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Katekumeenit liitetään kirkkoon suurena 

lauantaina.

“Kristuksen Risti ja 
Ylösnousemus merkit-
sevät uskovalle Jumalan 
tuntemisen menetelmää: 
sisäistä hiljaisuutta ja 
rukouksen elämää.”

ARKENA

PYHÄNÄ

HUOMENNA

Kannessa

Lammin Athos-säätiön kirkkoon valmistuu 

hienot maalaukset.

Isä Markku on pitänyt työstään Hämeenlinnassa.
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O R TO D O K S I V I E S T I  O N TÄ S TÄ  lehdestä 
lähtien seitsemän ortodoksisen seura-
kunnan lehti nyt, kun myös Hämeenlin-
nan seurakunta liittyi mukaan. Muut ovat 
Helsinki, Hamina, Kotka, Lahti, Lap-
peenranta ja Tampere. Lehden painos-
määrä on noin 22 000 kappaletta.

Kun ilmestymisalueena on lähes koko 
Etelä-Suomi, ja alueella asuu  kolman-
nes Suomen ortodokseista, lehdenteki-
jällä on myönteinen ongelma: aiheita ja 
sisältöä on yltäkyllin. Pyrimme silti te-
kemään mahdollisimman tasa- ja moni-
puolista lehteä.

Kuulostelemme eri seurakuntien  uu-
tisia ja käymme jutunteossa paikan pääl-
lä. Ja tietenkin toivomme, että vinkkaat-
te meille juttuaiheistanne. Ne ovat elävän 
lehden suola! Lisäksi lehteämme rikas-
tuttavat ulkopuolisten, ammattitaitoisten 
ja lahjakkaiden kirjoittajien jutut.

Haluamme tuoda esiin kiinnostavia 
ilmiöitä niin koti- kuin ulkomailtakin. 
Esimerkiksi tässä lehdessä on juttu ro-
manialaisesta munamuseosta.

Lehti myös opettaa. Kolmen lehden 
kokemuksella tuntuu siltä, että ortodok-
sinen maailma ja ajattelu on suuri aar-
rearkku, jota pöyhimällä paljastuu ko-
ko ajan uusia ihmeitä. Pitkä perinne on 
jotain ainutlaatuista. Siinä on syvää ym-
märrystä ihmisen psyykestä. 

Eri aikoina ihmiset ovat luodanneet 
sielunsa syvyyksiä ja suhdettaan Suurem-
paan – ja ajattelun perinne jatkuu. Tässä 
lehdessä on monta syvällistä pohdintaa 
hengellisyydestä.

Kun nykyisin on paljon hengellistä et-
sintää, ja viisautta haetaan kaukaa idästä 

ja lännestä, vaivaako hakijoita kaukonä-
kö vai ehkä tiedon puute? Kaukonäköhän 
tarkoittaa, että ei näe kunnolla lähelle.

Meillä on tässä toisessa, pienemmäs-
sä kansankirkossamme sellaista histori-
an testaamaa viisautta, että ehkä etsijöi-
den kannattaisi panna nenälleen lukula-
sit ja perehtyä ortodoksiseen viisauteen 
vaikka tästä lehdestä?

Tai uskaltautua paikkakunnan kirk-
koon palveluksen aikana, jolloin voi ko-
kea hengellisyyttä ja hartaudenharjoitus-
ta monikananavaisesti: voi pysähtyä ru-
koilemaan, kuulla kaunista laulua, kat-
soa värikylläisiä maalauksia, aistia pal-
veluksen tunnelmaa, haistaa suitsukkeen 
tuoksua ja kokea seisomalla fyysisen har-
joituksen.

Aika moni on tuntenut kutsumusta tä-
hän lähiuskontoon. Siitä kertoo juttu ka-
tekumeeneista, kirkkoon liittyvistä.

Hyvää paaston loppuaikaa ja 
valoisaa Pääsiäisen riemua!

Anne Kärkkäinen

Lähiviisautta
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Y h t e i s ö n  h y v ä k s i

На благо общине 

THAIMAAL AISISSA LUOSTAREISSA  vierail-
lessani olen oppinut ymmärtämään yhden 
niiden keskeisistä periaatteista, jonka jo-
kainen luostariin lyhyemmäksi tai pidem-
mäksi ajaksi tuleva kilvoittelija ymmärtää 
ja allekirjoittaa: jokaisen on tuotava oma 
myönteinen persoonallinen panoksensa ko-
ko yhteisön käyttöön.

Ehkäpä osittain tästä kasvaa noiden luos-
tarien hyvä ilmapiiri, josta me myös kristittyinä voisimme ot-
taa oppia. Ehkä meidän ortodoksien vanha sanonta ”älä vie omia 
sääntöjäsi toiseen luostariin” ilmaisee jotakin samansuuntaista.

Jos meillä olisi tällainen myönteinen lähestymistapa niin 
luostari- kuin seurakuntaelämään, meidän pienet yhteisömme 
muuttuisivat hienolla tavalla enemmän siksi, mitä niiden pitäisi 
ja mitä ne voisivat olla kristillisinä kilvoituspaikkoina.

Markku Aroma
Kirkkoherra

Hämeenlinnan seurakunta

ПОБЫВАВ В НЕСКОЛЬКИХ  монастырях в Тайланде, я узнал 

один из главных их принципов, который понимает и подписы-

вает всякий, прибываюший в монастырь для подвижничества. 

Этот принцип: каждый должен внести свой персональный по-

сильный вклад в пользу всей общины. 

Возможно, в какой-то мере по этой причине в этих монасты-

рях рождается хорошая атмосфера, и этому принципу, мы, буду-

чи христианами, можем также поучиться.  Возможно, что наша 

старинная православная поговорка «cо своим уставом в чужой 

монастырь не входи», учит нас чему-то подобному. 

Если бы у нас было бы подобное позитивное отношение к 

монастырской и приходской жизни, то наши маленькие общи-

ны прекрасным образом изменялись бы в то, чем они должны и 

могут быть в плане христианского подвижничества. 

Маркку Арома
Настоятель 

Православный приход города Хямеенлинна 
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K r i s t u s  n o u s i 
k u o l l e i s t a !  
To t i s e s t i  n o u s i !

” He r r a l l e  
 p y h i t e t t y  y ö”

Tänä vuonna vietämme itsenäisen 
Suomen ja reformaation juhlaa 
kiitollisuudella. Kumpikin on 

tärkeällä tavalla puolustanut ihmisen vapautta ja lähimmäi-
syyttä. Tämän periaatteen henkiset juuret löytyvät kristilli-
sen ihmiskuvan kestävistä perusteista. Siitä käsin mieleeni 
nousee apostoli Paavalin kehotus: ”Kantakaa toinen toisten-
ne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain”.

Edelliset sukupolvet ovat jättäneet meille perinnöksi ja-
kamisen ja solidaarisuuden esimerkin. Yhteishenki ja vas-
tuunkantaminen, ”kaveria ei jätetä”, on upea elämänohje 
meille tämän päivän suomalaisille, ”rauhan ajan lapsille”. 

Kristuksen seuraaminen ei lupaa helppoja päiviä. Päin-
vastoin. Siihen kuuluu eri tavoin suostumus ristin kantami-
seen. Risti muistuttaa meitä myös siitä, että itsenäisyyttä ei 
ole saavutettu ilman uhrauksia, ilman ”toistemme taakko-

jen kantamista”.
Kristillinen kirkko on nimenomaan ylösnousemuk-
sen yhteisö, joka auttaa meitä jokaista eteenpäin. 
Kristus on kärsimyksellään ja kuolemallaan teh-

nyt tyhjäksi kuoleman vallan ja ensimmäisenä tullut 
osalliseksi ylösnousemuksen kirkkaudesta. Sitä valoa 
Hän säteilee myös meille pääsiäisaikana. Tämä valo ja 
kirkkaus on meidän toivomme. Se on tulevan enna-

kointia, jolloin Kristus on oleva kaikki kaikessa. Sil-
loin pyhän kirjan sanoin ”kuolemaa ei enää ole, ei 

murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen 
on kadonnut”.

Pyydämme, että hyvä ja ihmisiä rakastava Juma-
la auttaisi meitä ja että keskinäisessä kunnioituksessa 

ja rakkaudessa yhdessä kasvaisimme Häneen entistä sy-
vemmin. Siunatkoon teitä tässä ja tulevassa ajassa 

kuolemallaan kuoleman voittanut ja haudoissa 
oleville elämän antanut Kristus.

Helsingin Metropoliitta
Ambrosius

Sinä yönä Herra valvoi viedäk-
seen heidät pois Egyptin maas-
ta; se on Herralle pyhitetty yö, ja 

silloin kaikkien israelilaisten sukupolvesta toiseen tulee val-
voa” (1. Moos. 12:42).

Pääsiäisyöstä alkaa ortodoksisen kirkkovuoden tärkein 
sunnuntai. Kirkko valvoo tuon yön samalla tavalla kuin maan-
paosta kotimatkalle lähtöä odottavat israelilaiset.

Herralle pyhitettynä yönä Uuden testamentin lapset ovat 
kuin isäntäänsä odottava palvelija. ”Autuaita ne palvelijat, 
jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Toti-
sesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse pal-
velemaan heitä” (Luuk. 12:37).

Pääsiäisyönä kirkko ei vain seiso ja odota, vaan lähtee 
pyhän Johannes Damaskolaisen (676–749) kehotuksen 
mukaan ristisaatossa vastaan Herraansa.”Lähtekäämme 
lamput kädessä Kristus-ylkää vastaan, joka tulee haudas-
ta. Enkeljoukkojen kanssa juhlien käykäämme viettä-
mään pelastavaa Jumalan pääsiäistä” (Pääsiäiskano-
nin 5. veisu).

Pääsiäisyön ristisaaton jälkeen saapumi-
nen valaistuun kirkkoon kuvaa konkreettises-
ti sitä, miten ylösnoussut Jumal-ihminen muuttaa 
maailman.”Minä olen maailman valo. Se, joka seu-
raa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elä-
män valo” (Joh. 8:12).

Pääsiäisenä saatot, suitsutukset ja musiikki ju-
listavat samaa viestiä kuin pyhät tekstit ja rukouk-
set. Ne kertovat kristinuskon valoisan ilosanoman.

Valoa ja anteeksiantamusta julistaa myös Johannes 
Krysostomos(344–407) pääsiäissaarnassaan: ”Älköön 
kukaan parkuko synnintekojansa, sillä anteeksian-
tamus on haudasta ylösnoussut. Älköön kukaan 
pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema 
on meidät kuolemasta vapahtanut”.

Karjalan ja koko Suomen
Arkkipiispa Leo
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AJANKOHTAISTA
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Henkilöuutisia  
Helsingin seudulta

H E L S I N G I N S E U R A K U N N A N VA LT U U S -
TO  valitsi maaliskuussa yksimielisesti neu-

voston uudeksi jäseneksi Harry Fagerlun-

din ja Helsingin Lapinlahdessa sijaitsevan 

hautausmaan Pyhän Elian kirkon isännöit-

sijäksi Jukka Vehkaojan.

Neuvostosta vapautui yksi paikka, kun 

neuvoston jäsen Kari Moilanen valittiin 

Uspenskin katedraalin isännöitsijäksi tam-

mikuussa. Uspenskin katedraalin isännöit-

sijä on itseoikeutettu neuvoston jäsen. 

Pyhän Elian kirkon isännöitsijän tehtä-

vä vapautui, kun valtuusto myönsi Ylermi 

Hillulle vapautuksen hautausmaan kirkon 

isännöitsijän tehtävästä. 

Toiminta valtuustossa, neuvostossa tai 

isännöitsijänä on seurakunnalle merkittävää 

vapaaehtois- ja luottamustoimintaa.

HELSINGIN METROPOLIITTA AMBROSIUS 

vihki 5.3. diakoni Kimmo Kallisen papiksi 

ja myönsi pastori Jukka Alavalle rovastin 

arvonimen 

Pastori Kimmo Kallinen toimii pappina 

erityisesti Itä- ja Keski-Uudenmaalla eli Jär-

venpäässä, Por-

voossa ja Klaukka-

lassa. Hän aloittaa 

tehtävässään 1.5.

Rovasti Juk-

ka Alava on teh-

nyt pitkän uran 

ortodoksisen us-

konnon opettaja-

na, minkä ohessa 

hän on palvellut 

seurakuntaa pap-

pina, viime vuosi-

na erityisesti Van-

taalla.

H E L S I N G I N M E T R O P O L I I T TA  Ambrosi-

us vihki 19.3. munkki Foman diakoniksi. 

Munkkidiakoni Foma palvelee Pokrovan 

veljesyhteisön kirkossa. 

Samassa palveluksessa Uspenskin ka-

tedraalissa piispa myönsi rovasti Heikki 

Huttuselle epigonaation eli polvivaatteen 

ansioituneesta työstä.

Isä Heikki on Euroopan kirkkojen konfe-

renssin pääsihteeri Brysselissä. Ennen EKK:n 

tointa, hän toimi Suomen ekumeenisen 

neuvoston pääsihteerinä.

