ortodoksialokkaitten koulutustilaisuudet kaksi kertaa vuodessa. Muina
aikoina hän työskentelee enimmäkseen
etänä, mutta on tarvittaessa varusmiesten tavoitettavissa.
– Kokeilimme päivystystä Karjalan
prikaatissa, mutta nykyvarusmiehillä on
niin paljon koulutusta, ettei päivystyksessä juuri kukaan käynyt.
Puolustusvoimien kirkollinen työ varusmiesten parissa käsittää kaikille pakollisia yleisiä luentoja sekä vapaaehtoista tunnustuksellista opetusta.
Esimerkiksi papin ensimmäisellä oppitunnilla alokkaille kerrotaan juuri parisuhteeseen ja sen ylläpitoon liittyviä
asioita. Muilla oppitunneilla käsitellään
laajemmin kirkollista työtä, kuten kaatuneiden huoltoa ja taistelukentällä esiin
tulevia vaikeita tilanteita.
Vapaaehtoiseen osioon kuuluu puolestaan kenttähartauksia ja -ehtoollisia
sekä iltahartauksia. Nykyisin niihin ei
ole pakko osallistua. Oikeutta myös käytetään, eikä kirkkoon kuulumisesta tai
kuulumattomuudesta enää pitäisi keneltäkään kysellä – jokainen tekee ratkaisut
omantuntonsa mukaan.

Vapaassa muodossa lounaalle. Taustalla Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko.

MITEN TAVOITTAA NUORET?

Oppitunnit alkavat. Ensimmäisenä vuorossa on esittäytyminen. Jokainen saa
kertoa itsestään, mitä haluaa. Nuoret
miehet ovat keskenään hyvin erilaisia:
Osalla on ammatti, toisilla ei. On selkeitä suunnitelmia ja suuria kysymysmerkkejä tulevaisuuden suhteen, myös mutkia
matkassa.

– Ei ole vaikeaa kohdata erilaisia ihmisiä, vaikka omassa piirissä olisikin
vain hyvin pärjääviä. Pohjimmiltaan ongelmat ovat samanlaisia, sanoo varusmiespappi, alikersantti Alex Rusanen.
Tukholmasta kotoisin oleva Rusanen, 27, opiskelee ortodoksista teologiaa
Joensuussa ja hänen olisi tarkoitus val-

mistua ensi syksynä. Ortodoksisena varusmiespappina hän on melkoinen harvinaisuus.
– Päätin, että suoritan varusmiespalveluksen opintojen jälkeen, enkä ole katunut valintaa. Varusmiespapin tehtävä
oli luonnollinen lähtökohta ja totta kai se
kiinnosti. Palvelusaika on ollut huippu19

”Tieto omasta
kulttuurista antaa
perspektiiviä
asioihin”

Nämä tekstit. Isä Jukka opastaa lukijana toimivaa Alex Rusasta.

kokemus ja vahvistanut myös omaa ortodoksista identiteettiä.
Kirkollisen alan koulutuksesta huolimatta Rusanen osallistuu yksikkönsä, 2.
huoltokomppanian, tavanomaiseen viikko-ohjelmaan.
– Varusmiespappi suorittaa saman
20

koulutuksen kuin muutkin; etuoikeuksia
ei ole. Pyrimme toimimaan osana ryhmää, mutta olen päässyt kouluttamaan
alokkaita harmillisen vähän, hän kertoo.
Varusmiespapit toimivat sotilaspappien apuna ja vastaavat sielunhoidollisista tehtävistä, kuten varusmiesiltojen

ja raamattupiirien järjestämisestä. Heille voi tulla juttelemaan, jos jokin painaa
mieltä.
Kouvolan kupeessa sijaitseva Karjalan
prikaati on varsin kansainvälinen varuskunta. Siellä palvelee esimerkiksi muslimivarusmiehiä. Myös varuskunnan ortodokseista monella on juuria ulkomailla,
kuten Venäjällä.
Rusanen kertoo, että osa ortodoksinuorista on vieraantunut uskonnostaan,
koska kristinoppikoulu on jäänyt väliin.
Esimerkiksi Haminaan tulleista varusmiehistä vain kaksi on käynyt kriparin.
Oman uskonnon oppitunneille olisikin
kysyntää, mutta ne saattavat osua päällekkäin muun tärkeän koulutuksen kanssa.
– Jos haluaa esimerkiksi reserviupseerikurssille, ei välttämättä halua jättää
väliin oman yksikön koulutusta. Nykyisin
palvelusaika on hyvin tiukka, ja ryhmäpainekin voi vaikuttaa uskonnonopetukseen osallistumiseen, Rusanen kertoo.
Seurakuntaelämä ei juuri innosta parikymppisiä nuoria miehiä. Kirkkoa kyllä
arvostetaan ja nuoret pohtivat vaikeitakin kysymyksiä, mutta seurakuntien toiminnassa 20–30-vuotiaita näkyy harvakseltaan. Varusmiespapilla ei ole valmista
ratkaisua ongelmaan.
– Viihteellä käynti kiinnostaa nuoria miehiä enemmän. Perinteiset arvot
ovat muuttuneet, ja perheitä perustetaan

Varusmiespappi Alex Rusanen esittäytyy oppitunnila.

Alex Krakovski osallistuu mielellään koulutustilaisuuteen.

Pyry Arola käy silloin tällöin Tapiolan kirkossa.
– Siellä minut tuntevat kaikki.

myöhemmin. Toivoisin, että nuoret löytäisivät kirkon piiriin myöhemmin elämässään. Urheilumahdollisuuksien tai
teemailtojen kautta nuoria voisi ehkä
innostaa. Tosin vetäjän pitäisi ymmärtää
heitä, Rusanen pohtii.

19, käy silloin tällöin Tapiolan kirkossa,
jossa hänellä on paljon tuttuja.
Kun Arola oli 10-vuotias, hänen perheensä liittyi ortodoksikirkkoon ja osallistui tämän jälkeen tiiviisti seurakunnan toimintaan. Kirkon tavat jäivät pysyvästi mieleen, eikä nuorukaista tarvinnut houkutella koulutustilaisuuteen.
– Ajattelin, että olisi hyvä saada uusi kosketus tähänkin touhuun ja että se
voisi auttaa intin käymisessä, hän kertoo.

EETTISET KYSYMYKSET
KIINNOSTAVAT

Haminan koulutustilaisuuteen tuntuu
valikoituneen kirkolle varsin myönteistä
joukkoa. Espoolainen jääkäri Pyry Arola,

– Täällä puhutaan varmaan paljon
eettisistä kysymyksistä, jotka ovat aina
kiehtoneet minua. On kiva saada myös
kertausta kirkkohistoriaan, kun se on
päässyt vähän ruostumaan. Tieto omasta
kulttuurista antaa perspektiiviä asioihin.
Pyry Arolan mukaan suhde uskontoon
on nuorten keskuudessa kulkenut ääripäiden suuntaan: tapakristillisyyttä on
vähemmän, uskonto kiinnostaa joko todella paljon tai sitten ei lainkaan.
Helsinkiläiselle tykkimiehelle Alex
Krasovskille, 21, uskonto on sydämen
asia ja luonteva osa venäläistaustaisen
perheen elämää.
– Kirkko on minulle tärkeä, meillä on ikoneita kotona ja käymme toisinaan kirkossa. Kun käymme Tallinnassa mummon luona, vierailemme ukin
haudalla ja sen jälkeen yleensä kirkossa,
jossa sytytämme kynttilän ukin muistolle, Krasovski kertoo.
Opetustilaisuuteen hän saapui mielellään.
– Ihan innolla tulin. Odotuksissa on,
että täällä pääsee rauhassa käymään kirkossa ja pääsee pois armeijan arjesta,
jossa on koko ajan toimintaa. Täällä on
meininki aika erilainen, on paljon vapaampaa.
Sotilaskuriin tottuneelle ortodoksisen uskonnon opetustilaisuus onkin
melkoista vapautta: isä Jukan tunneilla on lupa nukahtaa tai puuhata omiaan,
kunhan ei häiritse muita. Tilaisuus on
jokaista itseään varten, ja jokainen saa
ottaa sisällöstä irti sen minkä haluaa.
Päivän päätteeksi varusmiehet kokoontuvat illanviettoon sotilaskotiin,
jossa Haminan seurakunta tarjoaa nuorille kahvin ja munkin. Hiljaisessa huoneessa on mahdollisuus keskusteluun
papin kanssa, myös katumuksen sakramenttiin.
Ja jos hyvin käy, lopuksi pääsee ehkä
iltavapaille.

TEKSTI JA KUVAT: MIRVA BROLA
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M E I KÄ L Ä I SIÄ

Nimi: Pia Vähämäki
Ikä: 47 vuotta
Asuu: Porin Hyvelässä
Perhe: aviomies ja 3 lasta, tyttärien
poikaystävät ja koirat sekä perheen kissat
Ammatti: Suuhygienisti ja Satakunnan
alueen kiertävä ortodoksisen uskonnon
opettaja
Harrastukset: tiistaiseuratoiminta,
villasukkien kutominen ja sähly

TEKSTI JA KUVA LAURA KARLIN

Ikonimaalauksesta uskonnonopettajaksi

”O

len tehnyt suuhygienistin töitä 20 vuotta. Viisi vuotta sitten
aloitin myös ortodoksiuskonnon
opettajan työt. Aiempi uskonnonopettaja lähti opiskelemaan ja minun piti sijaistaa häntä ensin vuoden tai kaksi. Kun
hän valmistui ja sai vakityön, minä jatkoin uskonnonopettajana.
Teen suuhygienistin töitä puolipäiväisenä ja ortodoksiuskonnon opetustunteja
minulla on tällä hetkellä 14 tuntia viikosR@ .OHRJDKHM@HDLLHMKNRN@ML@HRSDriksi kulttuuriperinnöntutkimuksesta ja
nyt suoritan työni ohessa opettajan pedagogiikan pätevyyttä.
Tutustuin ortodoksisuuteen, kun aloitin ikonimaalauksen 2000-luvun alussa.
Minua opetti nykyinen munkki Stefanos,
joka aina kertoi maalauksen ohessa ortodoksisesta perinteestä ja kannusti menemään kirkkoon. Opin häneltä paljon,
näin kirkkovuoden kiertoa ja kävin luostareissa. Sen jälkeen menin mukaan Porin tiistaiseuran toimintaan ja vasta sitten liityin kirkkoon.
Ortodoksisuudessa minua kiehtoi sen
kokonaisvaltainen kauneus ja rauha. Ortodoksinen elämä on niin täyttä ja palvelukset ovat kaikille aisteille, minunlaista
esteetikkoa se puhuttelee. Nykyisin seu22

”Opettaessa oppii koko
ajan uutta ja tulee
ahaa-elämyksiä.”

rakunta on minulle tärkeä yhteisö sekä
aktiivinen elämäntapa.
Ortodoksiopettajaksi ryhtyminen pelotti ja mietin, osaanko ja pystynkö. Ensimmäinen vuosi olikin vähän sellainen,
että piti ensin opetella asiat itse ja sitten
opettaa. Oppikirjat olivat kuitenkin hyviä, ja seurakunta ja papit tukivat minua.
Opettaessa oppii yhä koko ajan uutta ja
tulee ahaa-elämyksiä.
Ortodoksioppilaita Satakunnan alueella on noin 30. Tänä vuonna opetan 12
koululla Porissa, Kokemäellä, Eurajoella
ja Raumalla. Yhdellä koululla voi olla vain
yksi oppilas. Matka Porista Raumalle ja
takaisin on 130 kilometriä, joten työ on
aika liikkuvaa. Kouluissa ei ehdi tutustua
muihin opettajiin, mikä tekee työstä yksinäistä.
Minua huolettaa hieman uskonnonopetuksen tulevaisuus. Oman uskonnon
opetusta tarvittaisiin, sillä Porin seudul-

la oppilasmäärät ovat koko ajan kasvussa.
On hyvä, että kirkossa tehdään työtä asian
eteen ja piispat ovat ottaneet kantaa oman
uskonnonopetuksen puolesta.
Elämäni on hektistä, mutta olen saanut
sen rullaamaan. Kahden työn tekeminen
on välillä raskasta. Molemmissa töissä
ollaan ihmisten kanssa koko persoonalla,
mutta toisaalta työt ovat erilaisia ja ehkä
siksi niitä jaksaakin.
Tänä vuonna olen päässyt mukaan pilottiprojektiin, jossa minun on tarkoitus
toimia turvapaikanhakijalasten suuhygienistinä. Projekti on vielä alkutekijöissä. Tulevat potilaani ovat alle kouluikäisiä
lapsia ja suurin osa heistä on Irakista.
Minut valittiin tehtävään, sillä olen
’tottunut olemaan vähemmistöjen kanssa’, kuten työtoverini huumorimielellä
sanoivat. Olen tehtävästä innostunut ja
uskon sen olevan erilaista kuin suomalaisten perheiden kanssa työskentelyn,
sillä yhteinen kieli puuttuu. Toisaalta olen
uskonnonopettajana tottunut tekemään
töitä maahanmuuttajalasten kanssa, enkä usko työn olevan sen ihmeempää, sillä
ihmisiähän me olemme kaikki.
Uskon, että ortodoksinen maailmankuvani ja lähimmäisenrakkaus auttavat
minua tässäkin työssä.”

PYHÄNÄ

s. 23–36

Ortodoksiviestin arkisto

Oi Kristus meidän Jumalamme, Sinä menit kunniassa taivaaseen annettuasi Pyhän Hengen
lupauksessa ilon opetuslapsillesi, joiden uskon oli vahvistanut se suloinen sanoma, että Sinä olet
Jumalan poika, maailman Vapahtaja. (helatorstain tropari)

"Suomessa
ortodoksien ja
katolilaisten välit ovat
harvinaisen hyvät"
Antoine Lévy
sivu 24

Yksityiskohta
Kristuksen
taivaaseen
astumisen
ikonista Pyhän
Kolminaisuuden
kirkossa
Helsingissä.

PÄÄSIÄISEN PÄÄTÖSJUHLA
■ Arkipyhä helatorstai tarjoaa töissä käyville mahdollisuuden pitkään viikonloppuun toukokuun alkupuolella. Seuraavan viikon sunnuntaina oleva helluntai aiheuttaa puolestaan, vanhan sananlaskun
mukaan, paineita kesäheilaa etsivälle. Mutta kuinka moni muistaa,
miksi näitä kristillisiä juhlia oikein vietetään?
Tarina alkaa tietenkin pääsiäisestä. Jeesus kärsi ristinkuoleman,
kärsi, haudattiin ja nousi ylös kolmantena päivänä. Ylösnousemus
aloittaa pääsiäisen juhla-ajan. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus
ilmestyi opetuslapsilleen ja muun muassa Magdalan Marialle.
Evankeliumien kertomukset ilmestymisistä vaihtelevat. Ehkä
tunnetuin on tarina epäilevästä Tuomaasta, joka uskoi Herransa
ylösnousemukseen vasta kosketettuaan tämän haavoja.
Pääsiäisaika kestää 40 päivää ja loppuu helatorstain aattona,
jolloin pääsiäiskoristeet kerätään kirkoista pois. Itse helatorstaita
vietetään Kristuksen taivaaseen astumisen muistoksi. Raamatun
mukaan Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn kastaa kaikki kansat
hänen opetuslapsikseen. Jeesus siunasi seuraajansa ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
Helatorstain ikonissa opetuslapset ovat kokoontuneet Öljymäelle, ja Neitsyt Maria seisoo heidän keskellään maanpäällisen kirkon
vertauskuvana kädet vanhassa rukousasennossa. Joissain ikoneissa

Jeesus siunaa oikealla kädellään, ja häntä saattelee kaksi enkeliä.
Helatorstain jälkeiset 10 päivää kirkko elää tavallaan välitilassa,
kunnes helluntai koittaa. Tällöin poistuu pääsiäisen aikainen kielto
kumartua maahan asti, ja juhlapäivän ehtoopalvelukseen sisältyvätkin polvirukoukset. Helluntaita eli pyhän kolminaisuuden päivää sanotaan myös kirkon syntymäpäiväksi. Tällöin Kristus lähetti
opetuslapsilleen Pyhän Hengen armolahjat, kuten oli luvannut.
Helluntain ikonissa (katso takakansi) opetuslapset ovat kokoontuneet sisätiloihin, mistä kertovat punaiset liinat. Puolikaari
kuvastaa taivasta, josta Pyhä Henki laskeutuu liekkeinä opetuslasten päälle. Keskellä on Kristukselle kuuluva tyhjä paikka. Alhaalla
oleva kruunupäinen mies kuvaa maailmaa, jolle Kristuksen sanoma
viedään.
Sekä helatorstai että helluntai ovat ortodoksisen kirkon suuria
juhlia, joiden aattona toimitetaan juhlavigilia. Kummankin juhlan
liturginen väri on valkoinen. Ensimmäisenä helluntain jälkeisenä
sunnuntaina vietetään lisäksi kaikkien pyhien sunnuntaita, jolloin
muistellaan kaikkia tunnettuja ja meille tuntemattomiksi jääneitä
pyhiä. Näin siksi, että pyhyyden ajatellaan tulleen maailmaan helluntaina vuodatetun Pyhän Hengen myötä.
MIRVA BROLA
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Ortodoksisuudesta
katolilaisen silmin
Dominikaanimunkki, katolilainen isä Antoine tuntee ortodoksisuutta
hyvin niin Suomessa kuin maailmallakin.

Y

ksi asia, josta ranskalainen dominikaanimunkki ja pappi Antoine Lévy pitää Suomessa paljon,
on roomalaiskatolilaisten ja ortodoksien
poikkeuksellisen hyvät välit. Isä Antoine
saapui Suomeen 2004 hoitamaan dominikaanien kulttuurikeskusta, Helsingissä
sijaitsevaa Studium Catholicumia.
Nyt, 53-vuotiaana, hän toimii ItäSuomen yliopistossa osa-aikaisena ortodoksisen teologian professorina. Tähän
virkaan hänellä onkin hyvät edellytykset,
koska hän tuntee patristiikkaa, kirkkoisiä tutkivaa teologian haaraa, ja erityisesti Maksimos Tunnustajaa.
– Suomessa ortodoksien ja katolilaisten välit ovat harvinaisen hyvät, isä Antoine sanoo.
– Muualla maailmassa asiat ovat toisin, ja pahimmillaan jotkut ajattelevat,
että roomalaiskatolisten vihaaminen on
osa ortodoksisuutta. Tämä tulee joskus
Suomessakin esiin. Jotkut harvat, joilla
on vahvoja siteitä ulkomaille, tuovat ulkomailta oppimansa kielteisen asenteen
myös Suomeen.
Miksi ortodoksien ja roomalaiskatolilaisten on niin vaikea tulla toimeen?
– Ihmiset, joiden uskonnollinen tai
poliittinen identiteetti on epäselvä, taipuvat vahvistamaan sitä kritisoimalla
muita, isä Antoine sanoo.
– Jos verrataan tilannetta suhteessa protestantteihin, tunnustusten erot
24

ovat silmiinpistävät ja hyvin konkreettiset. Tällaisessa tilanteessa eri tunnustusten on myös helpompi luoda rinnakkaiselon muodot. Ortodoksisen ja katolisen
kirkon kohdalla kumpikin osapuoli kärsii vaikeudesta ymmärtää itäisen ja läntisen kirkon tietä kristinuskon totuuteen.
Kumpikin tunnustus käyttää tässä omaa
kieltään, joka ei käänny helposti toiselle, ja siksi yhteinen pohja jää löytämättä.
Pohjimmiltaan siis keskinäinen vihanpitomme perustuu tietämättömyyteen.
KIRKON YHDISTYMISEN KIPUPISTEET

Yksi isä Antoinen tarkoittamista vaikeuksista on Filioque-lisäys. Asian tausta
on ortodoksiselta kannalta varsin ongelmallinen. Lännessä alkuperäiseen, ortodoksiseen uskontunnustukseen tehtiin
600-luvulla lisäys, jossa Pyhän Hengen
todettiin lähtevän Isästä ja Pojasta (latinaksi Filioque).
Alkuperäisessä, ekumeenisten kirkolliskokouksien uskontunnustuksessa Pyhä Henki lähtee Isästä. Vaikka Filioque-lisäyksen sisältö voidaan tulkita
ortodoksiseksi, kirkolliskokouksen vahvistaman uskontunnustuksen muutteleminen ei ole hyväksyttävää. Esimerkiksi anglikaaninen kirkko on luopumassa
tästä ongelmallisesta lisäyksestä. Ortodoksinen kirkko ei ole koskaan kieltänyt
kaikkia tyydyttävän ratkaisun etsimistä,
joten keskustelu jatkuu.

