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Rovasti Sergei Okulov edisti uutterasti 

Suomen ortodoksisen kirkon itsenäisty-

miskehitystä.

Ville Kiiveri on Haminan uusi kirkkoherra. Seurakuntaelämää ilman pyhäkköä? Karkkilassa kokoonnutaan luterilaisessa 

seurakuntasalissa.

“ Totuudenmukainen 
elämä on tärkein tie 
onnellisuuteen.”

ARKENA

PYHÄNÄ

HUOMENNA

Kannessa

Kannessa
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1/17 viesti
ORTODOKSI

TÄTÄ L E H T E Ä T E H D E S S Ä N I olen saanut 
kohdata ihmisiä ja ajatuksia, jotka ovat 
nyrjäyttäneet näkökulmiani ja ravistel-
leet ajattelemaan.

Vaikuttavin tapaaminen oli munk-
ki Damaskinoksen kanssa. Siitä jäi rai-
kas olo.

Munkki Damaskinos on nuori suo-
malaismies, joka on valinnut äärim-
mäisen elämäntavan. Hän on ikivanhan 
luostariperinteen jatkaja, Athosvuoren 
munkki. Munkit vetäytyvät maailmas-
ta, he heittäytyvät ulkopuolisiksi. Se saa 
heidät varmaankin näkemään maailman 
toisesta vinkkelistä. Ja me täältä maail-
masta näemme heidät – ja ainakin minä 
rupesin ihmettelemään.

Luostareiden väestä sanotaan, että Ju-
mala valaisee munkit (ja varmaan myös 
nunnat), ja he valaisevat muut. He ovat 
Jumalan majakoita.

Luostarien asukkaat kuolevat maail-
malle. He keskittävät energiansa rukoi-
luun: Herra, armahda. Tämä muistutti 
mieleeni ajatuksen: missä sinun sydä-
mesi on, siellä on sinun aarteesi.

Munkin aarre on rukouksessa. Hän 
anoo armoa kaikelle, koko maailman 
puolesta – ja kiittää ja ylistää. Se luonee 
ihmiselle sielunmaiseman, jossa ano-
ja pyytää nöyrästi. Hän on kohtalonpeh-
meä, kuten ruotsiksi sanotaan. Ylistäes-
sään hän luultavasti myös iloitsee ja rie-
muitsee. Tulee mieleen, että hän asettuu 
kirkkaan sateen alle, kohottaa katseensa 
ja kätensä. Pyörii ilosta. Unohtaa itsen-
sä. Tässä sielun- tai mielentilassa hän 
on täynnä, rikas. Hänellä on, mistä an-
taa toiselle. Näin sen koin tavatessamme. 
Sain jotain arvokasta.

Munkki Damaskinos, maailmasta ul-
kopuolinen, kyseli lempeästi, miten itse 

kukin voisi kuolla maailmalle. Ymmärsin 
sen niin, että voisin miettiä, mihin kes-
kittäisin energiani.

Keskitänkö sen huolehtimiseen? Eh-
dinkö bussiin? (Ahdistusta.) Saanko tä-
män lehden valmiiksi aikataulussa? 
(Stressiä, pelkoa.) Missä on paras lou-
nas? (Ahneutta, lyhytkestoisen nautin-
non halua, pätemisentarvetta, parem-
mintietämistä.) Miltä naamani näyttää 
vanhetessani? (Hylkäämisen, torjutuk-
situlemisen pelkoa.)

Sellainen mielenmaisema, sellaiset 
energiat. Minun aarteeni? Katse kohti 
napaa, silmät mustien lappujen peitossa. 
Mitä tästä sielunenergiasta riittää kohda-
tessani toisen? Mustaa, harmaata?

Rukoilu? Herra, armahda? Herra, ar-
mahda, tästä ahdistuksesta nyt? Herra, 
armahda, tästä ilkeästä ajatuksesta? Her-
ra, armahda... Hetki, ajatus kohti jotain 
muuta. Ylempää, isompaa. Näkökulman 
muutos. 

Kiitos? Kiitos, Herra, että sain syntyä! 
Kiitos, että maha on täynnä ruokaa. Kii-
tos, että kolottaa vain vähän. Kiitos, että 
sain potkun aikanaan liittyä tähän kirk-
koon, jolla on valtavan pitkä ja rikas pe-
rinne, syvä ymmärrys ihmisen mielestä. 
Kiitos, kiitos, kiitos...

Anne Kärkkäinen

Sytyttäviä kohtaamisia
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Mo n i n a i s u u s  r i k k a u t t a

Мультик ульту рность -  это наше богатство

TÄNÄ VUONNA VIE TÄMME itsenäisen Suo-
men satavuotisjuhlaa. Historiallisesti ajan-
jakso on lyhyt, mutta itsenäiselle demo-
kraattiselle valtiolle se on kuitenkin jo kun-
nioitettava ikä. Yhteen vuosisataan mahtuu 
suuria tapahtumia, jotka heijastuvat myös  
ortodoksisen kirkkomme vaiheisiin. 125 
vuotta sitten perustettiin Suomen ortodok-
sinen hiippakunta, ja arkkipiispan istuin si-

joitettiin Viipuriin. Alkoi nykyisen autonomisen kirkkomme ke-
hitys. Valtiollisen itsenäistymisen jälkeen kirkkomme sai ensim-
mäisen autonomiansa vuonna 1921 ja nykyisen asemansa Kons-
tantinopolin patriarkaatin yhteydessä 1923. Sotavuodet 1939–
1944 olivat tuhota ortodoksisen kirkon olemassaolon, mutta jäl-
leenrakennuskausi valtion tukemana ja rahoittamana nosti kir-
kon tuhkan ja hävityksen keskeltä. Nykyisin kirkkomme on hyvin 
järjestäytynyt osa yhteiskuntaamme, ja sillä on arvostettu asema.

Yksi ehkä taka-alalle jäänyt ja unohtunutkin ominaispiir-
teemme on viime vuosikymmeninä vahvistunut kirkossamme: 

monikulttuurisuus ja -kielisyys. Kirkossamme on aina puhut-
tu eri kieliä ja toimittu erilaisten kulttuuristen perinteiden mu-
kaisesti. Tälle moninaisuudelle on ollut oma sijansa ja arvonsa.

Olemme sadan vuoden aikana vastaanottaneet uutta väkeä: 
karjalainen evakkoväestö kulki oman Golgatan-tiensä, ja nykyi-
nen maahanmuuttoliike tuo eri puolilta maailmaa uutta ortodok-
sista kansaa Suomeen. Tietyllä tavalla kirkkomme on muuttajien 
kirkko. Vain harva ortodoksi voi kertoa sukunsa asuneen samal-
la paikkakunnalla koko valtiollisen itsenäisyytemme ajan. Tämä 
moninaisuus on meille rikkaus, ei uhka, sillä historiansa tunte-
va kirkko osaa toimia oikealla tavalla. Sen työntekijät rakentavat 
seurakuntia, joissa kullakin kirkon jäsenellä on oma sijansa ja 
arvonsa. Kirkko ei muutu vieraaksi yhteisöksi uusien jäsenien-
sä myötä. Menneisyys on meille peruskivenä, jolle rakennamme 
tämän ajan elämäämme kirkkona ja sen jäseninä kunnioituksen, 
arvostuksen, ymmärryksen ja erityisesti Kristuksen rakkauden 
hengessä.

 Kirkkoherra Timo Tynkkynen
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta

В ЭТОМ ГОДУ МЫ будем отмечать столетие независимости Фин-

ляндии. В исторической перспективе это не большой период, но 

для независимого демократического государства это почтитель-

ный возраст. За прошедшие сто лет произошло немало событий, 

многие из которых отразились в истории нашей православной 

церкви.Одно из значительных событий произошло 125 лет назад, 

когда для Финляндии была основана своя православная епар-

хия. Кафедра архиепископа была размещена в Выборге. Начиная 

с этого события, началось развитие современной автономии на-

шей церкви. В 1921 году, после провозглашения государствен-

ной независимости, наша церковь получила автономию, а в 1923 

году церковь приобрела свое положение в составе Константи-

нопольского патриархата. Война 1939-1944 практически унич-

тожила православную церковь, но она вновь восстала из пепла 

и запустения при поддержке и финансировании со стороны го-

сударства. Сегодня наша церковь – это хорошо организованная 

часть общества, занимающая почетное положение в нем.  Одна 

из особенностей нашей церкви, которая была потеряна и забыта 

в череде лет, но в последние десятилетия вновь стала укрепляю-

щей для нее – это мультиязычность и мультикультурность. Наша 

церковь всегда говорила на многих языках и действовала в соот-

ветствии с различными культурами. Всему этому многообразию 

было свое положение и своя ценность. На протяжении ста лет 

мы неоднократно принимали эмигрантов и беженцев: Своим 

Голгофским путем прошли эвакуированные карелы, современ-

ный поток переселенцев со всего мира приводит в Финляндию 

новых православных. Мы можем сказать, что наша церковь – это 

церковь переселенцев. Мало кто из православныхинляндии 

в Финляндии  мoжет сказать, что его род жил в определенной 

местности на пяжении всех ста лет независимости. 

Мультикультурность - это наше богатство. Она не является 

угрозой для церкви, которая знает историю и умеет двигаться 

в правильном направлении. Ее работники строят приходы, в 

которых для каждого прихожанина есть свое место и своя цен-

ность. Церковь не может превратиться в чуждую организацию 

под влиянием новых ее членов. Прошлое для нас является кра-

еугольным камнем, на котором мы созидаем нашу сегодняш-

нюю жизнь, будучи церковью и ее членами, в духе почитания, 

уважения, понимания и, главное, в духе любви Христовой. 

 настоятель Тимо Тюнккюнен 

Лаппеенрантский православный приход 
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Tukholmassa harvinainen näyttely
RUOTSIN SUOMALAINEN ORTODOKSINEN seurakunta Tukholmassa juhlistaa Suo-
men satavuotisjuhlaa järjestämällä taiteilija Ina Collianderin ensimmäisen oman 
taiteen näyttelyn  Ruotsissa.

Ina Collianderin taidetta tunnetaan Ruotsissa vähän, kun taas hänen puolison-
sa Titon kirjallinen tuotanto on tuttua. Näin kertoo sähköpostitse näyttelytoimit-
sija Marja-Liisa Alm.

ja öljyvärimaalauksia. Mukana on myös kolme kirkkolippua, jotka ovat Colliande-
rin kangaskollaaseja koruompelein. Työt näyttelyyn on saatu muun muassa Hel-
singin seurakunnasta, yksityishenkilöltä ja Valamon kokoelmista.

Näyttely on auki kevään viikonloppuina: la 25.2. klo 12-17, su 26.2. klo 13-17, 
la 8.4 klo 12-17, su 9.4. klo 13-17, la 6.5. klo 12-17, su 7.5. klo 13-17, la 3.6. klo 12-
17 ja su 4.6. klo 13-17.

Osoite: Pyhän Nikolaoksen suomalainen ortodoksinen kirkko /Helige Nikolai 

Juhlavuoden aikana seurakunta järjestää syksyllä myös konsertteja ja ikoni-
näyttelyn.

TEKSTI JA KUVA ANNE KÄRKKÄINEN

Metropoliitta vierailee 
Porissa ja Tampereella  
pe 3.2.–su 5.2.

METROPOLIIT TA AMBROSIUS VIER AILEE Tampereen seura-
kunnan seurakunnantarkastuksen yhteydessä Porissa tänään 
perjantaina 3.2. Hän toimittaa Apostoli Johannes Teologin 
kirkossa ehtoopalveluksen klo 18. Ehtoopalveluksen yhtey-
dessä hän vihkii lukijaksi Jyri Luonilan.

Ehtoopalveluksen jälkeen on seurakuntasalissa osana 
seurakunnantarkastusta teehetki ja esipaimenen esitelmä 
aiheesta Ortodoksisuus ja sen tulevaisuus Suomessa. Sekä 
ehtoopalvelus, iltatee että esipaimen esitelmä ovat avoimia 
kaikille tulijoille.

Tampereella metropoliitta toimittaa vigilian lauantaina 
4.2. klo 18 ja liturgian sunnuntaina 5.2. klo 10 Pyhän Alek-
santeri Nevskin ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

Liturgian jälkeen seurakuntasalissa on seurakunnankoko-
us. Kokouksessa seurakuntalaiset voivat kommentoida seu-
rakunnan toimintaa sekä esittää esipaimenelle seurakun-
nantarkastukseen liittyviä kysymyksiä. 

Seurakuntalaiset, tervetuloa tapaamaan piispaa!

Ina Collianderin punaisen enkelin Helsingin seura-

kunnan kokoelmista Tukhomaan lähetti kirkkoherra 

Markku Salminen.

Kirkolle ei indeksikorotusta 

ORTODOKSINEN KIRKKO  menettää tänä vuonna 28000 euroa, 

koska eduskunta päätti jättää tekemättä indeksikorotuksen kir-

kon valtion rahoitukseen. Valtio jäädyttää rahoituksen vuosina 

2017–2019 samansuuruiseksi kuin se oli viime vuonna. 

– Keskusrahaston koko budjetille menetys ei ole tällä hetkel-

lä merkittävä. Mutta se kertautuu vuosien mittaan, koska kulut 

nousevat enemmän kuin indeksin verran, kertoo sähköpostit-

se ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala.

Ortodoksisen kirkon budjetin loppusumma on tänä vuonna 

noin 6,9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 2,5 miljoonaa eu-

roa. 

Niukennuksen vuoksi budjetti jää tänä vuonna alijäämäisek-

si. Koriala kertoo, että keskushallinnon talous voidaan sopeuttaa 

muuttuneeseen tilanteeseen, jos vuoden 2019 jälkeen indeksi-

korotuksia aletaan jälleen tehdä.

Indeksijäädytys tehtiin kaikille indeksiin sidotuille valtion 

avuille hallituksen talouden elvytystalkoiden nimissä.

– Kirkon yhteisten ja yhteiskunnallisten tehtävien hoitami-

nen pitkällä aikavälillä perustuu siihen, että avustus on suhtees-

sa yleiseen kustannuskehitykseen, Koriala sanoo.

Valtionavun heikennys ja mahdolliset vähennykset seurakun-

tien verokertymissä ovat Korialan mukaan tulevaisuudessa iso 

haaste keskusrahaston taloudelle.
ANNE KÄRKKÄINEN
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Olavi Merras  
PAPPINA  
45 VUOTTA
L A H D E N  O R TO D O K S I S E N  S E U R A K U N N A N  pitkäaikainen 
kirkkoherra Olavi Merras vietti papiksi vihkimisen 45-vuo-
tisjuhlaa 2. päivä tammikuuta. Isä Olavi toimitti liturgian 
Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen jälkeen nau-
tittiin kirkkokahvit seurakuntasalissa.  Isä Olavi arveli tämän 
päivän juhlaan olevan aihetta, koska kukaan ei tiedä, viete-
täänkö milloinkaan hänen uransa 50-vuotisjuhlaa.

Tilaisuuteen osallistui Merraksen perheen lapsia ja lap-
senlapsia sekä nelisenkymmentä seurakuntalaista.

Näin pitkä pappisura on kirkossamme harvinainen. Isä 
Olavi kertoi, että työssä jaksamisessa ovat auttaneet siunaus, 
ohjaus ja johdatus. 

Puheessaan hän kiitti seurakuntalaisia yhteisen tien kul-
kemisesta. 

– Pappia ei ole ilman seurakuntaa. Taival on yhteinen, toi-
nen toistamme tukien vaellamme kohti Jumalan valtakuntaa.

Hän toi kiitollisena esiin myös perheenjäsenien merkityk-
Merja Mer-

rasta tämän monipuolisesta valistustyöstä, jolla hän tehnyt 
tutuksi ortodoksista elämäntapaa laajalle yleisölle.

Seurakuntasalissa esiintyivät Merraksen suvun lahjakkaat 
muusikot: Elisa Merras, Aleksi Merras ja kanttori Varvara 
Merras-Häyrynen.

TEKSTI JA KUVA ANNE KÄRKKÄINEN

Osallistu Helsingin seurakunnan 
valokuvanäyttelyyn 
Helsingin ortodoksinen seurakunta täyttää tänä vuonna 190 vuot-

ta. Merkkivuoden kunniaksi kokoamme valokuvanäyttelyn seura-

kunnan elämästä eri vuosikymmeniltä.

Osallistu  valokuvanäyttelyn kokoamiseen ja lähetä meille ku-

via seurakunnasta elämäsi arjessa ja juhlassa. Valokuvat voivat olla 

niin perhejuhlista kuin kirkkojen temppelijuhlista ja jumalanpalve-

luksistakin. Kuvat voivat olla teetettyjä paperikuvia, dioja tai digiku-

via. Kuvien koolla ei ole merkitystä, sillä ne käsitellään digitaalisesti.

Huomiothan, että kuvien lähettäjällä tulee olla tekijänoikeudet tai 

laajat käyttöoikeudet (lupa valokuvaajalta) lähetettyihin kuviin. Myös 

kuvissa näkyviltä ihmisiltä tulee olla lupa kuvan julkaisuun näyttelys-

sä (poikkeuksena vanhat yksityisalbumin kuvat).

Laita tiedot siitä, missä ja milloin kuva on otettu, missä tilaisuu-

dessa ja keitä kuvassa on. Lähetäthän valokuvat 31.3. mennessä seu-

rakunnan juhlanäyttelyä koostavalle kanttori Irina Tchervinskij- 

Matsille (irina.tchervinskij-matsi@ort.fi; Liisankatu 29 A 00170 Hel-

sinki; p. 09 85 646 141). 

M
ir

ja
 N

o
la

n
d

Lappeenrannan seurakunta on vastaanottanut lahjoitukse-

na Pentti Ilmari Petjoin nimeä kantavan stipendirahaston. 

Rahaston tarkoituksena on tukea stipendein nuoria seura-

kunnan jatko-opiskelijoita opinnoissaan. 

Salmilaissyntyinen Pentti Petjoi toimi opettajana Imatral-

la opettaen myös ortodoksista uskontoa. Hän toimi Imatran 

kirkon isännöitsijänä ja seurakunnan luottamushenkilönä.

Rahaston ovat lahjoittaneet Aino Kemppinen ja Ai-

li Petjoi-Davidsson kunnioittaakseen vuonna 2015 edes-

menneen veljensä muistoa. Stipendirahaston alkupääoma 

on 70 000 euroa.  

Ensimmäinen stipendi jaetaan Suomen itsenäisyyden 

100-vuotisjuhlavuonna 2017. Hausta ilmoitetaan erikseen 

Ortodoksiviestissä ja seurakunnan internet-sivuilla. 

Stipendirahasto lahjoituksena 
Lappeenrannan seurakunnalle
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Tampereen kirkkoa juhlittiin varjoteatterilla
I TS E T E H T Y VAR JOT E AT T E R I E S I T YS  juhlisti Tampereen kirkon 
juhlapäivää, eli Pyhän Nikolaoksen päivää 6.12. Esityksen olivat 
valmistaneet Tampereen seurakunnan maalauskerhon lapset ja 
vanhemmat. He tekivät luovasti näytelmän lavasteet, kirkon, lai-
van ja varjoteatterin paperinuket. 

Esityksen aiheena oli Pyhän Nikolaoksen elämänvaiheet ja 
ihmeteot. Esityksen teksti saatiin kääntämällä Aleksander Tka-
cenkon venäjänkielisestä teoksesta Pyhän Nikolaoksen elämä.

Näytelmän nukettajina toimivat  ja 
Elizaveta Kerova. Näytösten selostustekstin lukivat Danila Rot-

 ja Maria Niskasaari. Tunnel-
maa loi oivasti valittu musiikki. 

Yleisö piti esityksestä ja taputti sille raikuvasti, mikä on pa-
ras tapa rohkaista ja kannustaa lapsia tuleviin taiteellisiin saa-
vutuksiin.

NIINA ARPOLAHTI

 

Tällainen Pyhän 

piispa Platonin 

kunniamerkki on 

annettu aiem-

min Suomeen 

vain yhdelle 

henkilölle, 
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Kirkosta eronneiden 
määrä väheni 
ORTODOKSISEEN KIRKKOON LIIT T YI  viime vuonna 912 hen-
keä. Kirkosta erosi vuoden 2016 aikana 788 jäsentä. Vuon-
na 2014 eronneita oli 926, vuonna 2015 eroja kirjattiin 849.

Vuoden 2016 tilastot nostavat esiin myös huolenaiheita.
Kirkon jäsenistä 791 kuoli vuoden 2016 aikana. Poisnuk-

kuneiden määrä vastasi pitkän ajan keskiarvoa, mutta jäse-
nistön ikäjakauman perusteella luvun voidaan ennustaa tu-
levina vuosina kasvavan.

Kasteiden määrä on vähentynyt, ja perhettä perustavat 
ikäluokat ovat pieniä. Vuonna 2016 kastettiin vain 385 lasta.

Kirkon kokonaisjäsenmäärä pieneni neljäntenä vuotena 
peräkkäin. Vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuului 60 566 hen-
keä, mikä on 311 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Hamina 1 208 +1
Helsinki 19 929 -98
Hämeenlinna 973 -13
Kotka  1 043 +38
Lahti  2 441 +18
Lappeenranta 2 063 -3
Tampere 3201 +35
Turku  2 971 +60

Helsingin ortodoksisen seurakunnan papiksi Itä- ja Keski-

Uudellemaalle valittiin Kimmo Kallinen seurakunnanval-

tuuston kokouksessa 25.1. Lisätietoa: www.hos.fi

Kimmo Kallinen valittiin  
Itä- ja Keski-Uudenmaan papiksi
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Auta kehittämään internetsivuja
Osallistu kyselyyn ja auta Helsingin seurakuntaa kehittä-
mään internetsivujaan. Mielipiteesi on meille tärkeä. Au-
ta seurakuntaa kehittämään palveluaan ja osallistu inter-

HELSINGIN SEUR AKUNNAN 190-VUOTISJUHL AVUODEN  ohjel-
ma alkaa helluntaina 4.6, jolloin vietetään Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon juhlaa. Pyhän Kolminaisuuden kirkko on Helsingin 
seurakunnan vanhin. Pyhäkön vihkimisestä tulee kuluneek-
si tasan 190 vuotta 27.8.2017, jolloin Uspenskin katedraalissa 
järjestetään merkkivuoden pääjuhla. Juhlavuosi jatkuu vuoden-
vaihteen 2017-18 yli Uspenskin katedraalin 150-vuotisjuhlien 
merkeissä ja päättyy katedraalin syntymäpäiväjuhliin kesällä 
2018.

Juhlavuosi näkyy seurakunnan toiminnassa monin tavoin. 
Siihen sisältyy useita konsertteja ja näyttelyjä. Ohjelma tarken-
tuu kevään aikana, ja kerromme siitä tulevissa Ortodoksivies-
teissä. Tietoja on myös Helsingin seurakunnan nettisivuilla: 

TEKSTI JA KUVA ANNE KÄRKKÄINEN

Lisää venäjänkielistä 
tietoa nettiin
K I R KO N V E N Ä J Ä N K I E L I S TÄ V I E S T I N TÄ Ä kehitetään kevään 
aikana usealla tavalla. Valmisteilla on uusi venäjänkielinen 
nettisivusto, joka pyritään saamaan käyttöön helmi-maalis-
kuussa. 

Jo tätä ennen nykyiselle sivustolle lisätään sähköinen yh-
teydenottolomake, jolla voi pyytää esimerkiksi lisätietoa kirk-
koon liittymisestä tai kirkon jäsenyydestä Suomessa. Jokai-
seen yhteydenottoon vastataan henkilökohtaisesti venäjäk-
si. Tarkoituksena on madaltaa kirkkoon liittymisen ja seura-
kuntien toimintaan osallistumisen kynnystä erityisesti niissä 
seurakunnissa, joissa ei ole tarjolla venäjänkielistä asiakas-
palvelua.

Alkukevään aikana myös tuotetaan venäjänkielistä viestin-
täaineistoa seurakuntien käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa 
maaliskuuhun mennessä valmistuvat seurakuntien www-si-
vuille liitettävät tietopaketit Suomen ortodoksisesta kirkosta 
ja kirkkoon liittymisestä.

Ortodoksisessa kirkossa on ollut huomattavaa tarvetta ve-
näjänkieliselle viestinnälle, koska venäjänkielisten osuus kir-
kon jäsenistöstä on kasvanut. Nykyisin Suomen ortodoksisen 
kirkon jäsenistöstä noin 15 prosenttia puhuu äidinkielenään 
venäjää.

Palautetta ja ideoita venäjänkielisen viestinnän kehittämi-

ANNE KÄRKKÄINEN 

Tampereen seurakunnanvaltuustoa johtaa tänä vuonna Tan-

ja Leskinen, varapuheenjohtajina toimivat Marja Rauhala ja 

Maria Hattunen.

Lappeenrannan seurakunnanvaltuusto valitsi tälle vuodel-

le puheenjohtajaksi Timo Tynkkysen ja varapuheenjohtaksi 

Anneli Lempiäisen.

Puheenjohtajia tänä vuonna

Pyhän Kolminaisuuden kirkko on Helsingin seurakunnan vanhin. Se vihit-

tiin 190 vuotta sitten. Siitä juhlavuosi.

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko aloittaa 
Helsingin juhlat
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Meidän on parasta lähestyä kaikkea sellaisena kuin se on, kohdata asiat niiden omilla ehdoilla, 
iloita toisista heidän oman hyötynsä kannalta ja puhua kohtaamamme kanssa sen omalla kielellä.
- Jakob Sarugilainen

 Samana päivänä, kun tämäkin Ortodoksiviesti kopsahtaa posti-

laatikkoon, se ilmestyy myös sokeille ja näkövammaisille tietoko-

neelta luettavana Luetus-lehtenä ja Daisy-äänilehtenä.

Virpi Jylhä pääsi käyttämään ensi kerran Luetus-palvelua 1990-lu-

vun puolivälissä.

– Muistan, miten iso juttu se oli, kun voin itse valita, mitä luen.

Jylhä on Näkövammaisten liiton saavutettavuuden asiantunti-

ja. Jylhää oli surettanut, että ei voinut lukea haluamiaan julkaisuja 

näköä rappeuttavan silmäsairauden vuoksi. Piti tyytyä C-kasetille 

luettuun, toisen valitsemaan aineistoon, koska 60 tai 90 minuutin 

nauhalle mahtui ääntä vain rajallisesti.

Nykyisin Näkövammaisten liiton äänijulkaisupalvelussa on tarjol-

la  yli 120 erilaista lehteä ja tuhansia kirjoja. Palveluissa julkaistaan 

muun muassa kaikki suurimmat sanoma- ja aikakauslehdet, erilaisia 

järjestölehtiä, uskonnollisia julkaisuja, tv- ja radio-ohjelmat, lääke-

luettelot ja vaaliaikaan vaaliluettelot.

Ortodoksiviesti on yksi uskonnollisista julkaisuista. Muita ovat 

esimerkiksi Kotimaa, Ristin Voitto ja Kristitty. Tämäkin Ortodoksi-

viesti on muutettu elektroniseksi julkaisuksi, jota näkövammainen 

voi lukea tietokoneella tai Daisy-soittimella. 

 Aikakauslehdille, kuten Ortodoksiviestille, omistetaan paljon 

käsityötä. Muokkaaja naputtelee koodimerkinnät artikkeleihin, leh-

den juttujen eritasoisiin otsikoihin ja kappaleisiin. Näin lehden jut-

tujärjestys ja juttujen sisäinen järjestys säilyy. Muokattua julkaisua 

voi selata artikkeleittain. Luetus-ohjelmalla juttuja voi selata myös 

jopa kappaleittain, ja ohjelmalla voi tehdä yksinkertaisia hakuja jul-

kaisutekstistä.

Luetus-palvelun julkaisuja voi käyttää tietokoneella, mobiililait-

teella tai helppokäyttöisellä Daisy-laitteella. Lisäksi on myös CD-

levyjä. Näkökykynsä osittain säilyttäneet voivat lukea esimerkiksi 

Ortodoksiviestiä myös näytöltä suurennusohjelmalla tai pisteillä 

pistenäytöltä.

ANNE KÄRKKÄINEN

Näkövammaisten liiton Luetus-palvelun 

julkaisuvalikoimaa voi selata osoitteessa 

www.nkl.fi/luettavaa  

Äänijulkaisu-

palveluja saavat 

käyttää sellaiset 

henkilöt, joiden 

näkövamman  

haitta on suu-

rempi kuin  

50 prosenttia.
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ÄÄNILEHTI TASAARVOISTAA 

"Kirkossa  

yritän käydä joka 

sunnuntai."

Heli Vehkaperä-Palo 
sivu 17

s. 9-22
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Isä Ville kannustaa 

ihmisiä osallistumaan 

seurakunnan 

toimintaan.  

TÄSTÄ VINKKELISTÄ
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Seurakuntalaisten
kanssakulkija

Haminan uusi kirkkoherra Ville Kiiveri haluaa tuoda 
uskoa tähän päivään ja olla läsnä seurakuntalaisille. 

Kirpakka pakkanen kurittaa lumi-
vaippaan kietoutunutta Hami-
naa, kun isä Ville Kiiveri kiiruh-

taa avaamaan Pietarin ja Paavalin kirkon 
raskasta rautaporttia. Isä Ville on hiljat-
tain aloittanut työt synnyinseuduillaan 
Haminan seurakunnan kirkkoherrana.

– Olen pienestä pitäen käynyt Hami-
nan ja Kouvolan kirkoissa, eli tämä on 
kotiseurakuntani. Vuonna 1994 aloitin 
ortodoksisen teologian opinnot Joen-
suun yliopistossa. Vierähti kymmenisen 
vuotta niin, etten juuri ollut täällä, ker-
too Kiiveri, joka asuu tätä nykyä 
perheineen Kouvolassa.