Väitös ortodoksisesta 
kirkkoarkkitehtuurista

Ortodoksisia kirkko-
rakennuksia suoma-
laistutettiin Suomen 

itsenäisyyden alkuvuosikym-
meninä. Niistä haluttiin rii-
sua ei-toivottuja, venäläisik-
si koettuja piirteitä, todetaan 
taidehistorioitsija Hanna 
Kempin väitöstyössä, joka 
julkaistiin maaliskuussa. 

Pyhäkköjen muokkaus al-
koi sisällissodan jälkeen, kun 
Suomen valtio takavarikoi ve-
näläistä omaisuutta, useita 
kymmeniä ortodoksia kirk-
koja. Kansallistuttamiskomi-
tea muokkasi pyhäkköjä  ja 
rakennutti uusia 1920-luvulta 
lähtien. Tavoitteena oli luoda 
suomalaiskansallinen pyhäk-
köarkkitehtuuri. Muokkaajat 
halusivat kirkkotilaan vähem-
män mystisyyttä ja enemmän 
valoa. Sipulikupolit ja punatii-
li rakennusmateriaalina olivat 
pannassa. 

Aikojen kuluessa inspi-
raatiota arkkitehtuurille et-
sittiin karjalaisista puupyhä-
köistä ja Bysantiksi nimite-
tystä kulttuuripiiristä. 

Väitöstutkimuksen mukaan omaleimainen, suomalainen ortodoksinen pyhäk-
kötyyli on syntynyt tasapainottelun ja ennakkoluulottoman luomisvoiman ansiosta.

Kielletty kupoli, avattu alttari on suurtyö ja tarkasti dokumentoitu tietoteos, jossa 
muun muassa esitellään suuri joukko lakkautettuja ja purettuja temppeleitä. Siinä 
kerrotaan myös pyrkimyksestä muokata kirkollista esineistöä. Toisaalta tehtiin myös 
kompromisseja: kirkon sisustuksessa sai käyttää venäläisajan esineistöä.

Hanna Kemppi: Kielletty kupoli, avattu alttari: Venäläisyyden häivyttäminen 
Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918-1939. 361 s. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 123. Tampere 2017. (Väitöskirja)

ANNE KÄRKKÄINEN

1900-luvun alkupuolella suomalaistuttamisen nimissä ha-

luttiin päästä eroon kupoleista ja punatiilestä. Uspenskin  

katedraali on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Kuva kupo-

lien korjauksesta vuodelta 2005.

Kimmo Kallinen aloittaa 

Järvenpään, Porvoon 

ja Klaukkalan pappina 

toukuun alusta. 
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Ortodoksiviesti myös  
hämeenlinnalaisille

Pääsiäispalveluksia Espanjan  
Aurinkorannikollakin

TÄSTÄ NUMEROSTA LÄHTIEN  Ortodok-

siviesti on nyt myös Hämeenlinnan seura-

kuntalehti.

Hämeenlinnan seurakunta on lehden 

seitsemäs seurakunta. Muut seurakunnat 

ovat Helsinki, Hamina, Kotka, Lahti, Lap-

peenranta ja Tampere.

Suomalaisten suosimassa Fuengiro-
lassa Espanjan Aurinkorannikol-
la toimitetaan palvelukset suurena 

perjantaina ja lauantaina.
Kumpikin palvelus pidetään Los Paco-

sin kaupunginosassa luterilaisen seura-
kunnan kerhotilassa Pacosin-tuvassa. Pal-
velukset toimittaa Kotkan eläkkeelle jää-
nyt kirkkoherra, isä Veikko Lisitsin, ku-
ten muutamana aikaisempanakin vuonna.

Kanttorin puute on jonkin verran 
hankaloittanut palvelusten toimittamis-
ta, mutta mukavat ja avuliaat alueen orto-
doksit ovat olleet korvaamattomana apu-
na. Tilan vuokrauksesta on sopinut Ulla 
Valkonen, ja kuorotehtäviä ovat hoita-
neet Eero ja Liisa Aalto.

Manner-Espanjassa pitempiä tai ly-
hempiä aikoja viettäviä suomalaisia ar-
vioidaan olevan yli 30 000, josta Aurin-
korannikolla asuu lähes 20 000, joten 
alue on yksi suurimmista suomalaissiir-

tokunnista. Fuengirolan kaupungin alu-
eella asuu yli 3000 suomalaista.

Suomen luterilaisella kirkolla on seu-
rakunta Aurinkorannikolla, ja se on vuok-
rannut tilojaan ortodoksien käyttöön.

Pääsiäisyönpalvelus Espanjassa luteri-
laisen seurakunnan kerhotiloissa poikke-
aa ulkoisesti suuresti siitä, mihin on Suo-
messa tottunut. Ulkona on lämmintä, ku-
kat kukkivat, ja palmut näkyvät ikkunoista. 
Kirkkotilasta puuttuu ikonostaasi ja lähes 
kaikki muu kaunis, mikä kuuluu ortodok-
siseen kirkkoon. Mutta pääsiäisen ilosa-
noma ”Kristus nousi kuolleista - Totises-
ti nousi” kaikuu  vähintään yhtä riemuk-
kaasti ja iloisesti kuin kotona Suomessa.

Palveluksen jälkeen on järjestetty ja 
järjestetään tänäkin vuonna kirkkokahvit 
nyyttikestiperiaatteella. 

Kenelläkään ei ole ollut kiire pois 
pääsiäisyön kirkkokahveilta. Vaihdetaan 
kuulumisia, iloitaan kun tavataan tuttuja. 

Puheensorina kantautuu avoimista ovis-
ta lämpimään tummaan Espanjan yöhön.

TEKSTI JA KUVA KYLLIKKI LISITSIN

Suuri perjantai 14.4. klo 15 ehtoopalvelus

Pääsiäisyönpalvelus la-su 16.-17.4. klo 22-00

Pacosin-tupa, Edif. el Condor, 

 Plaza de los Pacos 1 Fuengirola, Espanja

VALAMON TAITEILIJAT ON monen eri alan taiteilijoiden vapaa yhteenliittymä, joka pe-

rustettiin 2010-luvun alussa ideoimaan taiteellista ohjelmaa Uuden Valamon luostarin ja 

sen yhteydessä toimivan Valamon opiston tilaisuuksiin.

Nyt Valamon taiteilijat laajentaa vastuualuettaan. Yhteistyössä Kallion seurakunnan, 

Aino Acktén kamarifestivaali ry:n ja Kallion kirkon tiloissa toimivan taidekahvila Sonckin 

kanssa toteutetaan taidemyyntinäyttely. Näyttelyyn liittyy monipuolinen oheisohjelmis-

to. Sekä taiteilijat että oheisohjelmiston tuottajat tekevät työnsä korvauksetta, ja näytte-

lyn koko tuotto käytetään lyhentämättömänä Lintulan luostarin tukemiseen.

Näyttelyssä esitellään kuvataidetta grafiikasta ja valokuvista maalauksiin ja ikoneihin. 

Näytteillepanijoina on laaja joukko suomalaisia taiteilijoita ja ikonimaalareita: Jukka Kor-

keila, Katarina Koskivaara-Ilmonen, Tiina Malinen, Elina Merenmies, Soili Musta-

pää, Antti Narmala, Saku Paasilahti, munkki Stefanos, Marjatta Tapiola, Emmi Ta-

vela, Jesse Veijalainen, Henry Wuorila-Stenberg ja Tea Åvall.

Oheisohjelmistossa on 6.4. keskustelutilaisuus taiteesta ja hengellisyydestä. Tilaisuu-

dessa keskustelevat Hannu-Pekka Björkman, Elina Merenmies, Risto Nordell ja Timo 

Torikka. Torsti Lehtinen ja Marjatta Tapiola keskustelevat 20.4. taiteen pyhyydestä ja 

vapaudesta. Keskiviikkona 26.4. on luvassa Paavo Haavikon runouden lausuntaa, ja J.S. 

Bachin ja Arvo Pärtin musiikkia. Torstaina 27.4. nunna Ksenia kertoo aiheesta pyhittä-

jä-äidit.

Lisää tietoa: www.acktefestival.fi

Taidenäyttely ja esityssarja Lintulan luostarin hyväksi

Kirkkokahvit järjestetään nyyttikesteinä. Ulla 

Valkonen emännöi kirkkokahveilla viime 

pääsiäisenä.

Järvenpään ikonostaasi 
siunattiin
JÄRVENPÄÄN KIRKON  uudistettu iko-

nostaasi siunattiin 25.3. Kuvaseinä uu-

distettiin, sillä sen värimaailmaa pidet-

tiin jo alun alkaen 1990-luvulla liian 

tummana ja värikkäänä kirkon freskoi-

hin nähden.
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Hämeenlinnan seurakunnassa
esille kavallusepäily
Hämeenlinnan ortodoksisen seurakun-
nan julkaiseman tiedotteen mukaan seu-
rakunnan varoja on kadonnut vajaan vuo-
den aikana noin 200 000 euroa. Asia tu-
li ilmi varoja hoitavan pankin sisäisessä 
valvonnassa. Teosta epäillään seurakun-
nassa noin vuoden työskennellyttä henki-

löä. Hänen työsuhteensä on päätetty. Asia 
on poliisitutkinnassa.

Esteellisyyssyistä seurakunnan hal-
linnollisia tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan 
kirkkoherran asemesta  oman toimensa 
ohella Lahden kirkkoherra Jonas Bergen-

stad enintään 31.5. asti.

Valokuvanäyttely Karjalan evakoista

Valokuvaaja Laura Karlinin Evakkotarinoita-valokuvanäyttely kertoo rajanta-
kaisesta Karjalasta toisen maailmansodan aikana paenneista ortodoksitaustai-
sista evakoista, heidän matkastaan ja sopeutumisestaan uusille paikkakunnille.

Näyttely koostuu evakoista otetuista henkilökuvista ja heidän haastattelujensa poh-
jalta kerätyistä tarinoista. Kuvissa on mukana muistoja Karjalasta: kuvatulle tärkeä iko-
ni tai kori, jolla äiti kuljetti kananmunia myytäväksi naapurikylään.

Näyttelyyn kuvatut karjalaiset olivat paetessaan lapsia ja nuoria. Koulussa heille 
naljailtiin oudon kielen ja uskonnon takia, ja osa kätki juurensa. Uusilla kotiseuduil-
laan he kohtasivat ennakkoluuloja, mutta myös paljon auttavaisia ihmisiä. Valtavirrasta 
poikkeava uskonto ja kulttuuri herätti ihmetystä, mutta toisaalta toi turvaa.

Karlin halusi tehdä aiheesta näyttelyn, sillä on enää vähän  niitä, joilla muistot ovat 
yhä kirkkaana mielessä. Aihe on ajankohtainen, sillä evakkojen kertomuksissa on pal-
jon samaa kuin tämän päivän turvapaikanhakijoiden tarinoissa. Samalla historiaa huo-
kuva näyttely juhlistaa 100-vuotiasta Suomea.

Laura Karlin sai viime vuonna näyttelyä varten Helsingin metropoliittakunnan sää-
tiön apurahan.

Näyttely on auki 7.4.–27.4. ja avajaiset pidetään pe 7.4. klo 18–20.

Kulttuurikeskus Caisa, 2. kerros, Mikonkatu 17 C, Helsinki

H U H T I K U U S S A PA P P I  päivystää ja 

vastaa ihmisten kysymyksiin keskiviik-

koisin klo 18-20 Ortodoksisen kirkon 

Facebook-sivuilla. Tehtävää hoitaa pas-

tori Lars Ahlbäck. Seuraavan kerran 

papin tavoittaa Facebookissa suuren 

viikon keskiviikkona 12.4.

Facebookista voi myös seurata suu-

ren viikon tapahtumia hetki hetkeltä.

Kirkon nettisivutkin uudistuvat tä-

män kuun aikana, jolloin sivuja on 

helppo käyttää myös mobiililaitteilla.

Ortodoksinen kirkko ja päivystävä 

pappi Facebookissa: 

https://fi-fi.facebook.com/

ortodoksit.suomessa/

Ortodoksinen kirkko netissä:

https://www.ort.fi/

020 - A L K U I S E T  N U M E R OT  eivät 

toimi enää monissa Helsingin hiip-

pakunnan seurakunnissa ja useis-

sa kirkon keskushallinnon paikoissa. 

Helsingin hiippakunnassa 020-alkui-

set puhelinnumerot muuttuivat Ha-

minassa, Lahdessa, Lappeenrannas-

sa ja Tampereella.

Myös kirkon keskushallinnon, Lin-

tulan luostarin, järjestöjen ja kirkko-

museo Riisan 020-alkuisia nume-

roita poistui käytöstä. Keskushallin-

non numerouudistus koskee kaikkia 

hiippakuntakanslioita, kirkon palve-

lukeskusta ja Ortodoksista seminaa-

ria. Järjestöjen numerot vaihtuivat 

Ortodoksisten nuorten liitolla ONL 

ry:llä sekä Pyhien Sergein ja Herma-

nin Veljeskunnalla PSHV ry:llä. 