Isä Antoine ei näe asiaa ekumeenisesti kovin ongelmallisena. Hänen mielestään Filioque-kiista ei ole lainkaan uskon keskiössä.
– Kysymys ratkeaisi ekumeenisessa kirkolliskokouksessa. Ennen sellaista lisäys voitaisiin tulkita läntisen kirkon traditioksi. Filioque kuuluu kaikkein spekulatiivisimpaan teologiaan,
kysymykseen Jumalan olemuksesta. Me
emme kykene ymmärtämään Kolminaisuutta, mutta silti riitelemme sen olemuksesta! isä Antoine toteaa hymyillen.
– Filioquen aiheuttamat oppiriidat
ovat lähtöisin pikemminkin käsitteellisistä epäselvyyksistä kuin varsinaisista
asiaan liittyvistä eroista. Siksi Filioquelisäyksen merkitys ekumeniakeskusteluissa on nykyisin vähäinen.
Ovatko siis maallistuminen, sosiaaliRDSJNMHJSHSI@KTNMMNMU@QNIDMDGSXLHnen jättäneet tämän vanhan kiistan takaalalle?
– Näissä isoissa, yhteiskunnallisissa
kysymyksissä tai esimerkiksi ateismin
leviämiseen suhtautumisessa saavutettu laaja yhteisymmärrys ei vielä käsittele itse pääasiaa, kirkkojen jakautumista.
Ulkoiset tekijät, asiat joita voidaan tehdä
yhdessä, tarjoavat tilaisuuden olla näennäisesti yhtä mieltä asioista. Sen varjolla voidaan unohtaa varsinainen kysymys,
kirkkojen jakautuminen.
– Varsinaisen ekumeenisen keskuste-

”Keskinäinen
vihanpitomme
perustuu
tietämättömyyteen”

Antoine Lévy toimii myös ortodoksisen
teologian osa-aikaisena professorina
aiheenaan Venäjän aatteet ja uskonto.

lun painopiste liittyy kirkon yhdistymiseen ja yhdistyvän kirkon rakenteeseen.
Suuren skisman synnyttänyt kysymys siitä, ulottuuko Rooman paavin valta myös
Konstantinopolin patriarkaatin sisäisiin
asioihin, on yhä ratkaisematta. Keskeisin
ongelma onkin, millainen kirkon valtarakenne olisi yhdistymisen jälkeen.
OPPI EREHTYMÄTTÖMYYDESTÄ
ESTÄÄ YHDISTYMISEN

Vatikaanin I konsiili vuonna 1870 julisti
Rooman paavin erehtymättömäksi oppikysymyksissä. Isä Antoinen mielestä tämä oppi estää idän ja lännen kirkkojen
yhdistymisen.
– Tämä ei sovi lainkaan ortodoksikirkon konsiliaarisuuden traditioon, joka
painottaa kirkolliskokousten päätäntävaltaa. Niin kauan kuin roomalaiskatolinen kirkko ei lähde miettimään, mitä päätös paavin vallasta merkitsee idän
kirkoille, en näe minkäänlaista mahdollisuutta kirkkojen yhteyden palauttamiseen. Yhtenäisyydessä tältä pohjalta ei
ole järkeä. Kysymystä ei ole vielä alet-

tu kunnolla pohtia ratkaisuehdotuksesta
puhumattakaan.
Isä Antoine sanoo, että Vatikaanin
I konsiilin päätöksen kumoaminen on
vaikeaa. Sen soveltamiseen voitaisiin
kuitenkin harkita oppilauselmaa, jonka
mukaan paavin erehtymättömyys koskisi
vain nykyistä läntistä kirkkoa.
– Toisaalta myös ortodoksisen kirkon sisäiset jännitteet vaikeuttavat ratkaisua. Moskovan ja Konstantinopolin
patriarkaattien välillä on kilpailua siitä,
kuka johtaa ortodoksista maailmaa. Niiden välillä syntyy kirkkopoliittisista syistä usein erimielisyyttä siitä, mitä lännen
kirkon kanssa voidaan sopia.
SUOMEN ORTODOKSIT EIVÄT
KESKUSTELE TARPEEKSI

Isä Antoine viihtyy hyvin suomalaisten
ortodoksien seurassa eikä voi valittaa
kohteluaan. Suomalaista ortodoksisuutta voisi kuitenkin virkistää, jotta täällä
käytäisiin vilkkaampaa teologista keskustelua.
– Suomessa ei oikein ole ortodoksis-

ta teologista keskustelukulttuuria. Vaikka joukossa on teräviä ja hyviä oppineita, mielipiteitä ei yleensä vaihdeta varsinkaan vaikeista kysymyksistä. Suomalaiset yleensäkin pelkäävät hieman ottaa
kantaa herkkiin asioihin.
Keskustelu ja mielipiteiden vaihto ei
ole pelkästään kiinnostavaa, vaan välttämätöntä kirkon kehityksen kannalta.
– Ilman intellektuaalista elämää uskonto alkaa näivettyä ja muuttuu ulkokohtaiseksi. Monista akuuteista ja kipeistäkin kysymyksistä keskustellaan
yksityisesti, mutta julkinen keskustelu,
joka johtaisi johonkin, puuttuu.
– Suomessa ortodoksien määrän ja
heidän yhteiskunnallisen painoarvonsa välillä on epäsuhta, ja voi olla, että tämä saa aikaan tietynlaista varovaisuutta suhteessa ulkopuolisiin. Se ei kuitenkaan saisi johtaa keskustelemattomuuden kulttuuriin. Mistä voi tietää olevansa
väärässä, jos kukaan ei kerro?
TEKSTI: MATTI P. PULKKINEN
KUVA: LAURA KARLIN
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Laura Karlin

Vem kan stjäla solen eller
gömma det stora havet?

enna söndag gläds kyrkan med sina barn ty henhändelse: du kan inte söka Gud i höjden, dit når du aldrig. Gud
nes brudgum har uppstått från graven och gett
RíJDRHCDMJNMSDWSCTRIÝKUKDUDQH &TCMMDQCTHCDSKÝFRS@ 
i de minsta. Till och med i dödsriket, i de mörkaste stunderna
glädje åt himmel och jord. Denna dag steg ljuset
HKHUDSMMRCDSGNOOSXÝUDM*QHRSTRG@QU@QHSCÝQ (CDSCTMJK@Rupp i dödsrikets djup, uppväckte de döda och de prisade den lete mörkret, sjunger kyrkan, har ett ljus uppstått. Det är påskens
vande som har frälst dem. Denna din uppståndelses högtid, gläd
stora budskap och stora glädje, nämligen, att under de mörkaste
oss Kristus konung och vid den högtid som inte förgår låt oss stå
SHCDQM@ MMRCDSGNOO
på din högre sida.”
#DS2XQHRJNQSNCNW@OßRJQ@MCDSQ@RLDC
Det är med denna hymn som den Syrisk
CD GDKHF@ NBG DWDLOKHDQ@R J@MRJD AÝRS LDC
NQSNCNW@JXQJ@MHMKDCDQRHSSOßRJQ@MCDTMder påsknatten. Firandet av påsken innebär
EíKI@MCDGXLMRNLRITMFRTMCDQOßRJQ@MCDS
&TCMMDQCT
först och främst en förkunnelse om att Kris”På söndagen, när det var mörkt gick MaHCDSKÞFRS@ HCDLHMRS@ ria ut och såg att stenen vid graven var borta
tus har övervunnit döden. Detta tema framSQÝCDQTMCDQGDK@RíMC@FDMRQ@MCD@UOßRoch dörren öppen. Hon sprang och gick in till
JDM !HKCROQßJDSFDQOßRJQ@QDMDMAHKCRNL
Johannes och Simon och förkunnade för dem
går att relatera till: tänk dig, din brudgum har dött, den du älsi sorg det hon hade sett: ’De har tagit min Herre och jag vet inte vart de har lagt honom.’ Du saliga, vem kan stjäla solen eller
kar mer än något annat. Strax innan bröllopsdagen mördas
gömma det stora havet utan att avslöjas?”
brudgummen. Långfredagens stora sorg vänder sig till innerlig
/ßRJQ@QM@OßLHMMRFßMFOßFßMFTMCDQRíMC@FDMRQ@MCD
och ljuvlig glädje, lik den glädje man kan tänkas erfara när den
om Jesu vänner, de som stod honom närmast. De påminns om
som står ditt hjärta närmast kommer tillbaka till livet.
CDQ@RRNQFNBGEíQSUHUK@M (MSDMNFLDC@SSCDQ@RUÝMG@QLíQKristi uppståndelse ger glädje åt kyrkan, bruden. Hans uppdats, han har också försvunnit. Brudens förkunnelse i den djuståndelse är inte bara en källa till glädje för att kyrkan är hänpaste sorg och förtvivlan, brudens budskap till kvinnorna vid
given honom. Hans uppståndelse liknas vid ett ljus i mörkret, den skänker hopp i det mörkaste av livets alla stunder. Det
FQ@UDMÝQCDSMMRGNOOHCíCDM CDSMMRGNOOHCDMCTMJMMRHMFDMRS@MRCÝQ*QHRSTRHMSDG@QU@QHS G@MG@QSHKKNBGLDC laste natt. Det är detta hopp vi förkunnar och det är detta hopp
som inspirerar oss till att söka Kristus vart än vi är.
sänkt sig ner till dödsrikets djup. Med psalmisten sjunger kyrkan denna dag: ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart
GABRIEL BAR-SAWME
RJTKKDI@FXEíQCHMAKHBJ2SHFDQI@FTOOSHKKGHLKDM MMRCT
BITRÄDANDE DEKAN I SYRISK KRISTNA STUDIER
där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där” (Ps 139:7-8).
SANKT IGNATIOS ANDLIGA AKADEMI
Detta är konsekvensen av både inkarnationens och påskens
DOKTORAND I KYRKOVETENSKAP, UPPSALA UNIVERSITET
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E SI PA I M E N E LTA

Kenelle kellot soivat?
ÄSKET TÄIN ilmestyi alidiakoni Timo Lehtosen laaja teos autonomian ajan (1809–
1917) ortodoksisista kirkoista. Lehtonen
on löytänyt yli 50 pyhäkköä pääasiassa eteläisestä Suomesta. Suurin osa niistä palveli sotilaskirkkoina. Hän on sitkeällä työllä
kaivanut esiin jokaisen rakennuksen arkkitehtuurin ja historialliset vaiheet. Valtava, hatun noston arvoinen saavutus.
Lehtosen työllä on myös merkittävää
symboliarvoa. Venäjän keisarikunnan ja ortodoksisen kirkon
läsnäolo näkyi ja kuului. Moni suomalainen näki nämä kirkot
taas miehitysvallan symboleina.
Siksi ei ole ihme, että Suomen itsenäistyttyä niitä runsaasti
tuhottiin tai muutettiin muuhun käyttöön. Järkyttävimpiä valokuvia on Hämeenlinnan kirkon tornien kaataminen vuonna
1923. Tiedämme, että Suomenlinnan nykyinen kirkko oli vuoteen 1928 ortodoksinen Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko.
Myös presidentin linnassa ja Smolnassa oli ortodoksiset kirkot.
Lehtosen teos vyöryttää silmiemme eteen lähes 200 valokuvaa ja vielä enemmän tekstiä ikään kuin kadotetusta maailmasta. Se rakkaus millä nuo pyhäköt aikoinaan rakennettiin ja se
suitsutuksen savu, avunpyynnöt ja kiitokset, joita niissä kannettiin, säilyvät kuitenkin ikuisessa muistossa. Niinpä ortodoksit lausuvat yhäkin kirkkojen rakentajille ja niissä rukoilleille:
olkaa iäti muistetut.
Kirkko on yhteisö joka muistaa. Rukoukset elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta kantavat silloinkin kun kellot
vaikenevat.
Mutta mitä muistamme? Tehtävämme kristittyinä on puhdistaa mielemme historian painolastista. Tätä suhteissamme
Neuvostoliittoon ja Venäjään olemme Suomessa kunnioittavalla tavalla tehneet Paasikiven ja Kekkosen aikaan ja myös sen
jälkeen. Niin tuleekin tehdä. Tunnistamalla omia asenteitamme
kipeistä kokemuksista huolimatta opimme niistä vapautumaan,
yhtä hyvin puolin ja toisin pyytämään ja antamaan anteeksi.
Samalla on syytä muistaa, että nämä kirkot rakennettiin toisenlaisessa maailmassa. Ne palvelivat varuskuntien sotilaiden

ja heidän perheidensä, mutta myös kaupunkien venäjänkielisten käsityöläisten ja kauppiaiden hengellisiä tarpeita. Mutta kun
1800-luvun loppua kohti nationalismi vahvistui Venäjällä, ortodoksinen jumalanpalveluselämä saatettiin nähdä myös osaksi
panslavistista eetosta.
Maamme autonomian ajan kansallisromantiikasta, sortokausien ahdingosta ja kansallisesta itsenäistymisestä on runsaasti tutkimusta. Sen sijaan Suomen ortodoksisuudesta nationalismin puristuksessa maailmansotien välisenä aikana ei ole
juuri perinpohjaista tutkimusta. Silloin eteläisen Suomen kaupungeissa venäläiset emigrantit olivat aktiivisesti rakentamassa porvariskulttuuria ja siten etujoukossa kaupunkimaista Suomea. Samaan aikaan Karjalan ortodoksit elivät vielä yksinkertaista talonpoikaiselämää.
Toinen maailmansota, evakkojen asettuminen uusille asuinsijoille ja ortodoksisten seurakuntien jälleenrakentaminen eri
puolille Suomea tekivät ortodoksisesta kirkosta tosiasiallisesti
toisen suomalaisen kansankirkon. Ryssittely loppui. Karjalaisen välittömyyden ja elämisen taidon merkitystä suomalaiseen
hengellisyyteen ja protestanttisen uskonnollisen yhtenäiskulttuurin vähittäiseen avautumiseen tuskin voi liioitella.
Pääsiäisen ajassa ”vaienneet kellot” osoittavat vieläkin syvällisempää aatteellista perspektiiviä. Kärsimys, sota, menetykset
eivät ole viimeinen sana. Pikemminkin päinvastoin. Siitä tie
puhdistumisen kautta kulkee ylösnousemuksen iloon.
Englantilainen runoilija ja pappi John Donne kirjoitti
1600-luvulla: ”Yksikään ihminen ei ole saari, täydellinen itsestään; jokainen on palanen mannermaata, kokonaisuuden osa…
äläkä sen vuoksi konsanaan lähetä kysymään kenelle kellot soivat; ne soivat sinulle”.
Pääsiäisajan kirkonkellojen iloinen kilkatus välittää meille myös toisenlaisen syvyysulottuvuuden elämään. Kuluva aika
käy vuoropuhelua iankaikkisuuden kanssa. Kärsimystä, luopumista, kuolemaa seuraa ylösnousemus.
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По ком звонят колокола?
Только что в свет вышел объемный труд
иподьякона Тимо Лехтонен, посвященный
православной церкви в годы автономии
1809-1917. Лехтонен обнаружил более пятидесяти храмов и часовен, которые были
расположены в южной части Финляндии.
Большей частью это полковые храмы. Он
со скрупулезной тщательностью отыскал
данные об архитектуре и исторических
периодах каждого здания. Это великолепно и заслуживает
всяческого уважения.
Труд Лехтонен символичен. Присутствие Российской империи и православной церкви было видно и слышно. В глазах
многих финнов эти храмы в то время были символами оккупации.
Это объясняет то, почему после объявления независимости
Финляндии многие храмы были разрушены или перестроены.
Шокирующие снимки сноса колокольни храма в городе Хямеенлинна в 1923 году. Мы все знаем, что действующая церковь в
Суоменлинна, до 1928 года была православным храмом в честь
Святого Александра Невского. Также в Президентском дворце
и в Хельсинкском Смольном были православные храмы.
Посредством фотографий, их в книге Лехтонен более двухсот, и подробного описания перед нашим взором предстаёт
картина, будто потерянного мира. Любовь, с которой в свое
время были построены эти храмы, и дым каждения, прошения
и благодарения, которые возносились в них, останутся в вечной памяти. Ведь именно так православные поминают строителей храмов и всех, кто молился в них: «Сотвори им вечную
память».
Церковь – это община, хранящая память. Молитва о живых
и усопших не умолкает даже тогда, когда замолкают колокола.
Но о чем мы помним? Наша задача, как христиан, очищать
нашу память от исторического бремени. В этом смысле много
положительного было сделано в изменении отношения к Советскому Союзу и России во времена Паасикиви и Кекконен и
делается до сего дня. И это необходимо продолжать. Признавая свое отношение, не смотря на болезненные переживания,
мы получаем возможность освобождения от их влияния, прося
и давая прощения друг другу.
Так же необходимо помнить, что эти храмы были построены в другое время. Они служили духовным потребностям не
только военных и членов их семей, но жившим в этих городах
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русским купцам и ремесленникам. Но, когда к концу XIX века в
России поднял свою голову национализм, православное богослужение стало рассматриваться как частью панславянского
характера.
Большое количество исследований посвящено романтическому национализму в период автономии, репрессиям и движению к национальной независимости. При этом практически
полностью остался в стороне вопрос положения финляндского православия под давлением национализма в период между
двух мировых воин. В то время русские иммигранты, населявшие города южной части Финляндии, принимали активное
участие и были в авангарде формирования буржуазной культуры. В тоже самое время Карельские православные вели простую сельскую жизнь.
Когда, подвергшиеся эвакуации во время Второй мировой
войны, обрели новые дома и в разных уголках Финляндии были
возведены православные храмы, православная церковь заняла свое второе место в числе двух народных церквей страны.
Оскорбления в адрес православных прекратилось. Влияние
непосредственности и жизненной воли, свойственной карельскому народу, на финскую духовность и постепенное открытие протестантской религиозной монокультуры сложно не
заметить.
«Умолкшие колокола» в пасхальный период открывают еще
более глубокую перспективу для размышления. Страдания, война и потери не являются последними совами. Скорее всего,
совсем наоборот. Через очищение путь ведет к радости воскресения.
Английский поэт и священник Джон Донн написал в XVII
веке: «Ни один человек не является островом, отделенным от
других. Каждый – как бы часть, континента, часть материка.…
Поэтому никогда не посылай узнавать, по ком звонит колокол;
он звонит по тебе».
Радостный пасхальный звон церковных колоколов направляет наши мысли еще к одному глубокому взгляду на жизнь.
Моменты повседневной жизни ведут постоянный диалог с вечностью. За страданием, отчуждением и смертью следует воскресение.

Ihminen tunnustaa
syntinsä Jumalalle ja
pappi on toimituksessa
vain todistajana.

P Y HÄT M YST E E R IO T

KATUMUS
K

ristitty on saanut kaikki synnit
anteeksi kasteen sakramentissa,
mutta ”ei ole ihmistä, joka ei olisi syntiä tehnyt”. Kasteen jälkeen ihminen lankeaa jälleen synteihin, jotka tahraavat hänen sielunsa ja riistävät häneltä mahdollisuuden elää täyttä elämää Jumalassa.
Pyhät isät ovat kutsuneet katumuksen

sakramenttia toiseksi kasteeksi. He painottavat sen puhdistavaa ja uudistavaa
voimaa: ”Katumus on uusi kaste. Katuva sopii Jumalan kanssa, että hän ojentaa elämänsä. Katuva tekee sovinnon Jumalan kanssa ja lupaa tehdä hyviä tekoja entisten syntiensä korvaukseksi. Katumus on omantunnon puhdistamista”,
sanoo pyhä Johannes Siinailainen.