Haminan seurakun-
nan kirkkoherran pes-
ti on Kiiverille erittäin 
mieluisa. Hän on vuo-
sia tiennyt haluavansa 
töihin omaan kotiseura-
kuntaansa. Haminan or-
todoksinen seurakunta toi-
mii viiden kunnan alueella 
Kymenlaaksossa ja seurakunnan 
keskuspaikkakuntana on Kouvolan kau-
punki.

– Mie tulen hirveän onnellisin mielin 
tähän seurakuntaan. Jos ihan rehellisiä 
ollaan, niin olen odottanut tätä paikkaa 
16 vuotta. Halusin omaan kotiseurakun-
taani töihin. Usein pienissä seurakun-

nissa kirkkoherra on sama vuosikymme-
niä. Kun tämä paikka lopulta aukeni, se 
oli todella hieno asia, myöntää isä Ville.

TUTKIJASTA PAPIKSI

Ville Kiiveri valmistui ylioppilaaksi 
vuonna 1993. Sen jälkeen hän harkitsi 
hakevansa opiskelemaan joko teologiaa 
tai uskontotiedettä.

– Uskontotiede katsoo asioita ulkoa 
päin. Teologiassa ollaan enemmän sisäl-
lä. Se oli lopulta syy, miksi hain teologi-

aan. Seurakuntatyöstä kiinnos-
tuin enemmän 1990-lu-

vun lopulla. Myös tut-
kijan työ oli minul-

le varteenotettava 
vaihtoehto ja olin 
kaksi vuotta töissä 
tutkijana Joensuun 

yliopistolla, kertaa 
isä Ville menneiden 

vuosien vaiheita.
Nuori teologi ei kui-

tenkaan malttanut hautau-
tua tutkijan kammioon, vaan pap-

peus veti puoleensa.
– Rakastan tätä työtä. Pappeus on niin 

kokonaisvaltaista. Seurakunta työllistää 
paremmin kuin tutkijan ura, ja seura-
kunnassa työskennellessä on se etu, että 
voi kohdata ihmisiä eri tavalla.

Haminan seurakunnassa on noin 1200 
jäsentä. Seurakunnalla on kaksi keskus-
ta, joista toinen sijaitsee Haminassa ja 
toinen Kouvolassa.

– Haminassa on noin 350 ortodoksia 
ja Kouvolassa suunnilleen 700 kirkkom-
me jäsentä. Loput asuvat pienemmillä 
paikkakunnilla. Jäsenistä suurin osa on 
suomenkielisiä, mutta venäjänkielisten 
osuus on myös huomattava ja määrä on 
kasvussa, arvioi Kiiveri.

TAVOITTEENA YHTENÄINEN 

SEURAKUNTA

Seurakunnan haasteiksi isä Ville nime-
ää tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet 
ja seurakunnan yhtenäisyyden ylläpitä-
misen. Hän kohtaa haasteet luottavaisin 
mielin.

– Seurakunnan taloudellinen tilanne 
ei ole paras mahdollinen, mutta onnek-
si emme ole sellaisessa tilanteessa, et-
tä jäljellä olisi vain huonoja vaihtoehto-
ja. Luulen, että saamme asiat hoidettua 
kunhan vain teemme yhteistyötä.  Iloit-
sen siitä, että seurakunnassamme on 
riittävästi papistoa.

Ville Kiiveri valittiin viime vuoden ke-
säkuussa Haminan seurakunnan kirkko-
herraksi tiukassa kirkkoherran vaalissa. 

– Kun on kaksi ehdokasta vaalissa, on 
usein sellainen ongelma, että tapahtuu 

”Mie tulen hirveän 

onnellisin mielin 

tähän seurakuntaan”



12

jonkin verran pientä jakaantumista. Se 
on haaste, joka pitää voittaa, ettei seura-
kunnassa syntyisi enempää kahtiajakoa.

Ensimmäisenä vuotenaan Haminan 
kirkkoherrana isä Ville aikoo perehtyä 
seurakunnan toimintatapoihin.

– Aion selvittää mitkä asiat täällä toi-
mivat hyvin ja mitä kannattaa säilyttää. 
Kaikenlaiset muutokset pitää kuitenkin 
tehdä maltilla, koska vanhoissa toimin-

• Haminan kirkkoherra 

1.1.2017 alkaen.

• Syntynyt vuonna 1974 

Kuusankoskella. Asuu Kouvolassa. 

• Perheeseen kuuluu vaimo 

Mari, tytär Aura ja poika Joel.

• Toiminut Vaasan kirkkoherrana, 

Lahden seurakunnan toisena 

pappina ja tuntipalkkaisena 

pappina Haminan, Hämeenlinnan 

ja  Tampereen seurakunnissa.

Ville Kiiveri

Ville Kiiveri siunattiin kirkkoherran 

tehtävään Haminan kirkossa sun-

nuntaina 22.1.

tatavoissa voi olla myös paljon hyvää. 
Harvemmin asioita tehdään kokonaan 
väärin. Kaikella on puolensa, sanoo isä 
Ville diplomaattisesti.

KUUNTELEVA KIRKKOHERRA

Kirkkoherra haluaa varata seurakuntalai-
sille riittävästi aikaa.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei 
haali liikaa ulkopuolisia tehtäviä. Seura-
kuntalaisten kannattaa olla rohkeasti yh-
teydessä pappiin ja pyytää käymään luo-
naan, kannustaa isä Ville.

Kirkon ydintehtävä kiteytyy jumalan-
palveluksissa. Papin on oltava läsnä seu-
rakuntalaisille.

– Jumalanpalveluksia pitää toimittaa 
säännöllisesti. On tärkeää, että papilla 
on korvat seurakuntalaisia varten. Pap-
pi on kanssakulkija, luonnehtii isä Ville.

Kirkkoherra Kiiveri pitää erityisen 
tärkeänä sitä, että kirkon toimiin valitut 
ihmiset tuntevat hyvin ortodoksisen kir-
kon tradition. Perinne pitää tuntea, vaik-
ka nykyajassa eletäänkin.

– Koulutus varmistaa sen, että ihmi-

nen tuntee kirkon tradition ja osaa so-
veltaa sitä nykyaikaan. Papin pitää osa-
ta tulkita saarnoissaan kirkon opetuksia 
nykypäivään suhteutettuna.

Kiiverin mukaan on tärkeää, että 
kirkko ottaa huomioon digitalisaation ja 
menee sinne, missä ihmiset ovat. Sillä 
saralla isä Ville kantaa kortensa kekoon 
pitämällä Ortodoksina tänään -nimistä 
blogia.

– Tietotekniikka on tärkeää nykypäi-
vänä. Emme voi vain odottaa, että ihmi-
set tulevat kirkkoon, vaan meidän pitää 
suuntautua selkeästi ulospäin ja olla mu-
kana yhteiskunnassa. Olen pitänyt omaa 
blogia kohta kolme vuotta. Blogissa pyrki-
myksenäni on tuoda uskoa tähän päivään.

Haastattelu lähenee loppuaan ja tuota 
pikaa uusi kirkkoherra hurauttaa Hami-
nasta takaisin Kouvolaan. Miten isä Vil-
le kuvailisi yhdellä sanalla ortodoksista 
kirkkoa? Vastaus tulee hetkeäkään epä-
röimättä.

– Kaunis.

TEKSTI JA KUVAT SAARA KALLIO
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Ruotsin vallan aikana ortodoksisuus joutui kohtaamaan  
luterilaisuuden paineen. Autonomian ajan lopulla ongelmia 
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Pähkinäsaari 1323 (r)

Täyssinä 1595 (r)

Stolbova 1617 (r)

Uusikaupunki 1721 (r)

Turku 1743 (r)

Hamina 1809 (v), Tartto 1920 (is)

Moskova 1940 (is), Pariisi 1947 (is)

(r) = Ruotsin vallan alla

(v) = Venäjän vallan alla

(is) = Itsenäinen Suomi

IT SENÄISEN ORTOD OKSIKIRKON SYNT Y SUOMEEN OSA 1/3 

›››

Suomi oli tullut osaksi Ruotsin ku-
ningaskuntaa 1200-luvun risti-
retkien seurauksena. Ruotsin ja 

Novgorodin raja määriteltiin ensi ker-
ran Pähkinäsaaressa vuonna 1323, mut-
ta vasta Stolbovan rauha vuonna 1617 
vaikutti oleellisesti Karjalan ortodok-
siseen väestöön. Ruotsin valtakunnasta 
oli tullut 1500-luvun reformaatiossa lu-

terilainen, ja Stolbovan rauhassa orto-
doksinen Käkisalmen lääni joutui yhte-
näistä luterilaisuutta tavoitelleen valta-
kunnan osaksi.

MITÄ TEHDÄ 

ORTODOKSIVÄESTÖLLE?

Ruotsin keskushallinnolle tuli pulma: 
miten ortodoksisuutta pitäisi tulkita, ja 

mitä tehdä uuden läänin väestölle? Pak-
kokaste olisi ärsyttänyt Venäjää, joka 
edelleen esiintyi naapurivaltioon siirty-
neiden ortodoksien edunvalvojana. 

Pakolla käännyttämistä selvästi har-
mittomampi vaihtoehto oli tulkita orto-
doksit ”oikeiksi kristityiksi”. Niinpä Kä-
kisalmen läänin asukkaat saivat jatkaa 
uskontonsa harjoittamista omien pap-
piensa johdolla, ja Ruotsi sai itäisimmän 
lääninsä rauhoitetuksi.

Vuosina 1656–58 Ruotsin ja Venä-
jän välillä käydyn niin sanotun ruptuu-
risodan aikana ortodoksit käänsivät kat-

RAJANVEDOT 
SIIRTELIVÄT
ortodoksiväestöä 

Itärajan vaihtelut eri vuosisadoilla vai-

kuttivat eniten Kaakkois-Suomessa. 

Luostaristaankin kuuluisan Petsamon 

Suomi menetti toisen maailmanso-

dan jälkeisessä rauhanteossa.



14

seensa itään ja muistelivat onnellisempaa 
Venäjän vallan aikaa. Sodan aikana Käki-
salmen läänin väestöä pakeni Venäjälle ja 
tilalle muutti luterilaisia savolaisia. 

SUOMEN ORTODOKSIT  

VENÄJÄN VALTAKUNTAAN

Ruotsin suurvalta-aseman lopullinen tu-
ho oli Suuri pohjan sota eli iso viha vuo-
sina 1700–1721. Vuoden 1721 rauhassa 
Ruotsi menetti muun muassa Viipurin 
ympäristöineen sekä Käkisalmen läänin 
eteläisen osan Venäjälle.

Hattujen sodan eli pikkuvihan (1741–
43) jälkeen loputkin osat kaak-
koisesta Suomesta siirtyivät 
Venäjän hallintaan Ha-
minaa, Savonlinnaa ja 
Lappeenrantaa myö-
den. Alue tunnetaan 
historiassa Vanhana 
Suomena. Rajamuutos 
siirsi lähes kaikki Suo-
men alueella asuneet or-
todoksit Venäjän alamai-
siksi ja sikäläisen kirkon jä-
seniksi.

Ruotsin yhteyteen jäivät vain Ilo-
mantsin ja Liperin seurakunnat. Nii-
den yhteinen jäsenmäärä 1700-luvun 
alun rajamuutosten jälkeen oli noin 850 
henkeä, mutta vuosisadan lopulla määrä 
kasvoi jo yli 2700:n.

PYHÄ SYNODI NIMITTÄÄ 

PAPPEJA SUOMEEN

Ilomantsin ja Liperin ortodoksit joutui-
vat kahden uskontokunnan hallinnon 
alaisiksi, ja tästä koitui melkoisia byro-
kratiaa. Ortodoksipapin viran täyttämi-
nen eteni luterilaiselta lääninrovastilta 
Porvoon tuomiokapitulin kautta Pieta-
rissa asemapaikkaansa pitäneelle Ruot-
sin lähettiläälle, joka lähetti asian Venä-
jän kirkon ylimmälle hallintoelimelle, 
Pyhälle Synodille. 

Pyhän Synodin ilmaistua kantan-
sa Pietarin metropoliitta antoi papille 
määräyskirjan, joka taas toimitettiin vir-
katietä pitkin Suomeen ja lopulta papin 

nimittämistä hakeneelle seurakunnal-
le. Koko matkan ajan virantäyttöpyyntöä 
oli seurannut seurakuntalaisten anomus, 
jossa he pyysivät tietyn papin määrää-
mistä, jos sopiva kandidaatti oli tiedossa. 

Venäjän kirkon johtaja oli keisari, ja 
Pyhä Synodi käytti hänen valtaansa kir-
kollisissa asioissa. Keisari puolestaan 
edellytti Pyhän Synodin lausuntoa en-
nen kuin vahvisti ortodokseja koskevia 
säädöksiä.

LUTERILAISUUS VAIKUTTAA

Vain harvat Pohjois-Kajalaan lähetetyt 
papit osasivat suomea, ja siksi 

kansan kristinopin taito jäi 
puutteelliseksi, vaikka 

ortodokseja varten oli 
käännetty oma suo-
menkielinen kate-
kismus vuonna 1780. 
Ilmeisesti luterilai-

sen kansanopetuk-
sen ansiosta lukutaito 

ja muu valistuneisuus oli 
silti parempi kuin Vanhassa 

Suomessa asuneilla uskonveljil-
lä. Luterilainen vaikutus – muun muas-
sa luterilaisten virsikirjojen käyttö – er-
kaannutti Pohjois-Karjalan ortodokseja 
omasta uskonnollisesta perinteestä.

Rahoituksensa Ilomantsin ja Liperin 
seurakunnat saivat veroina seurakunta-
laisilta sekä keisarillisen hovin lahjoi-
tuksina. Jotkut ortodoksit joutuivat mak-
samaan kymmenykset myös luterilaiselle 
seurakunnalle. 

SUOMI VENÄJÄN

SUURIRUHTINASKUNNAKSI

Suomen sodassa 1808–09 kansa oli uuden 
tilanteen edessä, kun venäläisjoukot val-
tasivat maan. Suomen asema vahvistettiin 
keisarin kokoon kutsumilla niin sano-
tuilla Porvoon valtiopäivillä maaliskuussa 
1809. Sodan vielä jatkuessa maasta muo-
dostettiin autonominen suuriruhtinas-
kunta, eikä sitä liitetty suoraan Venäjään.

Säädyt vannoivat uskollisuutta keisa-
rille, ja tämä lupasi pitää voimassa vanhat 

lait ja uskonnon eli luterilaisuuden. Lu-
terilainen Suomi oli nyt osa keisarikun-
taa, jonka valtionkirkko oli ortodoksinen.

ORTODOKSIEN ASEMA VAHVISTUU

Vuoden 1743 Turun rauhassa Venäjän 
hallintaan siirtynyt Vanha Suomi lii-
tettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan 
vuonna 1812, jolloin Suomen ortodoksi-
nen väestö kymmenkertaistui.

Ortodoksien oikeudet ja asema vah-
vistuivat autonomian ajan alkupuoliskol-
la. Ortodoksisia kirkkopyhiä saatiin viet-
tää vanhan ajanlaskun mukaan, eikä lu-
terilaisia pyhiä ollut enää pakko viettää.  
Käännytys puolin ja toisin kiellettiin.

Ruotsin valtakunnassa julkiset virat 
olivat avoinna vain luterilaisille, mutta 
keisarin asetus vuonna 1827 avasi virat 
myös ortodokseille. Luterilaisen uskon-
topakon purku oli alkanut jo Ruotsin val-
lan aikana, koska maahan tarvittiin kes-
kieurooppalaisia ammattimiehiä ja nämä 
saattoivat olla muun uskoisia. 

Suuriruhtinaskunnan ortodoksit oli-
vat kaksoishallinnon alaisia. Maallis-
ta, pitkälti seurakuntien hallintoonkin 
ulottunutta valtaa käytti Suomen senaat-
ti, mutta uskon asioissa määräysvalta oli 
Venäjän kirkon hallintoelimillä, viime 
kädessä Pyhällä Synodilla.

ORTODOKSISUUDEN EDISTÄMINEN 

SLAVOFILIAA VASTUSTAMALLA

vallata Venäjän poliittisen eliitin ajatuk-
-

lestä länsimainen rationalismi on vahin-
gollista ja ainoa varma totuuden perusta 
oli ortodoksinen uskonto.

Slavofiliaa vastustaneet suomalais-
syntyiset mutta Venäjällä opiskelleet pa-
pit, heistä keskeisimpänä Sergei Okulov 
(1853–1940), edistivät Suomen ortodok-

Venäläissyntyiset papit olivat huonos-
ti koulutettuja eivätkä osanneet suomea. 
Ortodoksiset jumalanpalvelukset eivät 
olleet kansantajuisia, vaan uskonnollinen 
sisältö pyrki hukkumaan ulkoisiin muo-

Suomalaiset 

isänmaallisia 

uskontoon 

katsomatta.
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Marraskuussa 1892 laajasta Pieta-
rin hiippakunnasta erotettiin Suomen ja 
Novgorodin hiippakunnat. Suomen se-
naattia ei hiippakunta-asialla vaivattu, 
mutta senaatti tuli kyllä mieleen, kun et-
sittiin hiippakuntahallinnolle rahoitusta. 
Senaatti puolestaan katsoi oman hippa-
kunnan olevan osa venäläistämispyrki-
myksiä varsinkin, kun piispalle annet-
tiin arkkipiispan arvonimi.

Piispanistuin perustetiin Viipuriin, 
ja ensimmäiseksi arkkipiispaksi nimi-
tettiin Antoni (virassa 1892–1898). Hän 
koki velvollisuudekseen varjella orto-
doksisen kirkon asemaa Suomessa. Li-
säksi hän näki luterilaiset lähetystyön 
kohteina. Kolmantena asianaan hänellä 
oli Suomen ortodoksien sivistyksellisen 
ja uskonnollisen tilan kohentaminen.

Arkkipiispa Antonin näkökulma oli 
kansallinen, eikä hän halunnut antaa us-
kontoa politiikan työkaluksi. Tämä sopi 
mainiosti myös kansallismielisille suo-
malaissyntyisille papeille. Antonin ly-
hyehkö kausi oli myönteisen kehityksen 
aikaa.

VENÄLÄISTÄMISTOIMET 

JA VALLANKUMOUS

Suomi koki 1900-luvun alussa kaksi ve-
näläistämisjaksoa eli sortokautta. Suo-
men venäläistämisen elämäntehtäväk-
seen ottanut sotilastaustainen kenraa-
likuvernööri Nikolai Bobrikov (1839–
1904) murhattiin vuonna 1904. Hän ei 
kaihtanut uskonnon käyttämistä politii-

kan välikappaleena. 
Näkyvimmät muistomerkit Bobriko-

vin kaudelta ovat joillekin suomalaisil-
le varuskuntapaikkakunnille, kuten Hä-
meenlinnaan ja Tuusulaan, nousseet so-
tilaskirkot.

Toinen sortokausi päättyi keisarinval-
lan kukistaneeseen helmikuun vallanku-
moukseen. Vallan otti niin sanottu väli-
aikainen hallitus, joka todellakin jäi vä-
liaikaiseksi. Bolsevikit tekivät lokakuun 
vallankumouksen vielä samana vuonna, 
ja se johti lopulta Neuvostoliiton perus-
tamiseen vuonna 1922.

Keisarinvallan lopulla Suomen or-
todoksinen kirkkokunta oli jakautunut 
selvästi kansallismieliseen ja venäläi-
seen siipeen, ja kirkon käyttäminen osa-
na venäläistämispolitiikkaa syvensi jakoa 
entisestään.

 Vallankumouksen pyörteissä Suomel-
le avautui hetkeksi aikaikkuna, jonka ra-
osta suuriruhtinaskunta rohkeasti pujah-
ti itsenäisten valtioiden joukkoon vuo-
den 1917 joulukuussa.

Artikkelisarjan seuraava osa käsittelee 
ortodoksisuuden vaiheita Suomen tasa-
vallan alkuvuosina.

TEKSTI SEPPO SIMOLA

KUVAT ORTODOKSISEN KIRKKOMUSEON   

RIISAN VALOKUVA-ARKISTO

Lähteet: Vähemmistö-valtiokirkon synty (Mika 

Nokelainen), Suomen ortodoksisen kirkon 

historia (Vilho Railas) 

toihin. Tämä taas edisti ortodoksien lu-
terilaistumista vahvasti luterilaisessa ym-
päristössä.

Sergei Okulov vaati pappeja jalkau-
tumaan kansan keskuuteen opettamaan 
ja kuulustelemaan kristinoppia kansan 
omalla kielellä luterilaisten tapaan. Lu-
terilaisuuden vahvuutena oli lisäksi kat-
tava kansanopetus sekä oman kansan 
keskuudesta nousseet ja seurakuntalai-
sensa hyvin tuntevat papit. 

Okulovia harmitti erityisesti se, että 
Venäjän ortodoksisen kirkon johto ei pi-
tänyt minkäänlaista yhteyttä Suomen or-
todokseihin eikä ollut kiinnostunut suu-
riruhtinaskunnan asioista muutenkaan. 

perusteet eli ortodoksisen uskonnon ja 
venäläisyyden yhteenkuuluvuuden. Oku-
lov näki suomalaiset skandinaaveina yli 
uskontorajojen, eikä hän uskonut venä-
läistämispolitiikan mahdollisuuksiin, 
koska piti skandinaaveja uskontoon kat-
somatta hyvin isänmaallisina.

OMA HIIPPAKUNTA VUONNA 1892

Kehitys 1800-luvun lopulla johti orto-
doksisen hiippakunnan perustamiseen 
Suomeen. Tätä oli ehdottanut jo aiemmin 
Okulov ilmeisenä ajatuksenaan mahdol-
listaa ortodoksisuuden kehittäminen 
suomalaiskansalliselta pohjalta ilman sla-

aivan päinvastainen. Suomen ortodok-
sit oli tarkoitus sitoa oman hiippakunnan 
avulla yhä tiiviimmin keisarikuntaan. 

Sergei Okulov edisti 

Suomen ortodoksisen 

kirkon itsenäistymiske-

hitystä vastustamalla 

slavofiliaa. Okulov 

vuonna 1930 otetussa 

kuvassa keskellä.

Hattuvaaran tsasouna 

Ilomantsista. Vain Ilo-

mantsin ja Liperin seu-

rakunnat jäivät Suomen 

puolelle 1700-luvun 

rajamuutoksissa.
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Kerhohuoneen  
oikeauskoiset
Millaista on seurakuntayhteisön elämä ilman omaa pyhäkköä? 
Autolla ajamista ja tavaroiden kanniskelua. Karkkilassa toiminta 
on vireää pienestä väkimäärästä huolimatta.

vaihtumassa seurakuntailtaan vielä auti-
ossa ja pimeässä luterilaisessa seurakun-
tatalossa. Parkkipaikalla odottaa jo muu-
tama paikallinen ortodoksi.

Sisällä kerhohuone täyttyy iloisesta 
puheensorinasta. Pöytiä asetellaan uu-
delleen, jotta kaikille olisi tilaa. Teepan-
nu porisee houkuttelevasti, esille asetel-

-
laan: tänään ilta alkaa yhdessä lauletulla 
Isä meidän -rukouksella. Sitten on kuu-
lumisten vaihdon aika.

Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevassa 
Karkkilassa asui 69 ortodoksia vuoden 
2016 lopussa. Määrään nähden paikka-
kunnalla eletään hyvin vireää seurakun-
taelämää: Syksyn ajan seurakuntailloissa 
on kokoonnuttu joka toinen perjantai ja 

Suitsutusastia kilisee, kun pastori 
Kalevi Kasala kumartuu ottamaan 
tavaroita autonsa takapenkiltä. 

Takana on kiireinen ajomatka Vihdistä 

Karkkilaan. Pakkanen kiristyy marras-
kuisena perjantaina. Kuntakeskuksessa 
on hiljaista, autoja kulkee harvakseltaan.

Panihida Irjalan hautausmaalla on 

Isä Kalevi tuo täyttöä teekup-

peihin. Pöydän ääressä Anne 

Siirtola, Juha Mäki-Jussila, Kauko 

Kinnunen ja Anneli Pasanen.
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linja-autollakin, mutta siellä liturgioita 
toimitetaan vain kerran kuussa. Vehka-
perä-Palo soitteleekin ystävänsä Anne 
Siirtolan kanssa, kenen kyydissä järjes-
tyisi seuraava kirkkomatka.

– Kirkossa yritän käydä joka sunnun-
tai, vaikka sitten menisin bussilla Us-
penskiin. Lähtö vaatii aina vähän val-
mistelua, Vehkaperä-Palo sanoo.

Monissa eri kirkoissa käyminen on 
tutustuttanut laajalti muihin ortodok-
seihin. Vehkaperä-Palo onkin kokenut 
ystäväpiirin laajentumisen rikkautena. 
Oman tiensä ortodoksiseen kirkkoon 
hän löysi viitisen vuotta sitten.

– Olin viettämässä pääsiäistä yksin, 
kun Anne kysyi, lähtisinkö pääsiäislei-
rille Lällyyn. Siellä astuin sisälle kirk-
koon ja tiesin, että tämä on minun paik-
kani. Siitä lähtien olen käynyt melkein 
joka sunnuntai kirkossa. Siten pääsin 
nopeasti sisälle siihen, mitä ortodoksi-
nen usko on.

Viime aikoina tahti on hieman hidas-
tunut, sillä Vehkaperä-Palosta on vast-
ikään tullut äiti. Pienen vauvan kanssa 
jumalanpalveluksiin osallistuminen ei 
ole enää niin helppoa.

MUKAVA YHTEISHENKI

Karkkilan seurakuntailloilla on pitkät 
perinteet. Nykyisellä nimellä toimintaa 

on pyöritetty viitisen vuotta, vuorovii-
koin isä Kalevin ja kanttori Matti Jyrki-
sen pitäminä.

Yhteistyö Karkkilan evankelislute-
rilaisen seurakunnan kanssa sujuu kit-
kattomasti. Ortodoksit saavat käyttää 
paikallista seurakuntataloa maksutta ja 
omilla avaimilla.

– Se on toiminut tosi kivasti. Voimme 
tulla ja mennä. Puhelimitse aina sovim-
me, milloin olisimme tulossa. Meillä on 
hyvä yhteistyö, isä Kalevi sanoo.

Seurakuntailtojen kävijämäärä on 
varsin vakiintunut ja liikkuu vajaassa 
kymmenessä. Määrä voi kuulostaa pie-
neltä, mutta Karkkilan ortodokseista se 
on prosentteina suuri joukko.

– Täällä on mukava yhteishenki. Olen 
käynyt seurakunnan kerhoissa toista-
kymmentä vuotta, joskin välejäkin on 
ollut. Kiinnostus omaan uskontoon 
on syy tulla tänne, kun on rippikoulu-
kin jäänyt käymättä, kertoilee liki koko 
ikänsä Karkkilassa asunut Antero Koi-
vunurmi.

Monissa järjestöissä mukana olevalle 
eläkeläiselle seurakuntaillat eivät suin-
kaan ole ainoa henkireikä.

– Matti-kanttori aina soittaa, niin tu-
lee lähdettyä tänne. Matti on enemmän 
huumorimiehiä, kun taas isä Kalevi on 
asiallisempi, niin että menee oppi pe-

REPORTAASI

ikonipiirissä tiistaisin ja torstaisin joka 
viikko. Jumalanpalveluksiakin on toimi-
tettu kahdesti.

Kokoontumispaikkana toimii Karkki-
lan evankelisluterilainen seurakuntatalo. 
Lähimmät ortodoksiset pyhäköt sijaitse-
vat Nummelassa vajaan 30 kilometrin 
päässä ja Lopella Kaunisniemen leiri-
keskuksessa reilun 20 kilometrin päässä.

Haja-asutusalueella kilometrit ratkai-
sevat: yhteydet julkisilla kulkuvälineillä 
ovat heikot, ja ilman omaa autoa on vai-
kea päästä paikasta toiseen. Erityisesti 
vanhuksille jumalanpalveluksen järjestä-
minen omalla paikkakunnalla on tärkeää.

– Välimatka kilometreissä on yksi 
asia ja henkinen välimatka toinen. Us-
penskin katedraaliin mahtuisi jokainen 
seurakuntalaisemme sunnuntain juma-
lanpalvelukseen, mutta siitä huolimatta 
toimitamme palveluksia Helsingissäkin 
samaan aikaan esimerkiksi hautausmaan 
kirkossa, isä Kalevi sanoo.

Ortodoksisiin jumalanpalveluksiin 
Karkkilassa osallistuu yleensä noin 15 
henkeä, mutta joskus väkeä on ollut lä-
hempänä kolmekymmentäkin.

– On tärkeää, että eri puolilla Uutta-
maata toimitetaan palveluksia. Osa kark-
kilalaisista käy kyllä Nummelassa, mutta 
haluamme tarjota mahdollisuuden juma-
lanpalveluselämään myös huonosti liik-
kumaan pääseville. Se on seurakunta-
laisten palvelemista.

KIRKKOON JOKA SUNNUNTAI

Karkkilalainen Heli Vehkaperä-Palo on 
samaa mieltä.

– Vanhemmille ihmisille on to-
si tärkeää, että täällä järjestetään litur-
gia muutaman kerran vuodessa. He ei-
vät pääse kirkkoon muualle. Monelle on 
korkea kynnys lähteä palvelukseen tun-
temattomaan paikkaan, hän sanoo.

– On hieno asia, että Nummelaan saa-
tiin rukoushuone. Muuten kirkkomat-
kasta saattaa tulla pitkä.