Numerot muuttuivat helmikuun 

loppupuolella.

Ajantasaisia numeroita voi etsiä 

kunkin tahon nettisivulta tai nume-

rotiedustelusta.

Pappi päivystää myös  
Facebookissa 

Muutoksia seurakuntien 
puhelinnumeroihin

Suurin osa 

näyttelyyn 

kuvatuista on 

kirkon jäseniä 

Helsingin 

hiippakunnan 

alueelta.
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Sille, joka ei todella ymmärrä mitä puhuu, hiljaisuus olisi paljon parempaa kuin puhuminen. 
 –  Barhebraeus 

  Pääsiäisen jälkeisellä kirkkaalla viikolla kuka tahansa voi kavuta 

kirkontorniin ja kokeilla kellojensoittoa Kristuksen riemullisen ylös-

nousemuksen kunniaksi. 

– Varsinkin lapset ovat olleet innoissaan mahdollisuudesta, ker-

too Jukka Laaksonen, joka on soittanut vapaaehtoisena Tampereen 

kirkonkelloja kymmenen vuotta.

Ortodoksissa kirkoissa kellonsoittoa ei yleensä ole automatisoitu, 

vaan se on käsityötä.

– Jokaisella kellonsoittajalla on oma tyylinsä, Jukka Laaksonen 

kertoo.

Hän pääsi alkuun katsomalla ja kuuntelemalla. Soittoharjoittelua 

varten järjestetään Valamossa kursseja, mutta kirkkaalla viikolla jo-

kainen voi kokeilla taitoaan tornissa.

Kellonsoitto-ohjeita löytyy papin vigiliakäsikirjasta. Yleisim-

piä soittoja ovat kutsusoitot, jolloin soitetaan suurinta tai toiseksi 

suurinta kelloa. Sillä ilmoitetaan jumalanpalveluksen alkamisesta. 

Vuorosoitoissa soitetaan kelloja suurimmasta pienimpään tai päin-

vastoin sen mukaan, millaista tunnelmaa luodaan. Hautajaissurussa 

soitetaan kirkkaasta tummaan ja pääsiäisilossa tummasta kirkkaa-

seen iloon.

Juhlasoitossa kilkutetaan kaikkia kelloja rytmikkäästi yhtä aikaa. 

Esimerkiksi suuressa yöpalveluksessa kellot soivat niin kauan, että 

ristisaatto ehtii kiertää kirkon. Tampereella se kestää 20 minuuttia.

Juhlasoittoa soitetaan myös melkein kaikkien palvelusten aluk-

si kutsusoiton jälkeen ja esimerkiksi vigiliassa tietyissä kohdissa. 

Suuren paaston arkipäivinä ja suurena perjantaina juhlasoittoa ei 

soiteta, mutta pääsiäisaikana juhlasoittoa soitetaan myös jokaisen 

liturgian lopussa.

Kun pääsiäisen yöpalvelus päättyy, ja tornista julistetaan kaiku-

vasti pääsiäisiloa, Tampereella torniin tarvitaan kaksi soittajaa. Suo-

men toiseksi suurimmalla kellolla pitää olla oma soittajansa. Yli 4500 

kiloa painava kello palkitsee soittajansa mahtikumulla. Kun raskaan 

kielen saa heivattua liikkeeseen, kevyt läppäisy ja sitä seuraava jyly 

on pudottaa kuulijan jaloiltaan. 

– Olenkin ihmetellyt, että kukaan lähinaapurustosta ei ole valitta-

nut kellojensoitosta keskiyöllä, Jukka sanoo.

Hänelle kirkonkellojen ääni kuului aikoinaan kotiin yli kahden 

kilometrin päähän. Monien vuosien jälkeen Jukka liittyi kirkkoon 

vuonna 2000. Rakkaaksi käyneessä kirkossa hän halusi tehdä jotain 

vapaaehtoistyötä, ja sai kutsun torniin. 

Jokaisella soittajalla 

on oma tyylinsä. 

Tamperelainen Juk-

ka Laaksonen oppi 

soiton katselemalla 

ja kuuntelemalla 

muiden soittoa.
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KIRKKAALLA VIIKOLLA
KELLOJA SOITTAMAAN

"Jumala haluaa, 

että iloitsemme 

elämästämme." 

Isä Markku Aroma 
Sivu 10

s. 9-21

KIRJOITTAJA ANNE KÄRKKÄINEN
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Tätä ajatusta noudattaen isä Mark-
ku on toiminut ja vahvistanut seu-
rakunnassaan kirkon keskeisintä 

opetusta eli ehtoolliseen osallistumista. 
Isä Markku on toiminut hämeelin-

nalaisten kirkkoherrana 25 vuotta. Tänä 
aikana hän on halunnut tehdä Hämeen-
linnasta eukaristisen seurakunnan. Esi-
merkiksi Hämeenlinnan-uransa alussa 

hän totutti karjalaisalkuisia seurakunta-
laisiaan osallistumaan useammin ehtol-
liselle.

– Kyyröläläiset mummot mutisivat, 
mutta tulivat.  

Tapana oli ollut käydä ehtoollisella 
vain kerran tai pari vuodessa. Syynä oli 
ankara, venäläisperäinen käsitys, että 
ensin piti käydä pakollisella synnintun-

nustuksella ja paastota kolme päivää.

– OLETTEKO RANGAISTUJA?
– Kyselin, oletteko rangaistuja, isä Mark-
ku kertoo pilke silmäkulmassa.

Hän opetti, että tärkeintä oli löytää 
olennainen ripilläkäynnistä ja ehtoolli-
sesta: yhteys muihin ihmisiin ja Juma-
laan.

Hämeenlinnan eläkkeelle jäävä isä Markku:

- Pappi on palvelija ja opettaja

Pienessä seurakunnassa 

on kotoisaa. Isä Markun 

kainalossa isännöitsijä 

Sven Wessman ja moni-

toiminainen, kanttori 

Leena Lomu.

TÄSTÄ VINKKELISTÄ

TEKSTI JA KUVAT ANNE KÄRKKÄINEN
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– Ehtoollisen tarkoitus on saattaa yh-
teyteen muiden ihmisten kanssa Kris-
tuksessa. Yhteys eheyttää.

Käytännössä yhteyden rakentaminen 
tarkoittaa isä Markun mukaan sitä, että 
sovittaa välinsä muiden kanssa ja pyytää 
heiltä anteeksi.

– Muuten ripilläkäynnistä voi tulla 
vain mekaaninen tapa. 

MITEN OPPIA ELÄMÄNILOA?
Näin paaston aikana on hyvä oppia ripis-
tä, että se on myös eteenpäinkatsomista 
varten. Isä Markku sanoo, että katumuk-
sella on myönteinen puoli. Se on kuin 
sielun keväinen lääkärintarkastus.

– Ihmisen ei ripissä pidä tuijottaa it-
sekeskeisesti väärintekojaan, vaan kat-
soa, missä on nyt ja mihin suuntaan on 
jatkamassa.

– Ripissä voi miettiä, mikä vie elä-
mästä iloa ja onnea. Jumala haluaa, että 
iloitsemme elämästämme ja että voisim-
me oppia tulevaisuutta varten, isä Mark-
ku sanoo valoisasti.

Keväiselle sieluntarkastukselle pääsee 
esimerkiksi taas suurella viikolla, jolloin 

isä Markku päivystää ripittäytyjiä varten 
Hämeenlinnan kirkossa joka päivä.

PAASTO, UHRI
VÄHÄOSAISTEN HYVÄKSI
Paastosta isä Markku opettaa, että paasto 
on uhri. Vanhan kirkon aikoina parempi-
osaiset söivät vähemmän, jotta he voisivat 
antaa ruokaa vähempiosaisille.

– Paastossa on tärkeää sen 
sosiaalisuus, mahdolli-
suus katsoa muihin ih-
misiin. Muuten paas-
to voi johtaa vain suu-
rempaan itsekeskei-
syyteen.

Nykyajan yltäkyl-
läisyydessä paastouh-
ri voisi isä Markusta ol-
la rahalahjoitus hyvään 
tarkoitukseen, kuten Filantro-
pialle ortodoksisten kirkkojen toimin-
nan tukemiseksi Keniassa, Burundissa ja 
Ruandassa.

– Siksi ihmisiä muistutetaan paasto-
keräyksistä. Olenkin sanonut, että jo-
ka on paastonnut vähemmän, antakoon 

enemmän. Joskus markka-aikana jo-
ku oli ottanut sanani todesta, ja saimme 
2000 markan lahjoituksen.

TOIMITUKSET
YMMÄRRETTÄVÄMMÄKSI
Jumalanpalveluselämän kehittämiseksi 
Hämeenlinnassa on kokeiltu myös eri-
laisia liturgisia käytäntöjä.

– Se on hieno ulottuvuus. Piispa Am-
brosius on sanonut, että Hämeenlinna 
on pilottiseurakunta.

Esimerkiksi liturgian osuuksia on 
tehty ymmärrettävämmäksi. Seurakun-
talaisten on annettu nähdä ja kuulla sel-
laista, minkä pappi tekee usein alttarissa 
poispäin kääntyneenä.

– Toimituksen pitää olla konkreettista. 
Seurakunnassa on pidetty myös maal-

likkopalveluksia, kuten Jeesuksen-
rukous-palveluksia, jossa lu-

kija lukee sata kertaa oman 
hengityksensä tahtiin 

Jeesuksen rukousta.  
Myös diakoni-

en toimintaa voisi isä 
Markun mielestä mo-
nipuolistaa nykyises-

tä litugisesta roolista. 
Hän on iloinen, että hä-

meenlinnalaiset diakonit 
vierailevat vanhusten luona ja 

vievät kirkosta tuoreeltaan ehtoollista 
sairaille.

Maallisemmassa opetuksessa Hä-
meenlinnassa isä Markku on pitänyt or-
todoksisuuteen perehdyttäviä esitelmä-
sarjoja, jotka ovat kiinnostaneet ihmi-

”Vahvuutemme ovat 

pienet seurakunnat, 

joissa ihmiset 

tuntevat toisensa.”

Ahveniston kirkkoa käytetään vain kesäisin. Talvisella vierailulla Klaudia Lomu tutki tuohustelinettä.

Hämeenlinnan pääkirkon ikonostaasin tyyli on 

koristeellinen.
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H Ä M E E N L I N N A N S E U R A K U N N A N VA LT U U S TO  miettii uuden  

kirkon rakentamisprojektin johtoa.  Se on saanut  tarjoukset 

viideltä yritykseltä, joiden tarjoukset vaihtelevat 60 000:n ja 

200 000 euron välillä.

Kirkon rakentamishanke on kestänyt tähän mennessä kuu-

si vuotta. Pitkästä hankkeesta viisastuneena isä Markku ei käy 

arvailemaan, milloin johto saadaan valittua. 

– Nyt vedetään henkeä. Tehtävä jää uudelle kirkkoherralle.

Kyyrölän paloasemaksikin nimitetty karu, funkistyylinen ra-

kennus on huonokuntoinen. Pohjoisseinä kärsii kosteudesta ja 

siihen pesiytyneestä sädesienestä. Sieni tuhoaa rakenteita ja 

aiheuttaa joillekin kirkossakävijöille oireita. Monien vaiheiden 

jälkeen Museovirasto antoi kirkolle purkuluvan. 

Vanhan korjaaminen olisi ollut taloudellisesti perustelema-

tonta, koska samalla hinnalla saadaan uusi, terve rakennus. Kir-

kon rakentamisen hinnaksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa.

Piirustuksista näkyy, että uusi kirkko on kreikkalaistyylinen 

kaarevine kupoleineen. Se on Porvoon kirkon kaltainen mo-

nitoimirakennus, jossa kirkkotilan lisäksi on seurakuntasali ja 

toimistotilat. Näin ratkaistaan nykyinen kahden tilan ongelma. 

Huonojalkaisetkin pääsevät aikanaan kirkkokahveille, kun nyt 

pitää vaeltaa puoli kilometriä kirkolta seurakuntasaliin.

Kuka johtamaan kirkon rakentamista?

siä uskontokuntaan katsomatta. Lisäksi 
seurakunnassa on monipuolista toimin-
taa, jotta mahdollisimman monelle olisi 
tarjolla jotain kiinnostavaa.

– Meidän vahvuutemme on pienissä 
seurakunnissa. Ne ovat perhemäisiä, ja 
niitä pitäisi tukea. Ihmiset tuntevat toi-
sensa.

ISÄ MARKKU JÄÄ HÄMEENLINNAAN
Isä Markku on jäämässä eläkkeelle siirty-
misensä jälkeen Hämeenlinnaan. 

– Täällä ovat kaikki ystävät.
Eläkkeellä isä Markku aikoo vahvistaa 

entisestään yhteyksiään Kauko-Aasiaan, 
joka on hänelle tärkeä monella tavalla.