Laura Karlin

- sovinto Jumalan kanssa
Kristus aloitti julistustyönsä sanoilla:
”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on
tullut lähelle” (Matt. 3:2). Kristus kutsuu
meitä muuttamaan ajattelutapaamme ja
elämäämme. Hän kutsuu meitä uudistamaan mielemme ja tunteemme, kieltäytymään syntisistä teoista ja ajatuksista ja
kirkastumaan.
Raamatussa kääntyminen tarkoittaa
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samaa kuin katumus. Kääntyminen on
sitä, että me alamme vieroksua synnillistä elämää ja palaamme hänen luokseen,
jonka olemme jättäneet.

nousee, suutelee pyhää ristiä ja evankeliumia sekä ottaa papilta siunauksen.
RIPPI-ISÄ TOIMII PEILINÄ

Synnintunnustuksella voi käydä aina,
SYNNEISTÄ RUKOILLAAN
kun ihminen kokee siihen tarvetta. HenVAPAUTUSTA
gellisesti kasvattava tapa on käydä synnintunnustuksella ainakin suuren- ja
Katumus alkaa siitä, että me tuhlaajapojan tavoin alamme katua ja käännymme.
joulupaaston aikana.
Tästä kasvaa päättäväisyys, joka päättyy
Katumuksen sakramenttiin säännöllisesti valmistautuva ja osallistuva alkaa taIsän luo palaamiseen, synnintunnusjuta syvemmin oman syntisyytensä, mikä
tukseen, anteeksiantoon ja hengelliseen
auttaa häntä muuttamaan elämäänsä. On
ylösnousemiseen.
hyvin kuvaavaa, että ne jotka osallistuvat
Apostolien teoissa kerrotaan, että
katumukseen harvoin tai eivät lainkaan,
”monet uskoon tulleet kävivät avoimesti
eivät tunne olevansa syntisiä. Ne taas, jottunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehka osallistuvat katumukseen säänneet” (Apt. 19:18). Pakanuudesnöllisesti, löytävät itsestään
ta kääntyneiden kristillinen
paljon vikoja ja puutteita
elämä alkoi synnintunnustuksesta. Joskus synnit
ja yrittävät taistella niitä
Ihminen
tunnustettiin julkisesvastaan.
ti koko yhteisön edessä,
Synnintunnustuktunnustaa
syntinsä
sella on tarpeen käydä
joskus taas useamman
ainakin muutaman kerpapin edessä. UseimJumalalle
ran vuodessa ja vain yhmiten synnintunnustus
den papin luona, josta tuoli kuitenkin salainen.
lee rippi-isä. SynnintunnusSynninkatumuksen saktuksen vastaanottava pappi on
ramentin toimitus alkaa papin lukemilla valmistavilla rukouksilla, joissa
ikään kuin peili, joka heijastaa katuvan
anotaan synnintunnustukseen valmisteot niin, että ne ymmärretään synneiksi, joista on pyrittävä pääsemään eroon.
tautuvalle oikeaa katumuksen mieltä sekä Jumalan armoa ja laupeutta. Tätä seuRippi-isään on voitava luottaa ja suhteen
raa kehotus tunnustaa synnit mitään pelon hyvä olla lämmin mutta etäinen.
käämättä ja salaamatta sekä tunnustamisIhminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja pappi on toimituksessa vain todista häpeämättä.
tajana. Kirkon kokemuksen mukaan paNäitä rukouksia seuraa varsinainen
pin läsnäolo on välttämätön, sillä monet
synnintunnustus. Siihen on edeltäkäsin valmistauduttava miettimällä syntejä,
eivät tunne häpeää Jumalan edessä, jota
joita on tehnyt Jumalaa, lähimmäisiä tai
he eivät näe, mutta heitä hävettää tunnustaa syntejään toisen ihmisen edessä.
itseä vastaan.
Pappi on hengellinen ohjaaja, joka autSynninkatumuksen jälkeen pappi rutaa löytämään oikean tien synnin voittakoilee katuvalle synneistä vapautusta.
miseksi.
Rukouksen jälkeen katuva polvistuu, rippi-isä peittää hänen päänsä epitrakiililJumala on antanut papeille oikeuden
lä ja siunaten katuvan pään lausuu synjulistaa synnit anteeksi annetuiksi Jumalan nimessä. Kristus sanoi apostoleilninpäästön sanat. Tämän jälkeen katuva
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le: ”Kaikki, minkä te sidotte maan päällä,
on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te
vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu” (Matt. 18:18). Tämä valta
sitoa ja vapauttaa on kirkon uskon mukaan siirtynyt apostoleilta heidän seuraajilleen, piispoille ja papeille.
MITEN VALMISTAUTUA
KATUMUKSEEN?

Katumuksen sakramenttiin valmistautumista auttaa vaikkapa kymmenen käskyn ja uskontunnustuksen lukeminen ja
niiden pohjalta omien syntien miettiminen. Myös Valamon luostarin vuonna
2000 julkaisema arkkimandriitta Nektarioksen Paluu-kirja voi olla avuksi.
Valmistautumisen voi suorittaa kirjoittamalla synneistä muistilista, joka
auttaa tunnustamaan kaikki ne synnit,
jotka painavat mieltä. Muistilistaa voi
kerätä edellisestä synnintunnustuksesta
seuraavaan ja pitää sitä tallessa vaikkapa
Raamatun välissä.
Joku synti voi olla katuvalle niin painava, että siitä haluaa eroon kasvattamalla itseään hengellisellä katumusharjoituksella. Tästä käytetään nimitystä epitimia. Kysymyksessä ei siis ole rippi-isän
määräämä rangaistus, sillä katuvan on
otettava epitimia vapaaehtoisesti vastaan
ja hänen on nähtävä se keinona päästä
eroon tietystä synnistä.
Mahdollisia epitimian muotoja ovat
muiden muassa maahankumarrukset jumalanpalveluksen aikana kirkossa tai kotona luettujen aamu- ja iltarukousten aikana, Jeesuksen rukouksen lukeminen,
paasto, hyväntekeväisyys, hengellisen
kirjallisuuden ja rukousten lukeminen.
Epitimian suorittaminen määrätään vain
tietyksi rajalliseksi ajaksi, jonka jälkeen
katuva saa synninpäästön.
Lähde: Pyhien Sergein ja Hermanin
veljeskunnan opintomateriaali

P Y HÄT E SI RU KO I L I JA M M E

MARIA EGYPTILÄINEN,
pyhittäjä-äiti (1.4.)
Ensimmäistä kertaa vuosiin Maria tajusi itsensä ja näki tilansa, joka esti häntä astumasta ristin luo. Hädässään hän vetosi
kirkon aulassa olevaan Pyhän Neitsyen ikoniin pyytäen armoa
Kristuksen lunastuksen tähden. Pyhä Neitsyt rakasti tätä kaikkien halveksimaa katuvaista, ja niin onneton Maria pääsi kumartamaan ristiä. Hän kuuli äänen, joka neuvoi häntä ylittämään Jordanin, jonka toisella puolen hän löytäisi levon. Tästä
alkoi Maria Egyptiläisen tie kohti
parannusta. Hän matkasi Jordanin toiselle puolelle, kuivaan autiomaahan.
Siellä Maria eli 47 pitkää, yksinäistä vuotta taistellen vanhoja
viettelyksiä vastaan, mutta voitti
ne aina rukouksen avulla. Ihminen voi halveksia porttoa, mutta Kristus ei. Maria sai rauhan
17 vuoden ankaran taistelun jälkeen. 30 vuotta tämän jälkeen,
pyhä mies abba Zosimas löysi
erämaasta auringon polttaman
naisen, joka kutsui häntä nimeltä,
vaikka ei ollut koskaan tavannut
tätä. Zosimas antoi alastomuuttaan häpeävälle naiselle viittansa.
Maria kertoi Zosimakselle kaiken,
ja pyysi häntä tuomaan seuraavana pääsiäisenä Jordanin rantaan
pyhän ehtoollisen, jota ilman
Maria Egyptiläinen oli elänyt elämänsä erämaassa.
Vuoden kuluttua Zosimas näki kuun valossa Marian Jordanin
toisella rannalla. Vanha nainen
asteli rauhallisesti veden päällä Zosimaksen luo. Nautittuaan
ehtoollisen Maria kiitti Herraa ja sanoi voivansa lähteä. Vuoden kulutta Zosimas löysi erämaasta Marian ruumiin. Maria oli
kuollut 1.4.522 heti ehtoollisen jälkeen. Erämaasta paikalle hiipi leijona, joka nuoli kuolleen pyhän jalat puhtaiksi ja kaivoi
tälle haudan, johon Zosimas laski tämän suuren kilvoittelijan.
Aidan Hart / www.aidanharticons.com

PYHIT TÄ JÄÄITIMME Maria Egyptiläinen on esirukoilija, jonka
puoleen syntinen voi luottavaisena kääntyä pahimpinakin ahdistuksen hetkinään. Hänen esimerkkinsä näyttää meille, miten aito katumus puhdistaa paatuneenkin syntisen.
Ehkä noin vuoden 446 tienoilla Egyptin maaseudulla syntyi Maria, joka jo 12-vuotiaana karkasi kotikylästään suureen
maailmaan, Aleksandrian vilkkaaseen satamakaupunkiin. Seurasi hyvin tuttu ja surullinen tarina. Ehkä Maria ensin vieteltiin, mutta hän paatui nopeasti.
Vaikka Maria elätti itsensä kangastöillä, eroottiset seikkailut
ja valloitukset kutsuivat häntä
vastustamattomasti.
Elämä kulutti Mariaa vuosien
mittaan ja viettelijättären kokemus joutui korvaamaan häipyvää nuoruuden kauneutta. Hän
koki yleisen naisen tavallisen
kirouksen jäädessään lapsettomaksi tautien, keskenmenojen
tai pelkkien henkisten syidenkin takia. Paatumus kuitenkin
turruttaa myös surun hedelmättömyydestä ja ihmisten halveksinnan voi ohittaa kopeudella.
Lopulta Marialle kelpasi kuka
mies tahansa, ja kun hän alkoi
lähestyä 30 vuoden ikää, hän
oli vajonnut sataman tyttöjen
alimmalle tasolle ja päätti lähteä laivaan, merimiesten matkaan. Maria matkusti kohti Pyhää maata koko miehistön yhteisenä naisena.
Kun Jerusalemin Pyhän Haudan kirkossa vietettiin Ristin ylentämisen juhlaa, kirkkoväki näki prostituoidun pyrkivän miesten perässä kirkkoon. Nainen ei
näyttänyt piittaavan tuon taivaallista uskosta, vaan ainoastaan
merimiehistä. Kun tämä naikkonen yritti halveksivien katseiden saattamana kirkkoon, tapahtui jotain kummallista. Maria
Egyptiläinen pysähtyi kuin kirottuna ovelle. Hän ei kyennyt astumaan sisään.

MATTI P. PULKKINEN
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Jaakko Heinimäki

PIISPAN POLKU 10
– HENGELLISIÄ
MATKAKERTOMUKSIA
Kirjapaja, 2015

Kirjaa, jonka on toimittanut Jaakko Heinimäki ja jonka tekstit ovat kymmenen piispan
henkilökohtaisia avautumisia, ei voi noin

Toim. Suvi Heino

PAASTOSTA PÄÄSIÄISEEN
Maahenki ja Valamon luostari, 2016

Paaston ja juhlan ajat vuorottelevat ortodoksisen kirkon elämässä. Suvi Heinon toimittama keittokirja Paastosta pääsiäiseen sopiikin
ruoanlaittoa harrastavan ortodoksin käyttöön mainiosti ympäri vuoden - sisältäähän
kirkkovuotemme yksittäisten paastopäivien
lisäksi peräti neljä pidempää paastonaikaa.
Kirja on syntynyt yhteistyössä Valamon
luostarin kanssa ja se sisältää arkkimandriitta Sergein tiiviin alustuksen paaston merkityksestä ja perinteestä. Varsinaiset ruokaohjeet on koottu eri lähteistä. Omassa osiossaan esitellään Valamon ravintolan Trapesan
reseptejä.
Kirja jakautuu kolmeen osaan: valmistus-
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vaan ohittaa. Piispanpolku 10 avaa ikkunan
piispuuden julkisuuskuvan takana olevien
ihmisten sielulliseen maailmaan. Kirjoittajat ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispoja, jotka pohtivat omaa hengellistä vaellustaan ja sitä, mikä elämässä on merkityksellistä.
Ensimmäisenä on arkkipiispa Kari Mäkisen puheenvuoro. Muut piispat esittäytyvät siinä järjestyksessä kuin ovat aloittaneet
piispan virassa. Mäkisen puhe on syvällisesti pohdiskeleva ja jossain määrin melankolinen. Oulun piispa Samuel Salmen ja useiden
muidenkin piispojen teologisessa ajattelussa
on välähdyksiä lestadiolaisista juurista. Varsin
kiinnostavia ovat Salmen muistot osallistumisesta Oulun ortodoksiseen pääsiäisjumalanpalvelukseen vuonna 1986.
Taustojen sekä ajattelu- ja ilmaisutapojen eroista huolimatta kaikkien piispojen

puheenvuoroissa painotetaan ekumeniaa.
Myös kirkollinen kasvatus nousee monessa
kertomuksessa esiin. Nuorisotyön yhteisöllisyys on vaikuttanut ratkaisevasti miltei kaikkien kirjoittajien elämänvalintoihin ja -asenteisiin.
Oman mielenkiintoni keskipisteessä oli
kirjan ainoa naiskertoja, ensimmäinen naispuolinen piispa Irja Askola. Hänen kauniisti,
lempeästi ja avoimesti kirjoitettu tekstinsä
olisi voinut olla pidempikin.
Kirja toimii kokonaisuutena, mutta juttuja voi lukea erillisinäkin tarinoina. Jokainen
kirjan kertoja on ainutlaatuinen, niin kokemuksiltaan kuin ilmaisutyyliltään. Yhteistä
tarinoille on kuitenkin niiden antama kuva
maallisesta kirkonmiehestä ja -naisesta epäröinteineen, erehdyksineen ja kamppailuineen.

viikkojen, suuren paaston ja juhla-ajan ruokaohjeisiin. Pääpaino on paaston ajassa ja
ohjeissa, joista puuttuvat liha ja maitotuotteet. Ohjeissa näkyy perinteisen venäläisen
keittiön vaikutus: esimerkiksi sieniä ja kaalia
käytetään runsaasti. Vastapainoksi mukana
on myös nykyaikaisia raaka-aineita ja ohjeita, kuten taannoinen trendiruoka avokadopasta.
Reseptien valmistus vaatii jonkin verran
ymmärrystä ja kokemusta ruoanlaitosta, sillä
kaikkia raaka-aineita ja niiden valmistustapoja ei ole kuvattu pilkuntarkasti. Tarjolla ei ole
myöskään pikaruokia, sillä monien reseptien
valmistus vaatii reippaasti aikaa.
Ohjeissa käytetyt raaka-aineet ovat suurimmaksi osaksi varsin yleisiä ja helposti
löytyviä. Joissain resepteissä käytetään harvinaisempia tuotteita, kuten pintopapuja,
turskanmaksaa tai kylmäsavutofua. Suolaheinänlehtien hankinnasta ja säilönnästä keittoa varten olisi kaivannut lisätietoa.
Tiettyjen ruoka-aineiden välttämisen lisäksi paastoruokien tulisi olla yksinkertaisia.
Maukkaus on kuitenkin sallittu, ja teoksen
resepteissä mausteita käytetäänkin monipuolisesti. Kirjaa voi hyvin suositella kaikille
ruoanlaitosta ja ortodoksisesta perinteestä
kiinnostuneille.

René Gothóni

MIRVA BROLA

CHRISTINA KONTKANEN

KIUSAUKSET –
KESKUSTELUJA ISÄ
TEOFILOKSEN KANSSA
Valamon luostari, 2015

Helsingin yliopiston uskontotieteen professori René Gothóni on vieraillut Athoksen itsehallinnollisessa munkkitasavallassa lukuisia kertoja vuodesta 1984 lähtien. Hän on
kirjoittanut Pyhästä vuoresta useita teoksia.
Uusimpana ilmestyi Valamon luostarin julkaisema kirja, jossa hän keskustelee ohjaajavanhuksensa isä Teofiloksen kanssa kiusausten ilmenemismuodoista ja niiden taltuttamisesta.

Kirjoittajan mukaan teoksesta piti alkujaan tulla tieteiskirja. Asiaa pohdittuaan sisältömuoto päätyi kysymys–vastaus-malliseksi. Hyvä niin. Näin lukijan on helppo
asettua keskustelijoiden rinnalle kuulemaan ja pohtimaan kiusausten olemassaoloa omassa elämässään. Syvä, vaikea aihe
löytää normaalin kosketuspinnan Gothónin
kertoessa keskustelujen lomassa tehtävistä
arjen askareista, yhteisistä hetkistä kilvoittelijan pienessä, vaatimattomassa keljassa.
Kuten Gothóni itsekin kirjassa mainitsee,
monesti kiusaukset liitetään luostareitten
kilvoitusmaailmaan. Lukija kuitenkin huomaa, miten ne ovat meille kaikille jokapäiväisiä arjen vieraita. Ehkä mielemme ei vain
ole harjaantunut niitä huomaamaan luostarikilvoittelijoiden tavoin.
Tavallisimmiksi arkikokemuksiksi Gothóni mainitsee pyhän Cassianus Roomalaisen
mainitsemat kahdeksan kiusausta; mässäily, siveettömyys, ahneus, viha, murehtiminen, alakuloisuus, turhamaisuus ja ylpeys.
Näiden kautta lukijan kurkotus ajatuksissa
omiin elämän päiviin pysäyttää näkemään
omat kilvoittelun solmukohdat. Tuntuu, että arjen suossa rämpivän saappaat juuttuvat alati pohjaan. Kirja pysäyttää katsomaan
kauemmas.
Nöyrän luostarikilvoittelijan tavoin isä
Teofilus korostaa omaa osaamattomuuttaan ja vain kalpeaa heijastusta siitä, mitä
todelliset erämaaisät ovat hänelle opettaneet. Opetus sekin, ehkä yksi niistä suurimmista. Liika yrityskin voi yltää ylpeydeksi, liika ponnistus vihaksi ympäröivää maailmaa
kohtaan.
Lopullinen apu löytyy vain rukouksesta.
Monelle rukouksen peruslähtökohta on tuttu: ”Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isääsi, joka on
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on
salassa, palkitsee sinut.”
Kirja kehottaa: ”Rukoile lakkaamatta! Älä
missään tapauksessa ylpeile edistyessäsi
hengellisessä kilvoittelussa, sillä edistyminen tapahtuu yksinomaan Jumalan armosta.”
Jokaisen ortodoksin soisin tarttuvan tähän teokseen. Syvät ajatukset eivät kaikki ehkä avaudu ensimmäisellä lukukerralla.
Luettavaa ja pohdittavaa riittää varmasti koko elämäksi.