Ajokortittomalle ortodoksille Karkki-
la on hankala paikka. Nummelaan pääsee 

Tervetuloa, toivottaa 

isä Kalevi seurakunta-

iltaan tulijoille.
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rille. Se kai kuuluu hänen velvollisuuk-
siinsa, Koivunurmi pohtii.

Seurakuntailtoihin tosiaan kuuluu ai-
na jokin opettavainen osuus. Tällä ker-
taa isä Kalevin ajatuksena on kertoa seu-
raavalla viikolla alkavasta joulupaastosta.

– Ai se alkaa jo ensi viikolla. Minä 
kun meinasin kinkun tilata, Koivunur-
mi naurahtaa.

– Joo, kannattaa tilata heti, ennen 
kuin loppuvat, isä Kalevi vastaa.

VÄKIMÄÄRÄ VAIHTELEE

Karkkilan ominaispiirteenä on asukkait-
ten vaihtuvuus. Pienellä teollisuuspaik-
kakunnalla suhdannevaihtelut tarkoit-
tavat, että työntekijöitä tulee ja menee. 
Niin liikkuu myös ortodoksien määrä – 
muutaman vuoden sisällä se on voinut 
heilahtaa kymmenillä ylös tai alaspäin, 
isä Kalevi muistelee.

Reilut kymmenen vuotta paikkakun-
nalla asunut kuvataiteilija Anne Siirto-
la kertoo, että aiemmin Karkkilan orto-
doksiyhteisöön kuului enemmän lapsi-
perheitä.

– Kun omat lapset olivat pieniä, hei-
dätkin sai mukaan toimintaan. Monesti 
meitä lähti Karkkilasta aina pieni bussi-
lastillinen Lällyyn pääsiäisleirille. Toi-
minta oli silloin aktiivisempaa. Nyt po-
rukka on vanhentunut, hän muistelee.

– Nykyisin käyn enemmän itse palve-
luksissa eri paikkakunnilla, joskus myy-
jäisissäkin. Laulan Lohjan alueen palve-
luksissa aina kun menen niihin. Aikoi-
naan olin myös Uspenskin kuorossa.

Perjantaisissa seurakuntail-
loissa Siirtola käy nykyisin 
harvemmin.

Karkkilassa asuu 
myös paljon venäläi-
siä, joiden lapset voi-
vat osallistua orto-
doksisen uskonnon 
tunneille koulussa il-
man, että perhe olisi 
Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan jäseniä.

– Heille voisin olla aktiivi-

semmin tiedottamassa, että Suomessa 
on tapana kuulua seurakuntaan, isä Ka-
levi miettii.

KILOMETREJÄ KERTYY

Hangon, Kirkkonummen ja Karkkilan 
muodostama kolmio merkitsee maan-

tieteellisesti puolikasta koko 
Helsingin ortodoksisesta 

seurakunnasta. Aluees-
ta vastaavat kaksistaan 

pastori Kasala ja kant-
tori Jyrkinen.

– Lohja on siinä 
suurin piirtein kes-

kellä. Sieltä käsin yri-
tämme hoitaa koko 

aluetta ja koetamme jär-
jestää kohtaamisia kasvok-

kain. Paljon tulee kilometrejä 

säässä kuin säässä, isä Kalevi kertoo.
Seurakuntalaisten palveleminen ha-

ja-asutusalueella on erilaista kuin isois-
sa kaupungeissa, joiden kirkoissa puvut 
ja välineet ovat valmiina odottamassa. 
Kun jumalanpalvelus tuodaan kirkon ul-
kopuolelle, järjesteltävää riittää.

– Meikäläinen kantaa viidestä kuu-
teen kapsäkkiä, sitten rakennetaan ja 
väsätään ”kirkko” valmiiksi ja ikonit pai-
koilleen. Palvelukseen tulee 10–15 hen-
keä, jonka jälkeen on kirkkokahvit. Vii-
meksi Matti oli vaimonsa kanssa tehnyt 
kahvit termareihin ja voileivät valmiiksi. 
Sitten kerätään tavarat ja puretaan, isä 
Kalevi kuvailee.

Ajomatkoineen ja järjestelyineen yk-
si jumalanpalvelus Karkkilassa tai Tam-
misaaressa voi hyvin viedä neljästä kuu-
teen tuntia. Välillä iskee riittämättömyy-

 ”On hieno asia,  

että Nummelaan 

saatiin rukoushuone”

Seurakuntaillan 

aloittaa yhteinen Isä 

meidän -rukous.
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den tunne, kun pitäisi olla ”siellä ja tuol-
la menossa”.

Länsi-Uudenmaan lisäksi Kasala ja 
Jyrkinen toimittavat palveluksia Hel-
singissä. Niin myös seuraavana päivänä, 
jolloin isä Kalevia tarvitaan siunaustilai-
suudessa hautausmaan kirkossa. Illaksi 
kumpikin kiiruhtaa toimittamaan vigili-
aa Hankoon.

Kellon lähestyessä puolta kahdeksaa 
seurakuntailta on syytä lopetella. Vii-
meiseksi lauletaan vielä Ehtooveisu, sii-
votaan jäljet ja järjestellään pöydät pai-
koilleen. Sitten onkin aika suunnata ko-
tia kohti.

– Kiitokset yhteisestä illasta! Tänne 
passaa tulla muutenkin! isä Kalevi huik-
kaa.

TEKSTI MIRVA BROLA

KUVAT TEEMU PERHIÖ

Heli Vehkaperä-Palolla, 

Matti Bäckströmillä ja 

Antero Koivunurmella 

on hauskaa.

Kauko Kinnunen, Matti 

Bäckström ja Antero 

Koivunurmi järjestelevät 

pöytiä. Vas. Juha Mäki-

Jussila.

Perjantai-iltana 

Karkkilassa on 

hiljaista.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ в члены православ-

ной церкви вступило 912 человек. 

В тоже время 788 человек вышли из 

членства. Для сравнения, в 2014 году 

эта цифра составляла 926, а в 2015 цер-

ковь покинуло 849 человек.  

В общем, статистическая картина 

2016 года вызывает озабоченность. 

За 2016 год количество умерших 

членов церкви составило 791 человек, 

что соответствует среднему показате-

лю последних лет. На основании ста-

тистики возрастных групп в будущем 

можно прогнозировать увеличение 

этого показателя. 

С 2010 количество крещений про-

должает неуклонно снижаться. Воз-

растные группы, потенциально рас-

положенные к созданию семьи, очень 

малы. Средний возраст заключения 

брака приблизился к 30 годам. В 2016 

всего крещено 385 детей.  

Общее количество членов церкви 

на протяжении четырех последних лет 

продолжает снижаться. В конце 2016 

года это количество составило 60.566 

человек, что на 311 человек меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

Количество челнов приходов Хель-

синкской епархии на 31.12.2016: 

Хамина 1 208 +1

Хельсинки 19 929 -98

Хяменлинна 973 -13

Котка  1 043 +38

Лахти  2 441 +18

Лаппеенранта 2 063 -3

Тампере 3201 +35

Турку  2 971 +60

НАЧАТО НЕСКОЛЬКО ПРОЕК ТОВ, при-

званных улучшить средства комму-

никации церкви для русскоязычных 

пользователей. Идет разработка но-

вых русскоязычных страниц, которые 

планируется открыть на церковном 

сайте в феврале-марте этого года. 

До открытия новых страниц на сай-

те церкви будет размещено окно «пря-

мой связи», посредством которого 

можно будет получить информацию, 

например, о присоединении к церкви 

или  о церковном членстве в Финлян-

дии. На каждый запрос будет прихо-

дить персональный ответ на русском 

языке. Данная мера призвана пони-

зить порог для вступления в члены 

церкви и получения информации для 

людей, живущих на территории прихо-

дов, в которых затруднено обслужива-

ние на русском языке. 

В начале весны в приходы поступят 

русскоязычные материалы. На первом 

этапе, уже в марте этого года, на при-

ходских сайтах будут доступны инфор-

мационные пакеты о Финляндской 

православной церкви и о вступлении 

в ее члены. 

Для православной церкви в Фин-

ляндии важно развивать средства 

коммуникации на русском языке, так 

как количество русскоязычных прихо-

жан значительно возросло. На сегод-

няшний день для 15% прихожан рус-

ский является родным языком. 

Пожелания и идеи, касательно 

развития русскоязычного информи-

рования, можно направлять по элек-

тронной почте на адрес: info@ort.fi.

Анне Кярккяйнен

Количество покинувших 
членство церкви уменьшилось

Больше русскоязычной  
информации в сеть 

Митрополит 
посетит
Пори 3.2. и
Тампере 4.-5.2. 
Митрополит Амвросий 

посетит с архиерейской 

проверкой приход города 

Тампере. Визит начнется в 

Пори 3.2. с вечерней, ко-

торую владыка отслужит в 

храме Святого апостола и 

евангелиста Иоанна Бого-

слова. На вечерней Юри 

Луонила будет посвящен 

во чтеца. Начало в 18. 

После вечерни в при-

ходском зале, в рамках 

архиерейской проверки, 

владыка прочитает доклад 

на тему «Православие и 

его будущее в Финляндии». 

Всем собравшимся будет 

предложен вечерний чай. 

Мероприятия открыто для 

всех. 

В субботу, 4.2. в 18, 

митрополит Амвросий от-

служит Всенощное бдение 

в храме в Святого Алексан-

дра Невского и Святителя 

Николая города Тампере, 

а в воскресенье, 5.2. в 10, 

владыка совершит архие-

рейскую литургию.  

После литургии в при-

ходском зале пройдет со-

брание прихода. На собра-

ние прихожане получат 

возможность прокоммен-

тировать работу прихода 

и задать владыке вопросы, 

касающиеся жизни при-

хода.

Прихожане, придите на 

встречу с владыкой!  
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Renessanssi ja retrotyyli ovat tuttuja sanoja, mutta mitä 
on reformaatio? Kun vuotta 2017 vietetään ”reformaati-
on merkkivuotena”, ajatellaan Martin Lutherin vuonna 

1517 julkaisemia teesejä anekauppaa vastaan. Akateemista väit-
telyä varten laadituista lauseista käynnistyi tapahtumasarja, jo-
ka muokkasi perusteellisesti Eurooppaa niin kirkollisessa kuin 
poliittisessa mielessä.

Merkkivuosi ei ole muistovuosi eikä juhlavuosi. Katse ei 
käänny vain taaksepäin eikä tarkoitus ole hulmuttaa ”uskon-
puhdistuksen” taistelulippua. Tarkoitus on ymmärtää syvem-
min, mistä reformaatiossa oli kysymys sekä etsiä siitä voimaa 
käydä tulevaisuuteen. Oma identiteetti kristikunnan kokonai-
suudessa saadaan perintönä edeltäviltä sukupolvilta sekä tuo-
daan kussakin ajassa keskusteluun maailman haasteiden kans-
sa.

Latinan re-etuliite saa sanat merkitsemään toistamista, uu-
simista tai palaamista. Renessanssilla tarkoitetaan antiikin 
kulttuurin uudelleen syntymistä ja retrotyylillä vanhaan muo-
tiin pukeutumista. Reformaatio sen sijaan tarkoittaa uudelleen 
muodostamista. Se voidaan käsitteenä rajata restauraation ja 
revoluution väliin. Se ei ole jäykkää menneeseen sitoutumista 
eikä vallankumouksellista asioiden muuttamista. Se on luovaa 
uudistamista siten, että sitoudutaan alkuperäiseen.

Luther ei työtovereineen pyrkinyt luomaan uutta kirkkokun-
taa, vaan nostamaan apostolien julistaman evankeliumin sel-
vemmin esiin. Evankeliumi muodostui uudistavaksi voimaksi. 
Vaikka tapahtumat johtivat läntisen kristikunnan hajaantumi-
seen, luterilainen reformaatio sai aikaan uudistuksia myös ka-
tolisessa kirkossa. Esimerkiksi saarnan asema ja seurakunnan 
virsilaulu yhdistävät nykyään molempia.

Pitkällisen erilläänolon jälkeen on meidän aikamme nähnyt 
lupaavia askeleita kirkollisen yhteyden palauttamiseksi. Loka-
kuussa paavi Franciscus avasi reformaation merkkivuoden yh-
dessä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa. Yhteisessä rukous-
hetkessä allekirjoitettiin viisi ekumeenista sitoumusta, ja juh-
lassa laadittiin kirkollisten avustusjärjestöjen sopimus yhteis-
työstä maailman hädänalaisten palvelemiseksi.

Ekumeeninen yhteys on edennyt myös Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon välillä. Neu-
vottelut aloitettiin 27 vuotta sitten, ja dialogi jatkuu ensi vuon-
na syventäen tähänastista yhteisymmärrystä teologisissa kysy-
myksissä.

Luterilainen Maailmanliitto viettää merkkivuotta teemal-
la ”Jumalan armon vapauttamat”. Se jakautuu kolmeen alakoh-

taan: ”Pelastus – ei kauppatavaraa; ihmiset – ei kauppatavaraa; 
luomakunta – ei kauppatavaraa.” Teema on innostanut eri puo-
lilla maailmaa ja eri kirkoissa. Kaikissa asiayhteyksissä voidaan 
tutkia, millainen uudistava voima Jumalan vapaa armo on.

Latinankielisessä raamatunkäännöksessä sana reformaatio 
esiintyy pari kertaa. Apostoli Paavali kehottaa: ”muuttukaa, uu-
distukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Juma-
lan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellis-
tä” (Room. 12:2). Sopiva ohje vaikka seuraa-
ville vuosisadoille!

MATTI REPO

KIRJOITTAJA ON TAMPEREEN  

EVANKELISLUTERILAISEN  

HIIPPAKUNNAN PIISPA

Reformaatio tekee uudeksi 

Martin Luther julkaisi teesinsä anekauppaa vastaan 1517 Wittenbergissä. 

Siitä  reformaation merkkivuosi. 
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Olen syntynyt ja käynyt kouluni 
Koskella, mutta päästyäni yliop-
pilaaksi muutin Helsinkiin. Pää-

kaupunkiseudulla vierähtikin sitten lähes 
viisikymmentä vuotta. Päästyäni eläk-
keelle palasin juurilleni, vaikka en ole-
kaan enää se sama ihminen, joka täältä 
aikoinaan lähti. Toisaalta eipä Koskikaan 
ole enää entisensä. Itse muuttuu, paik-
kakunta muuttuu ja siellä asuvat ihmiset 
muuttuvat. Olen tehnyt sukututkimusta 
ja saanut tietooni, että sukumme on tul-
lut Koskelle vuonna 1897. Leikilläni olen 
sanonut, että olen maahanmuuttaja, sillä 
yksi sukumme haara on Ruotsista ja toi-
nen Saksasta.

Vuonna 1972 olin ensimmäisen ker-
ran Kreikassa ja seuraavana vuonna kävin 
Uspenskin katedraalissa pääsiäisenä. Sii-
tä se alkoi. Olin hetken aikaa naimisissa 
kreikkalaisen miehen kanssa ja sovim-
me, että liittyisin ortodoksiseen kirk-
koon. Asuimme tuolloin Ruotsissa. Liit-
to päättyi eroon, muutin Suomeen ja asia 
jäi, mutta opiskelin kuitenkin alati lisää 

Rukous pitää kirkon yhteydessä

”Minulla oli 

koko ajan vahva 

kotiinpaluun

 tunne.” 

ortodoksisesta kirkosta. Luin runsaas-
ti ortodoksista kirjallisuutta. Työsken-
nellessäni Lähetysseurassa 1980-luvul-
la, kirjoitin päiväkirjaani, että kyllä mi-
nun pitäisi vielä tuo ortodoksinen kirk-
ko katsoa.

Sitten tutustuin erääseen kelttiläiseen 
anglikaani-isään, jonka kanssa aloin 
kirjeenvaihtoon. Kävin vierailulla hänen 
ja hänen puolisonsa luona Englannis-
sa. Olen kääntänyt kelttiläisiä rukouksia 
suomeksi kahden kirjan verran. Lopulta 
menin ortodoksiakerhoon Liisankadul-
le ja minulla oli koko ajan vahva kotiin-
paluun tunne. Vuosi vierähti ja sitten sa-
noin isä Markulle, että haluaisin mennä 
jo ehtoolliselle. Isä Markku otti kalente-

rin esille ja sovimme, että syyskuun alus-
sa Jumalansynnyttäjän syntymäjuhlan ai-
kaan liityn ortodoksiseen kirkkoon. Kirk-
koon liittyminen Uspenskin katedraalis-
sa vuonna 2001 oli upea kokemus. Joskus 
ajattelen, että olisi hienoa kokea se kaik-
kineen uudelleen. Kun osallistuin litur-
giaan ja suutelin ristiä, isä Markku sanoi: 
”Tervetuloa kotiin.”

Olen sukuni ensimmäinen ortodoksi. 
Koskella ei lisäkseni ole kuin pari muu-
ta ortodoksia, mutta ajattelen, että ruko-
us pitää minut kirkon yhteydessä. Orto-
doksisessa kirkossa minua puhuttelivat 
alun perin juuri rukoukset. Vaikka olen 
täällä yksin, elän ortodoksista viikkoa 
ja vuotta. Muistan aina, mikä juhlapäivä 
on milloinkin. Ortodoksisuus ei ole vain 
pieni viipale minussa, vaan se on läsnä 
kaikessa. Ajattelen, että vastoinkäymiset 
ovat osa suurempaa suunnitelmaa. Vaik-
ka kreikkalainen avioliittoni päättyikin 
eroon, se on ollut suuri osatekijä siinä, 
että löysin ortodoksisen kirkon. Jumala 
on ihmeellinen."

TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Nimi: Tuula Maria Mattila 

Ikä: 74 v

Asuu: Koski Tl:ssä

Perhe: asuu yksin

Harrastukset: lukeminen,

kieltenopiskelu ja käsityöt

”
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Ylistämme, ylistämme Sinua, elämänantaja Kristus, ja kunnoitamme puhtainta Äitiäsi,  
joka lain mukaisesti toi nyt  Sinut Herran temppeliin. 

  Joulun jälkeen Jeesus-lapsi ja hänen perheensä kohtasivat monia 

dramaattisia vaiheita, joita muistellaan  joulusta helmikuun alkuun 

eri juhlapäivinä.

Alku on perheelle juhlaa. Lasta tulivat tervehtimään idän tietäjät 

kalliine lahjoineen. 

Sitten alkoivat vaikeudet. 28.12. vietetään viattomien lasten päi-

vää, ortodoksisessa perinteessä 29.12. Betlehemin lapsimarttyyrien 

muistoa. Kuningas Herodes surmautti alle kaksivuotiaat juutalaiset 

poikalapset. Jeesuksen perhe pakeni enkelin varoituksesta vainoa 

Egyptiin. Raamattu kertoo, perhe asui maanpaossa siihen asti, kun 

Herodes oli kuollut.

Vuoden alussa 1.1. vietetään Jeesuksen ympärileikkauksen juh-

laa. Lapsen syntymästä oli kulunut kahdeksan päivää. Tällöin myös 

äiti katsottiin juutalaisen lain mukaan puhdistuneeksi.

Tähän väliin tulee kalenterissa 6.1. yllättäen teofanian juhla. Sii-

nä muistellaan Jeesuksen kastetta tämän myöhemmällä iällä, noin 

30-vuotiaana, ja samassa yhteydessä tapahtunutta Pyhän Kolminai-

suuden ilmestymistä. Jeesuksen kastoi Johannes Kastaja, ja tästä 

alkoi Kristuksen julkinen toiminta.

Mutta palataanpa takaisin Jeesuksen lapsuuteen ja temppelin 

tapahtumiin. 2.2. juhlitaan Herran temppeliintuomista Jeesuksen 

ollessa 40 päivän ikäinen. Juhlaa kutsutaan Kohtaamiseksi, niin krei-

kaksi kuin venäjäksi. Temppelissä hurskas Simeon ja vanha naispro-

feetta Hanna tunnistivat Jeesus-lapsen erityisyyden. Simeon nimitti 

lasta Jumalan lohdutukseksi Israelille, ja Hanna puhui kaikille lap-

sesta. 

ANNE KÄRKKÄINEN

Kirkkokansa 

seurasi veden-

pyhitysta Tam-

pereen kirkossa 

teofaniassa 6.1.
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TAPAHTUI JEESUSVAUVALLE
JOULUSTA HELMIKUUN ALKUUN 

"Vaikeinta on  

luopua omasta 

tahdosta." 

Munkki Damaskinos  
sivu 25

s. 23-34
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Munkki Damaskinos saapuu tu-
renkilaiseen leipomokahvi-
laan pitkässä mustassa kaa-

vussa, korkeassa pyöröhatussa ja kome-
assa parrassa. Hän on poikkeuksellinen 
ilmestys keskellä hedelmäpelejä kilisyt-
täviä pusakkamiehiä ja leipomossa pis-
täytyviä rouvia.

– En olekaan käynyt täällä sitten ylä-
asteaikojen, hän sanoo.

Munkki Damaskinos, maallikkoni-
meltään Jaakko Olkinuora, on kotoisin 
kahvilan läheltä, Kanta-Hämeen maa-
seudulta ja tällä seudulla hän on käynyt 
peruskoulunsa. Täältä hänen polkunsa 
on johtanut koillis-Kreikkaan eristäyty-
neeseen Athosvuoren munkkivaltioon, 

Ksenofontoksen luostariin ja sen munk-
kiveljestöön.

Tie munkiksi alkoi lahjasta, kun van-
hemmat ostivat 19-vuotiaalle ylioppilaal-
le ryhmämatkan Athosvuorelle.

Nuori mies oli liittynyt edellisenä 
vuonna ortodoksiseen kirkkoon tultuaan 
täysi-ikäiseksi, osallistunut aktiivisesti 
Hämeenlinnan seurakunnan toimintaan, 
jumalanpalveluksiin ja laulanut kirkko-
kuorossa.

– Olen sukuni ensimmäinen orto-
doksi.

Ensimmäisen yön Athosvuorella suo-
malaiset matkailijat viettivät Ksenofon-
toksen luostarissa. 

– Athoksella on sanonta, että mihin 

astuu ensimmäiseksi, sinne jää.
Athoksella jokaiseen pyhiinvaelta-

jaan suhtaudutaan mahdollisena tuleva-
na munkkina. Paljastui myöhemmin, et-
tä ajatus kävi toteen nuorukaiselle.

NIEMIMAALLA 20 LUOSTARIA

Athosvuorella eli Halkidikin niemimaal-
la sijaitsee 20 isoa pääluostaria. Näiden 
lisäksi on pienempiä skiittoja eli sivu-
luostareita ja keljoja, munkkien asunto-
ja, joissa kussakin on oma veljestönsä.

Athosvuorella on kilvoiteltu yli tu-
hat vuotta. Ei tiedetä täsmällisesti, mil-
loin ensimmäiset erakot asettuivat Py-
hän Vuoren rinteille, mutta ensimmäi-
set kirjalliset maininnat Athoksen mun-

Jumalan 
LOISTO

Jaakko Olkinuora vihittiin viime 
syksynä kreikkalaisen yli tuhatvuotisen 
munkkivaltion, Athosvuoren, munkiksi. 
Vihkimyksessä kolmikymppinen kuoli 
maailmalle. Mitä se tarkoittaa?

Munkki Damaskinos opettaa 

kuuliaisuustehtävänään 

puolet vuodesta teologiaa 

Itä-Suomen yliopistossa 

Joensuussa. 

Te
em

u
 P

er
h

iö



25

keista ovat 800-luvulta. Vanhin olemassa 
oleva luostari, Suuri Lavra, on perustettu 
vuonna 963. 

Eri luostareissa tai niiden yhteydessä 
on erilaisia kilvoitustapoja. Osa veljes-
töistä elää isommissa tai pienemmissä 
yhteisöissä, ja osa munkeista on erakkoja.

Ksenofontoksen luostari on yhteis-
elämäluostari, jossa elää noin 50 munk-
kia kiinteänä veljestönä. Athoslaisittain 
luostari on keskikokoinen, ja sen alai-
suuteen kuuluu myös yhtä suuri nunna-
luostari Pohjois-Kreikassa Akritohorissa.

Athosvuorelle saavat tulla vierailemaan 
vain miehet. Naispyhiinvaeltajat pääsevät 
kokemaan athoslaista henkeä ja perinnet-
tä esineistöä ja bysanttilaista kirkkoarkki-
tehtuuria myöten Akritohorissa.

ILOINEN JA RAKASTAVA VELJESTÖ

Ksenofontoksen luostarissa nuoreen yli-
oppilaspoikaan teki vaikutuksen luos-
tarin johtaja, igumeni, arkkimandriitta 
Aleksios, vaikka vierailija ei vielä tuol-
loin osannutkaan puhua kreikkaa. 

Kreikan kielen suomalaisylioppi-
las omaksui opiskellessaan teologiaa 
Thessalonikin Aristoteleen yliopistos-
sa. Opiskeluaikanaan hän tutustui At-
hoksen muihinkin luostareihin, mutta 
Ksenofontoksen luostari tuntui omim-
malta ja suuren yhteiselämäluostarin 
säännöt ja veljestö hyviltä. 

– Aikamme ohjaajavanhukset, kuten 
viimeaikaisin athosvuorelainen pyhä, 
Paisios, sanovat että hyvän veljestön tun-
nistaa siitä, että siellä vallitsee ilo, vaikka 
elämä olisi ankaraa. Meillä on iloinen ja 
rakastava veljestö.

ETSIJÄ HAKEE OHJAAJAA

Munkkiutta harkitsevan pitää löytää 
itselleen sopiva hengellinen ohjaaja, pu-
hutaan myös ohjaajavanhuksesta tai vain 
vanhuksesta. Eri ohjaajat painottavat eri 
asioita hengellisessä kilvoituksessa.

– Valintavaiheessa voi valita hengelli-
sen ohjaansa vapaasti.

Igumeni Aleksioksesta tuli hengel-
linen ohjaaja munkkiutta harkitseval-
le suomalaisnuorukaiselle. Jaakko oli 

igumeni Aleksioksen hengellinen lap-
si lähes kahdeksan vuotta ennen kuin 
kuin päätti lopullisesti ryhtyä munkiksi. 
Vuonna 2015 hänet liitettiin noviisina eli 
viitankantajamunkkina Ksenofontoksen 
luostarin veljestöön ja  tästä vajaan vuo-
den kuluttua vihittiin munkiksi.

VAIKEINTA LUOPUA 

OMASTA TAHDOSTA

Mitä munkin elämä oikein tarkoittaa? 
Mistä kaikesta munkki joutuu luopu-
maan, kun hän lähtee luostariin, askeet-
tiseen elämään, kuolee maailmalle? Mitä 
hän saa tilalle?

– Pointti on juuri siinä luopumisessa. 
Me luovumme perhe-elämästä, omasta 
nimestä, hyvästä ruoasta, pitkistä unista 
ja kauniista ulkonäöstä. Munkki pukeu-
tuu mustiin siksi, että hän on 
kuollut maailmalle.

Munkki Damaskinos 
kertoo, että ulkoisista 
asioista luopuminen 
ei ole ollut hänelle 
kovin vaikeaa. 

– Vaikeinta on 
päästää irti omas-
ta tahdosta. Se on kuin 
käsi tarttuisi pikaliimaan.

Munkkilupauksen teh-
nyt antautuu kuuliaisesti ja täy-
sin hengellisen ohjaajansa ohjattavak-
si. Käytännössä ohjaus tarkoittaa hen-
kilökohtaisia keskusteluja, ohjaajan siu-

nauksen pyytämistä suurille ja pienille 
päätöksille ja myös vanhuksen puheiden 
kuuntelua koko veljestölle.

Ohjaajavanhus merkitsee esikuvaa 
opetettavilleen.

– Se on hengellisen ohjaajan menta-
liteetin omaksumista. Esimerkiksi täällä 
Suomessa ollessani mietin, mitä igume-
ni mahtaisi ajatella. 

Igumeni Aleksios korostaa munkeil-
le puhuessaan näiden keskinäistä rau-
haa ja että asiat tehdään hyvässä yhteis-
hengessä.

MIELI LENTÄÄ JUMALAN LUO

Luostarissa munkit pääsevät kiinnittä-
mästä huomiota arjen aineellisiin asioi-
hin ja keskittymään hengellisesti olen-
naiseen.

Kirkkoisiin viitaten munk-
ki Damaskinos kertoo, et-

tä sinällään aineellisuut-
ta ei pidetä pahana. Sii-
tä tulee huonoa, jos ih-
minen kiinnittyy kai-
killa sielunvoimillaan 
yhdentekeviin asioi-

hin, kuten vaikka poh-
timaan täydellistä ruo-

kaa tai lenkkikenkiä. Lem-
peästi munkki Damaskinos 

kehottaa meitä maailmassa eläviä 
miettimään, mitä maailmalle kuolemi-
nen voisi itse kullekin merkitä.

– Tarrautumisen takana on nautin-

” Jos ei odota 

mitään, on iloinen, 

kun saa jotain.”

Pääsiäspäivän 

riemua Ksenofon-

toksen luostarin 

hedelmäpuutar-

hassa. M
u
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nonhalu, jossa ihminen haluaa hyvää mi-
nulle nyt heti, määrättömästi. Kirkkoisät 
opettavat, että niin kauan kuin mieli tar-
rautuu aineellisiin asioihin, se ei pääse 
lentämään Jumalan luo. 

Luostariyhteisön elämässä koroste-
taan pyyteettömyyttä ja kuuliaisuuden 
henkeä. Silloin suhtautumistapa aineel-
liseenkin muuttuu.

– Jos ei odota mitään, on iloinen, kun 
saa jotain. 