Isä Markku on käynyt lukemattomia 
kertoja Kiinassa, Thaimaassa, Taiwanissa 
ja Japanissa. Matkoillaan vilkas ja avoin 
isä on saanut ystäviä niin kristityistä kuin 
buddhalaisistakin. Taiwanilla hän on lu-
vannut auttaa tuttua pappia.

Hämeenlinnan seurakunta 
• Seurakuntalaisia: 973

• Seurakunnan alue, 11 kuntaa: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Loppi, 

Forssa, Jokioinen, Tammela, Somero, Ypäjä, Humppila ja Urjala.

• Kirkollisveroprosentti: 2,15 %

• Palvelusten toimitukset: Hämeenlinna (pääkirkko ja Ahveniston kesäkirkko),  

Forssan toimintakeskus, Lammi (Athos-säätiön toimintakeskus) ja 

Loppi (Kaunisniemen leirikeskus)

• Palkatut työntekijät: päätoimisia pappi ja kanttori; osa-

aikaisia kirkon kiinteistönhoitaja ja siistijä. 

• Toimintamuodot: diakoniaseura, ikonipiirit, Kyyrölä-kerho, tiistaiseura,  

toimintatorstai, lastenkerho, nuortenkerho, kripa, Lucia-tapahtuma,  

Pyhä Syke ry, kuorot, luennot ja kurssit.

• Tietoa netissä: https://hmlortodoksinen.fi

Hämeenlinnassa isä Markku aikoo 
muun muassa vetää teeseremonioita, 
joihin hän on perehtynyt, sekä osallistua 
ortodoksisuutta ja buddhalaisuutta poh-
tivaan keskustelupiiriin. 

Isä Markku lupaa antaa seuraajalleen 
apua pyydettäessä, mutta ei kuulemma 
tuppaudu. Hän lupaa myös avustaa pal-
veluksissa ja olla rippilastensa käytettä-
vissä. 
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Kosteusvaurioista kärsivän kirkon tilalle rakennetaan uusi.
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Kirjoituspöydälläni on työvalaisimen jalkaa vasten no-
jallaan pieni paperilappunen. Siinä lukee: ”If we are 

  
Lause on lainaus arkkimandriitta Aemilianoksen kirjas-

suomennettuna: )
Lappu tuli minulle Yhdysvalloista, Marylandista, Pyhän 

Ninan ortodoksiluostarista nunnien mehiläisvahasta, olii-

saatteena. Balsami on tarkoitettu lievittämään rintasyöpäleik-
kauksen jälkeisestä lääkehoidosta aiheutuneita nivelkipujani. 

-

hengellistä merkitystä, aavistan siihen sisältyvän lohdutuk-
sen. Arkkimandriitan sanat auttavat hyväksymään elämän ro-
son ja epätäydellisyyden.   

MUSTAN SURMAN PERINTÖ
Ihmisten luetellessa asioita, jotka ovat heille kaikkein tär-
keimpiä elämässä, useimmilla on listan kärjessä hyvä terveys.

Monesti kuulee myös sanottavan, että jonkun läheisen tai 
tutun vakava sairastuminen on ravistanut näkemään ajan ra-
jallisuuden, tarttumaan hetkeen kuin viimeiseen päivään ja 
nauttimaan elämästä niin kauan kuin voi.

On toki viisautta ymmärtää, ettei onni ole itsestäänselvyys, 
mutta niissäkin asioissa, joita pelkäämme, saattaa piillä mie-

TEKSTI JA KUVITUS RIIKKA JUVONEN
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lekkyyttä. Sairaana oleminenkin on elämistä, täyttä elämistä. 
Sairaus kuuluu elämänmenoon, niin se vain on. 
Jokapäiväisyydestään huolimatta siitä ei kuitenkaan ole help-

po puhua avoimesti. Arkisissa kohtaamisissa vakavan sairauden 
esille ottaminen saattaa aiheuttaa vaivaantuneisuutta niin kuu-
lijassa kuin kertojassakin. Aihe on jotenkin epäkorrekti,  viit-
taus toiseuteen.

Lehdet ja television keskusteluohjelmat taas tuntuvat lähes-
tyvän sairauksia mieluiten sankaritarinoina, taudin ”voittami-
sena”. Ilmaisut taistelu, kamppailu ja selättäminen kuuluvat sa-
nastoon varsinkin, silloin kun käsitellään syöpää. 

Sairausmielikuviin liittyy edelleen myös yliluonnollisuut-

kuin valistuneesta tietoyhteiskunnasta. 
Vuosien 1346–1353 aikana Euroopan yli pyyhkäisi paiserutto 

useana erityisen tappavana aaltona. Reilu kolmannes manner-
maan asukkaista menehtyi. 

Musta surma, joksi varsinkin kaupunkien väkeä niittänyttä 
kulkutautia nimitettiin, oli niin nopeasti leviävä ja aiheutti niin 
totaalista tuhoa, että se järkytti ihmiset sydänjuuriltaan. 

Keskiajan helvetinkatkuisessa uskonnollisuudessa rut-
to nähtiin synnin seurauksena. Kiihkomielisimmät saarnaa-

ympäriinsä näyttävästi itseään ruoskien, jotta Jumala huomaisi 
heidän katuvan ja poistaisi vitsauksen.

Miljoonat ihmisparat kaatuivat perhekunnittain tuntien sa-
malla kauheaa syyllisyyttä, paitsi niissä tapauksissa, joissa vas-
tuu epidemiasta keksittiin vierittää juutalaisten harteille. Moo-

surmalta, mutta valtaväestön silmissä toisuskoisten muukalais-
ten säästyminen taudilta oli noituutta ja teki heistä syntipukkeja.  

Mikroskoopin kehittäminen 1600-luvulla toi vihdoin päi-
vänvaloon mikrobit, ja  syy – vielä pahimman vaiheen jälkeen-
kin moneen otteeseen – maanosaamme piinanneeseen  mus-
taan surmaan selvisi. Tauti ei aiheutunutkaan ihmisten tekosis-
ta, vaan rottien turkeissa asuvien kirppujen levittämästä Yersinia 
pestis -bakteerista.

Vahinko oli kuitenkin jo päässyt tapahtumaan, ja sairauteen 
liittyvät syyllisyyden ja häpeän mielleyhtymät olivat juurtuneet 
niin syvään länsimaiseen ajatteluun, että vielä 2000- luvullakin 
me kysymme, mitä pahaa me olemme tehneet ansaitaksemme 
sairastumisemme.

 Aikamme suorastaan ylenpalttinen hyvinvointihypetys su-
-

ne mittareineen ja antureineen saattaa sekin olla keskiaikaisen 
ajattelun käänteistä ilmentymää. Jos uskomme, että toimimalla 
oikein ja taidolla voimme välttää sairastumisen ja elää täydel-
lisen elämän, on vaara, että koemme terveyden menettämisen 
epäonnistumisena.

PÄÄSIÄISEN VALO
Jos maailmassa ei olisi sairautta, hätää ja kärsimystä, tämä olisi 
paratiisi, eikö vain?

Luomiskertomuksen mukaan me menetimme Eedenin, koska 
emme luottaneet itseemme kohdistuvaan hyvään tahtoon ja rak-
kauteen. Rikottuamme Jumalaa vastaan me menimme piiloon, 
lymysimme viikunanlehtien takana ja juutuimme kiinni häpeään.

Sama raamatullinen perihäpeä lienee pohjimmaisena syynä 
siihen, että olemme alttiita näkemään sairaudet ja muut koet-
telemukset selkäsaunoina, emme elämän luonnollisena osana.

Epätäydellisessä maailmassa täydellisyys ei kuitenkaan ole 
mittayksikkö.

Vanhan testamentin Jesajan kirjan ennustus Messiaasta ku-

Pääsiäismunan salaisuus

PÄÄSIÄISAAMUNA  ortodoksit tervehtivät toisiaan kolmella mojovalla poskisuudelmalla ja pu-

naiseksi värjätyllä kananmunalla.

Muna on ikivanha ylösnousemuksen ja uuden elämän symboli. Niitä on löytynyt mesopo-

tamialaisista haudoista jo ajalta ennen kristinuskoa. 

Punainen taas on veren ja voiton väri, jota muinaiset neandertalinihmisetkin ripottelivat 

vainajiensa ylle tuodakseen heidät takaisin elämään. Kyproksen saarella, itäisen Välimeren 

alueella, pääsiäismunat värjätään keväisin maata mattoina peittävien unikoiden ja punavuok-

kojen terälehdistä keitetyllä liemellä. 

Kuinka heleän kauniita kukat ovatkaan, kuin ilo itse!  

Siunattua pääsiäistä!

P

t

v
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vaa pelastajammekin ylenkatsotuksi, ihmisten hylkäämäk-
si, kipujen mieheksi ja sairauden tuttavaksi. 

Kiirastorstaiyönä Getsemanen puutarhassa hikoilee 
verta ja rukoilee apua Jeesus, joka jumalallisesta alkupe-
rästään huolimatta joutuu kokemaan maailman tuskaa. 
Hän pyytää, jos mahdollista, Isää ottamaan pois kärsimyk-
sen maljan: – Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin 
sinä. 

Oliivilehto huokailee ympärillä, sypressien tummat pi-
larit kurottuvat kohti tähtien sirpomaa taivasta, opetuslap-
set kuorsaavat viittoihinsa kääriytyneinä.

Ristiinnaulitseminen oli Rooman valtakunnan julmin 
ja häpäisevin rangaistus, varattu kaikkein viheliäisimmil-
le roistoille. Uhri naulattiin puuhun ranteistaan ja nilkois-
taan, jalat taivutettuna ruumiin alle. Kun kädet antoivat 
periksi, rinta rusentui ja salpasi hengityksen. Tukehtumis-
ta edelsi tuntien kituminen kaiken inhimillisen arvokkuu-
den kadotessa kipuun, eritteisiin ja kärpästen pörinään. 

Raamattu on Lähi-idän kirja. Kunnia on aina ollut kaik-
ki kaikessa alueen kulttuureissa. Antautuessaan ristiin-
naulittavaksi Jeesus ei ainoastaan antanut henkeään puo-
lestamme. Hän luopui tähtemme myös kunniastaan.

Pääsiäisaamun haudasta ylös noussut Kristus hohta-
van valkoisissa vaatteissaan näyttää, että rakkaus on paitsi 
kuolemaa myös häpeää vahvempi voima.

Alkuperäisissä kreikankielellä kirjoitetuissa evanke-
liumeissa Jeesuksen parannustöiden yhteydessä käytetään 
sanaa therapeuei, joka tarkoittaa muun muassa ennalleen 
saattamista. 

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, paratiisiin, lä-
helleen. Autuus on Hänen tahtonsa meitä kohtaan.  
Jeesuksen uhraus pitkänäperjantaina vääntää sen 
rautalangasta.  

Pääsiäisen ilosanoma kiertyy takaisin Ge-
nesikseen, viikunapuun alle, Jumalan kutsuun. 
Jos otamme sen vastaan, luovumme syyllisyy-
destämme ja häpeästämme ja uskomme, 
että olemme kuin olemmekin rakkau-
den arvoisia, voimme astua pääsiäi-
sen juhlapöytään terveempinä 
kuin koskaan, olkoon 
tomumajamme fyy-
sinen kunto mikä 
tahansa.  

”Sairaus kuuluu 

elämänmenoon, 

niin se vain on.”
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Христос воскрес 
из  мертвых! 
Воистину 
воскрес ! 

”Ночь,  
 посвящённая   
 Господу”

В ЭТОМ ГОДУ С ЧУВС ТВОМ  глубокой бла-

годарности мы  отмечаем столетие неза-

висимой Финляндии и юбилейную дату  Реформации. Эти два 

события в равной степени выступили в роли защитников сво-

бод человека и способствовали сближению людей.  Духовные 

корни этих двух принципов находятся в непоколебимом пони-

мании христианством образа человека. В этом контексте прихо-

дят на память слова святого апостола Павла: «Носите бремена 

друг друга, и таким образом исполните закон Христов.»

Прежние поколения оставили нам в наследие пример со-

лидарности и общности. Единодушие и ответственность за 

другого, по принципу «друзей не бросают» - являются превос-

ходным наставлением для нас, современных финнов, «детей 

мирного времени».  

Следование за Христом не обещает легкой жизни. Скорей 

всего наоборот. Оно подразумевает добровольное несение 

своего креста. Крест напоминает нам также о том, что не-

зависимость невозможно получить, не принеся себя в 

жертву. Она не достижима без ношения бремен друг 

друга. 

Христианская церковь – это, прежде всего, община 

воскресения Христова, которая помогает каждому из нас 

идти вперед. Христос, через Свои страдания и смерть, 

обезвластил саму смерть и  первым принял славу вос-

кресения. Этой славой Он освещает нас в эти пасхаль-

ные дни. Свет воскресения и сияние славы Его  являются 

нашей надеждой. Это предвестие будущего, когда Христос 

будет всем во всем. Тогда «смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 

Будем молиться, чтобы благой и человеколюбивый Бог 

помог нам, и мы могли бы в духе взаимного уважения 

и любви все более глубоко возрастать в Него. Да 

благословит вас, в настоящем и будущем дне, 

смертью смерть победивший и сущим 

во гробницах жизнь подаривший 

Христос! 