Farida Khalaf, Andrea C. Hoffman

OLIN ISISIN VANKI
– NUOREN JESIDITYTÖN
KAUHUJEN KUUKAUDET
Minerva, 2016

Elokuussa 2014 Pohjois-Irakin jesidivähemmistö joutui terroristijärjestö Isisin laajamittaisen hyökkäyksen kohteeksi. Tapahtunutta on pidetty kansanmurhana. Jopa 50 000
ihmistä joutui jättämään kotinsa, ja tuhansia heistä tapettiin tai joutui siepatuksi. Yksi
heistä oli Farida Khalaf, jonka vankeusajasta jihadistien luona on juuri ilmestynyt teos
Olin Isisin vanki.
Ajallisesti teos keskittyy muutamaan kuukauteen Khalafin elämästä. Kyseessä on omakohtainen silminnäkijäkertomus, joka kuvaa
sotatoimialueen ihmisoikeusrikkomuksia ja

seksuaalista väkivaltaa nuoren naisen näkökulmasta. Samalla kirja valottaa jesidikulttuuria ja sen arvomaailmaa.
Isisin harjoittamista julmuuksista on tiedotusvälineissä kerrottu monipuolisesti. Khalafin tarina auttaa ymmärtämään uutisotsikoita ja inhimillistä kärsimystä. Julmuuksilla
ei mässäillä, vaan kerronta pysyy toteavana.
Kyseessä ei myöskään ole sankarillinen selviytymistarina, sillä pois pääsy vankeudesta vaatii paitsi urheutta, myös kaupankäyntiä Lähiidän tapaan.
Alun perin saksaksi haamukirjoittajan toimesta kirjoitettu teos on jo ehditty kääntää
useille kielille. Lajityyppinsä edustajana teos
ei erityisemmin erotu joukosta hyvässä tai
pahassa. Sen ansiot ovat ajankohtaisuudessa ja ihmiskaupan esiin tuomisessa: naisvartalo sodankäynnin välineenä on tuttua monista konflikteista, ja yhä monesti ilmiö hävetään piiloon.
Jesidikulttuuri on yksi monista, joissa perheen kunnia on kiinni naisen koskemattomuudesta. Väkivallan kokemuksista puhumalla on mahdollista rikkoa häpeän muuri.
Samalla teos muistuttaa meitä pakolaisuuden syistä ja yhä jatkuvasta Syyrian sotilaallisesta konfliktista, jolle ei näy loppua ainakaan
lähitulevaisuudessa. Emme saa ummistaa silmiämme lähimmäistemme hädältä.
MIRVA BROLA
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KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 30.4. ja 14.5. klo 11–13 kirjastossa.
30.4. piirissä vierailee FT Paula Tuomikoski, joka laatii historiallista elämäkertaa arkkipiispa Paavalista ja tulee
kertomaan tutkimuksensa tämänhetkisestä vaiheesta.
14.5. piirin aiheena on ”Kohtalona Suomenlinna” -uutuuskirjan esittely. Paikalla ovat kirjan tekijät
Iida Lindström ja Marjo Tiirikka.
Kirjasto on kesätauolla 1.6.–22.6. välisenä aikana.
Tule lainamaan viihdyttävää kesälukemista pidennetyillä kesälaina-ajoilla!
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KO LUM N I

Ilona Maunola

Egyptin ortodoksikristityillä
voisi mennä paremminkin

E

gyptin kristityillä, joista valtaosa on koptiortodokseja,
on täysi vapaus harjoittaa uskontoaan ja samanarvoiset
kansalaisoikeudet valtaväestöön eli muslimeihin nähden. Kristittyjä on noin kymmenen prosenttia Egyptin noin 90
miljoonasta asukkaasta.
Koptiortodoksien tilanne ei ole huono, mutta se voisi olla paljon parempikin. Osittain kristittyjen ongelmat johtuvat
Egyptin vallankumouksen jälkeisistä poliittisista haasteista.
Koptikirkon johtaja paavi Tawadros II oli näkyvästi esillä nykyisen presidentin ja silloisen maavoimien komentajan Abdel
Fattah Al Sisin ilmoittaessa islamistipresidentti Mursin syrjäyttämisestä. Tämä kolmen vuoden takainen tilanne vaikuttaa kristittyjen elämään edelleen, koska osa muslimiveljeskunnan kannattajista syyttää kristittyjä Mursin syrjäyttämisestä tai
ainakin syrjäyttämisen tukemisesta. Syytteet ovat kärjistyneet
useiksi iskuiksi kristittyjen omistamia rakennuksia kohtaan.
Mursin syrjäyttämisestä lähtien islamistitaustaiset terrorijärjestöt ovat tehneet lähes viikoittaisia iskuja Egyptin turvallisuusviranomaisia vastaan. Siinain niemimaan pohjoisosissa
käydään käytännössä sotaa terrorijärjestöjen ja turvallisuusviranomaisten välillä. Alueella asuvat siviilit ja erityisesti kristityt
kärsivät tilanteesta ja pelkäävät henkensä edestä.
Egyptin lain mukaan kristityillä on yhtäläiset oikeudet muslimeihin nähden. Käytännössä monet kristityt kokevat syrjintää
etenkin valtion viroissa. Viranomaisasioinnissa kristityt saattavat joutua muslimia helpommin virkailijan mielivallan ja simputuksen kohteeksi.
Tammikuun 2011 vallankumouksen jälkeen kristittyjen
muuttoaalto Egyptistä maailmalle kiihtyi etenkin Mursin vuoden mittaisella hallintokaudella. Viime vuosina Egyptistä ovat
muuttaneet pois parempien taloudellisten mahdollisuuksien
perään myös monet varakkaat muslimiliikemiehet.
Ortodoksinen koptikirkko on näennäisesti yhtenäinen ja
johtajansa tiukassa kontrollissa. Pinnan alla kuohuu tai ainakin
kuplii kuitenkin koko ajan enemmän ja enemmän. Osa kristityistä syyttää kirkkonsa johtajaa liiallisesta veljeilystä ja myötäilystä suhteessa maan johtoon ja erityisesti presidentti Al Sisiin.
Monia nuoria ortodoksikristittyjä hiertää etenkin vanhoillinen kanta avioeroon. Koptikirkko hyväksyy avioeron vain silloin, kun toinen aviopuoliso luopuu kristinuskosta. Periaatteessa avioeron syyksi hyväksytään myös uskottomuus, mutta
käytännössä avioeroperusteeksi katsotaan vain vaimon uskottomuus.
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Avioeroon ja erityisesti eronneen naisen asemaan liittyy
Egyptissä edelleen sosiaalista häpeäleimaa, mutta avioerot ovat
yleistyneet: nykyään jopa 40 prosenttia egyptiläisavioliitoista
päättyy eroon, mikä tekee Egyptistä arabimaiden johtajan avioerotilastoissa.
Koptiortodoksille avioero on käytännössä lähes mahdoton
ajatus, koska erolle ei saa kirkon, seurakunnan eikä kristillisen yhteisön hyväksyntää. Moni kristitty aviopari kärvistelee tilanteessa, jossa kokee avioliittonsa enemmänkin elinkautisena
tuomiona kuin elämän mittaisena kumppanuutena.
Egyptin ortodoksinen kirkko vaalii perinteitään tiukasti ja merkittäviä opillisia
uudistuksia tuskin lienee odotettavissa tyytymättömyydestä huolimatta.
PÄIVI ARVONEN
TEOLOGIAN MAISTERI JA VAPAA JOURNALISTI,
JOKA ON ASUNUT JA TYÖSKENNELLYT EGYPTISSÄ
VUODESTA 2004.

Mirva Brola

Ortodoksinen liturgisuus on oikein
ymmärrettynä toisesta ihmisestä
välittävää kirkon hengen mukaista
kasvamista ja kasvattamista.

Pyhä
kolminaisuus
- kirkon elämän lähde

E

lämme Kristuksen ylösnousemusjuhlan aikaa. Kristus todistaa voittonsa kuolemasta, sielun
vihollisesta ja synnistä jokaisessa Hänessä kilvoittelevassa ortodoksikristityssä.
Kristus, risti ja ylösnousemus merkitsevät kilvoittelijoille osallistumista puhdistavaan ja valistavaan Jumalan luomattomaan energiaan. Jumala kirkastaa ja
pyhittää heidät, jotka elävät Luojan kirkkaudesta ja pyhyydestä.
Jumalan ihmisille tarkoittama hyvä
tulee todeksi ainoastaan kirkkoyhteisön

keskinäisessä rakkauden dialogissa, jossa uskovat pitävät kirkon askeesissa aisoissa ylpeyden ja itsekkyyden. Jumala antoi sen vuoksi ihmisille syntiinlankeemuksen jälkeen askeesin hengellisen
parantumisen välineeksi.
JUMALA ON KORKEIN HYVÄ

Ortodoksisen kirkon elämän lähde on
Pyhä Kolminaisuus. Kirkon teologia samastaa hyvyyden Pyhään Kolminaisuuteen. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja
Pyhä Henki ei ole vain hyvä vaan Hyvyys.

Tähän teologiseen totuuteen rakentuu
ortodoksinen kirkon elämä, joka merkitsee Jumalan dialogia uskovien kanssa Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.
Pyhien Isien opetuksissa on runsaasti viittauksia Jumalan ainutlaatuiseen
hyvyyteen. Kleemens Aleksandrialainen
(k. 215) opettaa, että Jumala tekee kaiken
ihmisen parhaaksi. Mutta se hyvä, mitä
Jumala tekee ihmiselle, ei välttämättä
miellytä ihmistä.
Jumala pyrkii parantamaan ihmisen
hengellisen elämän sairaudesta käyttä35

Kirkon elämän
ihanteena on, että
kaikki palvelevat
kaikkia.

mällä toisinaan ihmiseltä salattua lääketieteellistä keinoa, esimerkiksi sairautta,
kutsuakseen ihmistä takaisin luoksensa
synnin ja himojen maailmasta.
Kleemens Aleksandrialaisen mukaan
kristillinen marttyyrius tarkoittaa Jumalan
todistamista. Jokainen sydämen puhtautta
ja Jumalan tuntemista ja Hänen käskyjensä
noudattamista etsivä ihminen on marttyyri. Hän todistaa elämällään Jumalan rakkauden evankeliumin säännöstä.
Pyhittäjä Maksimos Tunnustaja (k.
662) kirjoittaa, että ainoastaan Jumala on
luonnoltaan hyvä. Ihmismieli joka yhdistyy Jumalan kanssa ja asuu Hänessä rukouksessa ja armeliaisuudessa tulee viisaaksi, hyväksi, voimalliseksi, armeliaaksi ja
pitkämieliseksi.
Jumalan luonnehtiminen hyväksi ei
tarkoita pyrkimystä määritellä käsittämätöntä Jumalaa. Koska me rakastamme
Häntä, me toivomme tietävämme jotain
Hänestä ja sen vuoksi me kutsumme Jumalaa hyväksi. Toisaalta meillä ihmisillä on jossakin määrin kokemusta Jumalan hyvyydestä. Tämä jumalallinen kokemus välittyy meille Jumalan luomattomien energioiden eli toimintojen kautta.

Jumalasta, hän kadottaa mielensä luonnollisen tilan. Mielen pimenemistä kutsutaan myös sielun sokeudeksi ja sairaudeksi.
Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen sairastui hengellisesti. Ihmisen olemassaoloon astui kuolevaisuus ja kärsimys. Ihmisen sielun ja ruumiin voimat
alkoivat toimia luonnon vastaisesti. Pyhä
raamattu puhuu ihmisen turmeltuneesta
lihan mielestä, joka on kadottanut Jumalan totuuden (1. Tim. 6:5).
Pyhän Basileios Suuren (k. 379) mukaan mieletön ihminen ajattelee sydämessään, ettei Jumalaa ole. Kun ihminen
asettaa tämän ajatuksen mieleensä, hän
ajautuu lukemattomiin synteihin.
Jos ei ole olemassa Häntä, joka tarkkailee ihmisen toimia, niin mikään ei
kirkkoisän mielestä estä ihmistä sortamasta köyhiä, murhaamasta orpoja, tappamasta leskiä ja muukalaisia ja saastuttamasta itseään iljettävillä himoilla ja
eläimellisillä haluilla.
Ihminen pelastuu saatanan harhaannuttavasta vallasta jakamalla Jumalan
rakkauden, elämän ja totuuden. Pyhä
kaste merkitsee uskovan vapautumista saatanan vallasta. Mutta tämä vapautuminen ei kuitenkaan tapahdu, jos ihminen ei osallistu kasteen armon hedelmistä.
Usko ei yksin riitä, vaan ihmisen tulee
myös haluta kuolla Kristuksessa kaikille
elämän himoille. Jumala ei pyydä ihmisiltä mitään muuta kuin etteivät he tekisi
syntiä. Synnittä eläminen tarkoittaa, että
he säilyttävät Jumalan kuvan ja ylhäisen
arvon loukkaamattomina.

MIELETÖN AJATTELEE,
ETTEI JUMALAA OLE

VASTUULLISTA VAPAUTTA

Pyhien isien kirjallisuudessa kysymys ihmisen lankeemuksesta keskittyy ihmismielen pimentymiseen. Ihmisen mielen
sairautta luonnehditaan sanalla ”pimeneminen”. Jumalan kuvan mukainen mieli on ”kirkas”. Kun ihminen erottautuu

Ortodoksisen kirkon elämänläheinen
opetus hukkuu usein aikamme moniarvoisessa yhteiskunnassa ulkoisten asioiden pinnalliseen ymmärtämiseen.
Elämättömyydestä humaltuneet ihmiset pitävät ulkokohtaisuutta parempa-
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na kuin kirkon elävää traditiota, laitteita
tärkeämpinä kuin ihmisiä. He haluavat
kontrolloida lähimmäisensä kirkollista
elämää, mutta eivät elää kirkollisesti.
Kirkon elämään kuuluvat kärsimykset, kivut ja menetykset. Ne ovat osa
Kristukselle uskollisen kirkon jäsenen
elämää. Jumalan ihmiselle antama vapaus on vastuullista vapautta. Se merkitsee ihmisen vapautta hyväksyä elämässään Jumalan tahto.
Jumala on elämän ja rakkauden lähde. Siksi osallistuminen Jumalan elämästä sisältää myös Hänen rakkautensa
jakamisen. Kirkkoa ei ole tarkoitettu sisäänpäin kääntyneeksi kulttiyhteisöksi.
Kirkon traditio ei ole arkeologiaa, jossa
ainoastaan perinteen varjo yhdistää nykyisen menneeseen.
Ortodoksinen liturgisuus on oikein
ymmärrettynä toisesta ihmisestä välittävää kirkon hengen mukaista kasvamista
ja kasvattamista. Kirkon elämän ihanteena on, että kaikki palvelevat kaikkia.
Ihmisen eettinen ja persoonallinen
kehittyminen liittyvät kirkossa läheisesti yhteen. Ortodoksinen kirkko on yhteisöllisen kasvamisen paikka. Ortodoksisen terapeuttisen elämän mukainen usko merkitsee ihmiselämässä radikaalia muutosta, ainutlaatuista tilaisuutta ja
päätöksen tekemistä.
Ihminen haluaa Jumalan rakkauden
avulla muuttaa pirstoutuneen ihmisyytensä pyhässä askeesissa Luojan elämän
mukaiseksi ihmisyydeksi. Rakkaus, lähimmäisen huomioon ottaminen ja jumalallisen elämän ymmärrys ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka kehittyvät vain,
jos niitä harjoitetaan askeesissa; niitä
ei voi kuluttaa, ostaa eikä omistaa kuten omistamisen kohteita, niitä voi vain
harjoittaa, harjoitella ja uskaltaa tehdä.
ISÄ JARMO HAKKARAINEN
KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIAN LEHTORI
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

HUOMENNA

s. 37–55

Vlada Wahlstén

Nuoret ammattilaulajat esittävät oopperaa Helsingissä 30.5. ja Tampereella 1.6.
Muista myös venäläisen kuoron vierailu Tampereella 6.5.!

Uspenskin katedraali
koristellaan koivunoksin
helluntaiksi - tule
mukaan!
sivu 44

Pastori Teemu
Toivonen
toimitti litaniaa
Lapinlahden
hautausmaalla
2013.

VAINAJIEN MUISTOKSI
■ Ortodoksiseen kirkkovuoteen kuuluu neljä yleistä vainajien
muistelupäivää. Näitä ovat sielujen lauantait tuomiosunnuntain ja
helluntain edellä (tänä vuonna 30.1. ja 14.5.). Lokakuussa vainajia
muistellaan Dimitrin lauantaina 22.10.
Pääsiäiskaudelle puolestaan osuu niin sanottu vainajien
pääsiäinen eli kirkkoslaaviksi radonitsa. Sitä vietetään apostoli
Tuomaan sunnuntaita seuraavana tiistaina, joka tänä vuonna oli
5. huhtikuuta.
Muistelupäivistä sielujen lauantait periytyvät kirkkomme
traditiossa hyvin varhaisilta ajoilta. Tuomiosunnuntaina anomme
Kaikkivaltiaalta armoa niin itsellemme kuin myös kaikille edesmenneille. Helluntaina Pyhän Hengen vuodattamisen seurauksena
myös vainajat tulivat osallisiksi Jumalan pelastussuunnitelmasta.
Vainajia muistellaan lisäksi jokaisena lauantaipäivänä. Seurakunnilla voi myös olla omia perinteitään. Esimerkiksi Helsingissä
on tapana muistella vainajia hautausmaan pyhän profeetta Elian
kirkon vuosipäivänä 20. heinäkuuta.
Vainajia muistetaan kirkoissamme monilla tavoin. Parastaasi on
kirkossa toimitettava vainajien muiston aamupalvelus. Panihida on sekin muistopalvelus, joka voidaan toimittaa yleisenä tai
yksityisenä. Haudalla voidaan puolestaan lukea litania eli lyhyt
rukouspalvelus.
Yleisinä muistelupäivinä on tapana, että seurakunnan papisto

ja kanttorit kiertävät hautausmaalla toimittamassa litanian. Se
pidetään paikalla olevien omaisten pyynnöstä edesmenneiden
haudoilla.
Perinne elää, tai ainakin sitä pyritään elvyttämään monissa
seurakunnissa. Esimerkiksi Lappeenrannassa vainajia muistellaan seuraavan kerran sielujen lauantaina 14. toukokuuta, jolloin
seurakunta järjestää hautausmaajuhlan Lappeenrannan hautausmaalla. Juhla alkaa ulkosalla toimitettavalla yhteisellä panihidalla
kello 15.
– Tilaisuuteen voivat osallistua ketkä vain, mutta yleensä sinne
tulevat ne, joiden omaisia on haudattu tälle hautausmaalle. Panihidassa vainajien nimet kirjoitetaan lappuun, joka annetaan papille.
Hän sitten lukee muisteltavien nimet, kertoo pastori Aarne YläJussila.
Panihidan jälkeen toimitetaan litanioita yksittäisillä haudoilla
omaisten pyynnöstä. Tilaisuuden jälkeen järjestetään myös kahvitarjoilu.
Vainajia muistellaan samana päivänä yhtä aikaa myös Joutsenossa evankelisluterilaisella hautausmaalla. Siellä panihida toimitetaan siunauskappelissa.

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

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

Kerhojen päätösjuhla

Nuorten erävaellus Evon retkeilyalueelle

Kerhojen päätösjuhla pidetään 16.5. alkaen ehtoopalveluksella
klo 17 Kotikirkossa (Liisankatu 29 A 4. kerros), josta siirtyminen
seurakuntasalille (sisäpiha). Luvassa on erinomaiset tarjoilut
ja loistavaa ohjelmaa! Päätösjuhla on tarkoitettu seurakunnan
kasvatustyöhön osallistuneille kerholaisille. Lämpimästi tervetuloa!

Kiinnostaako eräretkeily ja itsensä haastaminen hyvässä
seurassa? Nyt on mainio tilaisuus päästä muutamaksi
päiväksi irti kaupungin melskeestä Evon komeisiin
erämaamaisemiin yhdessä muiden ortodoksinuorten
kanssa.
AIKA: ma–to 27.–30.6.
PAIKKA: Evon ja Taruksen retkeilyalueet KantaHämeessä Hämeenlinnan kaupungin ja Padasjoen
kunnan alueella. Lähtö Evon metsäkeskukselta ja
päätepiste Taruksen leirialueella.
KENELLE: Ensisijaisesti srk:n itäisen alueen (Porvoo,
Vantaa, Sipoo, Kerava, Pornainen, Järvenpää, Tuusula,
Nurmijärvi) 13–18-vuotiaille nuorille. Mikäli tilaa on,
myös muualla asuvat srk:n nuoret voivat osallistua.
MUKAAN MAHTUU 15 ensin ilmoittautunutta!
YÖPYMINEN / REITTI: Lähtö Evon metsäkeskukselta,
1. yönä telttamajoitus Sorsakolun laavupaikalla, 2. yö
Koverojärven umpilaavu (ks. kuva), 3. yö Kelkutteen
savottakämppä, missä toimitamme myös eräliturgian,
vaelluksen päätös Taruksen leirialueelle.
VAATIMUKSET: Hyvä peruskunto, reipas mieli
ja positiivinen asenne. Jokaisella osallistujalla
mielellään omat retkeilyvarusteet, minivaatimuksena

Lastenleireille kesällä!
Helsingin ortodoksinen seurakunta järjestää lastenleirejä
Kaunisniemen leirikeskuksessa Läyliäisissä. Leirit on tarkoitettu
7-14-vuotiaille lapsille. Mukaan leirille mahtuu 36 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta. Leiri maksaa 75 euroa ja bussikuljetus leirille
meno-paluu maksaa 10 euroa. Ilmoittautuminen leireille netin
kautta
www.hos.fi/kasvatus/ilmoittautuminen. Lisätietoja: Liisa Saarinen
2. lastenleiri 6.–9.6.
3. lastenleiri 20.–23.6.
4. lastenleiri 11.–14.7.