Pyyteettömyyden henki estää kulutta-
masta mielen energiaa turhaan. Ei vali-
teta, vaikka ruoan suolaus ei ihan osuisi 
nappiin tai viitan hiha olisi pitkä. 

– Tavallisen ihmisen on vaikea käsit-
tää, mutta kuuliaisuudesta seuraa val-
tavan suuri vapaus. Kun elää yhteiselä-
mää luostarissa kuuliaisuuden hengessä, 
kaikki on helppoa ja mieli suuntaa tärke-
ämpään.

– Mieli vapautuu rukoukseen. 
Munkin koko elämän läpäisee rukous. 
Luostarissa rukoillaan jatkuvasti pitkis-
sä palveluksissa, jotka kestävät päivittäin 
kahdeksan ja juhla-aikana jopa 15 tun-
tia. Munkit rukoilevat myös työtä teh-
dessään.

Suomessa munkki Damaskinos jat-
kaa Athoksen elämänrytmiä oloihin so-
vellettuna. Hän kertoo, että Joensuun or-
todoksisessa seminaarissa voi osallistua 
päivittäisiin palveluksiin, ja kotona hän 

rukoilee luostarin rukoussäännön mu-
kaisesti ja noudattaa luostariasukkaiden 
paastopäiviä.

– Rukous koko maailman puolesta on 
meidän päätehtävämme. 

Athos on hengellisesti merkittävä ko-
ko ortodoksiselle maailmalle. Igumeni 
Aleksioksen sanoin: maailman rukoileva 
tukiasema. Munkki Damaskinos siteeraa 
600-luvulla eläneen Johannes Siinai-
laisen Portaat-teoksen sanoja. ”Munkit 
ovat majakoita, jotka Jumala valaisee. He 
valaisevat muita ihmisiä.”

– Rukous on ihmisen ylintä toimintaa, 
ja siinä hän toteuttaa tarkoitustaan. 

Rukoustehtävän vuoksi luostareita 
myös kritisoidaan eristäytymisestä. Ih-
metellään, miksi luostarit eivät tee so-
siaalityötä, joka on tärkeä osa kristillis-
tä elämää. Munkki Damaskinos kertoo, 
että sitäkin on. Muun muassa Athoksen 
Simonopetran alaisessa nunnaluostaris-
sa Pohjois-Kreikassa Ormillan luostaris-
ton lääkärisisaret ovat perustaneet mer-
kittävän rintasyöpäkeskuksen.

– Maailman tukemiseksi tarvitaan se-
kä sosiaalityötä että rukousta, mutta so-
siaalityö ilman rukousta ei ole mitään. 

ASIA, EI EGO, EDELLÄ

Luostarissa munkeilla on rukouksen li-
säksi myös käytännön kuuliaisuustehtä-
viä. Munkki Damaskinoksella on neljä, ja 

niiden vuoksi hän jakaa aikansa Suomen 
ja Kreikan kesken.

Puolet vuodesta hän palvelee luosta-
rissa, leipoo leipää leipomossa, auttaa 
vierasmajassa ja opastaa vierailijoita sekä 
opettaa nuorille munkeille bysanttilaisen 
musiikin teoriaa.

Puolet vuodesta teologian tohtori Ol-
kinuora opettaa Itä-Suomen yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa systemaattis-
ta teologiaa ja patristiikkaa eli kirkkoisi-
en tutkimusta. 

Hän on huomannut, että munkkius 
tasapainottaa akateemisuutta. Akatee-
misessa väittelyssä kun voidaan puolus-
taa kärjekkäästi omaa näkökantaa ja ha-
lutaan olla oikeassa.

– Munkkiudessa opetellaan, että ei ol-
la oikeassa. Mennään asia, ei ego, edellä 
– kuten oikeaa on.  

Yliopiston syyslukukausi on takana. 
Siksi istumme turenkilaisessa kahvilassa 
puhumassa munkkeudesta päivää ennen 
kuin luostarielämä jälleen kutsuu.

Pohdintojen myötä munkki Damaski-
nokselle on kirkastunut, miksi hän valit-
si luostarielämän.

– Jos ei usko, näyttäähän se järjettö-
mältä, että haluaa päästä Kristuksen ja 
Jumalan yhteyteen täydellisesti. 

TEKSTI  ANNE KÄRKKÄINEN

 Ksenofontoksen munkit 

pääsiäisen ehtoopalveluk-

sessa luostarin pääkirkossa.
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 Luostarin kondiittori 

isä Prodromos valmis-

taa lukumi-makeisia. 
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Rukous on keskeinen osa kristillistä uskoa ja mielen puhetta Jumalalle.

Pyhä Johannes Damaskolainen 
opettaa, että ”rukous on sielun 
nousemista Jumalan puoleen tai 

pyyntö saada Jumalalta soveliaita lahjo-
ja”. Munkki Euagrioksen mukaan rukous 
on sävyisyyden ja vihastumattomuuden 
kasvatti, ilon ja kiitoksen ilmentymä se-
kä lääke murheeseen ja masennukseen. 
Hän toteaa vielä, että ”Kuten näkö on 
kaikista aisteista arvokkain, niin on ru-
kous jumalallisin kaikista hyveistä.”

Rukous ilman hajamielisyyttä on kor-
keinta henkistä työskentelyä. Rukouksen 
tila on himottomuuden tila, jossa pohja-
ton rakkaus tempaa hengellisiin korke-
uksiin viisautta rakastavan mielen.

sanonut, että ”Rukous on mielen keskus-
telua Jumalan kanssa, rukoussanoja joi-
hin liittyy mielen täydellinen keskitty-
minen Jumalan katselemiseen. Kun ym-

märrys toistaa jatkuvasti Herran nimeä 
ja mieli tarkkaavaisesti keskittyy Juma-
lan nimen avuksi huutamiseen, silloin 
Jumalan tuntemisen valo verhoaa valoi-
san pilven tavoin koko sielun.”

Rukouksin voimme kääntyä Isä Juma-
lan, Jumalan Pojan eli Jeesuksen Kris-
tuksen, Pyhän Hengen, Jumalansynnyt-
täjän, pyhien enkelien ja pyhien jouk-
koon luettujen ihmisten puoleen. Kai-
kille edellä mainituille on olemassa ru-
kouksia Rukous- ja hartauskirjassa.

MISTÄ IHMISEN RUKOUS TULEE?

Kuvatessaan sitä, mistä rukous lähtee, 
pyhä Raamattu puhuu toisinaan sielusta 
tai hengestä, mutta useimmiten kuiten-
kin sydämestä. Sydän rukoilee ja jos se 
on kaukana Jumalasta, rukouksen ilmai-
sutapakin on turha. Rukouksen perusta 
on nöyryys, sillä ”emmehän tiedä, miten 

meidän tulisi rukoilla” (Room. 8:26). 
Raamattu opettaa myös, että ”se joka it-
sensä alentaa, se ylennetään” (Luuk. 
18:9–14).

Kun pyrimme rukouksissa vilpittö-
min mielin Jumalan yhteyteen, silloin 
pääsemme Häntä lähelle ja saamme ottaa 
vastaan hyvät lahjat, jotka Hän varmasti 
antaa meille. Rukous on korkein kaikis-
ta hyveistä, koska se on puhdas ja lähes-
tyy Jumalaa.

Rukous on sävyisyyden ja lempeyden 
kasvatti. Rukous on ilon ja kiitoksen tuo-
te, se torjuu murheen ja alakuloisuuden. 
Kristillinen rukous on liittosuhde Juma-
lan ja ihmisen välillä Kristuksessa. Se on 
Jumalan toimintaa ja ihmisen toimintaa. 
Se lähtee Pyhästä Hengestä ja meistä, ko-
konaan suuntautuneena kohti Isää Juma-
laa ja yhteydessä ihmiseksi tulleen juma-
lan Pojan inhimilliseen tahtoon.

Mitä on rukous?
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KUINKA OPPIA RUKOILEMAAN?

Rukoukseen ryhtyvän on anottava ru- 
kouksen armolahjaa Herralta. Onhan sa-
nottu: ”Hän pitää huolen omiensa aske-
lista” (1.Sam.2:9) ja ”Emmehän tiedä, 
miten meidän tulisi rukoilla, että rukoi-
lisimme oikein. Henki itse kuitenkin pu-
huu meidän puolestamme.” (Room. 8:26)

Rukoilemaan voi oppia vain rukoile-
malla säännöllisesti. Rukoilemisen apu-
na meillä on Rukouskirja, jonka sisältä-
mät valmiit rukoukset sisältävät pyyntö-
jä, kiitosta ja ylistystä.

Pyhä Gregorios Siinailainen opettaa, 
että aloittelijoille rukous on kuin sydä-
mestä kohoava riemun tuli, täydellisten 
sieluissa se taas vaikuttaa kuin tuoksuva 
valo. Rukous on myös apostolien saar-
naa, uskon toimintaa tai pikemminkin 
uskoa itsessään – usko on sen todelli-
suutta, mitä toivotaan (Hepr. 11:1) – käy-
tännössä toteutettua rakkautta, enkeli-
mäistä liikettä.

Se on ruumiittomien olentojen voi-
ma, työ, riemu, se on Jumalan evanke-
liumi, sydämen varmuus, pelastuksen 
toivo, puhdistuksen merkki ja pyhyyden 
vertauskuva, se on osoitus Jumalan sy-
västä tuntemisesta, kasteen ar-
mon ilmentymä, puhdista-
va kylpy ja Pyhän Hengen 
pantti.

Rukous on myös 
riemua Jeesuksesta, 
sielun iloa ja Jumalan 
laupeutta, se on sovi-
tuksen merkki, Kris-
tuksen sinetti, henki-
sen auringon säde, sy-
dänten aamunkoitto, kris-
tillisen uskon vahvistus, todiste 
sovituksesta Jumalan kanssa. Rukous on 
Jumalan armoa ja viisautta – tai parem-
minkin viisauden itsensä alku – ja sen 
kautta Jumala ilmestyy meille.

Rukous on munkkien työtä, se on vai-
kenijoiden elämäntapa ja koko vaikene-
miskilvoituksen parusta, enkelielämän 
merkki. Mutta miksi olisin monisanai-

nen? Rukous on ”Jumala, joka kaikis-
sa kaiken vaikuttaa” (1 Kor. 12:6), sillä 
Isä, Poika ja Pyhä Henki toimii yhtenä ja 
saa kaiken aikaan Jeesuksen Kristuksen 
kautta”.

MITÄ RUKOILEMME?

Tavallisesti omin sanoin laadittu ru- 
kous sisältää vain pyyntöjä. Pyhän Basi-
leios Suuren mukaan rukoukseen täytyy 
kuulua ylistys, kiitos, synnintunnustus 
ja pelastuksen anominen. Pyhä Edessan 
piispa Teodoros opettaa:

”Rukouksessa kiitämme saa-
mistamme hyvyyksistä, ano-

mme rikkomustemme 
anteeksi antoa ja voi-

maa edessä olevaan 
kilvoitukseen. Ilman 
Jumalan apua ei sielu 
näet kykene tekemään 

mitään, kuten olem-
me todenneet. Rukous 

myös yhdistää meidät Hä-
neen, jota kaipaamme, suo 

meidän nauttia Hänestä ja suun-
taa koko tahdonvoimamme Häneen. Tär-
kein tavoitteemme onkin saada tahtom-
me kokonaan suunnatuksi juuri näihin 
asioihin. Myös kyynelillä on suuri voima: 
Ne lepyttävät Valtiaan antamaan anteeksi 
hairahduksemme, puhdistaa meistä ais-
tinautintojen tahrat ja siivittävät pyrki-
myksemme korkeuksiin.”

Meidän on välttämätöntä ja hyödyl-
listä rukoilla lakkaamatta. Rukous- ja 
hartauskirjasta löytyvät ilta- ja aamuru- 
koukset. Kirkon aamulle ja illalle varaa-
mat rukoukset osoittavat ei ainoastaan 
aikaa vaan ennen muuta toiveen, että ru-
koilisimme säännöllisesti.

Niketas Stithatolainen on sanonut, 
että ”rukouksen pyhälle toimitukselle 
ei ole määräaikaa eikä paikkaa. Jos ase-
tat rukoukselle aikoja ja paikkoja, kuluu 
muu aika turhuuksiin. Rukouksen mää-
ritelmä on tämä: se on mielen ainaista 
liikettä Jumalan ympärillä. Rukouksen 
tehtävänä on saada sielu askartelemaan 
jumalallisissa asioissa. Rukouksen pää-
tepisteenä on ymmärryksen yhtyminen 
Jumalaan, niin että se ”on samaa hen-
keä hänen kansaan” (1.Kor. 6:17), kuten 
apostoli Paavali määrittelee.”

Munkki Euagrios opettaa, että ”Ru-
kouksen ylistettävyys ei riipu ainoas-
taan määrästä, vaan myös laadusta. Siitä 
osoituksena ovat nuo kaksi miestä jotka 
menivät temppeliin rukoilemaan (Luuk. 
18:9–14).

Siitä muistuttavat myös Herran sanat: 
”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää” 
(Matt. 6:7). Kuten edellä käy selväksi, 
tärkeintä rukoilemisessa ei ole sen mää-
rä vaan säännöllisyys ja laatu, eli ajatuk-
sen mukana olo rukouksen sanoissa.

LÄHDE: PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN  

VELJESKUNNAN OPINTOMATERIAALI

Rukoilemaan 

voi oppia vain 

rukoilemalla 

säännöllisesti.
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ESIPAIMENELTA

V I I M E  V U O D E N  LO P P U P U O L E L L A  olin 
alustamassa kirkon tehtävästä saattohoi-
dossa Tampere-talossa lähes 300 saat-
tohoidon piirissä työskentelevälle. Yritin 
avata heille kirkkomme upeaa näkökulmaa 
kuolemaan ja iankaikkisuuteen. 

Silmäni aukesivat kuoleman kohtaami-
selle nuorena Uudessa Valamossa. Siellä 
asui vanha nunna Maria. Hän kuoli oltuaan 
ensimmäistä kertaa elämässään muutaman 

päivän terveyskeskuksen vuodeosastolla. Sairaanhoitaja soitti: 
”Minulla on surullisia uutisia. Nunna Maria lähti”. Minä ryh-
distäydyin sanomaan: ”Mikä suru-uutinen se on, jos 85-vuoti-
as nunna pääsee taivaaseen?" Hänet puettiin nunnan asuun ja 
pantiin yksinkertaiseen arkkuun. Hautauspalveluksessa arkku 
oli auki. Kuoro lauloi: ”Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi sielu 
lepoon pyhien joukkoon, missä ei ole kipua, ei surua eikä huo-
kauksia, vaan on loppumaton elämä”. Kokeneet luostariasukkaat 
monesti aavistivat kuolemansa jo etukäteen. Valamostakin ker-
rotaan, miten vanha munkki kuolee usein seisovilta jaloiltaan. 
Näin teki esimerkiksi igumeni Simforian. Munkki saattaa lo-
pettaa syömisen, hyvästelee ja pyytää anteeksi toisilta, nauttii 
pyhän ehtoollisen ja kuolee. Hautaustoimituksessa on puhut-
televa teksti, joka ikään kuin lausutaan kuolleen nimissä: ”Pyy-
dän ja anon kaikkia lakkaamatta rukoilemaan puolestani Kris-
tusta Jumalaa … että Hän saattaisi minut elämän valkeuteen”. 
Rukous kuolleiden puolesta on kirkon vanha, vuosisatojen py-
hittämä traditio.

En kuitenkaan puhuisi kuolemasta kaksijakoisesti. Minusta 
elämässä aika ja iankaikkisuus eivät ole peräkkäin vain sisäk-
käin. Elettävässä elämässä, kuluvassa ajassa, on parhaimmil-
laan aina syvyysulottuvuus. Mutta se saa ainutkertaisen sisällön 
siitä, että se ylittää näkyvän ja näkymättömän, fyysisen ja hen-
kisen välisen raja-aidan. Kun läheinen kuolee, sydämessämme 
on paljon kaipausta ja surua. Olisi silti tärkeä, että toivottaisim-
me kuolevalle ja äsken kuolleelle hyvää matkaa eteenpäin. Em-
me yrittäisi pitää emotionaalisesti häntä yhä tällä puolen. Vala-
mon luostari oli hengellinen korkeakouluni. Siellä luin kirkko-

isä Gregorios Nazianzilaisen kirjoituksia. Hän sanoi, että ihmi-
sen kutsumus on kulkea ”kirkkaudesta kirkkauteen”, henkisen 
sekä hengellisen kasvun tietä, ja tämä tie on avoinna vielä ajan 
rajan tuolla puolenkin. Kristuksen kaltaisuuteen pyrkiminen on 
jatkuva päämäärä. 

Kuolema haastaa erityisesti meitä kristittyjä. Miksi elämän-
näkemyksestämme huolimatta, usein hinnalla millä hyvänsä, 
jäämme roikkumaan letkuihin, vaikka ennuste on selvä? Hoi-
tajille ja lääkäreille lienee tuttua, että silloinkin kun kuoleva on 
valmis hellittämään, omaiset vaativat lisää hoitoja. Toisaalta on 
ymmärrettävää, että lääkärien ammattikunnan perinteet vah-
vasti velvoittavat vaalimaan elämää ja hoitamaan oireita. Kui-
tenkaan kuolema ei saisi olla lääketieteellisesti ylikorostunut.

Kirkon vahvuus saattohoidossa riippuu siitä, miten syvästi 
ymmärrämme kristillisen ihmiskuvan, johon oleellisesti kuu-
luu valoisa perspektiivi iankaikkisuuteen. Tehtävämme on saat-
taa kuolevaa ihmistä kuoleman rajalle.  Ei piilotella kuolemaa, 
vaan puhua asioista oikeilla nimillä, olla lähellä. Samalla luot-
taa siihen, että suojelusenkeli on portilla vastassa ja saattelee 
eteenpäin, Jumalan kirkkauden maailmaan. 

Jokainen meistä on ihmisenä samalla viivalla vakavan ja kuo-
lemaan johtavan sairauden kohdatessa. Sairaus, kärsimys ja 
varsinkin sietämätön kipu ovat aina ainutkertaisia. Tuskin sitä 
kokemusta helpottaa mikään elämäntulkinta.  Eikä sellaista ki-
pua kenellekään toivoisi.

Vaikean sairauden ja kipujenkin keskellä osa ihmisistä ih-
meellisellä tavalla löytää henkisen kasvun mahdollisuuden. Var-
sinkin silloin, jos he kristittyinä ymmärtävät, että he ovat osal-
lisia Kristuksen kärsimyksiin ja Kristus itse kärsii heissä. Tämä 
näkökulma on ollut elävä marttyyriuden historiassa. Se on ajan-
kohtainen myös 2000-luvulla. Kutsumuksenamme ei ole help-
po elämä vaan elämä, jolla on tarkoitus. Eikä pyhä kirkko kos-
kaan jätä meitä yksin. Pyhät ihmiset, enkelit ja muut taivaalliset 
voimat ympäröivät meitä tässä ja tulevassa elämässä.

K i r ko n  t e h t ä v ä  o n  s a a t t a a  k u o l e v a a  ko h t i  k i r k k a u t t a
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ОТ В ЛА ДЫКИ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО  года мне довелось 

читать доклад о роли церкви в процес-

се помощи больным в конце их жизни. В 

зале Тапмпере-тало собралось около 300 

человек, работающих в области хоспис-

ной помощи.* В своем докладе я попытал-

ся раскрыть всю красоту взгляда нашей 

церкви на сметь и вечность. Меня лично 

судьба отправила в молодом возрасте в 

монастырь, где мои глаза открылись на реальность встречи со 

смертью.  На Новом Валааме жила пожилая монахиня Мария. 

Впервые в своей  жизни пробыв несколько дней в больничной 

палате, она умерла. Утром медсестра, позвонив, сообщила: « У 

меня печальные новости, монахиня Мария скончалась». Взяв 

себя в руки, более чем я тогда мог это делать, я ответил: «Что 

в этом печального, если 85-летняя монахиня ушла на Небо?» 

Одев в монашескую одежду, ее тело положили в простой 

гроб из строганой доски. Во время отпевания крышка гро-

ба была открыта. Хор пел: «Со святыми упокой, Христе, душу 

рабы Твоея идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 

жизнь безконечная». 

Опытные обитатели монастырей часто заранее чувствовали 

приближение смерти. И на Валааме рассказывали, что было не-

сколько случаев, когда старый монах умирал стоя на ногах. Так 

было и с игуменом Сирафимом. Монах прекращал принимать 

пищу, прощался и просил прощения у всех, затем причастив-

шись, умирал. В чине отпевания звучат очень проникновен-

ные слова, звучащие как бы из уст умершего: «Но прошу всех 

и молю непрестанно обо мне молиться Христу Богу… но да 

поместит Он меня туда, где свет жизни».

Молитва о мертвых старинная церковная, освященная в ве-

ках традиция. Я бы не говорил о смерти, как о точке разделе-

ния. В моем понимании земная жизнь и вечность не следуют 

друг за другом, а скорее взаимопроникают. Время земной жиз-

ни – это лучшее время поиска глубины ее смысла. Но в тоже 

время он не должен влиять на уникальное понимание того, что 

превосходит видимое и невидимое, черту между физическим 

и духовным миром.

Когда умирает близкий человек, наши сердца наполняются 

тоской и скорбью. Но это не должно нам мешать пожелать доб-

рого пути ранее умершим или только что отошедшим от нас, 

чтобы мы эмоционально не удерживали покойного на этой 

стороне. 

На Валааме я заметил, что  монастырь стал для меня высшей 

духовной школой. Там я познакомился с трудами святого Григо-

рия Богослова Назианзина. Он пишет, что призвание человека 

переходить «от славы в славу», по пути душевного и духовного 

роста. Этот путь открыт и после смерти, стремление к образу 

Христову является бесконечным движением к цели. Нам, хри-

стианам,  смерть бросает особый вызов. Почему, не смотря на 

свое мировоззрение, мы любой ценой питаемся удержаться на 

этом свете, хотя исход уже известен. 

Врачам и работникам больниц, возможно, знакома ситуа-

ция, когда родственники настаивают на продолжении лечения, 

несмотря на то, что умирающий уже готов уйти. С другой сто-

роны можно понять, что профессиональные принципы меди-

цинских работников обязывают их к борьбе за жизнь и облег-

чения страданий больного. Тем неимение, смерть не должна 

переоцениваться с медицинской точки зрения. 

Сила церкви в деле помощи больному перед его кончиной 

находится в глубоком христианском понимании человеческо-

го образа, в свете которого открывается перспектива в веч-

ность. Наша задача проводить человека до порога смерти. Не 

скрывать смерть, называть вещи своими именами и быть ря-

дом. В тоже время надеяться на то, что на той стороне ждет 

Ангел-Хранитель, который сопроводит душу в мир неприступ-

ного света Божьего. 

Как люди мы в равной мере подвержены к встрече с тяже-

лой болезнью, ведущей нас к смерти.  Болезнь, мера страдания 

и невыносимость боли, являются для каждого индивидуальны-

ми понятиями. Вряд ли этот опыт, переносимый на физическом 

уровне, можно облегчить каким либо мировоззрением. Я бы 

хотел, чтобы никто не испытал этой боли. Посреди тяжелой 

болезни и болей часть людей чудесным путем находит воз-

можности для духовного роста. Особенно тогда, когда они, как 

христиане, понимают, что являются причастниками страданий 

Христовых и что Сам Христос страдает в них. Это взгляд имел 

место в истории в период мученичества. Он актуален и в XXI 

веке. 

Мы призваны не к легкой жизни, а к жизни, у которой есть 

предназначение. И, конечно же, святая церковь никогда не 

оставит нас в одиночестве. Святые, ангелы и другие небесные 

силы находятся вокруг нас и в этой и в будущей жизни.  

*Помощь (больному) в конце жизни», или хосписная по-

мощь (фин. «saattohoito », англ. «end-of-life care»)
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Vi är kallade att följa 
sanningens väg

Post-sanning, årets ord 2016 av Oxford dictionaries. Be-
gräppet hittar man nyförtiden ganska ofta i nyheterna, i 
synnerhet när det talas om politik. Men ordet tycks be-

skriva den tid vi lever i just nu på ett bredare och allt djupare 
sätt – tyvärr. Ärlighet uppskattas nog ännu, men allt mera tycks 
det vara acceptabelt att – om inte ljuga per se – tala halvsanning 
eller bara den delen av sanningen, som passar min tolkning 
om saken. Misinformation, desinformation, halvsan-
ning, de sprids speciellt i sociala medierna men 
även i traditionella medier. Vad är sant i vår 
värld? Var hittar man sanningen?

Jesus sade: ”Jag är vägen, sanning-
en och livet.” (Joh. 14:6) Sanningen 
hittar vi i Kristus. I dopet ”klär vi 
på oss Kristus” samt mottar den 
Heliga Anden, vi blir en del av 
Kristi kropp, dvs. kyrkan, och 
vi är kallade att leva i sanning-
en och förkunna sanningen. Den 
Heliga Anden kallas också till 
Sanningens Ande (Joh. 16:13). Vi 
lever i sanningen och av Sanning-
en. Genom dopet och genom kyrkans 
andra sakrament deltar vi av det andli-
ga livet och vi är kallade att följa en and-
lig väg.

Vi är från denna synvinkel kallade att följa san-
ningens väg, vara sanna och trofasta till Kristus och 
också våra medmänniskor. Vi ska inte leda våra med-
människor vilse med lögn, falskhet, eller som vi nu-
förtiden hör det kallas – postsanning. Det kan kännas som en 
självklarhet, en av de tio budorden förbjuder ju oss att bära 
falskt vittnesbörd mot vår nästa.

Men när jag ser runt omkring mig, följer nyheter och andra 
medier, blir jag ledsen. Vi är på en väg där vi är i fara att tappa 
sanningen. Därför är det viktigt att vi som Kristi kyrka försvarar 
sanningen och också förkunnar det och lever i och av sanningen.

Vår tid drabbas av osäkerhet, misstänksamhet och misstro. 
Det tycks vara allt svårare att lita på våra ledare, på nyheterna 
och på andra medier. Människan är tvungen att ifrågasätta näs-
tan allt man ser och hör. Det blir mer och mer utmanande att 

-
tion, både sann och osann, som vi mottar dagligen.

Hur kan man lära sig att leva ett allt djupare andligt och sam-
tidigt ärligt och trofast liv? Aposteln Paulus skriver: 

”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tå-
lamod, vänlighet, godhet, trofasthet, öd-

mjukhet och självbehärskning.” (Gal. 
5:22-23a) Genom att vi lär oss dessa 

egenskaper, låter dem leda oss och 
komma fram i allt vi gör, då är vi på 

den sanna vägen och följer Kris-
tus, han som är vägen, sanning-
en och livet.

Man kan vara ärlig och ta-
la sanning, men man kan också 

göra det på ett negativt och även 
destruktivt sätt. Men när man gör 

det i kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, öd-

mjukhet och självbehärskning, då kan 
man inte gå vilse – och inte leda sin nästa 

vilse heller. Genom dessa egenskaper skapar 
vi förtroende och säkerhet, och då har vi det lättare 

att uppskatta olika tolkningar om världen och skapar 

respekt och dialog.
”Himmelske Konung, Hjälpare, Sanningens Ande! Du som är 

överallt och som uppfyller allt, du skatt av goda gåvor och livets 

du Gode, våra själar.”
TEXT JONAS BERGENSTAD

KYRKOHÄRDE

LAHTIS ORTODOXA FÖRSAMLING 

BILD TEEMU PERHIÖ

Vi ska inte leda våra medmänniskor vilse med lögn, falskhet, 
eller som vi nuförtiden hör det kallas - post-sanning.

Jesus sade: ”Jag är vägen, 

sanningen och livet.” 
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Minä, 
valehtelija
Opin valehtelemaan 11–vuotiaana. 
Valhe ei jäänyt viimeiseksi.
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IHMISENÄ ARJESSA

Äitini ei antanut mennä oppikou-
luun, koska se oli köyhälle per-
heelle liian kallista. Lisäksi sil-

loisen oppikoulun arvomaailma oli äidin 
mielestä väärä. ”Siellä tehdään herroja”, 
hän sanoi. 

Täytin kuitenkin salaa hakukaavak-
keen, väärensin äidin nimen, meni kar-
sintoihin ja pääsin läpi. Sitten piti vie-
lä valehdella äidille: ”En voi mennä enää 
kansakouluun, kun olen päässyt oppi-
kouluun.”

Äiti uskoi. Valhe ei jäänyt viimeisek-
si. Poikakoulu opetti pitämään puolensa 
sanallisesti ainakin poikaporukassa. Tu-
levina vuosina käytin valhetta, liioittelua, 
totuuden muuntelua ja sanallista pullis-
telua ihmis- ja parisuhteessa aivan lii-
kaa. Huonolla menestyksellä. Kävi kuin 
Pinokkiolle, maailman tuntemalle va-
lehtelijalle. Nenä ei kasvanut sen pitem-
mäksi, mutta jouduin valaan vatsaan. Jo-
kainen, joka on sinne joutunut, tietää 
miltä se tuntuu tai miltä siellä tuoksuu. 

Sieltä pääsee pois vain yhtä kautta. Avai-
mena toimii rehellisyys, ehdoton rehel-
lisyys.Se on kuitenkin vaikeaa valehtele-
maan oppineelle. Siihen on syynsä. 

PAHOLAISELLE OMINAISTA

Ihminen oppi valehtelemaan hyvin var-
haisessa vaiheessa. Sen jälkeen maail-
man pahuus ja sen kierot pelisäännöt 
viekoittelevat. Monia vähemmän aikaa, 
toisia pitkäänkin. 