Митрополит Хельсинкский 
Амвросий 

”ЭТО - НОЧЬ БДЕНИЯ Господу за изве-

дение их из земли Египетской; эта самая 

ночь - бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их.” 

(Исх. 12:42).

Пасхальной ночью полагается начало важнейшему вос-

кресному дню церковного года. Подобно ожидающему ис-

хода в Землю обетованную Израилю, Церковь проводит эту 

ночь бодруствуя.

В ночь, посвящённую Господу,  чада Нового Завета по-

добны слугам, ожидающим прихода своего господина: 

”Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодр-

ствующими; истинно говорю вам, он препояшется и поса-

дит их, и, подходя, станет служить им.” (Лк. 12:37).

Пасхальной ночью Церковь не только предстоит и 

ожидает, но,  по призыву св. Иоанна Дамаскина (676–749 

гг.),  идёт крестным ходом навстречу Господу: ”Приступим, 

свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху, и 

спразднуим любопразднственными чинми Пасху Бо-

жию спасительную” (Пасхальный канон, 5-я песнь).

Возвращающийся в освещённый храм пасхаль-

ный крестный ход отчётливо показывает перемены, 

которые воскресший Богочеловек несёт в мир: ”Я 

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет хо-

дить во тьме, но будет иметь свет жизни” (Ин. 8:12).

На Пасху шествия, каждения и пение несут ту 

же весть, что и священные тексты и молитвы. Все 

они провозглашают светлую благую весть Христи-

анства.

О свете и прощении говорит и св. Иоанн Златоуст 

(344–407 гг.) в своём Пасхальном слове: ”Никто не плачь 

о своих грехах, потому что из гроба воссияло проще-

ние! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас 

Спасова смерть”.

Архиепископ Карельский
и всея Финляндии
Лев
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Ortodoksiviesti для прихожан 
прихода Хямеенлинна
Прихожане православного прихода Хя-
меенлинна получат свежий номер жур-
нала Ortodoksiviesti по почте. Приход  
присоединился к группе, участвующей в 
издании журнала. Теперь Ortodoksiviesti 
- журнал семи приходов Хельсинкской 
епархии: Хельсинки, Хамина, Хямеен-
линна, Котка, Лахти, Лаппеенранта и Там-
пере. Тираж журнала 22 000. 

Кадровые изменения
5.3.2017 диакон Киммо Каллинен ру-
коположен в сан священника. С 1.5.2017 
отец Киммо начнет исполнять обязан-
ности ответственного священника Цен-
тральной и Восточной Уусимаа и будет 
нести служение в храмах Ярвенпяя, По-
рвоо и Клауккала.  

Монах Фома рукоположен в сан ди-
акона. Иеродиакон Фома будет нести 
служение в храме Покровского брат-
ства в Киркконумми.

Рукоположения совершил Высоко-

преосвященнейший Амвросий, ми-
трополит Хельсинкский. 

Новый член приходского 
совета и новый староста храма
Членом Хельсинкского приходского 
совета избран Харри Фагерлунд, а 
старостой Ильинского храма на при-
ходском православном кладбище в 
Хельсинки стал Юкка Вехкаоя. 

Архиерейские награждения
В марте Высокопреосвященнейший Ам-
вросий, митрополит Хельсинкский, на-
градил протоиерея Хейкки Хуттунена 
правом ношения палицы и возвел иерея 
Юкка Алава в сан протоиерея. Протоие-
рей Юкка Алава на протяжении длитель-
ного времени преподает  Основы право-
славной веры в общеобразовательных 
школах и служит священником в городе 
Вантаа. Протоиерей Хейкки Хуттунен 
трудился генеральным секретарем Эку-
менистического совета Финляндии, а с 
2015 - генералный секретарь Европей-

ской Конференции церквей (Conference 
of European Churches) в Брюсселе.   

В Ярвенпяя освятили иконостас
25.3.2017 в Храме Иконы Казанской Бого-
матери в Ярвенпяя прошел чин освяще-
ния иконостаса. Обновление иконостаса 
было необходимо, так как, начиная с 90-х 
годов прошлого века, существовало мне-
ние, что иконостас на фоне храмовых фре-
сок выглядит очень темным и пестрым.   

Подозрение в краже средств в 
Хямеенлинна
Согласно информации православного 
прихода Хямеенлинна, за прошедший 
год с приходских счетов пропало около 
200 000 евро. Пропажа обнаружена вну-
тренней службой банка. В хищении по-
дозревается сотрудник, отработавший в 
приходе около года. Трудовые соглаше-
ния с подозреваемым прекращены. По-
лиция ведет расследование. 

Временно, до 31 мая, обязанности 
настоятеля исполняет Йонас Берген-
стад, настоятель прихода Лахти.

РОСПИСЬ С ТЕН ЧАСОВНИ  Святого Василия в здании Афонско-
го фонда в Ламми подходит к концу. Работы были начаты в 2013 
году. Уникальность проекта заключается в том, что роспись вы-
полнена в редком для Финляндии стиле.  

Работами руководит Пяйви Лойкала. Проект росписи 
стен часовни принадлежит известному греческому художни-
ку,  профессору Константину Ксенопулосу. Стоит отметить, 
что все работы по росписи стен проходят на добровольной 
основе. 

Профессор Константин Ксенопулос был награжден Орга-
низацией Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). В прошлом году отмечен ЮНЕ-
СКО за внесенный вклад в дело популяризации иконописи 
и искусства. 

Профессор Константин Ксенопулос около двадцати лет 
преподает иконопись в Университете имени Аристотеля в 
Салониках. На сегодняшний день при его участии осущест-
вляется роспись пяти городских и монастырских храмов в 

Греции и за ее пределами. Константин Ксенопулос известен 
также как портретист. 

Председатель правления Афонского фонда Ханну Пёю-
хёнен рад тому, что роспись стен часовни в Ламмисоверша-
ется финскими художниками. Он уверен, что пример Пяйви 
Лойкала, решившейся взяться за большой проект, послужит 
ободрением для других местных художников.

 В Храме Благовещения, запланирована также роспись 
колонн, росписью которых займется иконописец Деметри-
ос Вернезос с греческого острова Эвия. Иконы будут  на-
писаны в Греции. Прибытие двух  первых основных икон 
ожидается уже в ближайшие дни..  

МАРИ ВАЙНИО 

Контактные данные:
Адрес: Kaunisnimentie 415, Lammi
телефон: 050 441 2036 www.athossaatio.fi
На страницах есть информация и на русском языке. 

Новости Хельсинкской епархии

Завершается роспись стен храма  
Афонского фонда в Ламми
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Yhteinen matka  
osaksi yhteisöä

Katekumeeniopetuksessa ei voi jäädä luokalle tai reputtaa.  
Kurssi ei ole suoritus, vaan yhteinen matka kirkon jäsenyyteen.

”Hienoa, että 

kirkko haluaa 

jäseniksi sellaisia, 

jotka ovat mukana 

sydämellään.”

REPORTAASI

Helmikuisena keskiviikkoilta-
na itähelsinkiläisen Myllypuron 
kappelin seurakuntasalissa istuu 

kuusi tiedonjanoista aikuista.
Pöydillä lojuu paksuja paperinivaskoja 

ja ortodoksisia kalentereja. On alkamassa 
katekumeenikurssin viimeinen oppitunti 
ennen katekumeeniksi ottamista. Valkoi-
nen paperi kiertää kädestä käteen. Siihen 
oppilaat saavat kirjoittaa nimensä ja syn-
tymäpäivänsä tulevaa toimitusta varten.

Kurssin ohjaaja Okko Balagurin aloit-
taa kertaamalla viime kerralla käsiteltyjä 
asioita. Sitten puhutaan paastoon valmis-
tautumisesta. Balagurin kertoo, että paas-
tossa tärkeintä on paaston henki, täydelli-
syyttä ei kannatta vaatia itseltään.

– Älkää edes yrittäkö ottaa kaikkea hal-
tuun kerralla!

MATALAMPI KYNNYS KIRKKOON
Katekumeeniryhmiä on Helsingin seura-
kunnassa tänä vuonna viisi: kaksi Helsin-
gin keskustassa, yksi Itä-Helsingissä, yksi 
Espoossa ja yksi Vantaalla. Tavoite on, et-
tä kaikki kirkkoon liittyjät kävisivät kate-
kumeenikurssin. Aina se ei onnistu, sillä 
kaikille ryhmämuotoinen opiskelu ei sovi.

Syksyisin alkavilla kursseilla käydään 
läpi muun muassa kirkkohistoriaa, us-
konoppia ja apostolien tekoja. Helsingin 
seurakunnassa opetusta koordinoi kas-
vatustoimi ja sen uskonnonopetuksesta 

ja aikuiskasvatuksesta vastaava Kaarina 
Lyhykäinen. Hän järjestää katekumeeni-
ryhmien ohjaajille ja papeille 3–4 ker-
taa vuodessa vertaistukitapaamisia, joissa 
käydään läpi ajankohtaisia asioita.

Tämän lisäksi Lyhykäinen pitää myös 
huolen, että ryhmien ohjaajat saavat it-
selleen opetusmateriaalin. 
Viime syksynä opetus-
ohjelma uudistui. Nyt 
ryhmillä on enem-
män tapaamisia 
sunnuntaisin ju-
malanpalvelusten 
yhteydessä, jotta 
katekumeenit us-
kaltautuisivat kirk-
koon useammin.

Lyhykäisen mukaan 
kurssin tarkoitus on paitsi li-
sätä oppilaiden tietoja, niin ennen kaik-
kea antaa ihmisille mahdollisuus kulkea 
ryhmänä kohti kirkon jäsenyyttä. Yhtei-
nen matka on suoritusta tärkeämpi.

– Tämä ei ole mikään koulu, josta ei 
pääse luokalta, jos ei ole ollut paikalla jo-
ka kerta.

KOHTI MIRHALLAVOITELUA
Kaikki pläräävät sinikantisia kirkkoka-
lentereitaan. Tulossa on Sovintosunnun-
tai ja heti sen jälkeen Suuren paaston 
alussa katekumeeniksi ottaminen. Paas-

tokilvoittelu päättyy pääsiäiseen ja Suu-
reen lauantaihin, jolloin katekumeenit 
liitetään kirkkoon.

Katekumeeniksi ottaminen kastekysy-
myksineen ja uskontunnustuksineen pi-
detään lapsikasteessa kasteen ja mirhalla-
voitelun yhteydessä, mutta katekumeeni-

ryhmät käyvät läpi sen hyvissä ajoin 
ennen liittämistä. 

– Se on henkisesti tärke-
ää, siinä mennään kohti 

mirhallavoitelua, Balagu-
rin kertoo.

Myllypuron ryhmä-
läisistä kaikki on joskus 

kastettu johonkin kirk-
koon, vaikka osa onkin 

eronnut kirkosta. Heille riit-
tää liittyessä mirhallavoitelu, 

vain kirkkoon koskaan kuulumatto-
mat kastetaan. 

Balagurin kertoo, että kirkkoon liittä-
misen yhteydessä katekumeeneilta leika-
taan hieman hiuksia.

– Sanos, mikäs päivä se liittäminen nyt 
olikaan, niin voin vähän kasvattaa tukkaa, 
sanoo siilitukkainen Aki Linneo ja saa 
muut nauramaan.

Balagurin kertoo, ettei Linneon tar-
vitse huolehtia. Hiuksia ei tarvita paljoa. 
Niitä leikataan myös lapsikasteessa. Hän 
kääntyykin Ina Vuorisen puoleen ja ky-
syy, saiko hän lapsensa ristiäisten yhte-

TEKSTI JA KUVAT LAURA KARLIN
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ydessä hiuksia muistoksi. Vuorinen ei 
muista saaneensa.

AIKAA KYPSYTELLÄ
Ina Vuorinen on kymmenkuisen tytön 
äiti. Tytär kastettiin ortodoksiksi, sillä 
hänen kreikkalaistaustainen isänsä on 
ortodoksi. Vuosi sitten toukokuussa pi-
dettyjen ristiäisten jälkeen Vuorinen ja 
hänen äitinsä Jaana Nuolimo ottivat yh-
teyttä kastepappiin ja kysyivät, miten he-
kin voisivat liittyä kirkkoon. Pappi ohjasi 
itähelsinkiläiset naiset Myllypuron kate-
kumeeniryhmään.

– En tiennyt tästä systeemistä mitään, 
mutta on hyvä, että annetaan aikaa aja-
tusten kypsymiselle, Nuolimo sanoo.

Vuorinen on samoilla linjoilla. Hä-
nestä on hienoa, ettei kirkko yritä ka-
lastella jäseniä, vaan haluaa joukkoonsa 
vain sellaisia, jotka ovat mukana sydä-
mellään. 