Lällyn praasniekkaleiri
Perinteinen praasniekkaleiri Kaunisniemen leirikeskuksessa
järjestetään 23.–25.7. Ilmoittautuminen leirille avataan kesäkuussa.
Lisätietoja: Kristiina Klubb

Kesän alkuun uusi kristinoppileiri
Suuren kysynnän vuoksi olemme järjestäneet yhden uuden
kristinoppileirin kesälle 2016. Kristinoppileiri järjestetään
Lammilla 10.–17.6. Päätösliturgia on Tikkurilan ortodoksisessa
kirkossa 18.6. Lisätietoja: Niina-Maarit Rautamäki tai Iida
Lonkila. Ilmoittautuminen leirille osoitteessa hos.fi/kasvatus/
ilmoittautuminen

Kiitokset kaikille kerholaisille, ohjaajille ja lasten
vanhemmille kuluneesta kerhovuodesta! Nähdään
jälleen syksyllä kerhoissa.
Hyvää kesää kaikille ja nähdään leireillä. Kaikki yli
15 vuotiaat, kysykää leirien alkaessa leirinjohtajilta,
pääseekö leireille talkoolaiseksi!

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

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

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

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA
Lapsiperheiden kevättapahtuma Imatralla
Imatralla sunnuntaina 15.5. klo 10 liturgia, jonka jälkeen klo
11.30 seurakuntasalissa tarjoilua ja ohjelmaa sekä lapsille että
aikuisille (musiikkia, leikkejä, askartelua yms.).

Lasten kevätretki Helsinkiin lauantaina 28.5.
Vierailemme Korkeasaaren eläintarhassa ja paluumatkalla
Kouvolan ortodoksisessa kirkossa. Myös vanhemmat ja
isovanhemmat ovat tervetulleita retkelle. Maksu 40 € sisältää
kuljetuksen ja pääsylipun Korkeasaareen. Ilmoittautuminen isä
Aarnelle 16.5. mennessä sähköpostitse aarne.yla-jussila@ort.fi

vaelluskengät ja asianmukaiset vaatteet. Tarvittaessa muiden
varusteiden kohdalla (makuupussi, -alusta ja rinkka / iso
vaellukselle sopiva reppu) voi retkenjohtajalta kysyä apua.
Teltat ja retkikeittimet tulevat järjestäjän puolesta.
HINTA: 75 euroa, sis. kuljetukset, retkimuonat ja majoituksen
VAKUUTUKSET: Jokaisella osallistujalla tulee olla oma
voimassaoleva vapaa-ajan tapaturma- tai matkavakuutus.
ILMOITTAUTUMISET: 12.6. mennessä minna.jokinen@ort.fi
Lähde rohkeasti mukaan löytämään uusia elämyksiä!

Lasten ja varhaisnuorten kesäleiri
kesäleiri 20.–23.6. Rautjärven Viimolassa. Leirin hinta 50 €.
Ilmoittautuminen isä Aarnelle 10.6. mennessä sähköpostitse
aarne.yla-jussila@ort.fi

TAPAHTUU KOTKASSA
Lasten kesäleiri
19.–21.7. Luovissa. Ruokaraha 25 €. Ilmoittautumiset virastolle tai
kerhojen yhteydessä kanttori Katille.

39

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

TAPAHTUU LAHDESSA

TAPAHTUU TAMPEREELLA

Lasten- ja perheleiri 4.–7.7. Lammin Kaunisniemessä

Kesäleiri (8–14-v.) Ylöjärven Julkujärvellä 5.–9.6.

Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat järjestävät
yhteistyössä lasten ja perheiden leirin 4.–7.7. Ensi kesän leiri
pidetään tällä kertaa Hämeenlinnan ev.lut. seurakunnan
leirikeskuksessa Lammilla.
• Leiripaikalla on hyvin paljon erilaisia virikkeitä ja
mahdollisuuksia, joten kannattaa tulla mukaan.
• Leirin hinta on 100 euroa/henkilö. Ilmoittautuessasi muista
kertoa nimi, ikä, yhteystiedot ja mahdolliset allergiat tai
muut rajoitteet Leena Lomulle, 040 707 6715,
leena.lomu@ort.fi.
• Sitovat ilmoittautumiset 6.5. mennessä. Muista myös kertoa
Leenalle, että olet Lahden ortodoksisen seurakunnan jäsen.
Tarkempia tietoja leirille ilmoittautuneille lähetetään kirjeitse.
Tervetuloa!

Leirimaksun omavastuu 45 euroa / leiriläinen (sisaruksilta 40
euroa). Ilmoittautuminen netin kautta www.ort.fi/tampere/
ilmoittautuminen tiiistaihin 17.5. kello 12 mennessä. Leirille
mahtuu 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta / max. 15 samaa
sukupuolta olevaa. Jos tarvitset apua ilmoittautumisessa, ota
yhteyttä nuorisotoimenohjaajaan Nemanja Balčiniin,
p. 040 178 1633.

Lasten askartelupäivä Porissa
Järjestetään lauantaina 7.5. alkaen klo 11. Askartelemme
yhdessä lasten kanssa kivoja juttuja ja lapset voivat tutustua
toisiinsa sekä kirkkoomme.

Arseni Konevitsalainen saapui Konevitsan saarelle pienellä veneellä. Mukanaan hänellä oli Athos-vuorelta saatu ikoni. Hän valisti
paikallista kansaa ja perusti saarelle luostarin. Ortodoksinen kirkko kutsuu Arsenia Karjalan valistajaksi. Löydätkö oikeanpuoleisesta
kuvasta 10 eroavaisuutta? Väritä lopuksi vasemmanpuoleinen kuva.
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Kalenteri

| Jumalanpalvelukset | Minnemennä

Kalenteriin on koottu seurakuntien
yhteystiedot, jumalanpalvelustiedot ja
menovinkit.
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista
tiedot 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 29.4.–12.6.:
1.5. Sokeana syntyneen sunnuntai
*5.5. Herran taivaaseen astuminen, helatorstai
8.5. Pyhien isien sunnuntai
*15.5. Pyhän Kolminaisuuden päivä,
helluntai
22.5. Kaikkien pyhien sunnuntai
METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA
To 5.5. klo 10 Jumalallinen liturgia, kirkon
60-vuotisjuhla, Heinolan kirkko
La 7.5. klo 10 Jumalallinen liturgia, Sakkolan pyhän Markuksen kappeli
Su 8.5. klo 13.30 Äitienpäivän rukouspalvelus, Sofian kappeli
Su 15.5. klo 10 Jumalallinen liturgia, Helluntai, diakoniksi vihkiminen, Uspenskin katedraali
La 28.5. klo 10 Jumalallinen liturgia, Sofian kappeli
Su 12.6. klo 10 Jumalallinen liturgia, Uspenskin katedraali
Su 19.6. klo 10 Jumalallinen liturgia, Kirkkonummen Pokrovan kirkko

herra Andreas Larikka ja kuoroa johtaa kanttori
Kari Päivinen.
AAMUHARTAUDET
Joka kolmas lauantai Yle Radio 1 klo 6.15. ja 7.50:
30.4. Pastori Andrei Verikov
21.5. Pappismunkki Mikael
11.6. Pastori Mikko Ylinen
ILTAHARTAUDET
joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1 klo 18.50:
17.5. Metropoliitta Elia

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
RADIO & TV

Su 15.5. klo 11–12 Yle Radio 1
Helluntain liturgia Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkosta Klaukkalasta. Palveluksen toimittaa pastori Mikael Sundkvist ja kuoroa johtaa
kanttori Minna Jokinen.

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, 040 481 4466
Pastori Lars Ahlbäck,
p. (09) 8564 6129, 040 350 8668
Ylidiakoni Juha Lampinen,
p. (09) 85 646 130, 040 527 9580

Su 29.5. klo 11–12 Yle Radio 1
2. helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkosta
Haminasta. Palveluksen toimittaa vt. kirkko-

KANTTORIT
Varvara Merras-Häyrynen,
p. (09) 85 646 140, 040 587 0739
Jarmo Lehto

JUMALANPALVELUKSET
Su 1.5. klo 11–12 Yle Radio 1
Sokeana syntyneen liturgia Pyhän Nikolaoksen kirkosta Vaasasta. Palveluksen toimittaa
kirkkoherra Ville Kiiveri ja kuoroa johtaa kanttori Laura Aho.

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
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 Leistola ja Lars Ahlbäck, ylidiakoni Juha Lampinen,
kanttori Varvara Merras-Häyrynen, diakoni Heikki Kaski

JUMALANPALVELUKSET
Juhliin liittyvät
La 30.4. klo 18 vigilia
palvelukset
Su 1.5. klo 10 liturgia,
on merkitty
su/ru
tummennettuina.
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
Suuret juhlat
*To 5.5. klo 10 liturgia
merkitty tähtisymbolilla*.
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
*Su 15.5. klo 12 ehtoopalvelus
Ma 16.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (Pyhän Hengen päivä)
Ke 18.5. klo 18 yleinen rukouspalvelus (Kozelshtshanin Jumalansynnyttäjän ikonin
äärellä)
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 18 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 18 vigilia
Su 12.6. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho 3–12-vuotiaille.
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.
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Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 85 646 215,
Papit Lars Ahlbäck, Teemu Toivonen
JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 18 vigilia, ru
Su 1.5. klo 10 liturgia, rom
Su 1.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 2.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 3.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 4.5. klo 8.30 aamupalvelus ja liturgia
Su 8.5. klo 10 liturgia, en
Su 8.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 9.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 10.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 11.5. klo 8 liturgia
Ke 11.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 12.5. klo 17 ehtoopalvelus
*Su 15.5. klo 10 aamupalvelus ja liturgia,
kr
Su 15.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 16.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 17.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.5. klo 8 liturgia
Ke 18.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 19.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 22.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 23.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 24.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.5. klo 8 liturgia
Ke 25.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 26.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 30.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 31.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 1.6. klo 8 liturgia
Ke 1.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 2.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su 5.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 12.6. klo 18 Jeesuksen rukous

Hautausmaan
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholahti, p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen
JUMALANPALVELUKSET
Pe 6.5. klo 17 yleinen panihida
La 7.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 13.5. klo 17 parastaasi
La 14.5. klo 10 liturgia
Pe 20.5. klo 17 yleinen panihida
La 21.5. klo 10 liturgia
Pe 27.5. klo 17 parastaasi
La 28.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli
Myllypurontie 1
Pappi Jyrki Penttonen
JUMALANPALVELUKSET
Ke 4.5. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 18 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia
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MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho 3–10-vuotiaille.

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio
p. 040 5922 066, pappi Juhani Härkin
JUMALANPALVELUKSET
Ke 4.5 klo 10 liturgia
Ke 11.5 klo 10 liturgia
Ke 1.6 klo 10 liturgia

Helenakoti
Hämeentie 55, Helsinki
pappi Viktor Porokara, diakoni Juuso Vola
Palvelukset kaksikielisiä su/sl
JUMALANPALVELUKSET
*Ke 4.5. klo 17.30 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 17.30 vigilia
*Su 15.5. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,
Kallvikinniementie 35, Vuosaari
JUMALANPALVELUKSET
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja
ehtoopalvelus klo 16.30.
Lauantaisin liturgia klo 10.
Su 8.5. klo 13.30 äitienpäivän
rukouspalvelus
Myös muita palveluksia tapahtumien
yhteydessä, ks. www.sofia.fi/kulttuurikeskus/jumalanpalvelusohjelma

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

Tapiola
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko,
Kaupinkalliontie 2, p. (09) 85 646 221
Pappi Petri Korhonen, kanttori Petri Hakonen
JUMALANPALVELUKSET
Ke 4.5. klo 9 aamupalvelus
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 9 liturgia
La 7.5. klo 18 vigilia

Ke 11.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 12.5. klo 9 liturgia
La 14.5. klo 18 vigilia
Ke 18.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 18.5. klo 18 vedenpyhitys
To 19.5. klo 9 aamupalvelus
La 21.5. klo 18 vigilia
Ke 25.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 25.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 26.5. klo 9 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille

Espoon keskus
Trapesa: Kotikyläntie 5, Kirkkojärvi
JUMALANPALVELUKSET
Su 22.5. klo 10 liturgia
Su 12.6. klo 10 liturgia

Hanko
Pyhien apostolienvertaisten Magdalan
Maria ja Vladimir Kiovalaisen kirkko,
Täktomintie
Isännöitsijä Alan Jeffrey
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
JUMALANPALVELUKSET
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 18 vigilia
Su 12.6. klo 10 liturgia

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
JUMALANPALVELUKSET
Ei palveluksia kevätkaudella.

Metsolan hautausmaan
tsasouna
Kaikkien pyhien tsasouna, Myyryntie, Lohja
JUMALANPALVELUKSET
Su 1.5. klo 10 liturgia
La 14.5. klo 10 yleinen panihida
Su 15.5. klo 18 ehtoopalvelus (helluntain
polvirukoukset)
La 21.5. klo 18 ehtoopalvelus ja teeilta
Su 22.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekka
La 4.6. klo 18 maallikkopalvelus
Su 5.6. klo 10 liturgia

Tammisaari
Tammisaaren ev. lut. kirkko, Iso Kirkkokatu
JUMALANPALVELUKSET
La 21.5. klo 10 liturgia

Karkkila
Karkkilan ev. lut. seurakuntatalo, Huhdintie 9-11, Karkkila
JUMALANPALVELUKSET
La 28.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 10 liturgia

Karjalohja

Tikkurila

Pyhän Markuksen kappeli, Sakkolan kylätie 292, Karjalohja

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

JUMALANPALVELUKSET
La 7.5. klo 10 liturgia

Nummela
Ortodoksinen rukoushuone,
Naaranpajuntie 7, p. 046 632 1210
JUMALANPALVELUKSET
Ke 4.5. klo 18 vigilia
Ke 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
Ke 18.5. klo 18 maallikkopalvelus
Ke 25.5. klo 18 ehtoopalvelus
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho.

Kirkkonummi
Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja, Jorvas
p. (09) 221 1400
JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 17 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
*Ke 4.5. klo 17 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
Su 8.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 17 vigilia
*Su 15.5 klo 10 liturgia
Ma 16.5. klo 8 liturgia, Pyhän Hengen päivä
La 21.5. klo 17 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 17 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
Su 5.6. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 17 vigilia
Su 12.6. klo 10 liturgia, Arseni Konevitsalainen

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

JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
*To 5.5. klo 11.30 ristisaatto ja pieni
vedenpyhitys
La 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 11.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 14.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (vainajien muistelupäivä)
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
Su 15.5. klo 13 ehtoopalvelus
Ke 18.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
Ke 25.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 18 vigilia
Su 12.6. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille.
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.

Myyrmäki
Pyhän Martinin ev.lut. kappeli, Uomatie 1
JUMALANPALVELUKSET
La 7.5. klo 10 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen
ikonin kirkko, Kartanontie 45
Isännöitsijä Seija Ikonen, p. 040 725 9833
Pappi Mitro Repo, kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
Ti 3.5. klo 20 Jeesuksen rukous
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia (helluntain
polvirukoukset)
Ti 17.5. klo 20 Jeesuksen rukous
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 10 liturgia
Su 5.6. klo 10 liturgia

Porvoo
Kristuksen kirkastumisen kirkko
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi,
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232,
Pappi Mitro Repo, kanttori Elena Nemlander
JUMALANPALVELUKSET
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia, helluntain
polvirukoukset

La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. 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 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
Su 29.5. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli
3-vuotiaille (mukaan pieni eväs).

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

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 30.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 17.30 yleinen panihida
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
Ke 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 14.5. klo 17.30 yleinen panihida
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 9.30
Juhliin liittyvät
vedenpyhitys, liturgia ja
palvelukset
ristisaatto
on merkitty
*Su 15.5. klo 14
tummennettuina.
ehtoopalvelus
Suuret juhlat
Ma 16.5. klo 10 liturgia
merkitty tähtisymbolilla*.
La 21.5. klo 17.30 yleinen
panihida
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La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
Ke 25.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.5. klo 17.30 yleinen panihida
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 17.30 yleinen panihida
La 4.6. klo 18 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 17.30 yleinen panihida
La 11.6. klo 18 vigilia
Su 12.6. 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 30.4. kl 18 vigilia

Uspenskijkatedralen
Kanalgatan 1
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Sö 1.5. kl 10 liturgi, fi/sv

Kotikirkko / Ss. James and
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka),
Teemu Toivonen, 040 511 3846
SERVICES IN ENGLISH
*Sun 8.5. at 10 Liturgy

Στο παρεκκλήσιο του
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Teemu Toivonen, 040 511 3846
Θείες Λειτουργίες στην ελληνική
γλώσσα:
Κυριακή 15.5.2016 στις 10 π.μ. όρθρος
και θεία λειτουργία.

ǲǨǳǭǵǬǨǸȄ
ǩǶǫǶǹǳǻǮǭǵǰǱ

Хельсинки

Культурный центр София

Свято-Троицкий храм

Часовня Святой Софии – Премудрости Божией, Kallvikinniementie 35,
00980 Helsinki, тел. 010 277 900

Unioninkatu 31, Helsinki, 09 8564 6210
Священник Вячеслав Скопец
Регент Ирина Червинский–Матси
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 30.4. в 17.30 Панихида
Сб 30.4. в 18 Всенощное бдение
Вс 1.5. в 10 Литургия
*Ср 4.5. в 18 Всенощное бдение
*Чт 5.5. в 10 Литургия, Вознесение
Господне
Сб 7.5. в 17.30 Панихида
Сб 7.5. в 18 Всенощное бдение
Вс 8.5. в 10 Литургия
Ср 11.5. в 18 Вечерня
Сб 14.5.в 17.30 Панихида
*Сб 14.5. в 18 Всенощное бдение
*Вс 15.5. klo 9:30 Водосвятие и
Литургия, День Святой Троицы,
престольный праздник
Вс 15.5. в 14 Вечерня
Пн 16.5. в 10 Литургия
Сб 21.5. в 17.30 Панихида
Сб 21.5. в 18 Всенощное бдение
Вс 22.5. в 10 Литургия
Ср 25.5. в 18 Вечерня
Сб 28.5. в 17.30 Панихида
Сб 28.5. в 18 Всенощное бдение
Вс 29.5. в 10 Литургия
Сб 4.6. в 17.30 часов Панихида
Сб 4.6. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 5.6. в 10 часов Литургия
Сб 11.6. в 17.30 часов Панихида
Сб 11.6. в 18 часов Всенощное бдение
Вс 12.6. в 10 часов Литургия

Храм при доме престарелых
Церковь святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, Hämeentie 55,
00580 Helsinki, тел. 09 2511 1411
Священник: Виктор Порокара
БОГОСЛУЖЕНИЯ
*Ср 4.5. в 17:30 Всенощное бдение
*Чт 5.5. в 10 Литургия
День Святой Троицы. Пятидесятница
*Cб 14.5. в 17:30 Всенощное бдение
*Вск 15.5. в 10 Литургия и вечерня с
коленопреклоненными молитвами
Cб 4.6. в 10 Литургия

Хельсинкский приход
Настоятель прихода
Маркку Салминен, тел. 09 85 646 103,
markku.salminen@ort.fi
Канцелярия прихода
Адрес: Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Русскоязычный священник
Вячеслав Скопец, тел. 09 85 646 123,
vaslav.skopets@ort.fi
Регент
Ирина Червинский–Матси, тел. 09 85
646 141
Русскоязычный священник дежурит в
cторожке Свято-Троицкого храма
каждый вторник 10–12 и два раза в месяц по средам 16–18.
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Приходской центр в Mюллюпуро
Часовня прп. Александра Свирского
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki,
тел. 09 85 646 206.
Священник Юрки Пенттонен,
тел. 09 85 646 124
Богослужения совершаются на финском
языке, но при необходимости используется и церковнославянский язык.
• Чаепитие по воскресеньям после Литургии
• Воскресная школа для детей по воскресеньям с 10 до 12.30

Расписание богослужений: www.sofia.fi

Эспоо
Церковь прп. Германа Аляскинского 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-мироносиц 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 Подшивалов, тел. 040 749 1560, диакон Алексий Савельев 040 683 80 50.
Каждое последнее воскресенье месяца
литургия на финском и славянском языках.
Чаепитие по воскресеньям после литургии.