Valheella on myös vahvat juuret. Pa-
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holainen synnytti ensimmäisenä val-
heen luvatessaan: ”…sinä päivänä, jo-
na te syötte siitä, teidän silmänne avau-
tuvat ja te tulette varmasti olemaan niin 
kuin Jumala, niin että tiedätte hyvän ja 
pahan.” Valehtelu on siis pohjimmiltaan 
ihmisluonnolle vierasta, mutta paholai-
selle se ominaista.

Siksi valheeseen lankesi itse Pietari-
kin, vaikka oli elänyt vuosia Kristuksen 
lähellä. Ei siis pidä ihmetellä, jos val-
heen välttäminen tai siitä poiskasvami-
nen on vaikeaa meille, jotka emme näe, 
mutta silti uskomme.

Varsinkin, kun olemme tässä ajassa 
koko ajan valheiden ympäröimänä. On-
han valehteleminen nostettu suureen ar-
voon. On synnytetty jopa valemedioita, 
joiden tehtävänä on kertoa valetta. To-
sin mediat ovat valehdelleet ennenkin, 
vaikka virallisesti pyrittiin "välittämään 
objektiivista tietoa". Sanotaan, että Yh-
dysvaltain ja Venäjän presidentit olisivat 
molemmat valheiden verkossa. Suomen 
pääministeri syytti toimittajia valehte-
lijoiksi ja jokin aika sitten keskusteltiin 
vakavissaan siitä, miten paljon minis-
teri saa valehdella. Toisaalta vielä muu-
tama vuosikymmen meidän lähelläm-
me oli useita valtioita, joiden järjestys ja 
hallinto perustuivat täydelle valheelle. Se 
oli poikkeuksellisen raskasta aikaa myös 
näiden maiden kristityille, joista monet 
kärsivät vankiloissa tai menettivät hen-
kensä. Tässä suhteessa tilanne on kui-
tenkin parempi.

JULKAISUALUSTANA NETTI

Pahuus ja valheellisuus elävät meidän 
keskuudessamme tässä ajallisessa maail-
massa. Meidän sukupolvemme antoi sille 
julkaisualustan, internetin. 

Tässä maailmassa eläminen hou-
kuttaa helposti vastaamaan valheeseen, 

vaikka sosiaalisessa mediassa. Yön ja il-
lan tunteina sormet liikkuvat liian kii-
vaasti, vastaaja avaa kylkensä yhä lisään-
tyvälle turhalle päivittelylle, kohinalle ja 
närälle. Käytän itsekin paljon verkkoa 
ennen kaikkea työssäni, mutta huomaan 
tulleeni entistä varovaisemmaksi sen 
kanssa. 

Kysyn usein, kannattaako pa-
holaisen kanssa väitellä? 
Vanhan viisauden mukaan 
porsaan kanssa ei kan-
nata painia, sillä siinä 
ryvettyvät molemmat 
ja porsas vieläpä naut-
tii siitä. Eikö minun 
kannattaisi sittenkin 
työstää minun sisälläni 
olevaa pahaa, mennä sitä 
päin ja muuttaa se iloksi ja 
hyvyydeksi? 

Sitä paitsi tiedekin todistaa nykyisin, 
että totuudenmukainen elämä on tärkein 
tie onnellisuuteen. Tiede vahvistaa myös 
sen, että jokaisen valheen jälkeen seu-
raava valhe on helpompi. Eli valehtelun 
jatkuessa ”vaste heikentyy”. Tämä saat-
taa johtaa kaltevalle pinnalle, jossa val-
heet paisuvat isoiksi. Me valaan vatsassa 
käyneet tiedämme sen. 

Näin tieteellinen todistelu lähenee 
vähitellen uskon totuutta, jonka mukaan 
valheessa ei voi, ei kannata eikä tule elää.  

Tämä koskee myös itselle valehtelua. 
Keskustelin kerran psykologituttavani 

kanssa. Kerroin, että olin edellispäivänä 
valehdellut itselleni. Tuttava kysyi tosis-
saan: ”Heikki, kerro miten itselle valeh-
dellaan. Minä en osaa.”Itselle valehte-
lu, itsepetos on sekin tuhoisa valehtelun 
muoto. Nyt en puhu siitä, että jättää lais-
kuuttaan jonkin uudenvuoden lupauksen 
tekemättä. Sitä vaarallisempaa itselle va-
lehtelua on se, että elää suuren osan elä-

määnsä kuvitellussa todellisuudessa. 
Tiedättehän: ”Ajattelin antaa lapsil-

le siten aikaa, kun työt vähän helpotta-
vat. Lopetan juomisen huomenna. En-
si kuussa lenkkeillään kyllä joka päivä. 
Tänä vuonna käydään kirkossa aina sun-
nuntaisin. (Ja sen jälkeen mummoa kat-
somassa)." Nämä vain siitä kevyemmäs-

tä päästä.
Niin paljon rikottuja toi-
veita, lupauksia, avioliit-

toja, vannomisia, on-
nettomia lapsia sen 
tähden, että valehte-
lemme itsellemme. 

Ihmisen elämän-
mittainen tehtävä on 

kasvaa pienemmäksi. 
Totuutta on kurkotetta-

va, vaikka ei näkisikään si-
tä edessään tai näkisi siitä vain 

hetkittäin välähdyksen. 
Tosin turmeltunut luonto ei muutu 

hetkessä vaan se vaatii yhteistyötä Ju-
malan kanssa. Siinäpä loppuelämäksi 
askaretta. 

Oman kristityn tiensä alkuvaihees-
sa apostoli Paavali totesi tuskastuneena: 
”Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en 
tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä 
teen.” (Room. 7:19). Vähä vähältä Juma-
lan armo asettui hänenkin sisäänsä ja hän 
julisti, että ”…minä elän, en enää minä, 
vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20).

Siellä valaan vatsassa oleva, valheiden 
verkossa elävä ihminen ei kykene puhu-
maan totta. Avaimen, Kristuksen ilon 
löytänyt ihminen taas ei pysty valehte-
lemaan. 

HEIKKI KORHONEN

Kirjoittaja on Porvoon kirkon diakoni

Totuudenmukainen 

elämä: tie 

onnellisuuteen
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AGATHA syntyi vuonna 235 tulivuori Etnan juurella sisilialaises-

sa Catanian kaupungissa. Agatha kuului hyväosaisiin, sillä van-

hemmat olivat varakkaita. Nuo-

relle tytölle oli suotu muitakin 

lahjoja, sillä Agatha oli kauno-

tar. Kauneuden ja rikkauden yh-

distelmä voi olla nuorelle tytöl-

le vaarallinen. Agatha kuitenkin 

ymmärsi jo nuorena, että omai-

suus ja ulkonäkö eivät merkitse 

mitään Jumalan kasvojen edessä. 

Kun Agatha oli 15-vuotias, 

Rooman keisari Decius julkaisi 

ediktin, joka määräsi keisarin ala-

maiset uhraamaan julkisesti pa-

kanajumalille.  Vain juutalaiset 

vapautettiin tästä velvollisuudes-

ta. Koska kristityt eivät voineet 

suostua keisarin vaatimukseen, 

alkoivat Deciuksen vainot.

Korkea-arvoinen roomalai-

nen hallintovirkamies Quintinia-

nus oli pannut merkille Agathan 

kauneuden ja rikkauden. Quinti-

nianus oli pakana ja luonteeltaan 

turmeltunut, joten Agatha torjui 

kosijansa.

Quintinianus laskelmoi, että 

Agatha putoaisi häneen syliinsä, 

jos tytön moraalinen lujuus saa-

taisiin murrettua. Hän turvautui bordellia pitävään naiseen Af-

rodisiaan, jonka käsiin Quintinianus pakotti nuoren Agathan.  

Ilotalon emäntä ja hänen tyttönsä yrittivät vietellä Agathaa 

hylkäämään puhtautensa maalaillen kuvia ihanasta elämästä, 

johon Agatha Quintinianuksen vaimona pääsisi. 

Afrodisia tuli happamana Quintinianuksen luokse ja sanoi, 

että rauta pehmenee lyijyksi, ennen kuin Agatha luopuu Kris-

tuksesta. Quintinianus käski hakea Agathan eteensä ja kysyi, 

miksi tämä käyttäytyi kuin orja. Agatha vastasi: ”Siksi, että olen 

Kristuksen orja, eikä koko luoma-

kunnassa ole vapaampia olentoja 

kuin Kristuksen orjat, sillä he kyke-

nevät hallitsemaan itsensä Hänen 

armostaan.”  Kun Agathaa vaadit-

tiin uhraamaan pakanallisten ju-

malien patsaille, hän kieltäytyi iva-

ten puusta ja marmorista tehtyjä 

kullattuja kuvia. Hänet vangittiin.

Saadakseen murrettua Agathan 

uskon, vangitsijat ruoskivat, raate-

livat ja polttivat häntä. ”Nämä ki-

dutukset ovat minulle ilo. Vilja ei 

savuta aittaa ennen kuin se on 

puitu ja seulottu, eikä minun sie-

luni saavuta ikuista autuutta en-

nen kuin kärsimykset ovat erotta-

neet sen ruumiistani”, Agatha sa-

noi Quintinianukselle. Tämä käski 

leikata tytön rinnat irti ja heittää 

hänet tyrmään. Siellä hän antoi 

henkensä Jumalan käsiin. 

Kun Agathaa haudattiin, kau-

pungilla nähtiin valonhohtoi-

nen nuori mies, jota seurasi jouk-

ko valkopukuisia lapsia. Hän laski 

marmorilaatan, jossa luki: ”Pyhä 

vapaaehtoisesti itsensä uhrannut 

sielu, Jumalan kunnia, maan suojelus.”  Tämän jälkeen nuoru-

kainen ja lapset katosivat.  

Vuoden kuluttua Agathan kuolemasta tulivuori alkoi pur-

kautua, ja laava uhkasi peittää Catanian. Kaupunkilaiset haki-

vat Agathan haudalta liinan ja nostivat sen kuin sotalipun laa-

vavirtaa vastaan. Laava pysähtyi.

MATTI P. PULKKINEN

AGATHA 
– laavavirtojen pysäyttäjä (5.2.)

Pyhä marttyyri Agatha. Ortodoksiviesti esittelee tänä vuonna 

pyhiä naisia.
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Mikko Porvali

VERI EI VAIKENE
Atena, 2016

Rikoskomisario, tietokirjailija Mikko Porvalin 

dekkarisarja Karelia noir, on edennyt toiseen 

osaan. Trilogian aloittanut Sinisen kuoleman 

kuva (2015) sijoittui 1920-luvun kieltolain ai-

kaan ja toinen osa, Veri ei vaikene, kertoo Vii-

purin poliisien elämästä 1930-luvulla, lapu-

anliikkeen kultakaudella.

 Veri ei vaikene jatkaa ensimmäisestä 

osasta tuttujen päähenkilöiden, etsiväkomi-

sarioiden Salomon Eckertin ja Jussi Kähösen 

seikkailuja. Kirjan voi lukea myös itsenäisenä 

teoksena. Tässä osassa komisariot pääsevät 

tutkimaan kommunistiksi epäillyn kyläsuuta-

rin katoamista, joka paljastuu monimutkai-

seksi rikosvyyhdeksi.

Tietokirjailijana mainetta niittänyt Porvali 

luottaa dekkareissaankin vahvasti tositapah-

tumiin ja uskottaviin kuvauksiin ajankohdan 

miljööstä. Historiasta kiinnostuneelle lukijal-

le on antoisaa paneutua esimerkiksi kyydi-

tysten ajan suomalaiseen yhteiskuntaan. Sa-

malla selvitellään poliisityön historiaa ja oi-

keusvaltion kehitystä.

Ortodoksilukijalle dekkarit ovat kiintoisia 

niiden Karjala-kuvausten vuoksi. Käräjiä istu-

taan ortodoksipitäjä Kyyrölässä, ja komisariot 

vierailevat niin Lintulan kuin Valamonkin luos-

tareissa. Sarjan ensimmäisessä osassa seikkail-

tiin Viipurin ortodoksisella hautausmaalla sa-

laisten viestin perässä. Muistojen Karjala pal-

jastaa synkemmän puolensa.

Porvalin rikosromaanit ovat mukaansa-

tempaavia ja viihdyttäviä, joskin henkilöhah-

mot motiiveineen jäävät ajoittain ohuiksi. Ri-

vien välistä voi lukea poliisityöstä sellaisiakin 

näkemyksiä, jotka pitänevät kutinsa myös 

nykypäivänä. Toisen osan päättyessä talviso-

dan alueluovutuksiin lukija jää odottamaan, 

millaisten vaikeuksien eteen päähenkilöt 

joutuvat trilogian viimeisessä osassa.

MIRVA BROLA

6

Asko Sahlberg

PILATUS
Like, 2016

Asko Sahlbergin historiallinen romaani muis-

tuttaa Mika Waltarin kerrontaa ja teoksen ra-

kenne on kehämäinen: alussa kerrottuihin 

tapahtumiin palataan kirjan lopussa. Väliin 

jää Pilatus Antipaan elämäkerta hänen itsen-

sä kertomana. Teos jakautuu tapahtumiltaan 

neljään osaan. Ensimmäisessä osassa Pilatus 

kertoo nuoruudestaan juonittelujen ja valta-

taistelujen Roomassa. Toisessa osassa Pilatus 

on Judaean prefektinä. Kolmannessa ja nel-

jännessä osassa Pilatus kertoo Jeshua-nimi-

sen puusepän kohtaamisesta ja vaikutukses-

ta hänen elämäänsä. 

Kun kirjan päähenkilönä ja kertojana on 

mies, jonka ”käsien peseminen” on synnyt-

tänyt fraasin vastuun siirtämisestä toisille, 

on luvassa mielenkiintoinen lukukokemus. 

Romaania on kiusaus tulkita faktana, mutta 

kuitenkin teos on Sahlbergin tulkintaa alku-

kristillisen ajan tapahtumista ja henkilöistä. 

Romaanin rinnalla evankelistojen tekstit an-

tavat lisävalaistusta tapahtumille.

Siirto Roomasta Judaean prefektiksi on 

Pilatukselle mieleinen, sillä hän on kyllästy-

nyt roomalaiseen elämäntapaan. Pilatus ta-

juaa olevansa suuren koneiston osa ja keisa-

ri Tiberiuksen orja, kun tehtävä Judaessa ei 

olekaan helppo. Tulosvastuu painaa, kilpai-

lukykysopimuksia on noudatettava ja on ke-

rättävä veroja keisarille maakunnassa, jossa 

roomalaiset eivät ole suosiossa. 

Pilatus tapaa ilkikurisen ja keisareita ku-

martamattoman puusepän, jonka kasvoilta 

loistaa valkeus. Pilatus tilaa puusepältä kaa-

pin vaimolleen. ”Anna puusepälle se, mikä 

puusepälle kuuluu”, perustelee puuseppä 

kaapin kallista hintaa. Tästä lähtien Jeshua 

ja Pilatus tapaavat satunnaisesti. Pilatuksen 

vaimo Claudia on vastavoima, joka neuvoo 

miestään välttämään verenvuodatusta ja vä-

kivaltaa. Hyvää tarkoittaessaan ja vastuutaan 

vältellessä Pilatus tulee toimineeksi tuhoisasti. 

Ristiinnaulittu ja kuolleista ylös noussut 

Jeshua vaikuttaa Pilatukseen sekä hänen 

perheeseensä senkin jälkeen, kun prefekti 

on karkotettu Judaeasta ja Roomasta. Kir-

jan loppuratkaisut ja Jeshuan sanoma an-

tavat selityksen sille, miksi kristinusko voit-

ti pakanauskonnot.  Teoksen teema on val-

ta, vastuu ja tilinteon väistämättömyys jo 

maanpäällisessä elämässä.

Sahlberg on tehnyt valtavan työn histori-

allisten faktojen tulkitsijana. Kirjaa suositteli-

sin lukemisena suuren paaston odotukseen. 

Historiallisen romaanin ystävä löytää teokses-

ta kronologisen tarinan, ja alkukristillisyydes-

tä kiinnostunut voi eläytyä todentuntuisiin ta-

pahtumiin, joita kirjailija on kuvannut taitavasti.

ANNE ROSENIUS
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SEURAKUNNAN KIRJASTO

Liisankatu 29 A 2.krs.,  

puhelin 09 85 646 180 

Aukioloajat ma–ti klo 10–15, 

 ke–to 15–19

FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET

Elisabetsgatan 29 A, II vån.,  

tel. 09 85 646 180

Öppet mån–ti 10–15, on–to 15–19

PARISH LIBRARY

Liisankatu 29 A, tel. 09 85 646 180 

Open Mon–Tue 10–15, Wed–Thu 15–19

Библиотека прихода 

открыта по понедельникам 

и вторникам  в 10–15 ч, по средам и 

четвергам в 15–19 ч. 

Liisankatu 29 a, 2-й этаж

Lauantaina 18.2. klo 11-

13 kirjallisuuspiirin teema 

on ”Vanhauskoiset Venäjällä 

ja Karjalassa”, josta kertoo 

tietokirjailija Unto Martikainen. 
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S ÄV E LTÄ J Ä L E O N I D B A S H M A KOV nuk-

kui pois pitkän sairauden murtamana Tam-

pereella 4.12.2016. Hän oli viime vuosikym-

menten merkittävin ortodoksisen kirkkomu-

siikin säveltäjä maassamme.

Bashmakov syntyi Terijoen Kuokkalassa 

1.4.1927. Talvisodan sytyttyä perhe joutui pa-

kenemaan Heinolan maalaiskuntaan ja myö-

hemmin sotien päätyttyä Helsinkiin. Kirjoi-

tettuaan ylioppilaaksi hän aloitti opinnot Si-

belius-Akatemiassa pääaineinaan musiikin 

teoria ja sävellys sekä orkesterinjohtaminen. 

Bashmakov avioitui Eva Gyldénin kanssa ja 

heille syntyi kaksi poikaa.

Työuransa aikana hän toimi mm. teatteri-

kapellimestarina Kotkan ja Tampereen teat-

tereissa, ja Tampereen konservatorion musii-

kin teorian lehtorina ja lopulta oppilaitoksen 

rehtorina aina eläkkeelle jäämiseensä saakka 

vuonna 1990. Aktiivinen sävellystyö sekä tai-

demusiikin että ortodoksisen musiikin saralla 

jatkui lähes koko loppuelämän ajan. Helsin-

gin metropoliitta Ambrosius myönsi hänel-

le director musices -arvonimen vuonna 2009.

Kirkkomusiikkia säveltäjä kirjoitti jo varhai-

sina vuosikymmeninään, mutta aktiivisem-

min hän sävelsi sitä kolmen viimeisen vuosi-

kymmenen ajan. Monet sävellykset syntyivät 

kirkkomuusikoiden pyynnöstä ja osa pöytä-

laatikkoon löytääkseen tiensä ehkä myöhem-

min käyttöön. Selvää kuitenkin oli, että hän 

halusi palvella kirkon liturgista elämää. 

Bashmakov oli kirkkosäveltäjänä ilmaisu-

voimainen. Sävellystapa kirkkomusiikissa oli 

useimmiten uutta luova, mutta monesti hän 

käytti sävellyksen perustana myös kirkkosä-

velmiä. Bashmakovin liturgisella musiikilla on 

ollut vahva jalansija maamme ortodoksisten 

kuorojen taiteellisessa julkaisutoiminnassa. 

Hänen sävellyksiään esiintyy lukuisilla äänit-

teillä.

Joensuun yliopiston kirkkomusiikkikoulu-

tus sai 1990-luvun alussa nauttia Bashmako-

vin asiantuntevasta opetuksesta. Bashmakov 

perehdytti opiskelijoita ortodoksisen musiikin 

sävellystyylien maailmaan sekä opetti syven-

tävien opintojen yhteydessä kuorosovitusta 

ja sävellystä. 

Monet kirkkomuusikkomme ja laulajat 

muistavat Leonidin lempeästi puhuvana her-

rasmiehenä, sekä tinkimättömänä musiikki-

miehenä. Kirkkomusiikista keskusteleminen 

hänen kanssaan oli antoisaa, opettavaista ja 

ehkä tärkeimpänä innostavaa. 

Bashmakovin viimeinen vuosikymmen oli 

elämän rajallisuuden täyttämä. Siihen kuu-

lui puolison poisnukkuminen sekä vakava 

terveyden horjuminen, jonka vuoksi  hänen 

kuulonsa vaurioitui merkittävästi. Vaikka ter-

veys ei enää palautunut ennalleen, hän sai 

vielä palata sävellystyön äärelle ja sai aikaan 

useita kokonaisuuksia mm. Kristuksen synty-

män teksteihin.

Leonid Bashmakov oli suomalaisen orto-

doksisen musiikin suurmies, joka valjasti sä-

veltäjän ammattitaitonsa kirkkolaulun palve-

lukseen. Tämä käy hyvin ilmi verrattaessa hä-

nen säveltämänsä taidemusiikin ja liturgisen 

musiikin tyylejä. Valinta ei ollut helppo, sillä 

liturginen konteksti asettaa vaatimuksia sä-

veltäjälle ja edellyttää häneltä realistista nä-

kemystä kirkon musiikkielämästä. Näistä läh-

tökohdista hän kirjoitti raikasta liturgista mu-

siikkia, joka tarjosi uutta, kunnioitti perinnet-

tä ja arvosti sen tarvitsijoita. Kirkkolaulajien 

puolesta voimme olla suuresti kiitollisia niistä 

vuosista, jotka tälle työlle suotiin.

Suo, Herra, iankaikkinen muisto palvelijal-

lesi Leonidille.
TEKSTI PETRI NYKÄNEN

           KUVA TIINA MAKKONEN

Leonid Bashmakov 
tuonilmaisiin
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Kreikankielinen aamupalvelus ja liturgia toimitetaan Helsingissä Kotikirkossa su 19.2. klo 9. 
Tervetuloa!

  Uuden vuoden myötä erilaiset kerhot ja toimintapiirit aloittavat 

jälleen toimintansa seurakunnissa. Haminan seurakunnassa toimii 

kirkkotekstiilikerho, jonka vetäjä Irma Leimulahti on ollut mukana 

kerhon toiminnassa jo 23 vuotta. 

– Seurakuntaamme tuli muuan virolainen rouva, joka oli käynyt 

kirkkotekstiilikurssin Valamossa. Hän sitten alkoi vetää kirkkoteks-

tiilikerhoa seurakunnassamme ja pyysi mukaan. Kyseisen rouvan 

muutettua pois isä Leo Huurinainen kannusti kerhoa jatkamaan ja 

niin tapahtuikin, muistelee Leimulahti.

Kerho on saanut opastusta ja neuvoja Suomen ortodoksisen 

kirkkomuseon Riisan tekstiilikonservaattori Leena Säpiltä.

– Leena Säppi on ollut meille suuri tuki ja apu. Hän onkin sano-

nut, että jokaiseen seurakuntaan tarvittaisiin vähintään kaksi naista 

huolehtimaan kirkkotekstiileistä.

Kirkkotekstiilikerhossa sekä huolletaan että valmistetaan kirkko-

tekstiilejä. Näppärissä käsissä on syntynyt niin ehtoollisliinoja kuin 

ikoniliinojakin. Haminan kirkko viettää kesällä 180-vuotisjuhlaansa.

– Isä Ville Kiiverin kanssa olemme suunnitelleet, että ehtoollislii-

noja pitäisi tehdä lisää kesän juhlaamme varten. 

Kerhossa tehdään myös evakkosukkia lahjaksi kastetuille vau-

voille. Sukkien tarina liittyy sota-aikaan. Kerttu Latvala -niminen 

äiti oli matkalla kahden kuukauden ikäisen tyttövauvansa Tuulan 

kanssa sotaa pakoon vuonna 1940. Junamatka kuitenkin keskey-

tyi, koska rata oli poikki pommitusten vuoksi. Junassa istui vasta-

päätä eläkkeellä oleva käsityönopettaja, joka sääli pientä vauvaa 

ilman tossuja. Niinpä hän purki valkoista ja käsinneulottua villa-

takkiaan, ja neuloi langasta sukat pienokaiselle radan korjaustöi-

den aikana.

– Vanhemmat saavat kastetilaisuuden jälkeen mukaansa pake-

tin, johon kuuluu sukkapari, tuohus, pieni ikoni ja kortti seurakun-

nalta. Olemme haaveilleet, että pakettiin saataisiin mukaan myös 

lapaset, eli ehkä jossain vaiheessa ryhdymme tekemään niitä. Nälkä 

kasvaa syödessä, nauraa Leimulahti.

Kerho on hyvä kohtaamispaikka. Siellä tapaa muita ihmisiä, mikä 

on Leimulahdelle tärkeää.

– Kerhossa tapaa aina toisia ihmisiä, mikä on mukavaa. Minulle 

on itsestäänselvää, että menen tiettynä päivänä kerhoon. Järjes-

tämme myös erilaisia retkiä. Olemme käyneet muun muassa Vala-

mossa ja Kuopiossa, kertoo Leimulahti.

Kerho on kaikille avoin kirkkokunnasta riippumatta. Tällä het-

kellä kerhossa on jäseniä neljä, joten uusia jäseniä otetaan avosylin 

vastaan. 

– Olisi mukavaa saada nuorempaa väkeä mukaan. Ei tarvitse olla 

verraton kädentaitaja. Muutakin puuhaa on tarjolla, kuten esimer-

kiksi jälkiviinimaljojen puhdistusta. Järjestämme myös siivoustal-

koita. Kerhossamme oli monta vuotta mukana luterilainen henkilö, 

eli aivan kaikki ovat tervetulleita. Kerhoamme voisikin kutsua eku-

meeniseksi, toteaa iloinen Leimulahti.
SAARA KALLIO

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798

Tekstiilikerho 

tekee tärkeää 

työtä seurakun-

nan hyväksi.
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KERHOSSA KANKAAT KUOSIIN

"Seurakuntien 

kerhot ja toimintapiirit 

alkavat jälleen. 

Katso alueesi 

tiedot!" 

s. 37-55
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KASVATUSTOIMI
Juha Lampinen, kasvatustoimen esimies (09) 85 646 130

Kaarina Lyhykäinen, uskonnonopetus- ja aikuiskasvatusvastaava  (09) 85 646 152

Isä Teemu Toivonen, nuorisopappi (09) 85 646 122

Joakim Pietarinen, nuorisokanttori (09) 85 646 148

Stiina Hakonen, kasvatustyöntekijä, lapsityö, 050 305 1514

Niina-Maarit Rautamäki, kasvatustyöntekijä, nuorisotyö ja nuoret aikuiset, 040 484 2427

Iida Lonkila, kasvatustyöntekijä, nuorisotyö ja varhaiskasvatus 040 350 2431

Kristina Klubb, kasvatustyöntekijä, perhetyö 040 725 5713

Sähköpostit etunimi.sukunimi@ort.fi ja kasvatustoimi.helsinki@ort.fi

KAUNISNIEMEN 
LEIRIKESKUS 
keittiö 0207 620 503:

Suurtalousisäntä 

Ari Kanerva (09) 85 646 157 

Talonmies/vahtimestari 

Petri Jeskanen (09) 85 646 158 

kaunisniemi.helsinki@ort.fi

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

Laskiaistapahtuma 26.2. seurakuntasalilla

Koko seurakunnan yhteinen laskiaistapahtuma 

sovintosunnuntaina 26.2. seurakuntasalilla. Lisätietoja löytyy 

seurakunnan nettisivuilta: www.hos.fi/tapahtumakalenteri

Työtä tarjolla kasvatustoimessa

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi etsii kesän 

2017 leireille henkilökuntaa seuraaviin tehtäviin:

Apuohjaaja: kriparin käynyt alaikäinen, joka avustaa leiriohjelman 

toteutuksessa.

Ohjaaja: kriparin käynyt täysi-ikäinen, joka huolehtii leiriohjelman 

toteutuksesta yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Leirihuoltaja: täysi-ikäinen, jolla on aikaisempaa 

ohjaajakokemusta. Auttaa leirin johtajaa käytännön toimissa. 

Toimii talkoolaisten esimiehenä.

Yövahti: täysi-ikäinen, jolla on aikaisempaa ohjaajakokemusta.  

Yövahti on vastuussa leiristä yöaikaan.

Teologi: TM tai teologian opiskelija. Suunnittelee ja toteuttaa 

kriparin oppitunnit yhdessä leirin papin kanssa sekä hoitaa 

muitakin ohjaajan tehtäviä.  Aiempi leirikokemus katsotaan eduksi.

Tehtäviin valitut ovat velvollisia osallistumaan 

koulutusviikonloppuun 5.-7.5.  Kaunisniemessä. Hakuohjeet 

löytyvät kasvatustoimen nettisivuilta: www.hos.fi/kasvatus/

ilmoittautuminen 

Hakuaika on 29.1.–28.2.2017 ja valinnoista ilmoitetaan 

maalis-huhtikuun vaihteessa. Lisätietoja saat kasvatustoimen 

työntekijöiltä.

KERHOT

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatuksen kerhot ovat 

alkaneet viikolla 2. Perhekerhoista lisätietoja antaa Kristiina Klubb 

ja lastenkerhoista Liisa Saarinen.

TAPAHTUU LAHDESSA

Suomenkielinen lastenkerho

Kerho kokoontuu joka kuukauden toinen sunnuntai liturgian 

yhteydessä. Kerho alkaa klo 10 ja kerhon lapset osallistuvat 

liturgian loppuosaan. Lisätietoja Jonas Bergenstad,  

puh. 0400330484, jonas.bergenstad@ort.fi.

Venäjänkielinen lastenkerho

Kokoontuu Lahdessa joka kuukauden ensimmäisenä ja 

kolmantena viikonloppuna liturgian yhteydessä. Kerho alkaa klo 

9.40, ja kerhon jälkeen lapset osallistuvat liturgian loppuosaan. 