Okko Balagurinin mielestä kateku-
meenikurssi on hyvä väylä tutustua kirk-
koon.  Liittyä ei ole pakko, mutta har-
va perääntyy enää kesken kurssin. Tänä 
vuonna Itä-Helsingin kahdeksanhenki-
sestä ryhmästä yksi keskeytti opetuksen.

Vaikka puolen vuoden kurssi voi kuu-
lostaa pitkältä, on se Balagurin mielestä 
kuitenkin lyhyt aika.

– Kurja puoli tässä on, että joutuu 
käymään kaiken pintapuolisesti läpi. Ve-
näjällä vastaavanlaiset kurssit voivat kes-
tää jopa useita vuosia!

KIUSAAJASTA LUOPUMINEN
Tänään on se päivä, kun yksi rajapyykki 
on ylitetty ja kirkkoon liittäminen on as-
kelta lähempänä. Pekka Soikkeli on hy-
vissä ajoin paikalla Myllypuron kappelis-
sa ja lukee aulassa katekumeeniksi otta-

 Isä Jyrki Penttonen kysyy 

katekumeeneilta kasteky-

symyksiä katekumeeniksi 

ottamisen yhteydessä. Elina 

Hämäläinen ja Pekka Soikkeli 

ovat valmiina vastaamaan.

 Katekumeeniopetuk-

sen materiaali on 

kurssiohjaajan 

tukena, mutta sitä ei 

tarvitse noudattaa ihan 

pilkulleen.
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misesta kertovaa monistetta.
– Vähän olen vilkuillut kysymyksiä 

ja uskontunnustusta, mutta ei jännitä, 
Soikkeli kertoo.

Jaana Nuolimo sen sijaan hihkaisee 
heti:

– Jännittää! 
Se kuitenkin vähän helpottaa, että 

ryhmä on mukana, eikä tarvitse olla yk-
sin. 

Pian katekumeenit seisovat rivissä 
kasvot kohti länttä. Myllypuron pappi, 
isä Jyrki Penttonen kysyy heiltä kaste-
kysymyksiä: 

– Luovutko kiusaajasta ja kaikista hä-
nen toimistaan ja sanansaattajistaan, 
kaikesta hänen palvelemisestaan ja kors-
keudestaan?

– Luovun, vastaavat katekumeenit.
– Oletko luopunut kiusaajasta? pappi 

vielä varmistaa.

– Olen luopunut, rivistä kuuluu.
– Puhalla häntä kohti ja osoita hal-

veksuntasi, isä Jyrki kehottaa, ja saa kas-
teoppilaat puhaltamaan ankarasti.

Kastekysymyksiä seuraa uskontun-
nustus. Kun katekumeeniksi ottaminen 
on ohi, kannustaa isä Jyrki varaamaan 
ajan katumuksen mysteeriin ja kertoo 
hieman sakramentista. Tärkeintä syn-
nintunnustuksessa on olla rehellinen.

– Pidän suurena ihmeenä, jos kuulen 
synnin, jota en ole kuullut aiemmin, isä 
Jyrki naurahtaa.

PYSYVYYS PUHUTTELEE
Monilla kurssilaisilla on ortodoksista su-
kutaustaa, eikä kirkko ole täysin vieras. 
Aki Linneo kertoo että hänellä on suku-
juuria Ilomantsissa. Siellä hän on osal-
listunut jouluisin ristisaattoon, vähän 
kuin varkain.

Pekka Soikkeli on päätymässä orto-
doksiksi vuosi sitten kirkkoon liitty-
neen vaimonsa jalanjäljissä. Nuolimolla 
ja Vuorisella on ortodoksisia sukujuuria 
Karjalassa. 

Luterilaisesta kirkosta eronnut-
ta Nuolimoa ohjasi ortodoksisen kirkon 
piiriin hengellisyyden kaipuu. Hän oli jo 
ennen tyttärentyttärensä kastetta ehtinyt 
tutustua kirkkoon lukuisilla luostarivie-
railuillaan. Vuorista ortodoksiksi kas-
vamisessa ovat auttaneet puolestaan vii-
koittaiset liturgiat ja kirkkokahvit Kult-

Kirkkoon liittymisessä on toki ollut 
myös pohdittavaa. Nuolimo kertoo, et-
tei naispappeus ole hänelle kynnyskysy-
mys, mutta esimerkiksi seksuaalivähem-
mistöjen asema on mietityttänyt. Samaan 
aikaan hänellä on kuitenkin ollut kirkos-
sa turvallinen olo.

– Voin luottaa, että kirkko pysyy sa-
mana.

Nuolimo kehuu isä Jyrkiä ja rakkauden 
ja hyväksynnän ilmapiiriä, joka Myllypu-
ron yhteisöstä huokuu. Sekä Nuolimo et-
tä Vuorinen odottavat jo kirkkoon liittä-
mistä ja sitä, että saavat olla osa yhteisöä 
ja osallistua ehtoolliselle.

– Sitten ei tarvitse olla enää kakkos-
luokan kansalainen, Vuorinen nauraa. 

Tulevat katekumeenikurssit
HELSINGIN SEUR AKUNNAN kevään katekumeeni-info on ke 17.5. Uspenskin ka-

tedraalissa n. klo 18.45 kuudelta alkavan yleisen rukouspalveluksen jälkeen. 

Syksyn katekumeenikurssien aloituspäivä on ke 6.9. klo 18 seurakuntasalilla. 

Kaikille avoin ja erityisesti uusille katekumeeneille suunnattu Tutustu ortodok-

sisuuteen -päivä la 16.9. klo 9–16 seurakuntasalilla, Unioninkatu 39 (sisäpiha), 

Helsinki.

Pekka Soikkeli kysyy paastoruuista. Raija Pääskyvuori seuraa vieressä. Okko Balagurin opettaa katekumeeneja kolmatta vuotta Itä-Helsingissä.
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Kolme vuotta nuorempi siskoni 
on muistellut, että ”Leena piir-
teli jo lapsena Madonnaa ja lasta 

ja hautausmaita ja kirkkoja”. Innostuk-
seni ikoneihin lähti siitä, että isäni su-
kulaiset Norjasta lähettivät meille taide-
lehden, jossa oli Korsunin Jumalanäiti-
ikoni. Leikkasin sen irti ja kehystin. Kun 
menin 20-vuotiaana naimisiin ja muutin 
kotoa, otin sen mukaan.

Vuonna 1976 aloitin ikonimaalauksen 
Hyvinkäällä. Maalasin ensin arkkienkeli 
Gabrielin ja sen jälkeen Korsunin Juma-
lanäidin, joita olen maalannut useita. Pa-
riin vuoteen en ole enää maalannut iko-
neita, mutta saa nähdä, maalaanko vielä. 
Kun ikonimaalauksen opettajani kuoli, 
perin hänen maalaustarvikkeensa, ja ne 
riittävät yli oman elämäni.

Jo naimisiin mennessäni sanoin mie-
helleni, että vielä joskus liityn ortodoksi-
seen kirkkoon. Ennen kuin liityin kirk-
koon vuonna 1992, kysyin lapsiltani, mitä 
mieltä he olivat. Poikani sanoi, ettei si-
nulla ole enää kuin yksi kirkollinen toi-
mitus jäljellä, nimittäin hautajaiset, jo-
ten liity vain.

Sukunsa ainoa ortodoksi

”Kiinnostukseni 

ortodoksisuutta kohtaan 

oli vaikea asia etenkin 

miehelleni ja äidilleni.” 

Olen syntynyt Viipurissa, ja mieheni 
suku on Virosta, mutta hän oli syntynyt 
Terijoella. Kummankaan meidän suvus-
sa ei ollut ortodokseja, siksi olinkin vä-
hän outolintu. Kiinnostukseni ortodok-
sisuutta kohtaan oli vaikea asia etenkin 
miehelleni ja äidilleni. He mielsivät or-
todoksisuuden Venäjään, jolle he olivat 
menettäneet sodassa kaiken. Sittemmin 
mieheni ajatukset lientyivät, mutta äidil-
leni en koskaan kertonut, että liityin or-
todoksiseen kirkkoon.

Ennen liittymistä olin jo Tiistaiseuran 
mukana. Meitä oli Tiistaiseurassa toista-
kymmentä ja pidimme myyjäisiä kahdes-
ti vuodessa. Myyjäisillä kerätyillä rahoilla 
saimme Hyvinkään kirkkoon ikonostaa-

sin. Parhaimmillaan leivoimme myyjäi-
siin jopa 800 karjalanpiirakkaa. Ne olivat 
rankkoja, mutta antoisia aikoja, ja poruk-
ka oli mukavaa. Nyt meitä on Tiistaiseu-
rassa enää 4–5 tyyppiä, kaikki vanhoja, 
eikä myyjäisiä ole ollut enää vuosiin.

Olen ollut 2000-luvun alusta Hyvin-
kään kirkon emäntänä. Tehtävänäni on 
pitää naruja käsissäni: suunnitella praas-
niekan ja pääsiäisen tarjoiluja, hank-
kia ainekset ja antaa apulaisille tehtäviä. 
Praasniekkaan teemme aina lohikeittoa. 
Pääsiäisen tarjoiluja ei ole vielä suunni-
teltu, mutta pashaa on aina. Huhtikuun 
alussa meillä on virpovitsatalkoot ja pit-
känäperjantaina keitämme ja maalaam-
me munia.

Nuorena ortodoksisuudessa viehät-
ti kirkon sisustus ja laulut. Myöhemmin 
alkoivat kiinnostaa liturgiat ja vigiliat ja 
kirkossakäynti. Se vain veti puoleensa, 
ja yhteisö tuntui omalta. Luterilaisesta 
kirkosta en saanut oikein mitään. Siellä 
saarnattiin vain, että ”sinä syntinen ma-
to maan”. Ortodoksisuudessa syntisyys ei 
ollut niinkään esillä, vaan rakkaus ja ar-
mo. Tämä on nyt minun kirkkoni.”

TEKSTI JA KUVA LAURA KARLIN

Nimi: Leena Käis 

Ikä:  81 v.

Asuu: Hyvinkäällä

Perhe: Leski, kaksi lasta 

ja neljä lastenlasta 

Harrastukset: Askartelu, 

ompelu ja lukeminena

”
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Oi Kristus, meidän Jumalamme, / koska meidät on kasteessa haudattu Sinun kanssasi, / me olemme 
Sinun ylösnousemisessasi saaneet iankaikkisen elämän. / Sen tähden me ylistystä veisaten Sinulle 
huudamme: / Hoosianna, korkeuksissa, / siunattu olet Sinä, / joka tulet Herran nimeen! (II tropari)

 Suuri lauantai on kirkon historiassa tärkeä kastepäivä. Alkukirkon 

aikoina suurena lauantaina ehtoopalveluksella alkava liturgiapalve-

lus on ollut selkeä kasteliturgia, jonka aikana katekumeenit on lii-

tetty kirkkoon.

– Pääsiäinen on juhlien juhla, johon paasto huipentuu. Kateku-

meenit valmistautuvat tapahtumaan paaston ja opetuksen kautta. 

Suurena lauantaina ehtoopalveluksessa luettavat Vanhan testamen-

tin parimiat eli lukukappaleet ovat pelastushistoriallisesti täynnä 

kasteen armoon viittaavia asioita, kertoo pastori Jyrki Penttonen.

Yhä edelleen kirkkoon liittyjät liitetään kirkkoon usein juuri suu-

ren lauantain palveluksessa, ja perinne elää Helsingin seurakunnas-

sakin. Esimerkiksi Uspenskin katedraalissa liitetään tänä vuonna 

lähes kaksikymmentä katekumeenia kirkkoon.

– Alun perin katekumeenien liittäminen kirkkoon on tapahtunut 

parimioiden aikana, mutta nykyisin on menty siihen käytäntöön, 

että liittäminen tapahtuu heti parimioiden lukemisen jälkeen. Pe-

rinteisesti ehtoopalveluksessa on luettu viisitoista parimiaa, mutta 

nykyisin niitä luetaan vähemmän, sanoo isä Jyrki.

Tekstijaksojen lukemisen jälkeen palvelus muuttuu liturgiaksi ja 

mustat jumalanpalvelustekstiilit vaihdetaan Nouse Jumala -veisun 

aikana valkoisiin, sillä valkoinen on ylösnousemusjuhlan väri. Myös 

pääsiäisikoni tuodaan jo tässä vaiheessa kirkkosaliin monissa kir-

koissa. Täten ilmassa ovat jo vahvasti ylösnousemuksen ensimmäi-

set enteet. 

– Sanoisin, että minulle pappina suuren lauantain ehtoopalve-

lus ja liturgia ovat heti pääsiäisyön palveluksen jälkeen tärkeimmät. 

Suuren lauantain liturgia on hengellisesti tärkeä, koska siinä Vanha 

ja Uusi testamentti kohtaavat. Profetiat täyttyvät. Kirkkoon liitetään 

uusia jäseniä, mikä on tietysti aina riemullista. 