TOIMINTAA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA
HELSINKI
Uspenskin katedraalin yhteisöpäivät
Yhteisöpäivissä puuhastellaan ja viihdytään,
tullaan tutuiksi ja saadaan myös näkyvää
tulosta aikaiseksi.
La 14.5. klo 10–15 kokoontuminen kryptassa ja rukous työn alkaessa. Kirkko koristellaan koivunoksilla helluntaiksi. Yhteisökahvit ja pientä purtavaa tarjolla. Ilmoittautuminen kirkon isännöitsijälle: juha.roisko@
ort.fi.
Helsingin tiistaiseura
Kokoontuu seurakuntasalissa joka toinen
tiistai klo 16 alkaen:
10.5. kevätretki Saloon Pyhän Ristin ylentämisen tsasounaan. Ilmoittautuminen tiistaiseuran illassa.
Ortodoksiapiiri
Kerhossa käsitellään ortodoksisuuteen ja
kirkon elämään liittyviä teemoja. Kerhoon

ovat tervetulleita kaikki ortodoksisuudesta kiinnostuneet. Kevätkauden teemana on
ajan pyhittäminen. Kerho kokoontuu seurakuntasalilla maanantaisin klo 18. Ennen
alustusta osallistutaan klo 17 Kotikirkossa
toimitettavaan ehtoopalvelukseen.
Stefanoskodin Käspaikkakerho
Vetäjänä Lahja Martikainen. Torstaisin klo
10–14, seuraavat kerrat 28.4. ja 12.5.
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 keskiviikkona osoitteessa Unioninkatu 39, sisäpiha. Klo
19–19.30 keskustelua ortodoksisesta hengellisyydestä. Alkoholismista kärsivät, alkoholismia työssään kohtaavat ja aiheesta
kiinnostuneet: lämpimästi tervetuloa! Luottamukselliset yhteydenotot: krysostomos@
icloud.com
Kirjallisuuspiiri
Seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina
30.4. ja 14.5. klo 11–13 kirjastossa.
30.4. FT Paula Tuomikoski, joka laatii historiallista elämäkertaa Arkkipiispa Paavalista
ja tulee kertomaan tutkimuksensa tämänhetkisestä vaiheesta.
14.5. piirin aiheena on ”Kohtalona Suomenlinna” -uutuuskirjan esittely. Paikalla ovat kirjan tekijät Iida Lindström ja Marjo Tiirikka.
Kirjasto on kesätauolla 1.6.–22.6. välisenä
aikana. Tule lainamaan viihdyttävää kesälukemista pidennetyillä kesälaina-ajoilla!
Suomalais-venäläinen nuorten laulukerho
Kokoontuu kevätkaudella lauantaisin klo
12–14 seurakunnan kerhohuoneella. Kerho on tarkoitettu 10–14-vuotiaille nuorille.
Kaksikielisessä kerhossa harjoitellaan kirkkovuoden jumalanpalvelusveisuja sekä tutustutaan laululeikein melodiaan, rytmiin ja
nuotinlukuun. Laulukerhoon haetaan uusia
jäseniä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kanttori Irina Tchervinskij-Matsi, irina.tchervinskij-matsi@ort.fi, 050 374 0019.
Русско-финский молодежный хор
Хор проводит свои занятия в весеннем
полугодии по субботам с 12 до 14 часов
в помещении приходского кружка.
Молоднежный хор организован для
подростков 10–14 лет. Для ребят
двуязычний хор является местом
встречи,где они разучивают церковные
песнопения всего церковного года,
с помощью песен и игр знакомятся с
мелодией, ритмом и нотной грамотой.
Сейчас в молодежный хор ведется
набор новых певчих. Добро пожаловать!
Присоединяйтесь! Объявиться, или
получить дополнительную информацию
можно у регента Ирины ЧервинскийМатси: irina.tchervinskij-matsi@ort.fi, 050
374 0019.
TAPAHTUMIA
Vaienneet kellot autonomian ajan
sotilaskirkot
Keskiviikkona 11.5. klo 18 Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla,
Unioninkatu 39 (sisäpiha). Aiheena on ve-

näläiset sotilaskirkot Suomessa ja niiden
rakentaminen, toiminta ja mitä tapahtui
vuoden 1917 jälkeen kirkoille ja omaisuudelle. Aiheesta kertoo tutkija ja alidiakoni
Timo Lehtonen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan.
Venäläistä oopperaa
Nuorten ammattilaulajien ryhmä esittää Pjotr Tšaikovskin oopperan Jevgeni Onegin visualisoituna konserttiversiona pianosäestyksellä maanantaina
30.5. klo 19 seurakuntasalissa Unioninkatu 39, sisäpiha. Mukana esiintymässä ovat mm. Helsingin srk:n kanttorit Varvara Merras-Häyrynen, Elisabet
Petsalo ja Joakim Pietarinen, pianistina
Joel Papinoja. Liput 20 euroa. Tervetuloa nauttimaan slaavilaisista sävelistä
kevätillassa!
Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Olohuone-lafka on auki lauantaisin klo
13–16 ja palvelusten yhteydessä. Myynnissä mm. tuohuksia, ikoneita ja kirjallisuutta.
Osoite Mikonkatu 25, Helsinki (summerissa
lukee kappeli, käynti sisäpihalta). Lisätietoja: www.theotokos.fi
ITÄ-HELSINKI
Keskustelukerho-Casa
Keskustelukerho ajankohtaisista asioista
hyvässä 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 käsitöitä ja askarrellaan vuodenajan mukaisesti. Yhteyshenkilönä: Marketta Haapsaari, p.
0400 430 291.
Perhekerho
Kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo
11–13. Toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset perheet, isovanhemmat, sedät, tädit ja kummit. Maksuton, ei tarvitse ilmoittautumista. Tarjolla pientä purtavaa.
Raamattupiiri
kokoontuu Myllypuron kappelilla kerran viikossa, maanantaisin klo 17.30–19. Ei juhlapäivinä tai niiden aattoina. Kevätkauden
kokoontumisissa tutustumme tarkemmin
Paavalin kirjeisiin. Ota Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Ohjaajana TM
Okko Balagurin, p. 040 540 6377.
Venäjänkielinen lasten musiikkikerho
Kokoontuu torstaisin klo 16–18. Ohjaajana
Vera Kruglik, p. 040 689 8336.

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, päätöskahvin, saunan ja uinnin. Mahdollisuus
osallistua liturgiaan klo 10–11.30.
Luontoretriitti, pe–su 20.–22.5.
Sofiaa ympäröivä kaunis luonto ja Pyhän
Viisauden kappelin rukouspalvelukset kutsuvat hiljentymään. Teemana on hiljaisuus,
mutta paneudumme mielen hälinän hiljentämiseen 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.
klo 15.30–17. Esittäjänä FM Helena Nuutinen. Maksuton.
Ikonimaalauskurssi, ma–pe 4.–8.7.
Teemana Syvyyden luominen. Kurssi on
tarkoitettu ikonimaalausta ainakin jonkin
verran harjoittaneille. Ohjaajana Maila Mäkinen. Hinta 280 €, sis. opetuksen sekä lounaan ja päiväkahvin joka päivä. Kurssille voi
osallistua myös päiväkohtaisesti, päivähinta
56 €. Ilm. 20.6. mennessä.
Mosaiikkikurssi, ma–su 4.–10.7.
Suunnattu sekä vasta-alkajille että pidempään mosaiikkitöitä tehneille. Opettajana
venäläinen mosaiikkitaiteilija Yury Yarin.
Opetuskielenä englanti, joka käännetään
tarvittaessa suomeksi. Hinta 415 €, sis. opetuksen, materiaalit sekä lounaan ja päiväkahvin päivittäin. Ilm. 20.6. mennessä.
Akvarellikurssi, ma–su 4.–10.7.
Osallistuminen ei vaadi aikaisempia maalausopintoja, mutta kurssi sopii myös pidempään maalanneille. Opettajana taidemaalari Marjukka Paunila. Hinta 750 €/hlö/2hh ja
900 €/1hh, sis. opetuksen, ateriat ja majoituksen. Ilm. 4.6. mennessä.
Ikonimaalausviikko, ma–la 1.–6.8.
Ikonin aihe ja malli valitaan ennen kurssin
alkua kunkin oppilaan taitotason mukaan.
Opettajana FM ikonimaalari Tuula Majurinen. Hinta osallistujien määrästä riippuen
enintään 350 €, sis. opetuksen sekä lounaan
ja päiväkahvin päivittäin. Ilm. 4.7. mennessä.
Lisätiedot: www.sofia.fi. Kurssien yhteydessä majoitus aamiaisella alkaen 40 €/vrk.
Ilmoittautumiset: reception@sofia.fi tai p.
010 277 900.

KULTTUURIKESKUS SOFIA
LÄNTINEN ALUE
Taidenäyttelyt
Henry Wuorila-Stenbergin, Jukka Korkeilan,
Ville Löppösen ym. yhteisnäyttely, 10.4.–
14.6.
Rosa Liksom: Postmoderni ekumeeninen
ikonostaasi, esillä toistaiseksi.

Espoon miesten piiri Hermaninjengi
Kokoontuu joka kuukauden kolmas torstai
klo 18. Heinä–kesäkuussa ei tavallisesti ole
toimintaa. Tarkempia tietoja saa piirin
vetäjältä: Jouni Rantanen, p. 044 974 9687
(trumpetti.jouni@kolumbus.fi).

Äitienpäivä Sofiassa, su 8.5.
Sofian ravintolassa kattaukset klo 11.30 ja
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Pyhän Hermanin kuoro
Harjoittelee kanttori isä Petrin johdolla tiistaisin klo 18 alkaen. Lisätietoja isä Petri Hakoselta, p. 040 767 4335
Perhemuskari
Pikkulasten ja vanhempien perhemuskari
kokoontuu keskiviikkoisin klo 10.30–13.
Lasten iltakerho
3–10-vuotiaiden iltakerho kokoontuu tiistaisin klo 17–19.30. (Mukaan pieni eväs ja tossut)
Perhekerho
Pikkulasten ja vanhempien kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 10.30–13. Lisätietoja: Kristiin Klubb, p. 040 725 5713
Venäjänkielinen lastenkerho/
Русскоязычный детский православный
кружок
Kokoontuu kirkolla perjantaisin klo 16.30.
Lohjan kuoro
keskiviikkoisin klo 18, Lohjan kirkolla, Nahkurinkatu 4. Seuraavat kerrat: 11.5. ja 18.5.
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen,
p. (09) 856 46 147, 040 525 0782.
Lohjan seniorikerho
torstaisin klo 14, Lohjan kirkolla.
Lisätietoja: Matti Jyrkinen
12.5. Matti-kanttori
Lohjan ikonipiiri
lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 541 3901
Lohjan lastenkerho liturgiapalvelusten
yhteydessä
lisätietoja: Päivi Kasala, p. 050 347 0205
Länsi-Uudenmaan ortodoksien seurakuntaillat
Lohjalla torstaisin klo 18, lisätietoja: Nina
Hurme, p. 0500 730 745.
To 19.5. klo 18 Kaikkien Pyhien Tsasouna
Metsolassa: Kalevi ja Päivi Kasala esittelevät
Metsolan tsasounaa ja sen ympärillä olevaa
kalmistoa tsasounan 20-vuotisjuhlaviikon
kunniaksi.
Hangon kuoro
harjoitukset sunnuntaisin klo 14–16, Hangon kirkko, Täktomintie, seuraava kokoontuminen 29.5., lisätietoja: Matti Jyrkinen
Hangon torstaikerho
torstaisin klo 18–20. Hangon ort. kirkko,
Täktomintie, lisätietoja: Matti Jyrkinen
12.5. Isä Kalevi

20.5. Matti-kanttori
27.5. Diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna
Nummelan ikonipiiri
lisätietoja Ritva Tarima, p. 0400 719 563
Nummelan nuortenkerho
maanantaisin klo 17, lisätietoja: Petra Paljakka, p. 0400 527 952

Klaukkalan kuoro
Kerran kuukaudessa torstaisin klo 18–20
kirkolla, os. Kuonomäentie 80, Klaukkala.
Lisätiedot kanttori Minnalta minna.jokinen@ort.fi tai p. (09) 8564 6145.

Nummelan lastenkerho
keskiviikkoisin klo 17, lisätietoja: Petra Paljakka, p. 0400 527 952

TAPAHTUMIA

Nummelan lastenkerho
liturgiapalvelusten yhteydessä
lisätietoja: Petra Paljakka, p. 0400 527 952
Kirkkonummen seurakuntaillat
torstaisin klo 18–20, Kirkkonummen ev.lut.
seurakuntatalo, sali 6, Seurakunnantie 1, lisätiedot: Matti Jyrkinen.
12.5. Matti-kanttori
Karkkilan seurakuntaillat
perjantaisin klo 18–20 Karkkilan, ev.lut.
seurakuntatalo, Huhdintie 9–11. Lisätietoja
isä Kalevi Kasala ja kanttori Matti Jyrkinen.
29.4. Isä Kalevi
13.5. Matti-kanttori
27.5. Isä Kalevi
Karkkilan ikonipiiri
lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 541 3901
Miesmylly
Koko Länsi-Uudenmaan alueen miehille
tarkoitettu piiri kokoontuu erikseen sovittavina aikoina ympäri Länsi-Uuttamaata ja
muuallakin. Toiminta: äijien juttuja ortodoksisessa hengessä. Lisätietoja kanttori
Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782.
Naisten piiri
Lisätietoja Pirkko Siili, p. 0400 782 144.
TAPAHTUMIA
Metsolan tsasounan konsertti
Länsi-Uudenmaan ortodoksinen kuoro esiintyy Metsolan tsasounalla 18.5.
keskiviikkona klo 18. Konsertti on osa
Metsolan tsasounan 20-vuotisjuhlaviikon tapahtumia.

ITÄINEN ALUE
Tammisaaren kirkkokahvit
La 21.5 isä Lars Ahlbäck kertoo suositusta
blogistaan Sana papilta.
Lö 21.5 Lars Ahlbäck berättar om sin populära blogg Ett ord av prästen.
Lisätietoja / Tilläggsinfo Helena Niva
p. 050 4413154
Nummelan perjantaipiiri
perjantaisin klo 12–13.30, Nummelan rukoushuone, Naaranpajuntie 7. Lisätietoja:
kanttori Matti Jyrkinen ja isä Kalevi Kasala.
29.4. Silja Ingman
6.5. Isä Kalevi
13.5. Silja Ingman
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Järvenpään kuoro
Keskiviikkoisin klo 17.30–19.30 kirkolla, os.
Kartanontie 45, Järvenpää. Lisätiedot kanttori Minnalta minna.jokinen@ort.fi tai p.
(09) 8564 6145.

Tikkurilan Tiistaiseuran Ortodoksiakerho
Kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoiltoina Tikkurilan kirkolla Arseni-salissa
ehtoopalveluksen jälkeen klo 18. Ortodoksikerhon opettajana toimii pääsääntöisesti
isä Mikael Sundkvist.
Ke 18.5. Eukaristia isien raamatuntulkinnan valossa
Järvenpään perhekerho
(os. Kartanontie 45) Lisätiedot kanttori
Minna Jokinen minna.jokinen@ort.fi tai
p. (09) 8564 6145.

Nuorten erävaellus Evon retkeilyalueelle
Ma–to 27.–30.6. Evon ja Taruksen retkeilyalueet Kanta-Hämeessä. Ensisijaisesti srk:n
itäisen alueen (Porvoo, Vantaa, Sipoo, Kerava, Pornainen, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi) 13–18-vuotiaille nuorille. Mikäli
tilaa on, myös muualla asuvat srk:n nuoret
voivat osallistua. Hinta: 75 €, sis. kuljetukset, retkimuonat ja majoituksen. Järjestäjä: Helsingin srk:n itäinen alue yhteistyössä
kasvatustoimen kanssa. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot 12.6. mennessä: minna.jokinen@
ort.fi

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

Hamina
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, Raatihuoneentori 2
Kirkon ja trapesan vahtimestari, pastori
Jukka Jauhiainen, p. 0206 100 484,
jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
*La 7.5. klo 18 vigilia, su/sl
*Su 8.5. klo 10 liturgia, su/sl
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia (radiointi)
La 4.6. klo 18 vigilia, koepalvelus Ville Kiiveri
La 11.6. klo 18 vigilia, koepalvelus Andreas
Larikka

Haminan hautausmaan kirkko
Jumalanäidin kaikkien murheellisten ilo -ikonin kirkko, Hirveläntie 22
JUMALANPALVELUKSET
La 14.5. klo 10 parastaasi

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,
Kirkonmäenkatu 2
JUMALANPALVELUKSET
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia
Su 5.6. klo 10 liturgia, koepalvelus Ville Kiiveri
Su 12.6. klo 10 liturgia, koepalvelus Andreas
Larikka

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
JUMALANPALVELUKSET
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia

TOIMINTAA
HAMINAN SEURAKUNNASSA
Kirkkokuorojen harjoitukset
Haminan kuoron harjoitukset torstaisin klo
17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa. Kouvolan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo
18 Ortodoksiakeskus Sypressissä. Lisätietoja
kanttori Kari Päivinen, p. 020 610 0483
Haminan diakoniapiiri
sunnuntaisin liturgian jälkeen Pietarin ja
Paavalin trapesassa. Lisätiedot: Tatiana Pitkänen, p. 050 380 9828
Venäjänkielinen kerho
tiistaisin Ortodoksiakeskus Sypressissä klo
10–14, ja 8.5. sunnuntaina Haminassa liturgian jälkeen ja klo 14 Kouvolassa, 5.6. liturgian jälkeen Kouvolassa ja klo 14 Haminassa, lisätietoja pastori Pavel Pugovkin p.
0206 100 295

Ortodoksiapiiri
tiistaisin klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä, seuraava kerta 17.5. Aiheena Johanneksen evankeliumi; ”Kansa, joka pimeydessä
vaeltaa, näkee suuren valon.” (Jes. 9:1) ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12), lisätietoja: Lahja Wartiainen p. (05) 371 3434.
Kirkkotekstiilikerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa keskiviikkoisin klo 10–13, lisätietoja: Irma Leimulahti, p.
040 587 8798
Ikonipiiri Haminassa
Kevätkausi on päättynyt. Lisätietoja: Ritva
Koverola, p. 040 837 5909
Ikonipiiri Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 10–15,
seuraava kerta 7.5. Lisätietoja: Ritva Koverola, p. 040 837 5909
Musikaalinen lastenkerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa maanantaisin 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 Mari Walldèn, mari.wallden@elisanet.fi

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

JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
*Ke 4.5 klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
Ke 11.5. klo 13 rukouspalvelus, sl
*La 14.5. klo 18 vigilia, sl
*Su 15.5. klo 10 liturgia, sl
Ke 18.5. klo 13 rukouspalvelus
Juhliin liittyvät
Su 22.5. klo 10 liturgia
palvelukset
Ke 1.6. klo 13 rukouspalon merkitty
velus, sl
tummennettuina.
La 4.6. klo 18 vigilia
Suuret juhlat
merkitty tähtiKe 8.6. klo 13 rukouspalsymbolilla*.
velus, sl
La 11.6. klo 18 vigilia, sl/su
Su 12.6. klo 10 liturgia, sl/su

Loviisa
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän
Kasanilaisen ikonin muistolle,
Itäinen Tullikatu 17
Isännöitsijä Margarita Yukhevich,
p. 040 561 9915
JUMALANPALVELUKSET
La 7.5. klo 10 liturgia
La 14.5. klo 10 liturgia, sl
Su 5.6. klo 10 liturgia
La 11.6. klo 10 liturgia, sl

TOIMINTAA
KOTKAN SEURAKUNNASSA
Kirkkokuoro
Kirkkokuoro kokoontuu torstai-iltaisin seurakunnan Nikolaos-salilla. Jos torstaina on
jumalanpalvelus, olemme kirkolla. Lisätietoja kanttori Katilta.
Ponomarikerho
Alttariapulaisille ponomarikerho joka sunnuntailiturgian aikana Pyhän Nikolaoksen
kirkossa.
Lasten ja nuorten musiikkikerho
Kokoontuu lauantaisin klo 16.30 Nikolaossalilla (ei koulujen loma-aikoina). Lisätietoja
kanttori Katilta.
Äiti–lapsikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla maanantaisin
Nikolaos-salilla klo 14–16. (ei koulujen loma-aikoina). Lisätietoja kanttori Katilta.
Kotkan Tiistaiseura
Pj. Leena Karjalainen p. 050 343 2966, Siht.
Birgit Salmenhaara p. 050 561 4740
Torstaikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla torstaina 19.5.
klo 12.