Lisätietoja Anastasia Lappalainen, puh. 040 867 5887,  

anastasia.lappalainen@gmail.com

Lastenkerho Hyvinkäällä 

Kokoontuu lokakuusta alkaen joka kuukauden kolmas sunnuntai 

liturgian yhteydessä. Keväällä 19.2. Kerho alkaa klo 10, ja kerhon 

lapset osallistuvat liturgiaan. Lisätietoja Tanja Kuri,  

tanja.kuri@gmail.com.

Nuortenkerho Pariton Lahdessa ja Hyvinkäällä

Seurakunnan yläasteikäisten ja tätä vanhempien nuorten 

kerho Pariton kokoontuu Lahdessa seurakuntasalissa tai 

poikkeustapauksissa kerhohuoneella osoitteessa Harjukatu 

5, Lahti sekä Hyvinkään kirkolla osoitteessa Tsasounakuja 1, 

Hyvinkää. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä kirkkoherra  

Jonas Bergenstadiin, p. 0400330484, jonas.bergenstad@ort.fi
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TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA

Ortodoksinen perhekerho Imatralla

2–5-vuotiaille lapsille sekä  heidän vanhemmilleen tai 

isovanhemmilleen tarkoitettu kohtaamispaikka, jonne lapset tulevat 

yhdessä aikuisen kanssa. Kokoontuu Imatran seurakuntasalilla 

keskiviikkoisin klo 17–18.

Ortodoksiset lastenkerhot

"Pienet askeleeni kirkkoon"

Lastenkerhot 6–12-vuotiaille aloittavat uudistuneina sekä 

Lappeenrannassa että Imatralla. Kerhot kokoontuvat 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 on tarkoitettu kaikille lapsille ja  

ne toimivat suomenkielisinä. Ohjaajat tukevat tarvittaessa 

vieraskielisiä lapsia.

Lappeenrannassa maanantaisin klo 17 lastenkuoro ja papin hetki, ja 

klo 18 askartelukerho. Huom! Muuttuneet kellonajat ja järjestys! 

 

Imatran seurakuntatalolla tiistaisin klo 17.30 kuvataidekerho ja papin 

hetki, ja klo 18.30 kanttorin pitämä musiikkikerho.

TAPAHTUU HAMINASSA

Musikaalinen lastenkerho

Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa sunnuntaisin klo 17.00. 

Lisätietoja Iana Lang p. 044 377 8457 

Nuorisokerho

Nuorisokerho kokoontuu Ortodoksiakeskus Sypressissä perjantaisin 

24.2. ja 24.3. klo 17.30–19.30. Lisätietoja Mari Walldèn,  

mari.wallden@elisanet.fi

TAPAHTUU KOTKASSA

Lasten ja nuorten musiikkikerho

Kokoontuu Nikolaos-salilla tiistaina klo 17–17.45. Lisätietoja kanttori 

Katarine Lehtomäeltä, p. 050 359 4823.

 

Äiti-lapsikerho

Kokoontuu Nikolaos-salilla maanantaisin klo 14–16. (ei koulujen 

loma-aikoina). Lisätietoja kanttori Katarine Lehtomäeltä,  

p. 050 359 4823.

TAPAHTUU TAMPEREELLA

Poikakuoro Tampereella

Tampereen ortodoksisen kirkon poikakuoron harjoitukset 

seurakuntasalilla (os. Suvantokatu 10) torstaisin klo 17–17.45. 

Kuoronjohtajana kevään ajan toimii kanttori Minna Jokinen,  

p. 0503587339, minna.jokinen@ort.fi

Tyttöjen kuoro 

(7-12-v.) harjoittelee Nikolainsalissa tiistaisin klo 16.30–17.15.

Uudet kävijät, ottakaa yhteyttä kanttori Jenni Hakkaraiseen,  

p. 044 301 0974. Harjoitteluajoissa on poikkeuksia johtuen muun 

muassa laulajien vähäisyydestä.

Tervetuloa nuorteniltoihin! 

Haluatko pelata lautapelejä vai leipoa pizzaa? Olisiko kiva 

laulaa porukalla vai ihan vaan jutella? Asuuko sinussa pieni 

maailmanparantaja? Haluaisitko oppia esiintymään varmemmin? 

Kiinnostaako keilaaminen? Kaikki tuo ja paljon muuta on mahdollista 

kun lähdet mukaan Tampereen ortodoksisen seurakunnan 

nuorteniltoihin! Olemme Facebookissa nimellä Tampereen nuoret 

ortodoksit. Porukan mukana kulkee Anna Kasdaglis. Annan saat kiinni 

sähköpostilla anna.kasdaglis@luukku.com 
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HELSINGIN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRA

Markku Salminen,  
p. (09) 8564 6103, 040 501 6190

ASIAKASPALVELU

Liisankatu 29, 00170 Helsinki

Avoinna ma-pe 9–14, p. (09) 8564 6100,  
asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI

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

ISÄNNÖITSIJÄ

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

AUTTAVA PUHELIN

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

SEURAKUNTAKIRJASTO

Liisankatu 29 A, 2 krs, p. (09) 8564 6180 
Avoinna ma–ti 10–15, ke–to 15–19

SEURAKUNTASALI

Unioninkatu 39 (sisäpiha), p. (09) 8564 6196

HELSINKI

PAPISTO

Rovasti Markku Salminen,

p. (09) 85 646 103

Pastori Mikko Leistola,  
p. (09) 8564 6121, 0400 413 196

Pastori Teo Merras,  
p. (09) 8564 6120, 040 540 3200

Pastori Jyrki Penttonen, 

p. (09) 8564 6124, 040 481 4466

Pastori Sergei Petsalo,

p. (09 )8564 6191, 040 620 5944

Ylidiakoni Juha Lampinen,  
p. (09) 8564 6130, 040 527 9580

KANTTORIT

Varvara Merras-Häyrynen,  
p. (09) 8564 6140, 040 587 0739

Kirsi-Maria Hartikainen,

p. 050 401 4798

AVUSTAVA PAPISTO

Rovasti Leo Huurinainen, p. 040 095 0631

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

Pastori Lars Ahlbäck

Pastori Alexandre Björklund,  
p. 040 550 0103

Pastori Pekka Helakallio, p. 040 519 3695

Pastori Juha Hirvonen,  
juha.hirvonen@edu.hel.fi

Pastori Aleksi Saveljeff, p. 040 683 8050

Ylidiakoni Gennadij Stolbow, (eläkk.),  
p. 040 587 8580

Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643

Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1/Pormestarinrinne 1,  
Katajanokka, p. (09) 85 646 200,  
sähköposti: uspenski@ort.fi. 

Papit Markku Salminen, Teo Merras ja Mikko 
Leistola, ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori Var-
vara Merras-Häyrynen, diakoni Heikki Kaski

Uspenskin myyntipiste palvelee seurakunta-
laisia katedraalin aukioloaikoina (ei jumalan-
palvelusten aikana).

JUMALANPALVELUKSET 

La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ke 15.2. klo 18 yleinen rukouspalvelus (Ju-
malansynnyttäjän Kozelshtshanin ikonin 
kunniaksi)
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai, 
paastoon laskeutuminen
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Anteeksian-
to, paastoon laskeutuminen)
Ma 27.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 17 katumuskanoni
To 2.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 3.3. klo 17 EPL
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia
Su 5.3. klo 17 ehtoopalvelus

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, 
EPL=ennen pyhitettyjen lahjain liturgia.

Kirkolliset juhlat  3.2.-5.3.
5.2. Publikaanin ja fariseuksen 
sunnuntai
12.2. Tuhlaajapojan sunnuntai
19.2. Tuomiosunnuntai
26.2. Sovintosunnuntai, paastoon 
laskeutuminen 
5.3. Ortodoksisuuden sunnuntai

METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN  
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA 
Pe 3.2. klo 18, ehtoopalvelus, Porin kirkko
La 4.2. klo 18, vigilia, Tampereen kirkko
Su 5.2. klo 10 jumalallinen liturgia, 
Tampereen kirkko.
Su 12.2. klo 10 jumalallinen liturgia 
suomeksi ja slaaviksi, Uspenskin katedraali
Su 5.3. klo 10 jumalallinen liturgia, 
Uspenskin katedraali

Kalenteri  |  Jumalanpalvelukset  | Minnemennä

RADIO & TV 
JUMALANPALVELUKSET

Su 5.2. klo 11-12 Yle Radio 1
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntain li-
turgia Pyhän Jumalanäidin Tihvinän ikonin 
kirkosta Viinijärveltä. Palveluksen toimittaa 
kirkkoherra Paavo Ratilainen ja kuoroa joh-
taa kanttori Kaisu Potkonen. 

Su 19.2. klo 11–12 Yle Radio 1 
Tuomiosunnuntain liturgia Pyhän marttyyri-
keisarinna Aleksandran kirkosta Turusta. Pal-
veluksen toimittaa kirkkoherra Ion Durac ja 
kuoroa johtaa kanttori Pasi Torhamo. 

Ke 1.3. klo 18 Yle Radio 1 
Katumuskanoni Pyhän apostoli Andreaksen 
kirkosta Rovaniemeltä. Palveluksen toimit-
taa kirkkoherra Jaakko Vainio ja kuoroa joh-
taa kanttori Tuuli Lukkala. 

AAMUHARTAUDET 
Joka kolmas lauantai Yle Radio 1 klo 6.15. 
ja 7.50:
11.2. Pastori Mikko Sidoroff
4.3. Pastori Tuukka Rantanen

ILTAHARTAUDET 
Joka kuukauden kolmas tiistai  
Yle Radio 1 klo 18.50:
21.2 Kanttori Eija Honkaselkä
21.3. Pastori Reijo Marjomaa

RADIOANDAKTER på svenska  
i Radio Vega
Andrum 16.3. Diakon Juuso Vola
Andrum 5.4.  Diakon Juuso Vola
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MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille 
ja ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille  
klo 10 alkaen.

Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 8564 6215,  
Pappi Teemu Toivonen

JUMALANPALVELUKSET
La 4.2. klo 17 vigilia, sv
Su 5.2. klo 10 liturgia, sv
Su 5.2. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 6.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 7.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 8.2. klo 8 liturgia
Ke 8.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 9.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 11.2. klo 17 ehtoopalvelus, en
Su 12.2. klo 10 liturgia, en
Su 12.2. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 13.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 15.2. klo 8 liturgia
Ke 15.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 16.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 19.2. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 20.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 21.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 22.2. klo 8 aamupalvelus
Ke 22.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 23.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 4.3. klo 10 liturgia, ro
La 4.3. klo 17 vigilia, sv
Su 5.3. klo 10 liturgia, sv

Hautausmaan  
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholahti,  
p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen, kanttori
Tatjana Wilenius

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 3.2. klo 17 yleinen panihida
La 4.2. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 10.2. klo 17 yleinen panihida
La 11.2. klo 10 liturgia
Pe 17.2. klo 17 parastaasi
La 18.2. klo 10 liturgia
Pe 24.2. klo 17 yleinen panihida
La 25.2. klo 10 liturgia
Pe 3.3. klo 8 yleinen panihida
La 4.3. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli 
Jauhokuja 3
Pappi Jyrki Penttonen
Kanttori Kirsi-Maria Hartikainen

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 17 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
Ke 8.2. klo 17 akatistos
Jumalansynnyttäjälle
La 11.2. klo 17 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia 
Ke 15.2. klo 17 Jeesuksen rukous 
Ke 22.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 25.2. klo 17 vigilia

Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 17 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 17 katumuskanoni
To 2.3. klo 17 katumuskanoni
La 4.3. klo 17 vigilia
Su 5.3. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lasten-
kerho yli 3-vuotiaille 
klo 10 alkaen.

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvai-
nio, p. 040 5922 066 
Pappi Juhani Härkin

JUMALANPALVELUKSET 
La 18.2. klo 10 liturgia
Ma 27.2. klo 16 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 16 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 16 katumuskanoni

Helenakoti
M:t Pistis, Elpis, Agapi ja heidän äitinsä  
Sofian kirkko, Hämeentie 55, Helsinki
Pappi Viktor Porokara, diakoni Joosef Vola
Palvelukset kaksikielisiä su/sl

JUMALANPALVELUKSET 
La 11.2. klo 17.30 vigilia
Su 12.2. klo 10.00 liturgia
Ma 20.2. klo 17.30 akatistos (Jumalan-
synnyttäjän Kozelzanin ikonin kunniaksi)                                                  
Ma 27.2 . klo 17.30 suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus (1. osa Andreas Kreetalaisen katu-
muskanonista)
La 4.3. klo 17.30 vigilia                                                                                                                                          
Su 5.3. klo 10.00 liturgia 

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,  
Kallvikinniementie 35, Vuosaari

JUMALANPALVELUKSET
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja  
ehtoopalvelus klo 16.30.
Lauantaisin liturgia klo 10.30.

Myös muita palveluksia tapahtumien  
yhteydessä, ks. www.sofia.fi/kappeli

LÄNTINEN ALUE
PAPISTO

Pastori Kalevi Kasala  
p. (09) 8564 6128, 040 525 2868

Pastori Petri Korhonen 
p. (09) 8564 6127, 050 409 6267

KANTTORIT

Petri Hakonen p. (09) 8564 6146,  
040 767 4335

Matti Jyrkinen p. (09) 8564 6147, 
040 525 0782

AVUSTAVA PAPISTO

Rovasti Heikki Huttunen, p. 040 741 8792

Pastori Markus Kinkki, p. 050 5637 579

Diakoni Seppo Pesonen, p. 040 747 6615

Tapiola
Pyhittäjä Herman  
Alaskalaisen kirkko,  
Kaupinkalliontie 2, p. (09) 85 646 221 
Pappi Petri Korhonen, kanttori Petri Hakonen

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
Ke 8.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 8.2. klo 18 ehtoopalvelus
To 9.2. klo 9 liturgia
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ke 15.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 15.2. klo 18 ehtoopalvelus To 16.2. klo 
9 liturgia
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni
To 2.3. klo 18 katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 EPL
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille 
ja ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.

Espoon keskus
Trapesa: Kotikyläntie 5, Kirkkojärvi 
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Maija Nuorteva

JUMALANPALVELUKSET
Su 26.2. klo 10 liturgia
Ke 1.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain li-
turgia

Hanko
Pyhien apostolienvertaisten Magdalan  
Maria ja Vladimir Kiovalaisen kirkko,  
Täktomintie 
Isännöitsijä Alan Jeffery, 040 554 2764
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen

JUMALANPALVELUKSET 
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Isännöitsijä Seppo Pesonen, p. 040 747 6615

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
Ke 8.2. klo 18 ehtoopalvelus
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 18 Katumuskanoni
To 2.3. klo 18 katumuskanoni

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 
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La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Kirkkokerho 
Kuukauden 1. ja 3. sunnuntai 
yli 3-vuotiaille.

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

JUMALANPALVELUKSET 
Ke 8.2. klo 18 
muu palvelus 
(maallikkopalvelus)
Ke 15.2. klo 18 
ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Ke 1.3. klo 18 
katumuskanoni

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho  yli 3-vuotiaille
joka kuukauden 4. sunnuntai.

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 25.2. klo 17 vigilia
Su 26.2. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
Ma 27.2. klo 18.30 katumuskanoni

ITÄINEN ALUE
PAPISTO

Pastori Mikael Sundkvist,  
p. (09) 8564 6126, 050 350 9356

Arkkimandriitta Andreas Larikka, 

sijainen 1.10.–28.2. 

KANTTORIT

kanttorin sij. Joosef Vola 

p. (09) 8564 6145, 040 545 2250 

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. 045 692 9081

Diakoni Sergei Podschivalow p. 040 749 
1560, Tikkurila

Diakoni Andreas Stenberg, Tikkurila

Diakoni Yrjö Saranpää, Porvoo

Diakoni Heikki Korhonen, Porvoo

Diakoni Johannes Lahtela, Järvenpää 

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 5.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 8.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ti 14.2. klo 18 ehtoopalvelus (slaaviksi)
Ke 15.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 17:30 katumuskanoni
To 2.3. klo 17:30 katumuskanoni
Pe 3.3. klo 9 EPL
La 4.3. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 5.3. klo 9 aamupalvelus
Su 5.3. klo 10 liturgia (selitetty)

MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille. 
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.

Myyrmäki
Pyhän Martinin ev.-lut. kappeli,  
Uomatie 1, Vantaa

JUMALANPALVELUKSET
La 4.2. klo 10 liturgia
La 4.3. klo 10 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen  
ikonin kirkko, Kartanontie 45 
Isännöitsijä Jyrki Vaara, p. 040 090 7550 
Pappi Andreas Larikka, kanttori Juuso Vola 

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo10 liturgia 
Ti 7.2. klo 20 Jeesuksen rukous
La 11.2. klo 10 liturgia
La 18.2. klo 17 yleinen panihida
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
Ma 20.2. klo 18 ehtoopalvelus (slaaviksi)
La 25.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus 
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

Porvoo
Kristuksen kirkastumisen kirkko 
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi 
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232,  
Pappi Andreas Larikka, kanttori Elena  
Nemlander
 
JUMALANPALVELUKSET
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ma 13.2. klo 18 ehtoopalvelus (slaaviksi)

La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia (ja 
Sovintosunnuntain
ehtoopalvelus)
To 2.3. klo 18 katumuskanoni

MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian aikana lastenkerho  
yli 3-vuotiaille. 

Klaukkala 
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko  
Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala 
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. (09) 8564 6231,  
pappi Tapio Rautamäki, kanttori Joosef Vola

JUMALANPALVELUKSET 
Su 12.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 10 liturgia (ja sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus)
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni

MONIKULTTUURINEN TYÖ
PAPISTO

Pastori Vaslav (Slava) Skopets  
p. (09) 8564 6123,

Pastori Teemu Toivonen, 

p. (09) 8564 6122, 040 511 3846

KANTTORI 
Irina Tchervinskij-Matsi, 

p. (09) 8564 6141, 050 374 0019

AVUSTAVA PAPISTO 
Rovasti Heikki Huttunen, p. 040 741 8792

Rovasti Ion Durac, p. 040 516 6741 (rom)

Pastori Aleksi Saveljeff, p. 040 683 8050

Pastori Alexandre Björklund,  
p. 040 550 0103

Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Unioninkatu 31, Kruununhaka 
p. (09) 85 646 210/vahtimestari 
Pastori Vaslav (Slava) Skopets, kanttori Irina 
Tchervinskij-Matsi
Muu papisto: pastori Aleksi Saveljeff, pastori 
Alexandre Björklund, ylidiakoni Gennadij  
Stolbow, diakoni Ioann Markolainen

SLAAVINKIELISET JUMALANPALVELUKET
La 4.2. klo 17:30 yleinen panihida
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
Ke 8.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.2. klo 17:30 yleinen panihida
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ke 15.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.2. klo 10 liturgia 
La 18.2. klo 17:30 yleinen panihida
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia 
Ke 22.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 25.2. klo 17:30 yleinen panihida
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia 
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 
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To 2.3. klo 18 katumuskanoni
La 4.3. klo 17.30 yleinen panihida
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Kirkkokerho yli 3-vuotiaille su klo 10–12.30  
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille su klo 
10–12.30 ja ke klo 17–18

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 4.2. kl. 17 vigilia
Sö 5.2. kl. 10 liturgi
Lö 4.3. kl. 17 vigilia
Sö 5.3. kl. 10 liturgi

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

ENGLISH SERVICES
Sat 11.2. at 17 Evening service
Sun 12.2. at 10 Liturgy

Στο παρεκκλήσιο του  
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι, 
Teemu Toivonen, 040 511 3846
Κυριακή 19.2. στις  9 όρθρος και λειτουργία

Хельсинкский приход 
Настоятель прихода 
Маркку Салминен, тел. 09 85 646 103, 
markku.salminen@ort.fi

Канцелярия прихода 
Адрес: Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Русскоязычный священник 
Вячеслав Скопец, тел. 09 85 646 123,  
vaslav.skopets@ort.fi
Регент 
Ирина Червинский–Матси, тел. 09 85 
646 141
Русскоязычный священник дежурит в 
cторожке Свято-Троицкого храма
каждый вторник 10–12.

Хельсинки

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

Священник Вячеслав Скопец 
Регент Ирина Червинский–Матси
Внештатное священство
Священник Александр Бьёрклунд
Священник Алексей Савельев
Протодиакон Геннадий Столбов
Диакон Иван Марколайнен

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 4.2. в 17:30 Панихида

Сб 4.2. в 18:00 Всенощное бдение
Вск 5.2. в 10:00 Литургия. Воскресенье о 
мытаре и фарисееСр 8.2. в 18:00 Вечерня 
и беседа о православии
Сб 11.2. в 17:30 Панихида
Сб 11.2. в 18:00 Всенощное бдение
Вск 12.2. в 10:00 Литургия. Воскресенье 
о блудном сыне
Ср 15.2. в 18:00 Вечерня и беседа о 
православии
Сб 18.2. в 10:00 Литургия. День общего 
поминовения усопших (Мясопустная 
Вселенская Родительская суббота)
Сб 18.2. в 17:30 Панихида
Сб 18.2. в 18:00 Всенощное бдение
Вск 19.2. в 10:00 Литургия. Воскресенье 
о Страшном суде
Ср 22.2. в 18:00 Вечерня и беседа о 
православии
Сб 25.2. в 17:30 Панихида
Сб 25.2. в 18:00 Всенощное бдение
Вск 26.2. в 10:00 Литургия. Прощеное 
воскресенье. Начало Великого поста
Вск 26.2. в 18:00 Вечерня
Пн 27.2. в 18:00 Покаянный канон
Вт 28.2. в 18:00 Покаянный канон
Ср 1.3. в 18:00 Покаянный канон
Чт 2.3. в 18:00 Покаянный канон
Сб 4.3. в 17:30 Панихида
Сб 4.3. в 18:00 Всенощное бдение
Вск 5.3. в 10:00 Литургия. Первое 
воскресенье Великого поста. Торжество 
православия 

Беседы о православии на русском 
языке в Хельсинки.
Беседы проводят иерей Вячеслав Скопец 
и иерей Алексей Савельев.
Дни проведения бесед 2017: 08.2,15.2, 
22.2 (Внимание! Во время Великого 
поста бесед нет). Вечерня на 
церковнославянском языке в 18:00 в 
Свято-Троицком храме, после беседа на 
русском языке в приходском зале Свято-
Троицкого храма. (Небольшое здание 
возле Свято-Троицкого храма, вход со 
стороны Rauhankatu).

Кружки на русском языке при Свято-
Троицком храме.
Внимание! Занятия проходят в 
приходском зале Свято-Троицкого храма. 
Адрес: Rauhankatu 18, Helsinki  
(Небольшое здание возле Свято-
Троицкого храма, вход со стороны Rau-
hankatu).

Семейный клуб
Каждый вторник с 11:00 по 13:30. 
Руководитель Евгения Султан (тел. 046 
881 1818). Клуб открыт для родителей с 
маленькими детьми и всех тех, кто хочет 
пообщаться на русском языке и провести 
интересно время. Во время работы 
клуба в Свято-Троицком храме дежурит 
русскоязычный священник.

Воскресная школа (на русском языке)
Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00. 
Руководитель Евгения Султан (тел. 046 
881 1818). Школа открыта для детей 
от 3 лет. С детьми проводятся занятия 
на тему праздников или воскресных 
евангельских текстов, читаемых на 
литургии, а так же занимаются поделками 
и познавательными играми. Занятия 
проходят до начала Евхаристии.

Хор Свято-Троицкого храма приглашает 
новых певчих!
 
Хор поет на богослужениях по 
субботам и по воскресениям, а также на 
богослужениях церковных праздников на 
церковнославянском языке. Сейчас хор 
ведется набор новых певчих. Желающим 
петь в хоре необходимо знать нотную 
грамоту. Репетиции хора проводятся 
по понедельникам c 18 до 20 в Свято-
Троицком храме. В осеннем периоде хор 
готовится к 190-летию Хельсинкского 
прихода и Свято-Троицкого 
храма. Объявиться, или получить 
дополнительную информацию можно у 
регента Ирины Червинский-Матси: irina.
tchervinskij-matsi@ort.fi, 050 374 0019

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
Сб 11.2. в 17:30 Всенощное бдение
Вск 12.2. в 10:00 Литургия.                                                                                                                                        
Пн 20.2. в 17:30 Акафист Пресвятой 
Богородице пред иконой «Казанская»                                                 
Пн 27.2. в 17:30 Великое повечерие с 
чтением Великого покаянного канона 
(Часть 1)                                 
Сб 4.3. в 17:30 Всенощное бдение
Вск 5.3. в 10:00 Литургия.

Приходской центр в 
Mюллюпуро
Часовня прп. Александра Свирского

Myllypurontie 1, 00920 Helsin-
ki, тел. 09 85 646 206. 
Священник Юрки Пенттонен, 
тел. 09 85 646 124

Богослужения совершаются на финском 
языке, но при необходимости 
используется и церковнославянский 
язык.
• Чаепитие по воскресеньям после 
Литургии
• Воскресная школа для детей по 
воскресеньям с 10 до 12.30

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

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.
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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 Valkoisenlähteen-
tie 48, 01450 Vantaa
Священник Микаел Сундквист, тел. 09 
85 646 125, 050 350 9356. Диакон Сергей 
Подшивалов, тел. 040 749 1560.

Каждое последнее воскресенье месяца 
литургия на финском и славянском 
языках.

Чаепитие по воскресеньям после 
литургии.

Русскоязычные вечера в Порвоо, 
Тиккурила и Ярвенпяя
Вечера организованны Хельсинкским 
православным приходом. Ведущий: 
иерей Алекси Савельев

18:00 Вечерня на церковнославянском 
18:30 Беседа о православии После 
беседы есть возможность исповедоваться 
на русском языке.

Порвоо
Храм Преображения Господня (Адрес: 
Vanha Helsingintie 2, Porvoo). Дни 
проведения бесед: ПН 13.2, 13.3, 24.4., 
15.5.

Ярвенпяя
Храм Иконы Казанской Богоматери 
(Адрес: Kartanontie 45, Järvenpää). Дни 
проведения бесед: ПН 20.2, 20.3., 22.5.

Вантаа (Тиккурила)
Храм Вознесения Господня (Адрес: Länti-
nen Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila). Дни 
проведения бесед: ВТ 14.2, 14.3., 25.4, 16.5

TOIMINTAA 
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

HELSINKI

Helsingin Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntasalissa 
(Unioninkatu 39, sisäpiha) joka toinen tiistai 
klo 16–18.  Seuraava kokoontuminen 7.2. 
Tiistaiseuran vuosikokous on 21.2.

Ortodoksiakerho
Maanantaisin klo 17 ehtoopalvelus Koti-
kirkossa, jonka jälkeen klo 18 kerho seura-
kuntasalilla (Unionink. 39, sisäpiha). Kevään 
teemana ”Seurakunta tutuksi”.
6.2. Venäjänkielinen työ
13.2. Koulujen ortodoksinen uskonnonopetus
20.2. ”Paastoon laskeutuminen” seurakun-
tasalilla

27.2. Klo 17 katumuskanoni Uspenskin ka-
tedraalissa

Raamattupiiri
Kotikirkossa torstaisin ehtoopalvelus klo 17, 
jonka jälkeen raamattupiiri kokoontuu orto-
doksisessa kirjastossa.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuoro 
hakee uusia laulajia
Kuoro harjoittelee ma klo 18–20 ja laulaa  
la-illan vigiliassa, su-aamujen liturgiassa 
sekä suurten juhlien jumalanpalveluksissa 
kirkkoslaavin kielellä. Kuoro etsii uusia lau-
lajia, joilta toivotaan nuotinlukutaitoa.  
Lisätietoja: kuoron johtaja, kanttori Irina 
Tchervinskij-Matsiin, irina.tchervinskij-mat-
si@ort.fi, 0503740019.

TAPAHTUMIA

Slaavilainen blini-ilta
Perjantaina 10.2. on peruttu.

Palmusunnuntaiksi uuteen Valamoon ja 
Lintulaan
Lähtö Kolminaisuuden kirkon edestä bus-
silla perjantaina 7.4. kello 14 ja paluu Hel-
sinkiin sunnuntaina. Matkan hinta riippuu 
osallistujien määrästä ja majoitusvaihto-
ehdosta. Matkan kokonaishinta ruokailui-
neen maksimimäärän täyttyessä on esimer-
kiksi kahden hengen huoneessa vierasma-
jan kohdalla n. 120 euroa/ hlö ja hotellissa 
n. 160 euroa/ hlö (sisältää bussikuljetukset, 
majoituksen, valamolaisen teepöydän, luos-
tariaamiaiset, 2 lounasta ja retken Lintulan 
luostariin). Ohjelma tarkentuu lähempänä 
ajankohtaa. Matkan järjestävät Valamon ys-
tävien pääkaupunkiseudun paikallisosasto 
ja Uspenskin katedraalin ystävät ry. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 28.2. mennessä Va-
lamon Ystävien pääkaupunkiseudun paikal-
lisosaston puheenjohtajalle Hilkka Kinnu-
selle, puh. 040-738 2843

Ruusutalkoot seurakuntasalilla
Keskiviikkona 29.3. klo 16.30–18.30, perjan-
taina 31.3.2017 klo 16.30–18.30 ja keskiviik-
kona 5.4.2017 klo 16.30–18.30. Osoite Unio-
ninkatu 39, sisäpiha. Järjestää Valamon ystä-
vien pääkaupunkiseudun paikallisosasto. Li-
sätietoja Hilkka Kinnuselta, p. 040-738 2843

Kyyrölä-kerhon kahvitilaisuus
Kyyrölä-kerhon kahvitilaisuus. Kerho järjes-
tää kirkkokahvitilaisuuden Helsingissä su. 
19.2 klo 12 srk-salissa. Elisabeth Uschanov 
kertoo tilaisuudessa aiheesta ”Kyyrölän ky-
län asukkaiden matkassa". Otamme vastaan 
arpajaisvoittoja ja leivonnaisia pöytään. 
Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Kotiseutumatka Kyyrölään 
10.6 – 12.6 2017. Yöpyminen Viipurissa ja 
Terijoella. Sunnuntaina 11.6. muistolitania 
Kyyrölässä. Tiedustelut: Pavel Uschanov,  
p. 050 5535796 tai sähköpostilla:  
pavel.uschanov@welho.com

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Yhteisön kappelissa aamupalvelukset, Jee-
suksen rukous -palvelukset ja akatistokset 
jatkuvat arkipäivisin. Olohuone-lafka on 
auki lauantaisin kello 13.00-16.00. Mahdolli-
suus opetella rukousnauhojen solmimista, 

tehdä käsitöitä, tai muuten vain viettää het-
ki kanssamme keskustellen kahvikupin ää-
ressä. Myynnissä muun muassa tuohuksia, 
ikoneita, kirjallisuutta ja joulukortteja. 
Osoite Mikonkatu 25, Helsinki (summerissa 
lukee kappeli, käynti sisäpihalta). 
Lisätietoja: www.theotokos.fi

Stefanoskodissa pidettävä käspaikkakerho
Vetäjä Lahja Martikainen. Vuoden 2017 
kevään kerhopäivät ovat: 16.2, 2.3., 16.3., 
30.3., 27.4. ja 11.5.