Paaston aikana vallitseva kirkas suru vaihtuu suuren lauantain 

liturgiassa hillityksi iloksi. Ylösnousemus tulee hiljaa.

– Paaston aika on sellaista hiljaista surumielisyyttä, joka muuttuu 

suuren lauantain liturgiassa hiljaiseksi iloksi, luonnehtii isä Jyrki. 

Opas suureen viikkoon:  

http://www.hos.fi/fi/ajankohtaiset/ajatus-talle-viikolle/item/ 

669-lyhyt-opas-suureen-viikkoon

Katekumeenit 

liitetään kirkkoon 

perinteisesti suu-

rena lauantaina, 

joka on kirkon 

historiassa tärkeä 

kastepäivä.

O
rt

od
ok

si
vi

es
tin

 k
uv

a-
ar

ki
st

o

JA TULKOON VALKEUS

"Kilvoittelijan tulee 

ravita itseään hyvillä 

ajatuksilla." 

Isä Jarmo Hakkarainen 
sivu 23

s. 22-34

KIRJOITTAJA SAARA KALLIO
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Kristuksen  
ylösnousemuksen lahja

Kaste koettiin kirkon 
ensimmäisinä vuosisatoina 
pääsiäisen mysteeriona, ja 
suuri lauantai oli merkittävä 
kastejuhla. Kaste on Kristuksen 
ylösnousemuksen lahja. Kristus 
antaa meille mahdollisuuden 
uuteen elämään Hänessä.  

Ortodoksinen kirkko on Ristin 
Kirkko. Kristuksen ristinkär-
simys julistaa Jumalan suuren-

moisen rakkauden ja anteeksiantamuk-
sen ihmiskuntaa kohtaan.  

Kristuksen Risti ja Ylösnousemus 
muodostavat Kirkon elämän kivijalan, 
joka tarkoittaa Jumalan kokemuksellisen 
tuntemisen metodia eli pyhän hiljaisuu-
den elämää. Kristuksen Risti merkitsee 
Kirkon uskollisille jäsenille katumuksen 
tietä uuteen elämään Kristuksessa.

Pyhä apostoli Paavali opettaa: ”Me ju-
listamme ristiinnaulittua Kristusta. Juuta-
laiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden 
mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, 
niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, 
ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima 
ja Jumalan viisaus (1. Kor. 1:23-24).”

KUTSU KOHTAAMAAN  
ELÄMÄMME PAHUUS
Kirkon vanhassa liturgisessa perinteessä 
suuren viikon perjantaita kutsuttiin ris-
tin pääsiäiseksi. Suuri perjantai on syn-
nin päivä. Kirkko kutsuu meitä kohtaa-
maan askeesissa langenneen maailman 
pahuuden, valheen ja luopumuksen. Sa-

Ju
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Kristuksen ylösnousemus.  Petros Sasakin seinämaalaus Kajaanin kirkossa.

malla Kirkko kutsuu meitä kohtaamaan 
oman elämämme pahuuden, valheen ja 
luopumuksen. 

Bysantin kirkon pyhien isien opetuk-
selle on luonteenomaista, että he muis-
tuttavat Kirkon jäseniä jatkuvasta hen-
gellisestä taistelusta kuolemaa, saatanaa 
ja synnin tyranniaa vastaan. Tämä Kirkon 
askeettinen taistelu toteutuu pyyteettö-
mässä rakkaudessa Kristuksessa.

Kun bysanttilaisessa perinteessä ope-
tetaan sairaudesta ja parantumisesta, 
sillä tarkoitetaan, että ihmisen sielun 
sisäinen maailma on sairas ja tarvitsee 
hoitamista.

Ortodoksinen askeesi sisältää ihmi-
sen sielun ja ruumiin. Pyhä askeesi yh-
distyy himojen hoitamiseen ja hyveiden 
hankkimiseen. Koska himot saastuttavat 
ihmissielun, sielu täytyy parantaa niistä 
pyhässä kilvoituksessa. 

Kirkon jäsenten todellinen terapeut-
tinen elämä perustuu rakkauteen, joka 
yhdistää sielun Jumalan hyveisiin. Sil-
loin kilvoittelija tyhjentyy sisäisesti lan-
genneesta maailmasta. Hän inhoaa syn-
tejään ja luopuu niistä Kristuksessa.

Pyhät isät opettavat viisaasti, että kil-
voittelijan tulee ravita sieluaan hyvillä 
ajatuksilla, erityisesti silloin, kun pahat 

TEKSTI ISÄ JARMO HAKKARAINEN      

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen  

teologian lehtori
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henget yrittävät kylvää sieluun kuvotta-
via ajatuksia.

Kristus valaisee ihmisen sydämen, ja 
ihmismieli saa maistaa Hänen hyvyyt-
tään, jonka kaipuu polttaa pahan ohdak-
keet ihmisen sisimmästä.

SUURI PELASTAVA PERJANTAI
Suuri perjantai on myös pelastuksen päi-
vä. Kristus kukistaa kuolemallaan kuole-
man ja saatanan vallan. Hän tuhoaa syn-
nin ja poistaa synnin aiheuttaman ran-
gaistuksen. Kristuksen kuolema on pe-
lastava kuolema, koska se tuhoaa pahuu-
den aiheuttajan eli kuoleman. 

Kristus kuoli ristillä, jotta hänen seu-
raajansa voivat pyhässä kilvoituksessa 
vapautua Hänessä synnin aiheuttamasta 
tuskasta ja ahdistuksesta. Tämä vapau-
tuminen edellyttää heiltä kuolemista as-
keesissa langenneelle maailmalle ja sen 
itseriittoisuudelle ja ylpeydelle.

Pyhittäjä Maksimos Tunnustaja (k. 
662) korostaa, että meidän tulee ristiin-
naulita kaikki näkyvät asiat eli luopua 
synnistä. Kirkon jäseninä me kuulumme 
Ristiinnaulitulle ja kuoleman voittaneel-
le Kristukselle. 

Kristuksen ylösnousemus saattaa Ris-
tin terapeuttisen voiman todelliseen täy-
teyteensä. Vapahtajan Rististä tulee usko-
ville ”eläväksi tekevä puu”, pelastuksen si-
netti ja jumalihmisen kirkkauden merkki. 

Pyhä isämme Johannes Krysostomos 
(k. 407) muistuttaa meitä pääsiäisen 
opetuspuheessaan: ”Tänään saatana rii-
sutaan vallasta. Tänään kuoleman siteet 
kirposivat ja tuonelan voittokulku päät-
tyi. Kristuksen ylösnousemus toi meil-
le rajattomat hyvyydet ja hajotti pahojen 
henkien tuoman eksytyksen. Ylösnou-
semus auttaa meitä pitämään halpana 
maanpäällistä elämää ja kaipaamaan pa-
lavasti tulevaisia hyvyyksiä.” 

Konstantinopolin pyhä Esipaimen 
jatkaa: ”Tänään saavutimme suuren voi-
ton. Herramme voitti kuoleman ja murs-
kasi paholaisen vallan Ylösnousemuksel-
laan. Hän lahjoitti meille tien pelastuk-
seen. Tänään koko maailmankaikkeu-

dessa vallitsee ilo ja hengellinen riemu. 
Meidän juhlassamme ei ole erottelua: on 
yksi ja sama pöytä rikkaalle ja köyhälle, 
orjalle ja vapaalle!”

Pyhien isien opetuksessa Kristuk-
sen Risti luo perustan koko inhimillisen 
olemassaolon eheyttämiselle ja paranta-
miselle. Kristus yhdisti ylösnousemuk-
sessaan inhimillisen olemassaolon It-
seensä eli uuteen, turmeluksesta ja kuo-
lemasta vapaaseen ja kirkastuneeseen 
ihmisyyteen. 

Kristuksen ylösnousemus on lahja, jo-
ka on tarkoitettu kaikille ihmisille. Sen 
siunaus edellyttää kuitenkin heiltä itsen-
sä kieltämistä ja uhraamista Kristuksessa. 

Ortodoksinen kilvoituselämä tarkoit-
taa Kristuksen seuraamista Hänen kär-
simyksessään, ristissään ja jopa kuole-
massaan, mutta ennen kaikkea Hänen 
rakkaudessaan.

Ortodoksiset isät opettavat, että kil-
voittelijat tarvitsevat nautinnonhalun 
kukistamiseksi suurta kärsivällisyyttä, 
kestävyyttä ja itsehillintää. 

Kristuksen Risti ja Ylösnousemus 
merkitsevät Kirkon uskollisille jäsenille 
Jumalan tuntemisen pyhää metodia eli si-
säisen hiljaisuuden ja rukouksen elämää.

UUSI ELÄMÄ KRISTUKSESSA
Ortodoksisen pääsiäisen ilo julistaa, että 
ortodoksikristityn elämä yhdistyy kuole-
man voittaneen Kristuksen kanssa. Kris-
tuksen ylösnousemus kuolettaa uskovan 
sydämestä pahojen henkien provosoimat 
himolliset ajatukset ja synnin irvikuvat.

Meidät on kastettu Kristuksen kuole-
maan, mutta me olemme myös osalliset 
Hänen elämästään. Ortodoksinen kas-
te koettiin Kirkon ensimmäisinä vuosi-
satoina pääsiäisen mysteerioksi, ja suuri 
lauantai oli merkittävä kastejuhla. 

Kaste on Kristuksen ylösnousemuk-
sen lahja. Kristus on todellisesti ylös-
noussut kuolleista ja antaa meille mah-
dollisuuden uuteen elämään Hänessä. 

Ortodoksinen kaste tarkoittaa tera-
peuttisesti Kirkon jäsenen luopumis-
ta saatanasta ja sitoutumista Kristuksen 

kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kaste 
on tulevan ylösnousemuksen esikuva, jo-
ka edellyttää uskovalta jatkuvaa kilvoitte-
lua Jumalan valkeuden puolella saatanan 
pimeyttä vastaan.

Kristuksen ylösnousemusjuhla opettaa 
meille ajattomasti, että Kirkon jäsenen 
elämä on askeettista taistelua ja kaidan 
tien kulkemista.  Se merkitsee perinpoh-
jaista muutosta suhteessa maailmalliseen 
elämään. Hän ajaa askeesissa pois himot, 
jotka ovat pesiytyneet hänen sieluunsa.

Ortodoksisen kirkon ikivanhassa li-
turgisessa kokemuksessa kaste merkitsi 
saattoa kirkkoon ja eukaristiaan. Kaste 
oli saatto kohti Jumalan valtakunnan il-
latonta päivää.  

Kirkko on olemassa lähetystyötä var-
ten. Kirkon jäsenten tehtävänä on muis-
tuttaa maailmassa eläville ihmisille pro-
feettojen tavoin, mikä ihmiselämässä on 
keskeistä. 

Ortodoksisen pääsiäisen ydinsanoma 
on yksinkertainen.  Kukaan ei voi elää 
Kristuksessa, jos hän ei ensin kohtaa pa-
haa ja taistele sitä vastaan Hänessä.

Kristuksen ristinkuoleman ja ylös-
nousemuksen ansiosta meille on annettu 
Kristuksessa mahdollisuus hengelliseen 
uudistumiseen ja vapautumiseen synnis-
tä ja kuolemasta. 

Ortodoksinen pyhään kasteeseen ja 
pääsiäiseen ankkuroituva psykotera-
peuttinen teologia huipentuu Kirkon jä-
senen askeettisessa taistelussa, jossa hän 
kuolee katoavaiselle maailmalle ja elää 
Kristuksessa ylösnousemuksen luomat-
tomassa valkeudessa.

Pyhät kilvoittelijat merkitsevät elävää 
pääsiäistä. He antavat meille taistelevan 
kirkon jäsenille mahdollisuuden kantaa 
suurta viikkoa läpi kirkkovuoden. 

Heissä elää ristin ja ylösnousemuksen 
ykseys Kristuksessa. He kutsuvat meitä, 
yhä todistavat pyhällä kilvoituksellaan, et-
tä Kristuksen Ylösnousemuksen Mystee-
rio elää – elämänlanka ei ole katkennut.

Kristus nousi kuolleista
 – totisesti nousi! 
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Jeesus Kristus  
– Vapahtaja rukoilijana
Kristuksen rukouksen ymmärtäminen sellaisena kuin hänen 
seuraajansa kuvaavat sen evankeliumeissa merkitsee, että 
me lähestymme Herraa Jeesusta kuin palavaa pensasta. 
Ensin tarkkailemme häntä itseään rukoilemassa, sitten 
kuuntelemme, miten hän opettaa rukoilemaan, ja lopuksi 
opimme tietämään, kuinka hän täyttää rukoukset.
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Porvoon kirkon Kristuksen ikoni.

RUKOUS

Neitsyt Mariasta syntynyt Jumalan 
Poika oppi varmasti ensimmäi-
set rukoukset äidiltään, joka tal-

lensi sydämeensä Jeesuksen suuret teot 
ja mietiskeli niitä (Luuk. 1:49; 2:19;2:51). 
Jeesus oppi rukoilemaan niillä sanoilla, 
joilla rukoiltiin Nasaretin synagogassa ja 
Jerusalemin temppelissä.