Kotka

Ikonimaalarit
Kokoontuvat seurakunnan kerhohuoneessa.

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Valery Kayava, p. 044 546 0252
Pappi Alexander Hautamäki
Kanttori Katarine Lehtomäki

Karhulan ortodoksit
Joka kuukauden ensimmäinen torstai klo
15 Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.
Seuraavan kerran 5.5.
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TAPAHTUMIA
Lasten kesäleiri
19.–21.7. Luovissa. Ruokaraha 25 €. Ilmoittautumiset virastolle tai kerhojen yhteydessä
kanttori Katille.
Näyttely
"Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä Kotkan pyhän
Nikolaoksen kirkosta Katariina Suuren ajalta
aina 1800-luvun lopulle". Näyttely avoinna tito 10–13 sekä erikseen sovittuina ajankohtina
Nikolaos-salissa.
Työttömien ruokailu
Nikolaos-salilla torstaina 19.5. klo 11–12, hinta 1 euro.

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 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
Ma 2.5. klo 12 rukouspalvelus
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
Ma 9.5. klo 12 rukouspalvelus
*La 14.5. klo 18 vigilia
*Su 15.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia
*Su 15.5. klo 11.30 Helluntain suuri
ehtoopalvelus
Ma 16.5. klo 12 rukouspalvelus
La 21.5. klo 18 vigilia, sl/su
Su 22.5. klo 10 liturgia, sl/su
Ma 23.5. klo 12 rukouspalvelus
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
Ma 30.5. klo 12 rukouspalvelus
Su 5.6. klo 10 liturgia
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Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Isännöitsijä Mika Peltola, p. 0440 774 383
JUMALANPALVELUKSET
La 7.5. klo 10 liturgia
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
Ke 25.5. klo 18 Jeesuksen rukous
La 11.6. klo 10 liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko
JUMALANPALVELUKSET
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys
ja liturgia. Palveluksen toimittaa MP
Ambrosius.
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
JUMALANPALVELUKSET
To 5.5. klo 18 Jeesuksen rukous
La 21.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 10 liturgia

Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna
JUMALANPALVELUKSET
To 12.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.5. klo 10 liturgia

TOIMINTAA
LAHDEN SEURAKUNNASSA
Lahden Kirkkokuoro
Kirkkokuoron harjoitukset pidetään joka
toinen keskiviikko klo 18 Lahden seurakuntasalissa. Kuoroon toivotaan uusia laulajia
mukaan. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä
kanttori Petri Huttuun, p. 0206 100 453, petri.huttu@ort.fi.
Kirjallisuuspiiri Lahdessa
Kirjallisuuspiirissä tutustutaan ortodoksiseen ja muuhunkin kirjallisuuteen. Kokoonnumme jokaisen kuukauden kolmantena
tiistaina klo 17. Piirissä keskustellaan kuukauden kirjasta. Kokoontuminen kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Lisätietoja: Tarja Lanu, p. 040 564 8197.
Nuortenkerho Pariton Lahdessa
Seurakunnan yläasteikäisten ja tätä vanhempien nuorten oma kerho Pariton kokoontuu Lahdessa seurakuntasalissa tai
poikkeustapauksissa kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Seuraavat kokoontumisajankohdat ovat:
Pe 29.4. klo 18–21
Pe 13.5. klo 18–21
Pe 27.5. klo 18–21 (kevätkauden päätös)
Lisätietoja: kirkkoherra Jonas Bergenstad
Lastenkerho Lahdessa
Kokoontuu kerran kuukaudessa kaksikielis-

ten jumalanpalvelusten (slaavi/suomi) yhteydessä. Kerho on kaksikielinen. Kerho alkaa
klo 9.40. Kerhon jälkeen lapset osallistuvat
liturgian loppuosaan. Lisätietoja Anastasia
Lappalainen, p. 040 867 5887, anastasia.lappalainen@gmail.com.
Venäjänkielinen kerho Lahdessa
Kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa tiistaisin klo 17 kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 5, Lahti. Lisätietoja isä Pavel Pugovkinilta, p. 0206 100 295 tai sähköpostilla pavel.pugovkin@ort.fi.
Русскоязычный кружок ВСТРЕЧА при
Троицком храме города Лахти собирается
каждый второй вторник в помещении
Приходского дома ”Kerhohuone” по
адресу Harjukatu, 5. Начало в 18.
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,
Всенощного бдения в 18.
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 Tiistaiseura
Kokoontuu kuukauden toisena tiistaina klo
18. Lisätietoja isä Taisto Rikkoselta, p. 0206
100 464.
Riihimäen toimitila Minea
Osoitteessa Valtakatu 3. Avoinna palvelusten yhteydessä ja sopimuksen mukaan.
Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta saa
Meri-Helga Mantereelta, p. 040 552 9378,
meri-helga.mantere@kolumbus.fi sekä Minean kotisivuilta http://minea.palvelee.net/.
TAPAHTUMIA
Konsertti
Sopraano Varvara Merras-Häyrynen ja
pianisti Joel Papinoja konsertoivat Lahden seurakuntasalissa (Harjukatu 5) sunnuntaina 22.5. klo 18. Ohjelmassa on yksinlauluja Toivo Kuulalta, Jean Sibeliukselta, Kaija Saariaholta ja Erich W. Korngoldilta. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

LAPPEENRANNAN SRK
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRANVIRASTO JA SEURAKUNTATALO
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
Virasto auki ma klo 10–14. Virastoajan
ulkopuolella voi ottaa yhteyttä suoraan
työntekijöihin.
lappeenranta@ort.fi,
www.ort.fi/lappeenranta
IMATRAN SEURAKUNTATALO
Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra,
p. 0206 100 472.
PAPISTO
Kirkkoherra Timo Tynkkynen,
p. 0206 100 473
Pappi Aarne Ylä-Jussila, p. 0206 100 474
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Tatiana Mäkelä,
p. 0206 100 478
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,
p. 0206 100 476
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Markus Petsalo, p. 0400 253 370
Rovasti Mauri Patronen, p. 040 595 1688
Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 7176491

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko
Pussinen, p. 0206 100 476
JUMALANPALVELUKSET
Su 1.5. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Jumalansynnyttäjälle
*Ke 4.5. klo 18 juhlavigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
La 14.5. klo 15 panihida hautausmaalla
*La 14.5. klo 18 juhlavigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia, su/sl
Su 29.5. klo 10 liturgia, sl
La 4.6. klo 18 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia

Imatra
Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Vuoksenniskantie 3
Vahtimestari Nadezda Ryyppö, p. 0206 100 477
JUMALANPALVELUKSET
La 30.4. klo 18 vigilia, su/sl
Su 1.5. klo 10 liturgia, sl
*Ke 4.5. klo 18 juhlavigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 18 juhlavigilia
Ma 9.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
*La 14.5. klo 18 juhlavigilia
*Su 15.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia

Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 18 vigilia, su/sl
Su 5.6. klo 10 liturgia, sl

Ti 24.5. Kevätkauden päättäjäiset. Vierailu: Etelä-Karjalan museo, Keisarillisia lahjoja
Pavlovskin palatsist.

Parikkala

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja
kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen perintöön. Kokoontumiset ovat Lappeenrannan seurakuntatalolla.
Ke 18.5. Arkkimandriitta Cleopa Ilie: Ortodoksisesta uskosta (luvut 26–32)

Johannes Kastajan tsasouna,
Uimalantie 1, Parikkala
JUMALANPALVELUKSET
Su 8.5. klo 10 liturgia

Joutseno
Pulpin ev. lut. kappeli, Linjatie 11, Pulp
JUMALANPALVELUKSET
La 14.5. klo 15 panihida hautausmaalla
Su 12.6. klo 10 liturgia

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ
Покровская церковь в Лаппеенранта
Cб 28.5. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 29.5. в 10 литургия на церковнославянском языке
Сб 18.6. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 19.6. в 10 литургия на церковнославянском языке
Никольская церковь в Иматра
Ср 30.4. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Сб 1.5. в 10 литургия на церковнославянском языке
Сб 4.6. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 5.6. в 10 литургия на церковнославянском языке

LAPPEENRANNAN
SEURAKUNNAN TOIMINTAA

Valamon ystävät
tukee ja tekee tunnetuksi Valamon luostaria
yhteistyössä luostarin johtajan ja veljestön
kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
luostarin kirkollisen esineistön hankintaa ja
ylläpitoa sekä edistää luostaritradition tuntemusta ja pyhiinvaellustietoutta.
Su 22.5. klo 12 Imatran seurakuntasalissa
kirkkokahvit ja esitelmä aiheesta: Pyhä Melangell ja hänen naisyhteisönsä
Kirkkokuoro
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan erikseen
paikallisissa lehdissä ja seurakunnan internet-sivuilla. Vs. kanttorina toimii 31.5.2016
saakka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina
Elia Pietarinen ja Karl-Henrik Wahlfors.

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

Seurakunnan ilmoituskäytäntö uudistuu kesäkuun alusta, jolloin luovutaan paikallisissa
sanomalehdissä julkaistavista viikoittaisista kirkollisista ilmoituksista ja pääasiallisena
ilmoituskanavana käytetään jokaiseen ortodoksikotiin jaettavaa Ortodoksiviestiä. Lue
muutoksesta lisää tämän lehden ajankohtaista-palstalta.

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!

Katso tiedot toiminnasta myös seurakunnan
internet-sivuilta www.ort.fi/lappeenranta.
Muutokset mahdollisia. Tervetuloa mukaan!

Tiistaiseura
kokoontuu tiistaisin kello 14 seurakuntatalolla.

LAPPEENRANTA
Tiistaiseura
Kokoontuu tiistaisin kello 14 Linnoituksen
seurakuntasalilla. Kokoontumisien lisäksi
järjestämme retkiä ja osallistumme erilaisiin
kirkollisiin tapahtumiin. Seuraavat kokoontumiset:
Ti 10.5. Teatteriretki, Lahden kaupunginteatterin näytelmä Evakkotyttö ja Taidemuseon Faces of Christ
-näyttely. Tarkemmin matkaohjelmasta ja
ennakkoilmoittautumisohjeet erikseen.

IMATRA

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä tutustumme sanoin ja
kuvin ortodoksisuuden rikkaaseen hengelliseen perintöön. Kokoontumiset ovat Imatran seurakuntatalolla.
Ke 11.5. Arkkimandriitta Cleopa Ilie: Ortodoksisesta uskosta (luvut 26–32)
Kirkkokuoro
Kirkkokuoron toiminnasta tiedotetaan erikseen. Vs. kanttorina toimii 31.5.2016 saakka Tatiana Mäkelä ja muina kanttoreina Elia
Pietarinen ja Karl-Henrik Wahlfors.
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Imatran Nikolaoksen Miehet
Tutustutaan uskoon eri näkökulmista, keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään
seurakunnan tarvitsemia korjaus- ja talkootöitä. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti kunkin kuukauden viimeisenä torstaina alkaen klo 13. Lisätietoja Jorelta, p. 045
665 6765.
19.5. teemme raivaustöitä ja puhumme pyhästä Paisioksesta

ǷǸǰǽǶǬǹǲǨȇǮǰǯǵȄ
ǰȔȈȚȘȈ
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 на сайте
www.ort.fi/lappeenranta.
Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на церковнославянском языке. Приглашаем новых
певцев! Руководитель хора: Татьяна
Мякеля, тел. 0206 100 478. Спевки в
приходском доме по вторникам в 18.15.
Simpeleen-Parikkalan tiistaiseura
Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa
iltaisin klo 18. Seuraava kokoontuminen:
ke 25.5.

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
Kirkkotiedon polku jatkuu
– kirkon kynnys mataloituu
Tilaisuudessa isä Timon alustus jumalanpalvelusten sisällöstä ja sen merkityksestä hengellisen elämän innoittajana. Mitä jumalanpalvelukset opettavat, kuinka
toimin erilaisissa toimituksissa ja kuinka
opin olemaan osallistuvana rukoilijana?
Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia. Tilaisuudet jatkuvat seuraavasti:
Lappeenrannan seurakuntasali:
Ma 2.5. klo18 aiheena kevään suuret kirkkojuhlat ja niiden jumalanpalvelukset
Imatran kirkko:
Ti 3.5. klo 18 aiheena keväät suuret kirkkojuhlat ja niiden jumalanpalvelukset

Äitienpäivän kahvitilaisuus
Lappeenrannassa
Äitienpäivänä liturgian ja rukoushetken jälkeen sunnuntaina 8.5. järjestetään äideille yhteinen ohjelmallinen kahvitilaisuus.
Kevät-Miikkulan juhla Imatralla
Kirkon keväistä praasniekkaa vietetään 8.–9.5.
Vigilian jälkeen sunnuntaina 8.5. iltatee seurakuntasalilla ja kertomus 60 vuotta täyttävän
kirkon vaiheista.

TAMPEREEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2 kerros, 33100 Tampere,
Avoinna ti–pe klo 9–13.
p. 0206 100 355, tampere@ort.fi,
www.ort.fi/tampere
PAPISTO
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg,
p. 0206 100 357, 050 557 0050
Pastori Heikki Honkamäki,
p. 0206 100 359, 050 557 0057
MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Heikki Hattunen,
p. 0206 100 358, 050 557 0051
Kanttori Jenni Hakkarainen,
p. 0206 100 367, 044 301 0974
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin,
p. 0206 100 366, 040 1781633
Kanslisti Arja Pikkuharju,
p. 0206 100 363, 050 557 0056
Emäntä Tatiana Kallo,
p. 0206 100 361, 050 557 0053
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Eduard Rotko,
p. 044 940 0221, elisrotko@gmail.com,
Pastori Mikael Punnala, p. 050 524 2641,
mikael.punnala@gmail.com
Diakoni Harri Kahila, p. 045 130 6723
Diakoni Jarkko Luonila, p. 040 521 8697,
jarkko.luonila@gmail.com
Rovasti Markku Toivanen, p. 045 859 3325

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE
Ortodoksinen perhekerho Imatralla
Ortodoksinen perhekerho on 2–5-vuotiaille lapsille sekä heidän vanhemmilleen tai
isovanhemmilleen tarkoitettu kohtaamispaikka, jonne lapset tulevat yhdessä aikuisen kanssa. Kerhon ohjelmaa kuuluu pieni rukoushetki sekä laulua, leikkiä, satuja
ja askartelua sekä yhteinen välipala. Kerho
kokoontuu Imatran seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo 17–18.
Ortodoksiset lastenkerhot
Lastenkerhot toimivat sekä Lappeenrannassa että Imatralla. Kerhoissa lapset tutustuvat oman ortodoksisen uskonsa perinteeseen. Kerhot kokoontuvat säännöllisesti
kerran viikossa alkaen ensin klo 17 kanttorin pitämällä lastenkuorolla, sen jälkeen on
papin oppitunti ja klo 18 kädentaitojen ja
kuvataiteen kerhot. Kerhoissa on pieni välipala. Kerhot ovat tarkoitettu kaikille lapsille ja niihin voi osallistua riippumatta äidinkielestä. Lappeenrannassa maanantaisin
alkaen klo 17 ja Imatran seurakuntatalolla
tiistaisin alkaen klo 17.
ДЕТСКИЕ КРУЖКИ - ДЕТСКАЯ
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
Детские кружки собираются в
приходских домах в Лаппеенранта и
Иматра.
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Hautausmaajuhla Lappeenrannassa
Helluntain aattona, vainajien yleisenä muistelupäivänä, lauantaina 14.5. klo 15 järjestetään
hautausmaajuhla Lappeenrannan hautausmaalla. Aluksi toimitetaan yhteinen panihida
ja sen jälkeen pyynnöstä litanioita yksittäisillä
haudoilla. Kahvitarjoilu.
Vainajien muistaminen Joutsenossa
Joutsenon evl. hautausmaalla panihida Helluntain aattona la 14.5 klo 15.
Lapsiperheiden kevättapahtuma Imatralla
Imatralla sunnuntaina 15.5. klo 10 liturgia, jonka jälkeen klo 11.30 seurakuntasalissa tarjoilua
ja ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille (musiikkia, leikkejä, askartelua yms.).
Lasten kevätretki
Kevätretki Helsinkiin lauantaina 28.5.
Vierailemme Korkeasaaren eläintarhassa ja paluumatkalla Kouvolan ortodoksisessa kirkossa. Myös vanhemmat ja isovanhemmat ovat
tervetulleita retkelle. Maksu 40 € sisältää kuljetuksen ja pääsylipun Korkeasaareen. Ilmoittautuminen isä Aarnelle 16.5. mennessä sähköpostitse aarne.yla-jussila@ort.fi
Lasten ja varhaisnuorten kesäleiri
kesäleiri 20.–23.6. Rautjärven Viimolassa. Leirin hinta 50 €. Ilmoittautuminen isä Aarnelle
10.6. mennessä sähköpostitse aarne.yla-jussila@ort.fi

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 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia, sl
Su 1.5. klo 16 ehtoopalvelus, rom
*Ke 4.5. klo 18 vigilia
*To 5.5. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 10 liturgia, sl
La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
Juhliin liittyvät
palvelukset
Ke 11.5. klo 8 liturgia
on merkitty
La 14.5. klo 10 liturtummennettuina.
gia, ru
Suuret juhlat
*La 14.5. klo 18
merkitty tähtivigilia
symbolilla*.
*Su 15.5. klo 10
liturgia ja helluntain
polvirukoukset
Ma 16.5. klo 10 liturgia
La 21.5. klo 18 vigilia
Su 22.5. klo 10 liturgia
Ke 25.5. klo 8 liturgia
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia
La 4.6. klo 18 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia

Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46.
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697
JUMALANPALVELUKSET
To 5.5. klo 18 Jeesus-rukous
Ti 10.5. klo 12 vedenpyhitys Ahlaisissa
To 12.5. klo 18 pravilo
*Su 15.5. klo 10 liturgia ja helluntain
polvirukoukset
To 26.5. klo 18 Jeesus-rukous
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia

Kolho
Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen kirkko, Kappelitie, Vilppulan Kolho
Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, p. 050 431 6431
JUMALANPALVELUKSET
*To 5.5. klo 10 liturgia

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Kalmistokatu.
Isännöitsijä Yrjö Kerisalo, p. 0400 924 124
JUMALANPALVELUKSET
Su 8.5. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
TAMPERE
Keittiöön tarvitaan apulaisia
Tampereen Nikolainsaliin ja keittiöön tarvitaan lisää vapaaehtoisia apulaisia emännälle. Kirkkokahvit on lähes joka sunnuntai ja
juhlina sekä viikollakin ruokailutilaisuuksia.
Tehtävissä on mistä valita: mm. etukäteisvalmisteluja, ruoanvalmistusta, kattamista,
koristelua ja siivoamista. Jos voit antaa hieman aikaasi, ota yhteyttä emäntään. Emäntä Tanja Kallo, tatiana.kallo@ort.fi, puh.
0206 100 361.
Tampereen kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin palveluksen jälkeen n. klo 12.30–14 Nikolaintalon kerhohuoneessa. Lisätietoja: Arja Kangaspunta, p. 050 325 1880.
Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 18–
20. Harjoitusten ajan on lapsille maalaus- ja
leikkikerho, jossa hoitaja paikalla. Kuorolaisille tarjolla henkilökohtaisia laulutunteja. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kanttoriin. Jos mielit lokakuussa Serbian matkalle, on nyt aika liittyä kuoroon. Kanttori
Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, p.
0206100358.
Poikakuoro Tampereella
Alakouluikäiset pojat laulavat kirkko- ja lastenlauluja. Harjoituksissa myös leikitään yhdessä. Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin
17–17.45. Ohjaajana kanttori Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, p. 0206100358.