Kirjakerho KirjaKrypta 
Uspenskin katedraalin kryptassa 15.2., 
19.4. ja 17.5. klo 18.45. Munkki Damas-
kinos luennoi 15.2. aiheesta ”Hengel-
linen elämä abba Dorotheoksen mu-
kaan”. Kuukauden kirjana on Abba Do-
rotheoksen kaksitoista opetuspuhetta.

Paastoluentosarja
Uspenskin katedraalin kryptassa sunnuntai-
sin ehtoopalveluksen jälkeen. Ensimmäinen 
luento 5.3., jolloin luennoitsijana isä Mikko 
Leistola.

Yhteisöpäivät Uspenskin katedraalissa
25.2. klo 10–17, 8.4. klo 11–17 ja 20.5. 
klo 10–17. Yhteisöpäivät ovat kaikille 
avoimia tilaisuuksia, joissa voi piipah-
taa tai viipyä koko päivän. Talkoohen-
gessä valmistelemme katedraalia tule-
viin juhliin. Tarjolla on siivoamista, kir-
kon koristelua, koristeiden tekoa, käsi-
töitä, pakkaustalkoita, ruokaa, kahvia, 
juttuseuraa ja ennen kaikkea yhteis-
hengen rakentamista.

ITÄ-HELSINKI

Aleksanteri Syväriläisen kuoro 
Harjoitukset kappelilla (Myllypurontie 1) 
keskiviikkoisin klo 18-19.30. Uusia laulajia 
otetaan kaikkiin stemmoihin, erityisesti tar-
vitaan miesääniä. Jos olet kiinnostunut lau-
lamaan kanssamme, ota yhteyttä kanttoriin. 
Lisätiedot Kirsi-Maria Hartikainen 
p. 050 401 4798 tai 
kirsi-maria.hartikainen@ort.fi

Perhemuskari 
Tervetuloa laulamaan, soittamaan ja 
leikkimään koko perheen voimin! 
Lisätiedot  Kirsi-Maria Hartikainen, 
p. 050 401 4798.

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Taidenäyttelyt
Imre Makoveczin kirkot -valokuvanäyttely 
esillä 28.2. saakka. Pauli Aalto-Setälän taide-
näyttely, 4.3.–18.4. Pysyvä kirkkotaidenäyttely.

Kirjoituskurssi
Pe–su 10.–12.3. Kurssi jakaantuu spontaa-
neihin kirjoitusharjoituksiin ja pitempiin 
tehtäviin. Opettajana toimittaja Mari Vainio. 
Hinta 150€, sis. opetuksen ja ateriat. Ilmoit-
tautumiset 24.2. mennessä.
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Lohjan ikonipiiri
Tiistaisin Lohjan kirkolla klo 12.45–16 ja 
17–20 7.2., 14.2., 28.2., 7.3., 14.4., 21.3. 
ja 28.3. Lisätietoja: Tarja Tarima, 
p. 040 541 3901

Miestenpiiri Lohjalla
Kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina. 
Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen, 
040 525 0782.

Naistenpiiri Lohjalla
Kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina. 
Lisätietoja: Pirkko Siili, 0400 782 144.

Lastenkerho 
Lohjan kirkolla liturgiapalvelusten yhtey-
dessä. Lisätietoja: Päivi Kasala 
050 347 0205.

Länsi-Uudenmaan ortodoksien 
seurakuntaillat
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 18–20. Seuraa-
van kerran 16.2. Lisätietoja: puheenjohtaja 
Urpo Uotila, p. 044 314 5210

Hangon kuoro
Sunnuntaisin Hangon kirkolla klo 14–16: 5.2., 
26.2., 5.5., 19.3., 26.2., 2.4. ja 28.5. Uudet laula-
jat ovat tervetulleita laulukokeen kautta koe-
ajalle. Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen 040 
525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi.

Hangon torstaikerho
Torstaisin Hangon kirkolla klo 18–20: 23.2., 
9.3., 6.4. ja 11.5. Lisätietoja: kanttori Matti 
Jyrkinen, p. 040 525 0782

Nummelan perjantaipiiri
Perjantaisin Nummelan rukoushuoneella 
klo 12–14: 3.2., 10.2., 17.2. Ruokailu ja kahvi 
3 €, vaihtuvaa ohjelmaa, keskustelua. Ker-
hoon ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisä-
tietoja: Jaana Larikka p.0407640992, jaana.
larikka@ort.fi

Nummelan ikonipiiri
Nummelan rukoushuoneella tiistaisin klo 
10–14 ja torstaisin klo 16–19. Viikolla 8 ei 
ole ikonipiirejä. Lisätietoja: Ritva Tarima, p. 
0400 719 563, ritva.tarima@suomi24.fi

Nummelan nuortenkerho 
Lisätietoja: Niina-Maarit Rautamäki 040 484 
2427

Nummelan lastenkerho 
Lisätietoja: Niina-Maarit Rautamäki  
puh. 040 484 2427

Karkkilan seurakuntaillat
Perjantaisin klo 18–20: 10.2., 24.2., 7.4., 12.5. 
ja 26.5. Karkkilan ev.lut. seurakuntatalo, 
Huhdintie 9–11. Lisätietoja: kanttori Matti 
Jyrkinen, p. 040 525 0782

Karkkilan ikonipiiri 
Tiistaisin ja torstaisin klo 12.30–15.45 ja 
17–20: 9.2., 16.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3. ja 
30.3. Karkkilan ev.lut. seurakuntatalo, Huh-
dintie 9–11. Lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 
541 3901

Kirkkonummen seurakuntailta 
Torstaisin klo 18–20: 9.3., 6.4. ja 11.5. Kirk-
konummen ev.lut. seurakuntatalo, sali 6, 

Seurakunnantie 1. Lisätietoja: kanttori Matti 
Jyrkinen, 040 525 0782

TAPAHTUMIA

Vihdin-Nummelan ortodoksit ry
Blini-ilta sunnuntaina 12.2. klo 17–19 Num-
melan rukoushuoneella, Naarapajuntie 7. 
Tarjolla maukkaita blinejä lisukkeineen ja 
juomineen hintaan 15€. Arpajaiset. Vieraa-
namme isä Lars Ahlbäck. Yhdistyksen vuo-
sikokous 26.2. klo 12 liturgian jälkeen. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat ja vali-
taan johtokunta kaudella 2017.

ITÄINEN ALUE

Porvoon diakoniakerho
Tiedustelut: Jaana Björninen,  
p. 0400 304 361

Tikkurilan tiistaiseuran ortodoksiakerho 
Parillisten viikkojen keskiviikkoina Tikkuri-
lan kirkolla Arseni-salissa ehtoopalveluk-
sen jälkeen klo 18. Kevään aikana teemoina 
Mooseksen kirjat sekä bioeettisiä kysymyk-
siä. Opettajana isä Mikael Sundkvist.
8.2. Toinen Mooseksen kirja
22.2. Ihmisen seksuaalisuus – ortodoksinen 
näkökulma

Tikkurilan tiistaiseuran vuosikokous
Sunnuntaina 26.2. klo. 12.30 Tikkurilan kir-
kon Arseni-salissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat.

Tikkurilan ikonimaalauspiiri 
Ikonimaalaus Tikkurilan ortodoksikirkol-
la kokoontuu tiistaisin pv. ryhmä klo 14.15 
ja iltaryhmä 17.30. Ikonimaalauksen opet-
taja, tiedustelut liisa.holst@kolumbus.fi, 
0405668481

Tikkurilan käspaikkakurssi
17.2.-19.2.2017 alkaen klo 9 Tikkurilan orto-
doksisen kirkon Arseni-salissa ja sunnuntai-
na liturgian jälkeen. Ilmoittautumiset Lahja 
Martikaiselle, p. 040 5338356

Järvenpään diakoniakerho
Järvenpään kirkon kryptassa, os: Kartanon-
tie 45, Järvenpää. Kerho-ohjelma tarkentuu 
myöhemmin. Kahvi-ja teetarjoilu. Tieduste-
lut: Jaana Björninen, p. 0400 304 361

Järvenpään kirkkokuoro
Harjoitukset aina keskiviikkoisin klo 17.30–
19.30. Lisätiedot: kanttori Minna Jokinen, p. 
050-3587339 tai minna.jokinen@ort.fi.

Järvenpään veljespiiri
Järvenpään ortodoksisen kirkon veljespiiri 
kokoontuu Jumalanäidin Kazanilaisen iko-
nin kirkolla, Kartanontie 45, Järvenpää. Jär-
venpään ortodoksisen kirkon veljespiiriin 
ovat tervetulleita kaikki miehet, jotka ovat 
kiinnostuneita ortodoksisesta hengellisyy-
destä. Veljespiirin kokoontumisten ydin on 
kilvoittelu ja pyhien opetukset. Miten voi 
kilvoitella 2010-luvun Suomessa? Joka ko-
koontumisessa keskustellaan, rukoillaan ja 
tehdään talkootöitä Järvenpään kirkon hy-
väksi. Piiriä vetää diakoni Johannes Lahtela.

Kultauksen peruskurssi
La–su 4.–5.3. Opettajana kultaajamestari 
Raimo Snellman. Hinta 360€, sis. opetuksen, 
ateriat ja materiaalit.

Contentment, Compassion and Wisdom:  
A Buddhist Perspective -seminaari, 
To 16.2.2017 klo 18–20. Seminaarissa tutus-
tutaan buddhalaiseen näkemykseen hyväs-
tä elämästä, myötätunnosta ja viisaudesta. 
Puhujana tiibetinbuddhalainen professori ja 
luostarinjohtaja Minya Tulku Rinpoche. Tii-
betinkielisen luennon tulkkaa englanniksi 
Evelyne Leblois. Maksuton.
 
Reinkarnaation haaste -seminaari
La 18.2. klo 13–17. Kristinuskon ja muiden 
uskontojen rajapintoja -seminaarisarjan kol-
mas osa. Alustajina mm. nunna Ani Sherab, 
lama Minya Rinpoche sekä metropoliitta 
Ambrosius. Maksuton.

Retriitti pe–su 24.–26.3.
Tässä Sofian retriitissä yhdistämme hiljenty-
misen, rukouksen, virikepuheet ja niihin liit-
tyvän keskustelun. Retriitti painottuu Jeesuk-
sen rukouksen harjoitukseen. Retriitin ohjaa-
jina ovat yliopistonlehtori Johan Bastubacka 
ja metropoliitta Ambrosius. Osallistumismak-
su täysihoidolla 195€, sis. ohjelman, ateriat ja 
majoituksen yhden hengen huoneessa.

Ikonikultauksen salaisuudet -kultauskurssi
La–su 25.–26.3. Kurssilla opetellaan ikoni-
kultauksen vanhoja niksejä ja työmenetel-
miä, jotka ovat olleet käytössä salaisuuksina 
ainoastaan mestareiden työhuoneilla. Opet-
tajana kultaajamestari Raimo Snellman. 
Hinta 360€, sis. opetuksen ja ateriat. 

LÄNTINEN ALUE

Espoon miesten piiri Hermanninjengi
Kokoontuu joka kuukauden kolmas torstai 
klo 18. Lisätietoja piirin vetäjältä: Jouni Ran-
tanen, p. 044 974 9687 (trumpetti.jouni@
kolumbus.fi).

Pyhän Hermanin kuoro
Lisätietoja: isä Petri Hakonen,  
p. 040 767 4335

Perhekerho
Lisätietoja: Kristiina Klubb, p. 040 725 5713

Maria Pariisilaisen piiri ja kahvitreffit 
Tauolla. Kevään ohjelmasta tietoa seuraa-
vassa lehdessä.

Lohjan kuoro
Keskiviikkoisin Lohjan kirkolla klo 18–20 
8.2., 15.2., 22.2., 10.5. ja 17.5. Uudet laulajat 
ovat tervetulleita laulukokeen kautta koe-
ajalle. Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen, 
p. 040 525 0782.

Lohjan seniorikerho 
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 14–16 9.2., 
23.2. Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen,  
p. 040 525 0782

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi 
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 18–20: 9.2., 
16.3. ja 23.3. Lisätietoja: isä Kalevi Kasala 
040 525 2868.
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KOTKAN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO

Kymenlaaksonkatu 2, Kotka

Avoinna ti-to klo 10–13, p. (05) 212 490, 
kotka@ort.fi, www.ort.fi/kotka

NIKOLAOS-SALI

Kymenlaaksonkatu 2, Kotka,

p. (05) 212 482. Nikolaos-salia vuokrataan 
erilaisiin tilaisuuksiin, p. (05) 212 490

PAPISTO

Kirkkoherra Alexander Hautamäki,  
p. (05) 213 157, 0500 480 269

MUU HENKILÖKUNTA

Kanttori Katarine Lehtomäki,  
p. 050 359 4823

Vahtimestari Vesa Lehtomäki,  
p. (05) 212 490 

Seurakuntaemäntä Anna-Maria Osola-
Tähtinen, p. (05) 212 482

AVUSTAVA PAPISTO

Rovasti Veikko Lisitsin, p. 050 597 7349 
veikko.lisitsin@gmail.com (eläkkeellä)

Pastori Pavel Pugovkin, p. 0206 100 295

Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Esa Terviö, p. 0440 837846
Pappi Alexander Hautamäki
Kanttori Katarine Lehtomäki

JUMALANPALVELUKSET
La 4.2. klo 18 vigilia
Ke 8.2. klo 13 rukouspalvelus, sl
Ke 15.2. klo 13 rukouspalvelus, sl
La 18.2. klo 10 liturgia, vainajien muistelu-
päivä
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 13 rukouspalvelus, sl
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 27.2. klo 18 Andreas kreetalaisen katu-
muskanoni
Ti 28.2. klo 18 Andreas kreetalaisen katu-
muskanoni
Ke 1.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katu-
muskanoni, sl
Pe 3.3. klo 18 EPL
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

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

Kirkkoherra Ville Kiiveri 

p. 0206 100 481 ville.kiiveri@ort.fi

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@ort.fi

Diakoni Gennadi Ikävalko, p. 040 742 4615

HAMINAN SEURAKUNNAN LIIKE- JA 
VUOKRATALO

Isoympyränkatu 20, Hamina

Isännöinnistä vastaa Itä-Suomen 
Kiinteistöpalvelu, Isoympyräkatu 9 A 10, 
49400 Hamina. Isännöitsijä Tero Tuononen 
puh. 050 546 7120

Hamina
Pyhien apostolien Pietarin ja  
Paavalin kirkko, Raatihuoneentori 2
Kirkon ja trapesan vahtimestari
pastori Jukka Jauhiainen p. 0206 100 484
jukka.jauhiainen@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET 
La 4.2. klo 18 vigilia, su/sl
Su 5.2. klo 10 liturgia, su/sl
Ke 8.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
Ti 21.2. klo 18 ehtoo-
palvelus
Ke 22.2. klo 8 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoo-
palvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 EPL

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,  
Kirkonmäenkatu 2

JUMALANPALVELUKSET 
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ke 15.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.2. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 15 ehtoopalvelus
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
To 2.3. klo 18 katumuskanoni
La 4.3. klo 18 vigilia, su/sl
Su 5.3. klo 10 liturgia, su/sl 

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

JUMALANPALVELUKSET
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni

TOIMINTAA 
HAMINAN SEURAKUNNASSA

Kirkkokuorojen harjoitukset
Haminan kuoron harjoitukset torstaisin klo 
17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa. Kou-
volan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä alkaen. 
Lisätietoja kanttori Kari Päivinen, p. 0206 
100 483

Haminan diakoniapiiri
Sunnuntaisin liturgian jälkeen Pietarin ja 
Paavalin trapesassa. Lisätietoja: Tatiana Pit-
känen, p. p. 050 380 9828
 
Venäjänkielinen kerho
Ortodoksiakeskus Sypressissä 7.2. ja 21.2. 
klo 10–14. 5.2. liturgian jälkeen Haminassa 
klo 12–13, ja 5.3. liturgian jälkeen Kouvolas-
sa klo 12–13. Pietarin ja Paavalin trapesassa 
Haminassa 14.2. ja 28.2. klo 16–20. Lisätie-
toja pastori Pavel Pugovkin p. 0206 100 295

Ortodoksiapiiri
kokoontuu Ortodoksiakeskus Sypressissä, 
tiistaisin klo 18, seuraava kerta 21.2. Aiheena 
Martti Haavion teos Viimeiset runonlaulajat. 
Lisätietoja: Lahja Wartiainen, p. (05) 371 3434

Uusi tiistaiseura
Uusi tiistaiseura kokoontuu Pyhän Ristin kir-
kon juhlasalissa ja helmikuusta alkaen kuu-
kauden 1. ja 3. keskiviikko. Lisätietoja: Tiina 
Toikka puh. 040 5800 907

Musikaalinen lastenkerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa sunnuntai-
sin klo 17.00. Lisätietoja Iana Lang p. 044 
377 8457 

Nuorisokerho
Nuorisokerho kokoontuu Ortodoksiakeskus 
Sypressissä perjantaisin 24.2. ja 24.3. klo 
17.30–19.30. Lisätietoja Mari Walldèn,  
mari.wallden@elisanet.fi

Luovan kirjoittamisen ryhmä 
Järvenpäässä
Vuorovaikutuksellinen luovan kirjoittami-
sen ryhmä joka toinen maanantai klo 13-15 
Järvenpään kirkolla 7 kertaa keväällä alkaen 
23.tammikuuta 2017. Ohjaajana FM, hah-
motaide- ja Gestalt-terapeutti, kirjailija Lu-
cia Seija Viitaniemi. Aiempaa kirjoittajako-
kemusta ei tarvita.

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

Ikonipiiri Haminassa
Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 18 keski-
viikkoisin 8.2., 15.2., 22.2. ja 1.3. Lisätietoja: 
Ritva Koverola, p. 040 837 5909

Ikonipiiri Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 10–15 lau-
antaisin 11.2., 25.2. ja 4.3. Lisätietoja Ritva 
Koverola p. 040 837 5909

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 5.2. klo 10 liturgia
La 11.2. klo 18 vigilia, sl
Su 12.2. klo 10 liturgia, sl
To 2.3. klo 18 Andreas kreetalaisen katu-
muskanoni

TOIMINTAA 
KOTKAN SEURAKUNNASSA

Kirkkokuoro
Kirkkokuoro kokoontuu torstai-iltaisin seu-
rakunnan Nikolaos-salilla. Jos torstaina on 
jumalanpalvelus, olemme kirkolla. Lisätieto-
ja kanttori Katilta.

Ponomarikerho
Alttariapulaisille ponomarikerho joka sunnun-
tailiturgian aikana Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

Lasten ja nuorten musiikkikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla tiistaina klo 17–
17.45. Lisätietoja kanttori Katilta.
 
Äiti-lapsikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla maanantaisin 
Nikolaos-salilla klo 14–16 (ei koulujen loma-
aikoina). Lisätietoja kanttori Katilta.

Kotkan Tiistaiseura
Tiistaisin klo 17, paikkana Nikolaos-sali 
Kotkassa. Pj. Leena Karjalainen, p. 050 343 
2966, Siht. Birgit Salmenhaara, p. 050 561 
4740.
14.2. Isä Alexander Hautamäki: Romanian 
ortodoksinen kirkko
28.2.  Marja-Liisa Jenu aiheena  Per Olov 
Enquist: Matkamies, kirja uskosta, epäilystä  
ystävyydestä ja yksinäisyydestä. Lisäksi yh-
distyksen vuosikokous.

Torstaikerho
Kokoontuu Nikolaos-salilla torstaina klo 12. 

Ikonimaalarit
Kokoontuvat seurakunnan kerhohuoneessa.
 
Karhulan ortodoksit
Joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 15 
Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

TAPAHTUMIA

Näyttely
"Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä Kotkan py-
hän Nikolaoksen kirkosta Katariina Suuren 
ajalta aina 1800-luvun lopulle". Näyttely 
avoinna ti–to 10–13 sekä erikseen sovittui-
na ajankohtina Nikolaos-salissa.

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 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 Taisto Rikkonen, p. 050 371 6475

Pastori Matti Lipitsäinen, p. 0400 625 446

Diakoni Aki Korpela, p. (019) 422 101

Lahti
Pyhän kolminaisuuden kirkko,  
Harjukatu 5
Isännöitsijä Juha Romanov, p. 050 3289 000

JUMALANPALVELUKSET
Pe 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 4.2. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ma 6.2. klo 12 rukouspalvelus
Ke 8.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ma 13.2. klo 12 rukouspalvelus
To 16.2. klo 17 Jeesuksen rukous
La 18.2. klo 18 vigilia, su, sl
Su 19.2. klo 10 liturgia, su, sl
Ma 20.2. klo 12 rukouspalvelus
Ke 22.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 15 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 12 rukouspalvelus
Ma 27.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni, su, sl
Ti 28.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni
Ke 1.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni
To 2.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni
Su 5.3. klo 10 liturgia

Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Puh. 0206 100 450 (ma-to klo 10-13).

JUMALANPALVELUKSET
Su 5.2. klo 10 liturgia
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 18 Jeesuksen rukous
La 25.2. klo 18 vigilia, su, sl
Su 26.2. klo 10 liturgia, su, sl
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus (Sovintosun-
nuntai)
Ma 27.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 

katumuskanoni
Ke 1.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni
La 4.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696

JUMALANPALVELUKSET
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 10 liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, 
Valtakatu 3

JUMALANPALVELUKSET
La 11.2. klo 10 liturgia
To 23.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 28.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katu-
muskanoni
To 2.3. klo 18 Jeesuksen rukous

Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna

JUMALANPALVELUKSET
To 9.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.2. 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.

Lahden katekumeenikerho
Jatkuu helmikuussa ke 8.2. Kokoonnumme 
Lahden seurakuntasalissa (Harjukatu 
5, 15110) noin klo 18.30. Kirkossa 
on tätä ennen klo 18 ehtoopalvelus. 
Lisätietoja antaa Jonas Bergenstad, jonas.
bergenstad@ort.fi, puh. 0400 330 484. 
Kaikki ortodoksisuudesta kiinnostuneet, 
lämpimästi tervetuloa!

Lahden ikonipiiri
kokoontuu maalaamaan kerhohuoneella 
(Harjukatu 5, 15110 Lahti) keskiviikkoisin 
klo 16-19. Seuraavat kerrat ovat 8.2., 
15.2. ja 1.3. Kaikki ikonimaalauksesta 
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä piirin 
ohjaajaan Tarja Tarimaan, p.0405413901, 
tarja.tarima@tikkurila.com

Kirjallisuuspiiri Lahdessa
Kirjallisuuspiirissä tutustutaan 
ortodoksiseen ja muuhunkin 
kirjallisuuteen. Kokoonnumme jokaisen 
kuukauden kolmantena tiistaina klo 
17.00. Lahden ortodoksisen seurakunnan 
kirjallisuuspiiri kokoontuu Lahdessa 
seurakunnan kerhohuoneella osoitteessa 
Harjukatu 5, 15110 Lahti. Seuraava 
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kokoontuminen on ti 21.2., kirjana Leo 
Tolstoin Anna Karenina. Lisätietoa saa 
Maria Lehtiseltä, marialehtinen@gmail.com

Nuortenkerho Pariton  
Lahdessa ja Hyvinkäällä
Seurakunnan yläasteikäisten ja tätä van-
hempien nuorten kerho Pariton kokoontuu 
Lahdessa seurakuntasalissa tai poikkeus-
tapauksissa kerhohuoneella osoitteessa 
Harjukatu 5, Lahti sekä Hyvinkään kirkolla 
osoitteessa Tsasounakuja 1, Hyvinkää. Li-
sätietoa saa ottamalla yhteyttä kirkkoher-
ra Jonas Bergenstadiin, puh. 0400330484, 
jonas.bergenstad@ort.fi sekä Parittoman 
Facebook-sivulta.

Suomenkielinen lastenkerho
Lahden suomenkielinen lastenkerho 
kokoontuu joka kuukauden toinen 
sunnuntai liturgian yhteydessä. Seuraava 
kokoontuminen on su 12.2. Kerho alkaa klo 
10.00, ja kerhon lapset osallistuvat liturgian 
loppuosaan. Lisätietoja: Jonas Bergenstad, 
p. 0400330484, jonas.bergenstad@ort.fi

Venäjänkielinen lastenkerho 
Kokoontuu Lahdessa joka kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena 
viikonloppuna liturgian yhteydessä. Kerho 
alkaa klo 9.40, ja kerhon jälkeen lapset 
osallistuvat liturgian loppuosaan. Lisä-
tietoja Anastasia Lappalainen, puh. 040 867 
5887, anastasia.lappalainen@gmail.com.

Русскоязычная воскресная
школа в Лахти
Каждое первое воскресенье месяца в 
10:00:
Хоровое пение для детей старше 7 лет
Уроки закона Божьего для малышей (3-
6 лет)
Каждое третье воскресенье месяца:
9:40 Уроки закона Божьего (две группы: 
5-7 лет и 7-13 лет)
10:00 Общеразвивающие занятия для 
малышей (1-4 года)
По завершении занятия руководитель 
приводит детей в храм ко Причастию.
Дополнительная информация: Анастасия 
Лаппалайнен, тел. 040 867 5887, anastasia.
lappalainen@gmail.com

Venäjänkielinen kerho Lahdessa
Kokoontuu n. 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 18.00.
Каждую третью субботу месяца, за 
час до начала Всенощного бдения (ц.- 
славянский/финский), в Троицком храме 
города Лахти совершается Таинство 
Исповеди. Начинается последование 
Таинства  чтением священником Канона 
ко Святому Причащению, а также молитв, 
положенных Уставом перед Исповедью. 
Начало в Исповеди и Правила в 17.00, 
Всенощного бдения в 18.00.

Hyvinkään Kirkkokuoro
Harjoituksista vastaa kanttori Petri Huttu. 
Uusia laulajia toivotaan mukaan kuoroon. 
Lisätietoja: Petri Huttu, p. 0206 100 453, 
petri.huttu@ort.fi.

Hyvinkään katekumeenikerho 
Jatkuu helmikuussa ke 15.2. klo 18. 
Kokoonnumme Hyvinkään kirkossa. 
Lisätietoja antaa Jonas Bergenstad, jonas.
bergenstad@ort.fi, puh. 0400 330 484. 

Hyvinkään tiistaiseura
Hyvinkään tiistaiseura kokoontuu aina 
kuukauden toisena tiistaina Hyvinkään 
kirkolla (Tsasounakuja 1, 05830 Hyvinkää), 
seuraava kokoontuminen on ti 14.2. alkaen 
klo 16. Vieraana diakoniatoimikunnan jäsen 
Markku Niemenlehto. Lisätietoja Raila 
Hokkaselta, p. 050 5435957.
Hyvinkään ikonimaalauskerho
Hyvinkään ikonimaalauskerho kokoontuu 
Hyvinkään seurakuntasalissa (Tsasounakuja 
1, 05830 Hyvinkää). Seuraavat 
kokoontumiset ovat la 4.2., la 11.2. ja la 
18.2. klo 10-14. Lisätietoja antaa kerhon 
ohjaaja ikonimaalari Liisa Holst, puh. 040 
566 8481

Lastenkerho Hyvinkäällä 
Hyvinkään lastenkerho kokoontuu joka 
kuukauden kolmantena sunnuntaina 
liturgian yhteydessä. Seuraava 
kokoontuminen on su 19.2. alkaen klo 
10. Kerhon lapset osallistuvat liturgian 
loppuosaan. Lisätietoja antaa Tanja Kuri, 
tanja.kuri@gmail.com.

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

Orimattilan Tiistaiseura
Kokoontuu Maire Kuisminin johdolla 
osoitteessa Erkontie 30 A 2, Orimattila. 
Seuraavat kokoontumiset 21.2. klo 13 ja 
21.3. klo 13.