Poikien seikkailukerho Tampereella
Tampereen seurakunnassa toimii
9–13-vuotiaiden poikien seikkailu- ja retkeilykerho, joka tekee pieniä seikkailuja
kaupungin alueella ja lähiympäristössä.
Lisätiedot: Pekka Salo, p. 040 091 0210, sposti: petros.salo@gmail.com.
Nokian Tiistaiseura
Puheenjohtaja Eeva-Liisa Kaikkonen, p.
040 568 3147.
TAPAHTUMIA
Konsertti Porin kirkossa
Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro
laulaa konsertin Porin tiistaiseurassa 3.5.
Ilta alkaa rukoushetkellä klo 18, ja konsertti on sen jälkeen. Lopuksi Porin miesten järjestämät kahvit. Konsertti on normaali tiistaiseurailta, johon ei ole pääsymaksua. Tampereen kuoro konsertoi myös
la 21.5. iltapäivällä Tampereen seudulla.
Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin nettisivuilla www.ort.fi/tampere.
Venäläinen kuoro vierailee Tampereella
Vsevoložkijn kaupungista, Leningradin
alueelta, saapuu Tampereelle helatorstain
jälkeen Herramme Jeesuksen Kristuksen
käsittätehdyn ikonin kirkon lapsi- ja nuorisokuoro. Kuoroa johtaa Marina Gutsu.
Konsertti Nikolainsalissa pe 6.5. klo 18.
Ohjelmassa on perinteisiä kirkkolauluja,
mm. Pavel Tšesnokovin sävellyksiä. Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma maksullinen. Kuoro laulaa myös slaavinkielisen
liturgian Tampereen kirkossa la 7.5. klo 10.

Kirkkokahvit
liturgiajumalanpalvelusten jälkeen
Teologisalin puolella.
Porin lukupiiri
vetäjänä Sirpa-Helene Soini. Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 16.
su 1.5. Leo Tolstoi: "Polikushka”
Raamattupiiri
Vetäjänä Jyri Luonila. Kokoontuu kerran
kuukaudessa tiistai-illalla. Luetaan ja keskustellaan seuraavan sunnuntain liturgian
raamatun kohdista.
Askartelukerho Pyöröset
kokoontuu joka toinen maanantai klo 15–17.
Seuraava kokoontuminen 9.5. Kerhoa pyörittävät Anita Luonila, Sirkka Grönlund ja Tuula
Nousiainen. Kerhossa valmistetaan sekä yhteisiä että omia töitä, vaalitaan perinteitä ja opetellaan uusia tuulia sekä tehdään tuotteita kirkon käyttöön ja myyjäisiin. Kerhossa voi myös
harjoitella karjalankielen ymmärtämistä.
TAPAHTUMIA
Lasten askartelupäivä
Järjestetään lauantaina 7.5. alkaen klo 11.
Askartelemme yhdessä lasten kanssa kivoja
juttuja ja lapset voivat tutustua toisiinsa sekä kirkkoomme.
Ikäihmisten kirkkopyhä ja ruokailu
Järjestetään su 29.5.

Kalliosalmen kevättalkoot
Lauantaina 28.5. klo 10 alkaen.
Venäläistä oopperaa
Nuorten ammattilaulajien ryhmä esittää Pjotr Tšaikovskin oopperan Jevgeni Onegin visualisoituna konserttiversiona pianosäestyksellä keskiviikkona
1.6. klo 19 Nikolainsalissa (Tuomiokirkonkatu 27). Mukana esiintymässä ovat mm. Helsingin srk:n kanttorit Varvara Merras-Häyrynen, Elisabet
Petsalo ja Joakim Pietarinen, pianistina Joel Papinoja. Illan isäntänä kanttori Heikki Hattunen. Liput 20 euroa.
Tervetuloa nauttimaan slaavilaisista
sävelistä kevätillassa!
PORI
Porin seudun tiistaiseura ry
Puheenjohtaja Anita Luonila, puh. 050 569
3671, Sihteeri Maria Ojanen, p. 050 381
2063
Tiistaiseura
kokoontuu joka toinen tiistai klo 18. Aluksi
on aina rukoushetki. Isä Aleksej, isä Heikki,
Jenni, Heikki ja Nemanja pitävät vuorollaan
opetustilaisuuden. Muina iltoina voi olla esitelmä tai luetaan PSHV:n opetusmateriaalia.
Tarjolla myös maittava kahvipöytä sekä miniarpajaiset. Seuraavat kokoontumiset:
Ti 3.5. kanttori Heikki Hattunen, miehet
hoitavat tarjoilun.
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Diakonia Diakonia
k
DIAKONIAN TOIMINTA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

SÄHKÖPOSTI
diakonia.helsinki@ort.fi
Kaikilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoite 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

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

Diakonian kesäretki Heinolan
Juliana-yhteisöön 2.6.
Lähtö Helsingistä Mikonkadun turistipysäkiltä klo 8.30. Ohjelmassa rukouspalvelus, tutustuminen kirkkoon
ja yhteisöön, kahvitarjoilu. Opastettu
kierros Heinolassa ja Lintutarhassa sekä lounas. Paluumatkalla käynti Heilan
lähiruokatorilla. Helsingissä viimeistään
klo 18.00. Max. 50 henk., sitova ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 6.5.
mennessä Minna Forss p. 0201 303
332, sähköposti: minna.forss@pohjolanmatka.fi. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka Oy. Matkalle suositellaan omaa voimassaolevaa matkavakuutusta. Matkan omavastuuhinta
30 euroa, sis. laskutuslisän.

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

Lisätiedot:
Jaana Björninen p. 0400 304 361 tai
Kari Hartikka p. 040 7034 616

Diakoniamatka Pietariin 9.–12.9.
Diakoniatoimi järjestää matkan Pietariin.
Matkalla tutustumme useisiin kirkollisiin
kohteisiin. Käymme mm. Ksenia Pietarilaisen haudalla, osallistumme jumalanpalvelukseen ja vierailemme Kronstadtissa laivastokatedraalissa. Lisäksi teemme kanavaristeilyn ja paluumatkalla Suomeen pysähdymme Viipurissa. Matkalla mukana isä Teo
Merras ja isä Juha Lampinen. Matkan hinta
on 398–433 euroa. Hinta määräytyy lopullisesti osallistujamäärän mukaan. Yhden
hengen huoneen lisämaksu on 97 euroa.
Hintaan sisältyy hotellimajoitus keskustassa, retket, ateriat aamuin illoin (vain menomatkan lounastauko on omakustanteinen) sekä ryhmäviisumi. Passin tulee olla
voimassa vähintään puoli vuotta matkan
jälkeen. Ryhmäviisumia varten tarvitaan
todistus voimassaolevasta matkavakuutuksesta. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on
Pohjolan Matka. Ilmoittautumiset matkatoimistoon 27.6. mennessä puh. 0201 303
332 arkisin klo 9–16 tai sähköpostitse minna.forss@pohjolanmatka.fi.
Lisätietoja antavat myös diakoniatyöntekijät Kari Hartikka p. 040 703 4616 ja
Sarianne Karulinna p. 0400 531 308.
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SAIRASTATKO
TAI SAIRASTAAKO
LÄHEISESI?

Mirva Brola

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

Laivastokatedraali Kronstadissa.

Perheuutisia
Helsinki
Horse
Diakonian ja kasvatuksen yhteinen kohtaamispaikka. Tervetuloa torstaisin askartelemaan, juttelemaan ja kahvittelemaan. Aloitamme klo 17
ehtoopalveluksella Kotikirkossa, jonka jälkeen
siirtyminen diakonian alatoimistolle (Unioninkatu 39, sisäpiha). Lisätietoja: Johanna Jomppanen
Sofia-kerho
Sofia-kerhon toiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen. To 19.5. liturgia ja
lounas klo 10.00–12.30 Myllypuron ortodoksinen
kappeli, os. Liikuntamylly B2. Sisäänkäynti kappeliin Jauhokujan parkkipaikan kautta.
Lisätietoja: Taisia Pohjola
Virkistysiltapäivä seniori-ikäisille
Tervetuloa virkistysiltapäivään parillisten viikkojen torstaina kello 12–14. Kokoontumispaikkana
toimii seurakuntasali (os. Unioninkatu 39, sisäpiha). Lounas maksaa yhden euron. Helatorstaina
5.5. ei ole kerhoa. Seniorikerhon kevätjuhlaa vietetään torstaina 12.5 klo 12–14, jonka myötä siirrymme kevät- ja kesälaitumille! Tervetuloa!
Tiedustelut: Emmi Matvejeff
Diakoniaruokailu
Joka tiistai seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) klo 12. Sisäänpääsy klo 12.30 asti. Ateria
maksaa yhden euron. Tervetuloa!
Tiedustelut: Sarianne Karulinna
ITÄ
Järvenpään diakoniakerho
Osoite: Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin
kirkko, Kartanontie 45, Järvenpää. To 12.5. klo
12–14.30 kauden päätös. Rukouspalvelus, yhteinen ruokailu, Minna Jokinen: Georgian matkasta
sanoin ja kuvin. Tiedustelut: Jaana Björninen
Porvoon diakoniakerho
Osoite: kristuksen kirkastumisen kirkko, Vanha
Helsingintie 2, Porvoo. To 19.5. klo 13–15.30 vietämme kerhon kevätkauden päätöstä yhteisen
ruokailun merkeissä. Tiedustelut: Jaana Björninen
LÄNSI
Maria Pariisilaisen piiri
Kaupinkalliontie 2, Espoo. Ti 17.5. klo 11.00–13.30
pullan leivontaa, jonka jälkeen lähdetään Lapinlahden sairaalan kahvilaan. Päiväkahvit ja käynti hautausmaalla. Bussimatkat jokainen maksaa
itse. To 26.5. Maria Pariisilaisen piirin ja Nektariosryhmän yhteinen kevätretki Huitin maatilalle
Lopelle. Lisätiedot: Taisia Pohjola

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

Helsingin seurakunta
KASTETUT
Sanni Saarlo, 24.1.2016
Luca Kullervo Mickael Marttunen, 13.2.2016
Daniela Stephanova Björkman, 27.2.2016
Mikel Aleksander Lohva, 27.2.2016
Elsa Maria Helena Ryymin, 5.3.2016
Ilona Aleksandra Karpov, 5.3.2016
Ella Lumi Maarit Backman, 6.3.2016
Hannes Aaron Lehtonen, 6.3.2016
Alex Lukas Piipponen, 19.3.2016
Noel Daniel Jokirinne, 20.3.2016

Rovasti Risto Lintu
tuonilmaisiin
Tampereen seurakunnan entinen
kirkkoherra, Rovasti Risto Lintu
nukkui pois perjantaina 15. huhtikuuta.
Kaavilla vuonna 1941 syntynyt
Risto Lintu vihittiin papiksi vuonna 1967. Moni muistaa hänet Tampereen seurakunnan pitkäaikaisena
kirkkoherrana. Tampereella isä Risto palveli aina vuodesta 1987 vuoteen
2005 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle.
Isä Risto työskenteli vuosien varrella myös sivutoimisena uskonnonopettajana ja toimi toistakymmentä
vuotta kirkolliskokousedustajana.
Lintu sai uransa aikana myös lukuisia kirkollisia huomionosoituksia. Rovastiksi hänet vihittiin vuonna 1988.
Risto Lintu siunattiin haudan lepoon Kuopion Pyhän Nikolaoksen
katedraalissa sunnuntaina 17.4. Iänkaikkinen muisto isä Risto Linnulle!

IKUINEN MUISTO
Yrjö Rutonen, s. 1942, Salmi
Ulla Anneli Tulehmo, s. 1950, Sotkamo
Maria Mäkinen (e. Kudjoi), s. 1939, Salmi

Kiitokset
Kiitos Isä Mitrolle mieheni ja isäni Waldur Rodionoffin siunaamisesta 5.3.2016. Samalla haluamme kiittää kaikkia muita siunaustilaisuuteen osallistuneita sekä meitä muistaneita.
Tuulikki Rodionoff
Risto Rodionoff
Trapesa - kansainvälinen kohtaamispaikka
(Kotikyläntie 5, Espoon keskus)
Diakoniatyöntekijä Taisia Pohjola tavattavissa
ti 10.5. klo 12.00–13.00.
Vihti
Nummelan Perjantaipiiri kokoontuu joka perjantai Nummelan rukoushuoneella (Naaranpajuntie 7) klo 12–13.30. Keittolounas 3 euroa. Alueen
diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna paikalla
seuraavan kerran 27.5., joka on kevään viimeinen kerhokerta. Tervetuloa!

09 8564 6299

Когда крылья на земле…
Звони!
Телефон доверия Хельсинкского
православного прихода
По понедельникам
с 18 до 20
Тел. 09 85 646 299
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L A I NAT U T

”Pääsiäisen sanoma on niin suuri, ettei
sitä tahdo tajuta. Siksi se hukkuu tämän
maailman paljon pienempiin vapauksiin. Aika monelle pääsiäinen merkitsee
vain ylimääräistä lomaa, paitsi nyt kaupan
työntekijöille.”
Päätoimittaja Pauli Juusela,
Vantaan Lauri 24.3.
”Tiistaiseuratyö, samoin kuin kaikki järjestötoiminta maassamme, on uuden kynnyksellä. Toimintaa on arvioitava ja tarvitaan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta
nähdä uudistamisen tarve ja tarttua haasteeseen. Me kristityt emme saa olla esimerkki välinpitämättömyydestä, vaan toisistamme välittämisestä, ja siihen Tiistaiseura antaa meille hyvän kanavan.”
Piispa Arseni, Aamun koitto 21.3.
”Ehtoollista sanotaan uskovien ateriaksi,
mutta minusta se on yhtä lailla syntisten
ateria. Jeesuskin aterioi porttojen ja publikaanien kanssa. Ehtoollisella käymisen tapa ilmaisee jotakin, mitä eivät sanat selitä.”
Rovasti Olli Valtonen,
Kirkko ja kaupunki 24.3.
”Lohdutus on sitä, että surulle annetaan
tilaa, mutta toivon hengessä. Viltin alta
noustaan. Pyyhitään kyyneleet ja keitellään kahvit. Muistetaan, että myös hyvä
tarttuu ja toivo kertautuu.”

LU K I JA LTA

Olisin vain halunnut
ostaa adressin
Sain pääsiäisviikolla suru-uutisen, hyvä ystäväni oli nukkunut pois.
En pääse hänen hautajaisiinsa, joten ajattelin lähettää adressin.
Vietin Helsingin ortodoksisen seurakunnan nettisivulla kotvan aikaa ja etsin paikkaa, mistä voisin ostaa adressin. En löytänyt tietoa. Soitin asiakaspalveluun, kukaan ei vastannut. Soitin viestintään, kukaan ei vastannut. Soitin seurakunnan kansliaan, jossa puhelimeen vastattiin kolmannella yrittämällä.
Sain järkyttävän vastauksen: seurakunta ei myy adresseja. Eivät
myöskään tienneet, myydäänkö Uspenskin katedraalissa adresseja.
Miten voi olla mahdollista, ettei Helsingin ortodoksinen seurakunta myy adresseja?
No, sitten soitin Valamoon. Äärettömän ystävällinen rouva lupasi lähettää minulle postiennakolla adressin, tilasin samalla kaksi.
Minulla on nyt kaksi toivetta: yksinkertaistakaa ja päivittäkää
seurakunnan nettisivut ja perustakaa joku luukku, josta voimme
ostaa adresseja.
TARJA SALO
HELSINKI

SEURAKUNTA VASTAA

Olemme pahoillamme, ettei tietoa adressien saatavuudesta löytynyt.
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin kello 9–14, ja poikkeusajoista tiedotetaan erikseen. Rajallisista henkilöresursseista johtuen emme aina
pysty vastaamaan nopeasti puhelimeen.
Adressien myyntiä seurakunnan asiakaspalvelussa hankaloittaa se,
ettei käytössämme ole kassapalveluita. Emme siis pysty ottamaan vastaan käteistä rahaa.
Tuohus-kaupan lopettaminen on jättänyt tyhjiön tiettyjen tuotteiden saatavuuteen. Tähän tarpeeseen pyrimme kuitenkin vastaamaan
Uspenskin katedraalissa vastikään laajennetulla myyntipisteellä. Kirkkosalin takaosasta on saatavilla joka kodin rukoustarpeistoa, kuten
juuri suruadresseja, tuohuksia sekä kirjallisuutta.

Päätoimittaja Heli Karhumäki, Sana 31.3.
HELSINGIN SEURAKUNTA
ASIAKASPALVELU JA VIESTINTÄ

”Risti, jossa Jeesus on kuvattu ristiinnaulittuna, kertoo Jumalan asettumisesta ihmisen kärsimyksen keskelle. Hän on siis
lähellä vaikeimpinakin hetkinä. Pelkkä
tyhjä risti kertoo puolestaan kuoleman
nujertumisesta ja toivosta, joka näkee
ajan rajan taakse.”
Piispa Tapio Luoma,
Esse - Espoon seurakuntasanomat 24.3.

54

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.

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 3/16

ZZZVDQDULV¿ODDGLQWD(UNNL9XRNLODXONRDVX+HOL.lUNNlLQHQ

RISTIKKO 2/16 RATKAISU
Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto.
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortilla
osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten
tulee olla perillä 19. toukokuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan
4/16-lehdessä 10.6.
Edelliseen tehtävään saimme jälleen runsaasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi

Sevettijärven koulun oppilaita Ivalosta. Heille postitimme Suvi Heinon (toim.)
teoksen Paastosta pääsiäiseen. Onnittelut!

>ĂĂƚƵŬŝǀĞƚŬŽŚƚƵƵŚŝŶƚĂĂŶ

ǁǁǁ͘,ĂƵƚĂŬŝǀŝ,ĂůǀĞŵŵĂůůĂ͘Ĩŝ
ϵϵΦ

ϭϰϴΦ
ϮϰϮϱΦ

ϭϭϵϱΦ

ϱϭϬΦ

ϵϲϬΦ

^ĂŶŶĂdĂŝƉĂůĞʹWƵŚ͗ϬϰϱϭϬϵϭϴϬϵʹŵĂŝů͗ŚĂƵƚĂŬŝǀŝΛŚĂƵƚĂŬŝǀŝŚĂůǀĞŵŵĂůůĂ͘Ĩŝ

55

Pyhän Kolminaisuuden
päivä, helluntai
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit
viisaiksi kalamiehet, kun heidän päälleen Pyhän Hengen
vuodatit ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman.
Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala.

Seuraava numero ILMESTYY 10.6. » Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 19.5.