MUU HENKILÖKUNTA

Kanttori: Jarmo Huttu, p. 0206 100 475

Kanttori Tatiana Mäkelä,  
p. 0206 100 478 

Seurakuntamestari Kauko Pussinen,  
p. 0206 100 476 

AVUSTAVA PAPISTO

Rovasti Markus Petsalo, p. 0400 253 370

Rovasti Mauri Patronen, p. 040 595 1688

Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 7176491

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen  
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko  
Pussinen, p. 0206 100 476

JUMALANPALVELUKSET
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 10 liturgia
La 11.2. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos 
Ksenia Pietarilaiselle
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ma 13.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 14.2. klo 10 liturgia
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 26.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus ja yleinen an-
teeksipyyntö
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.8. klo 18 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 18 slaavinkielinen katumuska-
noni
To 2.3. klo 18 katumuskanoni
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 5.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Su 12.2. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos 
Ksenia Pietarilaiselle
La 18.2. klo 18 vigilia 
Su 19.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus ja yleinen an-
teeksipyyntö
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 18 slaavinkielinen katumuska-
noni
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 paastoliturgia
La 4.3. klo 18 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 5.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia

Parikkala
Johannes Kastajan  
tsasouna,  
Uimalantie 1,  
Parikkala

JUMALANPALVELUKSET
Pe 3.3. klo 18 paastoliturgia

Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.

Suuret juhlat  
merkitty tähti- 

symbolilla*. 

LAPPEENRANNAN SRK
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRAN-

VIRASTO JA SEURAKUNTATALO

Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta,

p. 0206 100 470

Virasto auki ma klo 10–14. Virastoajan 
ulkopuolellakin voi ottaa yhteyttä suoraan 
työntekijöihin. 
lappeenranta@ort.fi,  
www.ort.fi/lappeenranta

IMATRAN SEURAKUNTATALO

Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra

PAPISTO

Kirkkoherra Timo Tynkkynen,  
p. 0206 100 473

Pappi Aarne Ylä-Jussila,  
p. 0206 100 474
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МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ЛАППЕЕНРАНТА 
Богослужения на церковно-славянском 
языке и духовные беседы 
В каждое четвертое воскресенье 
месяца в 10 часов в Покровском храме 
совершается божественная литургия на 
церковно-славянском языке с участием 
русскоязычного хора. В субботу на кануне 
славянской службы всенощная в 18 часов 
совершается на финском и церковно-
славянском языках. После литургии 
духовная беседа в приходском зале. Тема 
на февраль 26.2. «Основы молитвы» 

IMATRA

Imatran Tiistaiseura 
Kokoontuu tiistaisin klo 14 seurakuntatalolla.
7.2. Aiheena "Marttyyri Aleksander Münche-
niläinen" 
21.2. Vuosikokous 

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Keskiviikkoisin Imatran seurakuntatalolla. 
Keskusteluillat ovat avoimia kaikille kiinnos-
tuneille. Kevätkauden aiheena on Johan-
neksen evankeliumi.
Ke 15.2. klo 18. Johanneksen evankeliumi 
(luvut 6–10). 

Kirkkokuorot Imatralla
Suomenkielisen kirkkokuoron harjoituksen 
viikottain maanantaisin klo 18 Imatran seu-
rakuntasalilla. Ilmoittautuminen kuoroon 
kanttori Jarmo Hutulle, p. 0206 100 475 tai 
sähköpostilla jarmo.huttu@ort.fi.

Церковный хор на русском языке в 
Иматра  по вторникам в 18 часов.

Imatran Nikolaoksen miehet
Tutustumme uskoomme eri näkökulmista, 
keskustelemme yhteisistä asioista ja teem-
me seurakunnan tarvitsemia korjaus- ja 
talkootöitä. Kokoontumiset ovat pääsään-
töisesti kunkin kuukauden viimeisenä kes-
kiviikkona alkaen klo 13. Lisätietoja Jorelta, 
puh. 045 665 67 65. Seuraava kokoontumi-
nen 22.2. Aiheena paasto.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
В ИМАТРА 
Богослужения на церковно-славянском 
языке и духовные беседы 
В каждое первое воскресенье месяца 
в 10 часов в Свято-Никольском храме 
совершается божественная литургия 
на церковно-славянском языке с 
участием русскоязычного хора. В 
субботу на кануне славянской службы 
всенощная в 18 часов совершается на 
финском и церковно-славянском языках. 
После литургии чаепитие и беседа в 
приходском зале. Тема на февраль 12.2. 
«Основы молитвы»

Simpeleen-Parikkalan Tiistaiseura
Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa il-
taisin klo 18.
Ke 22.2. klo 18 Marttyyri Alexander Mün-
cheniläinen 

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

Ortodoksinen perhekerho Imatralla
2–5-vuotiaille lapsille sekä  heidän vanhem-

milleen tai isovanhemmilleen tarkoitettu 
kohtaamispaikka, jonne lapset tulevat yh-
dessä aikuisen kanssa. Kokoontuu Imatran 
seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo 17–18. 

Ortodoksiset lastenkerhot
"Pienet askeleeni kirkkoon"
Lastenkerhot 6–12-vuotiaille aloittavat uu-
distuneina sekä Lappeenrannassa että Imat-
ralla. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa 
alkaen ensin klo 17 kanttorin pitämällä las-
tenkuorolla, sen jälkeen on papin oppitunti 
ja klo 18 kädentaitojen ja kuvataiteen ker-
hot. Kerhoissa on pieni välipala. Kerhot ovat 
tarkoitettu kaikille lapsille ja ne toimivat 
suomenkielisinä. Ohjaajat tukevat tarvitta-
essa vieraskielisiä lapsia.

Lappeenrannassa maanantaisin klo 17 las-
tenkuoro ja papin hetki, ja klo 18 askarte-
lukerho. Huom! muuttuneet kellonajat ja 
järjestys! 
 
Imatran seurakuntatalolla tiistaisin klo 
17.30 kuvataidekerho ja papin hetki, ja klo 
18.30 kanttorin pitämä musiikkikerho.

Детские кружки «Мои маленькие шаги в 
церковь». 
Кружок в Лаппеенранта по 
понедельникам в 17. Первое занятие 
после праздников в пн 16.1.2017. В 
Иматра по вторникам в 17.30 кружок 
рисования и в 18.30 музыкальный 
кружок. Внимание! Новое время начала 
занятий и новый порядок кружков. 

TAPAHTUMIA

Koko perheen laskiaistapahtuma 
Imatralla ja Lappeenrannassa su 26.2. Tilaisuu-
det alkavat liturgian jälkeen 11.30 seurakunta-
salissa molemmissa kaupungeissa. Ohjelmassa 
tarjoilua, askartelua, leikkejä ja muuta reipasta 
toimintaa monenikäisille. Kaikki tervetuloa!

Kirkkokahviesitelmä su 12.2. Lappeen-
rannassa: Kirkko ja satavuotias Suomi
Ajatuksia ja keskustelua Suomen ortodoksisen 
kirkon vaiheista itsenäisyyden ajalla sunnun-
taina 12.2. liturgian jälkeen Lappeenrannan 
seurakuntasalissa.

Joutseno
Pulpin ev. lut. kappeli, Linjatie 1, Pulp

JUMALANPALVELUKSET
Su 12.2. klo 10 liturgia
To 2.3. klo 18 katumuskanoni

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА 
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Покровская церковь в Лаппеенранта
Сб 25.2. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках 
Вск 26.2. в 10 литургия 
Ср 1.3. в 18 великий покаянный канон 

Никольская церковь в Иматра
Вск 5.2. в 10 литургия 
Вт 28.2. в 18 великий покаянный канон

LAPPEENRANNAN 
SEURAKUNNAN TOIMINTAA

Katso myös seurakunnan internet-sivuilta 
www.ort.fi/lappeenranta. Muutokset mah-
dollisia! Viikko-ohjelma myös Facebookissa: 
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta

LAPPEENRANTA

Miestenpiiri
Kokoonnumme kerran kuukaudessa ja tar-
vittaessa useamminkin Lappeenrannan lin-
noituksen kirkolle tiistaisin. Yhdessäoloa, 
maailmaparannusta ja toimintaa seurakun-
nan hyväksi. Seuraava kokoontumisemme 
on tiistaina 21.2. klo 13. Tule mukaan!

Lappeenrannan Tiistaiseura
Kokoontuu tiistaisin klo 14 Linnoituksen 
seurakuntasalilla.
7.2. Jorma Pöntinen: Kirkolliset tekstiilit
21.2. Mikko Rahkonen: Salmilaiset häätavat

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Keskusteluillat ovat avoimia kaikille kiinnos-
tuneille Lappeenrannan seurakuntatalolla. 
Kevätkauden aiheena on munkki Serafimin 
”Kultainen Jerusalem”. 
Ke 8.2. klo 18. Munkki Serafim: Kultainen Je-
rusalem (luvut III ja IV)

Valamon ystävät
Valamon Ystävät ry tukee ja tekee tunnetuk-
si Valamon luostaria. 
Su 19.2. klo 12 kirkkokahvit ja Andreas Hän-
nisen alustus aiheesta ”Matkani ortodoksi-
suuteen” sekä klo 13 vuosikokous. 

Kirkkokuorot Lappeenrannassa
Suomenkielisen kirkkokuoron harjoituk-
set Lappeenrannassa maanantaisin klo 18. 
Kuoroon ilmoittautuminen kanttori Tatiana 
Mäkelälle, p. 0206 100 478 tai sähköpostilla 
tatiana.makela@ort.fi. 

Церковный хор на русском языке в 
Лаппеенранта по понедельникам после 
репетиции финского хора. 

TAMPEREEN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO

Suvantokatu 10, 2 kerros, 33100 Tampere, 

Avoinna ti–pe klo 9–13.

Suljettu 23.–30.12.

p. 0400 346 089, tampere@ort.fi,  
www.ort.fi/tampere 

PAPISTO

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg,  
p. 050 557 0050

Pastori Heikki Honkamäki,  
p. 050 557 0057

MUU HENKILÖKUNTA

Kanttori 6.8.2017 saakka Minna Jokinen, 

p. 050 358 7339

Kanttori Jenni Hakkarainen,  
p. 044 301 0974
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Nokian Tiistaiseura
Puheenjohtaja Eeva-Liisa Kaikkonen,  
p. 040 568 3147
Kevään kokoontumiset: 23.2. Vuosikokous 
Inkeri ja Taisto Vuorisella, Jyrämaankatu 2,                                                                               
30.3. Sanna Leppänen, Siivikkalantie 46, 
Ylöjärvi ja 27.4. Heikki ja Sirpa Häyhtiö, Mu-
kaniityntie 18 A 3.                                                                                                           

PORI 

Tiistaiseura
Kokoontuu joka toinen tiistai kello 18. Seu-
raavat tiistaiseuraillat ovat 7.2. ja 21.2. Aluk-
si on aina rukoushetki. Isä Aleksej, isä Heik-
ki, Jenni ja Nemanja pitävät vuorollaan 
opetustilaisuuden. Muina tiistaiseurailtoina 
voi olla esitelmä kiinnostavasta aiheesta tai 
luetaan PSHV:n opetusmateriaalia. Jokaises-
sa illassa on tarjolla myös kahvipöytä sekä 
piristykseksi miniarpajaiset.

Kirkkokahvit
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologi-
salin puolella.

Lukupiiri
Vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini. Seuraava 
kokoontuminen on sunnuntaina 5.2. Aiheena 
Harper Leen teos Kuin surmaisi satakielen.

Raamattupiiri
Vetäjänä Jyri Luonila. Kokoontuu kerran 
kuukaudessa tiistai-illalla. Aluksi on ehtoo-
palvelus, jonka jälkeen luetaan ja keskustel-
laan seuraavan liturgian raamatun kohdista. 

Askartelukerho Pyöröset
Kerho kokoontuu joka toinen keskiviikko kel-
lo 15–17. Huom! Muuttunut kellonaika. Ve-
täjinä Anita Luonila, Sirkka Grönlund ja Tuu-
la Nousiainen. Kerhossa valmistetaan sekä 
yhteisiä että omia töitä. Vaalitaan perinteitä 
ja opetellaan uusia tuulia. Tehdään tuotteita 
kirkon käyttöön ja myytävää myyjäisiin. Mah-
dollisuus harjoitella karjalankielen ymmärtä-
mistä. Ikonimaalauksen aloittamista suunni-
tellaan. Seuraavat kerhoillat ovat 15.2. ja 1.3.

TAPAHTUMIA

Pyhiinvaellus. ja seurakuntamatka 
Saarenmaalle 27.4.–1.5.2017
Lähtö Tampereelta 27.4. klo 18 ja paluu 
1.5. n.klo 21. Matkan aikana mm. vie-
railemme P. Johannes Kastajan skiitas-
sa, osallistumme jumalanpalveluksiin 
Kuressaaren P. Nikolaoksen kirkossa ja 
teemme retken Anglan Tuulimyllypuis-
toon ja Kaalin kraaterille. Matkan hin-
ta 220–270€ sis. laivamatkat, bussikul-
jetukset, majoituksen Kuressaare Lin-
nahotellissa 2 – 3hh, aamiaiset, retket 
kohteessa, lauantain lounaan sekä per-
jantain illallisen. Matkanjohtajana kant-
tori Minna Jokinen. Myös pappi muka-
na. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 24.3. 
mennessä minna.jokinen@ort.fi tai 
puh. 050-3587339

Porin Seudun Tiistaiseura ry:n 
vuosikokous 
Porin ortodoksisella kirkolla 26.2. klo 12.

Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin,  
p. 040 1781633

Kanslisti Arja Pikkuharju,  
p. 050 557 0056

Emäntä Tatiana Kallo,  
p. 050 557 0053 

AVUSTAVA PAPISTO

Pastori Jelisej 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

DIAKONIATYÖ

Diakonia-asioissa yhteys ensisijaisesti 
seurakunnan kansliaan. Avunpyynnön 
toimittamiseksi eteenpäin voi myös 
täyttää diakoniatyön palvelukortin. Niitä 
on saatavana Tampereen kirkossa ja 
seurakunnan kansliassa.

Tampere
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän  
Nikolaoksen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27,  
p. 040 358 9099
Vahtimestari Mika Kangasaho, p. 050 557 0054
Isännöitsijä Leena Uusi-Tarkka, p. 040 563 5556

JUMALANPALVELUKSET
La 4.2. klo 18 vigilia 
(seurakunnantarkastus)
Su 5.2. klo 10 liturgia 
(seurakunnantarkastus) 
Ti 7.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 8.2. klo 8 liturgia 
La 11.2.klo 10 liturgia romaniaksi
La 11.2. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ti 14.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 15.2. klo 8 liturgia
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus  
(Sovintosunnuntai)
Ma 27.2. klo 16 katumuksen sakramentti AS
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 28.2. klo 16 katumuksen sakramentti 
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 1.3. klo 16 katumuksen sakramentti HH
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni
To 2.3. klo 16 katumuksen sakramentti HH
To 2.3. klo 18 katumuskanoni
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
Pe 3.2. klo 18 ehtoopalvelus (seurakunnan-
tarkastus) 
Su 12.2. klo 10 liturgia
To 23.2. klo 18 Jeesus-rukous
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia
Su 26.2. klo 14 sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus

Ti 28.2. klo 16 katumuksen sakramentti HH
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni
To 2.3. klo 16 katumuksen sakramentti AS
To 2.3. klo 18 katumuskanoni

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 26.2. klo 10 liturgia

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukous-
huone, Kalmistonkatu

JUMALANPALVELUKSET
Su 12.2. klo 10 liturgia

Jämsä
Jämsän ev.lut. seurakuntatalo, Koskentie 30

JUMALANPALVELUKSET
Su 19.2. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA

TAMPERE

Tampereen kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntai-
sin palveluksen jälkeen n. klo 12.30–14 Ni-
kolaintalon kerhohuoneessa. Lisätietoja: Ar-
ja Kangaspunta, p. 050 325 1880. 

Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 18–
20. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kantto-
riin. Kanttori Minna Jokinen, p. 0503587339, 
minna.jokinen@ort.fi

Poikakuoro Tampereella
Tampereen ortodoksisen kirkon poikakuo-
ron harjoitukset seurakuntasalilla (os. Su-
vantokatu 10) torstaisin klo 17–17.45. Kuo-
ronjohtajana kevään ajan toimii kanttori 
Minna Jokinen, p. 0503587339, minna.joki-
nen@ort.fi

Muskari on jäänyt tauolle kävijöiden 
vähäisyyden vuoksi.

Tyttöjen kuoro 
(7-12-v.) harjoittelee Nikolainsalissa tiistai-
sin klo 16.30–17.15.
Uudet kävijät, ottakaa yhteyttä kanttori Jen-
niin. Harjoitteluajoissa on poikkeuksia joh-
tuen muun muassa laulajien vähäisyydestä.

Yksiääninen kuoro
Harjoittelee vanhaa ortodoksista kirkko-
laulua täysin yksiäänisesti ja iisonin säes-
tyksellä. Harjoitteluaika on pääsääntöisesti 
keskiviikko klo 16.30–18.00 kryptassa. Jos-
kus kokoonnumme keskiviikon sijasta myös 
maanantaisin. Uudet laulajat, ottakaa yh-
teyttä kanttori Jenniin. Kuoroon pyrkijöille 
on noin 15 minuutin laulutesti.
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Diakonia

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

DIAKONIATYÖSTÄ VASTAAVA PAPPI
isä Teo Merras p. (09) 85646120, 040 540 
3200

TIIMIESIMIES
ylidiakoni Juha Lampinen 
p. (09) 856 461 30, 040 527 9580

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Helsinki
Kari Hartikka p. (09) 856 4 61 62, 040 703 
4616
Emmi Matvejeff p. 040 126 2209 (sijainen 
18.12. saakka)                                    

Itä

Vantaa: Johanna Jomppanen 
p. (09) 8564 6166, 050 404 9404

Itä- ja Keski-Uusimaa: Jaana Björninen 
p. (09) 856 4 61 64, 0400 304 361

Länsi

Espoo, Kauniainen: Taisia Pohjola 
p. (09) 856 461 63, 040 583 2915

Länsi-Uusimaa: Sarianne Karulinna 
p. (09) 856 461 65, 0400 531 308

DIAKONIATOIMISTON PUHELINPÄIVYSTYSAJAT
ma, ti, to ja pe klo 9 –12 puh. (09) 856 461 60
Henkilökohtaiset tapaamiset sovitaan ensisijai-
sesti oman alueen työntekijän kanssa.   

OLETKO KIINNOSTUNUT  
VAPAAEHTOISTOIMINNASTA?
Ota yhteyttä: Kristiina Aminoff p. 040 350 1951

SAIRASTATKO TAI SAIRASTAAKO LÄHEISESI?
Jos haluat papin tai diakoniatyöntekijän käyvän 
sinun tai läheisesi luona kotona tai sairaalassa, 
ota rohkeasti yhteyttä päivystävään pappiin pu-
helinnumero (09) 856 461 05 (arkisin klo 9 –14) 
tai alueesi diakoniatyöntekijään. 

HELSINKI

Horse
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat hor-
selaiset! ”Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
ompeluseura” kokoontuu torstaisin. Aloitamme 
ehtoopalveluksella Kotikirkossa klo.17.00 ja jat-

kamme diakonian alatoimistolla (os. Unioninkatu 
39, sisäpiha) klo.20.00 saakka. Horse on diakoni-
an ja kasvatuksen yhteinen toimintapiiri, ohjaaji-
na diakoniatyöntekijä Jaana Larikka ja kasvatus-
työntekijä Kristiina Klubb. Horsessa voi neuloa, 
virkata, ommella, huovuttaa, maalata ym. Eikä 
haittaa jos käsityöt eivät koulussa olleet parasta 
osaamista, kyllä Horsessa hommat sujuu! Ja aina 
on mahdollista vaan istuskella ja nauttia hyvästä 
seurasta. Lisätietoja Horsesta saat Jaanalta p. 040 
764 0992 ja Kristiinalta p. 040 725 5713 tai s-pos-
titse etunimi.sukunimi(at)ort.fi.

Sofiakerho
Sofia-kerho on tarkoitettu seurakuntamme alu-
eella asuville kehitysvammaisille ja heidän omai-
silleen. Kokoonnumme kevätkaudella ensim-
mäisen kerran helmikuussa pyhittäjä Aleksanteri 
Syväriläisen kappelissa Myllypurossa (os. Myl-
lypurontie 1, Sisäänkäynti Jauhokujan puolel-
ta B2). Kerhossa pidetään rukouspalvelus, jonka 
jälkeen kahvit ja ajankohtaista ohjelmaa. Kevään 
kokoontumisista tietoa seuraavassa lehdessä. Li-
sätietoja: Taisia Pohjola

Virkistysiltapäivä seniori-ikäisille
Tervetuloa virkistysiltapäivään parittomien viik-
kojen torstaina kello 12–14. Kokoontumispaik-
kana toimii seurakuntasali (os. Unioninkatu 39, 
sisäpiha). Tarjolla mielenkiintoisia esityksiä ja 
keskusteluja sekä lounas, joka maksaa kaksi eu-
roa. Tilaisuus on avoin kaikille. 16.2. vierailemme 
lounaan jälkeen Helenan hoitokodissa Hämeen-
tiellä. 2.3. aiheena liturgiset värit, puhujana Ulla 
Pesola. Lisätietoja: Sarianne Karulinna

Diakoniaruokailu
Joka tiistai seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, si-
säpiha) klo 12. Sisäänpääsy klo 12.30 asti. Ateria 
maksaa yhden euron. Tervetuloa! Tiedustelut: Sa-
rianne Karulinna

ITÄ

Järvenpään diakoniakerho
9.2.2017 klo 12–14.30 "Retki liturgisiin väreihin”- 
vieraana Ulla Pesola. Järvenpään kirkon kryptas-
sa, Kartanontie 45, Järvenpää. Kahvitarjoilu. Tie-
dustelut: Jaana Björninen

Porvoon diakoniakerho
23.2.2017 klo 13–15.30 Porvoon kirkon salissa, 
Ulla Pesola: ”Retki liturgisiin väreihin”. Os. Vanha 
Helsingintie 2, Porvoo. Kahvitarjoilu.

LÄNSI

Espoo
Maria Pariisilaisen piiri ja kahvitreffit ovat tauolla. 
Kevään ohjelmasta tietoa seuraavassa lehdessä.

Nummelan perjantaipiiri
Nummelan rukoushuone os. Naaranpajuntie 7, 
Nummela. Alkuvuoden kerhoissa Diakoniatyön-
tekijä mukana 10.2 klo 12-14. Ruokailu ja kahvi 3 
€, keskustelua. Kevään teemana "Suomi ja seu-
rakunta 100 vuoden aikana". Kerhoon ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua ja tervetulleita ovat kaikki 
seurakuntalaiset! Lisätietoja saa alueen diakonia-
työntekijältä: Jaana Larikka

Lohjan seniorikerho
Karjalan valistajien kirkko, os. Nahkurinkatu 4, 
Lohja. Alkuvuoden kerhossa Diakoniatyöntekijä 
mukana torstaina 9.2. klo 14-16. Kahvittelua, kes-
kustelua. Kevään teemana "Nimipäivä ja taivaal-
linen esirukoilija". Kerhoon ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua. Lisätietoja saa alueen diakoniatyön-
tekijältä: Jaana Larikka

ETSITÄÄN VAPAAEHTOISIA
Lappeenrannan lähimmäispalveluun
Lappeenrannan seurakunnassa on aktii-
vinen ystäväpalvelutoiminta. Etsimme 
uusia kiinnostuneita toimintaan mukaan. 
Koulutamme myös yksilöllisesti tai ryh-
mänä, mikäli saamme kootuksi uuden 
aloittavien joukon. Tiedustelut: diakonia-
toimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kemp-
painen, puh. 040 824 3669 tai Timo Tynk-
kynen, puh. 0206 100 473. Ota yhteyttä!

DIAKONIAN TOIMINTA  
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

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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Perheuutisia

Helsingin seurakunta

VIHITYT

Sonja Elina Kosunen ja Markus 

Raito Nikolai Ojala, 10.9.2016

Maiju Johanna (e. Nousiainen) ja Harri-

Pekka Markus Väisänen 16.12.2016 

KASTETUT

Oiva Antinpoika Palomäki 24.7.2016

Hiski Juhani Ilmari Miekkala, 29.10.2016

Aurora Lumi Berger, 26.11.2016

Anna-Sofia Häkkinen, 26.11.2016

Matilda Martta Annina Karpin, 4.12.2016 

IKUINEN MUISTO

Mikael Matvejeff, s. 1933, Kivennapa

Juha Peso, s. 1959, Helsinki

Lauri Ärmänen, s. 1936, Salmi 

Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saatuamme siihen erillisen lu-

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

pyydämme antamaan julkaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai ilmoittamalla siitä seurakun-

nan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhelimitse numeroon 09-85 646 100.

Kiitokset

Sydämellinen kiitos Valamon 

ystävien pääkaupunkiseudun 

paikallisosaston johtokunnalle ja erityisesti 

puheenjohtajalle myöntämästänne 

kunniakirjasta ja kunniajäsenyydestä.

Veikko Ylitervo

Lämmin kiitos Jyväskylään muuttaessani 

rippi-isälleni Juha Hirvoselle hengellisestä 

ohjauksesta ja opetuspuheista profeetta 

Elian kirkossa. Kiitän kirkkoystäviäni 

profeetta Elian kirkossa ja Uspenskin 

katedraalissa, ja ikoniystäviä ja opettaja 

Juri Mitroschinia. Kaipaan teitä kaikkia 

ja muistan teitä rukouksissani.

Airi Immonen

Rakas isämme Lauri Ärmänen nukkui 

pois 21.10.2016. Lämmin kiitos isä Kaleville, 

kanttorille ja kuorolle sekä kaikille, jotka 

otitte osaa suureen suruumme.

Sirpa Ärmänen ja Sari Kajan

Lämmin kiitos ja halaus isä Jyrki 

Penttoselle kauniista rukoushetkestä 

Uspenskissa perheemme juhlapäivän 

johdosta 13.12.2016!

BelKuparThermaania:

Vladimir ja Natalia

Anna, Karri, Nicoletta ja Kristofer

Vladimira, Mattias, Peter ja Edward

Yury

Anna

                                                                                                                     

KIRJAKERHO

KirjaKrypta
KRYPTASSA

18.1.2017 klo 18.45
vieraana diakoni Johannes Lahtela

Fedor Dostojevski: Karamazovin veljekset

15.2.2017 klo 18.45
Munkki Damaskinos: Hengellinen elämä abba

Dorotheoksen mukaan
Abba Dorotheoksen kaksitoista opetuspuhetta

19.4.2017 klo 18.45
vieraana kirjailija Vuokko Sajaniemi

Vuokko Sajaniemi: Pedot

17.5.2017 klo 18.45
vieras: avoin

kuukauden kirja: avoin

TERVETULOA

                                                                                             

USPENSKIN
KATEDRAALI

Yhteisöpäivät keväällä 2017

25.2. klo 10 – 17

8.4. klo 11 – 17

20.5. klo 10 – 17

Yhteisöpäivät ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa voi piipahtaa tai 
viipyä koko päivän. Talkoohengessä valmistamme katedraalia tuleviin

juhliin. Tarjolla on siivoamista, kirkon koristelua, koristeiden tekoa,
käsitöitä, pakkaustalkoita, ruokaa, kahvia, juttuseuraa ja ennen muuta 

yhteishengen rakentamista.

TERVETULOA!
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”Ortodoksisuus on minulle hengellinen 
alusta, jossa on myös hyvä tutkia itse-
ään ja hahmottaa minäkuvaansa. Siinä 
on näkyvää nöyrtymistä kuten ristin-
merkin tekeminen, joka toimii myös 
välineenä, kun pyrkii huomaamaan 
kielteiset ajatukset ja tekemään niis-
tä voimattomia. Saan kiinni siitä fyysi-
sestä tekemisestä.”

Laulaja Kai Hyttinen,  
Helsingin Sanomat 6.1.2017

”Ateistiset tiedeuskovaiset kuvittelevat 
edustavansa itseoikeutetusti totuutta. 
Tämä on kestämätön asenne, sillä to-
tuus Jumalasta ei ole tieteellisesti to-
distettavissa suuntaan tai toiseen.”

Professori Jaakko Hämeen-Anttila,  
Sana 12.1.2017

”Jumala näkee mikä on ihmisen pelas-
tukselle tarpeen. Se, mikä omasta pers-
pektiivistämme näyttää tietyllä hetkellä 
pahalta ja väärältä on pelastushistorian 
kannalta välttämättömyys. Muuten Ju-
mala ei sallisi sen tapahtuvan.”

Piispa Arseni,  
Aamun Koitto 21.11.2016

”Mitä vähemmän vapautta ja oikeut-
ta, sitä äänettömämmät kellot. Vuon-
na 1987 kävin perheeni kanssa nunna 
Kristodulin luostarissa Kreikassa. Ru-
koukseen kutsuttiin edelleen kilkutta-
malla puista kolistinta, talatonia, koska 
kellonsoitto oli turkkilaisaikana kiel-
letty.”

Turun ev. lut. arkkihiippakunnan  
piispa Kaarlo Kalliala
Maaseudun Tulevaisuus 1.1.2017

L AINATUT



ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 1/17

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 15.  helmikuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 

2/17-lehdessä 3.3.2017.

Edelliseen tehtävään saimme runsaasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi Julia 

Prokkia Espoosta. Hänelle postitimme Farida Khalafin ja Andrea C. Hoffmanin 

teoksen Olin Isisin vanki. Onnittelut!

RISTIKKO 8/16 RATKAISU
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Herran temppeliintuominen

Vanhurskas Hanna osoittaa olevansa profeetta,  
sillä hän julistaa Vapahtajasta, / joka on  

Israelin lunastaja. / Sen tähden huutakaamme  
Herralle: / Kristus, meidän Jumalamme, / 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden,  

armahda meitä! 

Litaniastikiira, 2. sävelmä

Seuraava numero ILMESTYY 3.3.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 9.2. 