Mutta hänen rukouksensa lähde on 
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korkeammalla, mihin viittaavat Jeesuk-
sen kaksitoistavuotiaana Jerusalemin 
temppelissä vanhemmilleen lausumat 
sanat: ”Ettekö tienneet, että minun tulee 
olla Isän luona?” (Luuk. 2:49).

Jeesus rukoili muun muassa ennen 
kuin hänet kastettiin (Luuk. 3:21), kun 
hän kirkastui Taaborilla (Luuk. 9:28)ja 
ennen apostolien valintaa (Luuk. 6:12). 
Kristus rukoili myös ennen kuin Pie-
tari tunnustaa hänet Messiaaksi (Luuk. 
9:18–20) ja ettei Pietarin usko horjui-
si koetuksissa (Luuk. 22:32). Hän rukoi-
li myös ennen kuin lähti vapaaehtoisiin 
kärsimyksiinsä (Luuk. 22:41–44).

JEESUS RUKOILI YKSIN JA YHDESSÄ
Kristuksen kerrotaan lausuneen mei-
dän kaikkien tunteman Isä meidän 
-rukouksen(Matt. 6:9–13, Luuk. 11:2-4), 
lukeneen jäähyväisrukouksen (Joh. 17:1–
26) ja rukoilleen Jumalaa vapauttamaan 
Hänet maljasta eli tulevista kärsimyksis-
tä (Luuk. 22:43).

Hänen kerrotaan myös lausuneen kii-
tosrukouksen Jumalalle, kun hän tun-
nusti Isän (Matt. 11:25–27, Luuk. 10:21–
23) ja kun hän herätti Lasaruksen kuol-
leista (Joh. 11:41–42). Kärsimystensä 
alettua Jeesus rukoili Jumalan tahdon to-
teutumista (Luuk. 22:42) ja anteeksian-
toa surmaajilleen (Luuk. 23:34).

Evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen 
opettaneen rukoilemaan huoneen hil-
jaisuudessa (Matt. 6:6). Itse hän rukoili 
muiden muassa Jerusalemin temppelissä 
(Mark. 11:27; Apt. 22:17), yksinäisyydes-
sä vuorella (Matt. 14:23) ja ulkona yksi-
näisyydessä (Mark. 1:35) sekä Getsema-
nen puutarhassa (Matt. 26:39). Hän siis 
harjoitti rukousta sekä yksin että yhdessä 
muiden kanssa.

ERIMIELISYYDET SOVITTAVA
Vuorisaarnassaan Jeesus panee painon 
sovulle: Tulee sopia erimielisyydet tois-
ten kanssa, ennen kuin viemme lah-
jan uhrialttarille (Matt. 2:23-24). Tulee 
antaa sydämessämme anteeksi toisil-
le ja rukoilla myös vihamiesten puolesta 

(Matt 5:44–45, 6:14–15).
On rukoiltava uskossa, mikä merkit-

see lapsenomaista kiinnittymistä Juma-
laan. Tämä on meille mahdollista siksi, 
että Poika, jota Isä rakastaa, avaa meille 
pääsyn Isän luokse. Poika voi pyytää mei-
tä etsimään ja kolkuttamaan, sillä hän it-
se on portti ja tie (Matt. 7:7–11, 13–14).

Jeesus opettaa myös rukoilemaan 
luottavaisena: ”Mitä ikinä te rukouksessa 
pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saa-
neet, ja se on teidän.” (Mark. 11:24), sillä 
”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo” 
(Mark. 9:23).

Jeesus kutsuu käänty-
mykseen ja uskoon mut-
ta myös valvomaan. Ru-
koilijan tulee odottaa 
tarkkaavaisena Kris-
tusta, joka on ja joka 
tulee, muistaen hänen 
ensimmäistä nöyrää 
tulemistaan ihmiseksi ja 
odottaen hänen toista tu-
lemistaan kunniassa (Mark. 
13; Luuk. 21:34–36).

RUKOILUA HÄNEN NIMESSÄÄN
Vapahtajan opetuksen mukaan rukouk-
set tulee osoittaa Isä Jumalalle, Jumala 
Pojalle eli Kristukselle ja Pyhälle Hen-
gelle. Uskoessaan opetuslapsilleen Isälle 
osoitetun rukouksen salaisuuden Jeesus 
paljasti heille, millaista heidän ja myös 
meidän rukouksen tulee olla sitten, kun 
hän on palannut kirkastetussa ihmisyy-
dessään Isän luokse. Tässä rukoukses-
sa on uutta se, että rukoillaan hänen ni-
messään (Joh. 14:13).

Usko Kristukseen johtaa opetuslapset 
tuntemaan Isän, sillä Jeesus on ”tie, to-
tuus ja elämä” (Joh. 14:6). Meidän tulee 
säilyttää Herran sanat ja käskyt sekä py-
syä hänen kanssaan Isässä, joka Pojas-
saan rakastaa meitä niin, että hän pysyy 
meissä. Tässä uudessa liitossa varmuus 
rukouksemme kuulemisesta perustuu 
Jeesuksen rukoukseen (Joh. 14:13–14).

Kun rukouksemme on yhdistynyt Jee-
suksen rukoukseen, Isä antaa meille 

”toisen Puolustajan, joka on kanssamme 
ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden 
Henki” (Joh. 14:16–17).

Rukous Pyhässä Hengessä rukoiltu-
na on rakkauden yhteyttä Isän kanssa, ei 
ainoastaan Kristuksen kautta, vaan myös 
hänessä: ”Tähän asti te ette ole pyytäneet 
mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin 
te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen” 
(Joh. 16:24).

JEESUS KUULI MONIEN RUKOUKSET
Jeesus kuuli ja täytti jo elämänsä aika-

na ahdistuneiden, sairaiden ja 
hädässä olevien uskon ru-

koukset ja Hän kuulee 
myös meitä tarpeis-

samme. Vapahtaja 
paransi spitaalisen 
miehen, joka lan-
kesi hänen eteensä 

ja pyysi apua (Mark. 
1:40–41).
Herra kuuli synagogan 

esimies Jairuksen rukouk-
sen parantaa hänen kaksitois-

tavuotiaan sairaan tyttärensä. Tytär ehti 
kuitenkin kuolla, ja Herra herätti tyttä-
ren kuolleista(Mark. 5:23, 41). Foinikia-
laisnaisen rukouksesta Kristus paransi 
tämän sairaan tyttären (Mark. 7:26–30)
ja kuuli ristiinnaulittuna hyvän ryövärin 
rukouksen (Luuk. 23:42–43).

Vapahtaja kuuli myös kärsivän, apua 
etsivän ihmisen sanattomat pyynnöt, 
kun hän paransi halvaantuneen miehen 
(Mark 2:5), verenvuotoa sairastaneen 
naisen (Mark 5:28) ja syntisen naisen 
(Luuk. 7: 37–38).

Parantaessaan sairaita tai antaes-
saan syntejä anteeksi Jeesus aina vastaa 
uskolla lausuttuun rukoukseen: ”Mene 
rauhassa, uskosi on parantanut sinut.” 
Vapahtaja auttaa myös meitä, kun uskos-
sa rukoilemme ja pyydämme Hänen apu-
aan.

Lähde: 

Pyhien Sergein ja Hermanin  

veljeskunnan opintomateriaali

”Vapahtaja auttaa 

myös meitä, kun 

uskossa rukoilemme.”
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PROFEET TA HULDAA  kuvataan kahdessa Vanhan testamentin 

kirjassa. Toinen kuninkaiden kirja ja Toinen aikakirja eivät juu-

ri poikkea tässä toisistaan.  Hulda eli kuningas Josian aikaan 

640–609 eKr. Hän asui Jerusalemin uudessa kaupunginosassa. 

Hänen miehensä Sallum toimi temppelissä pyhien vaatteiden 

vartijana. Huldan appi oli Hasranin poika Tokhat. 

Vuonna 628 eKr. ylipappi Hilkia löysi Jerusalemin temppe-

lin korjauksen yhteydessä ilmeisesti unohtuneen Lain kirjan. 

Kuningas Josia oli hyvä ja 

Jumalaa pelkäävä mies. 

Hän ei poikennut oikealta 

tieltä ”oikealle tai vasem-

malle” (2. Kun. 22:2). Kun 

Josia sai kuulla, mitä Lain 

kirja sääti, hän järkyttyi ja 

repäisi vaatteensa. Juuta-

laiset olivat tietämättään 

rikkoneet Jumalan lakia. 

Josia ymmärsi olevan-

sa kuninkaana vastuussa 

Jumalalle koko kansas-

taan. Hän päätti selvit-

tää, mitä oli tehtävä. Pa-

pit ja kuninkaan miehet 

olivat neuvottomia. Josia 

päätti lähettää heidät Hil-

kian johdolla kysymään 

neuvoa Huldalta, joka oli 

profeetta.

Se, mitä Hulda kertoi, 

järkytti kuninkaan ja hä-

nen miehensä sydänjuuria myöten. Israelilaiset olivat syyllis-

tyneet epäjumalien palvelemiseen ja muuhun laittomuuteen. 

Tästä syystä Jumalan lain rikkomisen seuraukset lankeaisivat 

maan ja kansan päälle. Koska Josia oli aidosti surrut, katunut 

ja kääntynyt Jumalan puoleen, hänen ei tarvitsisi elinaikanaan 

nähdä kansansa kohtalon toteutumista. Tähän Hulda päätti Ju-

malalta saamansa ilmoituksen.

Lain kirja oli Herran Moosekselle antama laki (2. Aik. 34:14). 

Juutalainen perimätieto pitää sitä viidentenä Mooseksen kirja-

na. Varhaiset profeetat eivät ole viitanneet tähän Vanhan tes-

tamentin osaan, jota kutsutaan myös nimellä Deuteronomium 

(Toinen laki). Viides Mooseksen kirja säätää epäjumalien kun-

nioittamisen rangaistukseksi (5. Moos 4:27) hävityksen ja pak-

kosiirtolaisuuden, joka Jerusalemilla oli edessään Nebukadnes-

sarin aikana (2. Kun. 24–25 luku; 2. Aik. 36:11–21).  Koska lain 

tehtävä on Paavalin mu-

kaan kertoa, mitä syn-

ti on (Room. 3:20), tie-

tämättömyys laista joh-

ti tässäkin syntiin ja sen 

raskaisiin seurauksiin. 

Huldasta on varsin 

vähän tietoa. Raamatun 

kertomuksen lyhyys ei 

oikeuta päättelemään, 

että Hulda olisi ollut vain 

passiivinen sanoman 

välittäjä.  Hulda kertoo 

profetiansa täsmällisesti, 

toisin kuin pakanamaail-

man sekavia ennustuksia 

kertoneet oraakkelinai-

set, jollaiseksi Huldaa on 

joskus väitetty. Kun jär-

kyttynyt Josia kysyi Hul-

dalta neuvoa, hän oli jo 

arvostettu hengellinen 

auktoriteetti. Paavalin 

opetus siitä, kuinka Kristuksen edessä ei ole sukupuolien arvo-

järjestystä (Gal. 3:28), orastaa näin myös Vanhassa testamentissa.  

Huldan merkitys Jumalan tahdon tulkkina onkin ollut suu-

ri kirkon opetukselle naisen asemasta. Pyhä Hieronymus kom-

mentoikin vuonna 392 Huldaa todeten, että pyhien kirjoituk-

sien lakina on ylistää naisia silloin, kun pyhät miehet epäon-

nistuvat.

JUMALA EI SYRJI 
PROFEETTA HULDA (10.4.)

PYHÄT ESIRUKOILIJAMME

Profeetta Huldaa kuvataan ikonitaiteessa hyvin harvoin, eikä hän ole innostanut maal-

listakaan taidetta. Eteläafrikkalainen taiteilija Dina Cormick (www.creativewomanartist.

com) on maalannut Huldan profetiasta oivaltavan tulkinnan vuonna 1989.

TEKSTI MATTI P. PULKKINEN
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Medlemmarna gör gemenskapen!

I fjol höstas tillfrågades undertecknad om eventuellt material 
angående församlingens svenskspråkiga verksamhet under 
årens lopp. Vid insikten av uppgifters saknad i omfattan-

de nedtecknad form, uppstod tanken för denna forskning. Och 
som av änglarnas vägledning initierades mitt arbete genom att 
författa denna artikel.

Enligt församlingens historik (1827-1977) började en 
svenskspråkig gemenskap forma sig under medlet av 1800-ta-
let. I början var medlemsantalet anspråkslöst. Statistiken ger 
oss vid handen att antalet svenskspråkiga ortodoxa församlings-
medlemmar i Helsingfors år 1940 var 150 och år 1965 260.

Anteckningar från början av föregående sekel, vittnar om att 
gudstjänster har förrättats i Huskyrkan på svenska åtminstone 
två gånger per år redan år 1916. Denna tradition verkar ha hållit 
sig, paralellt började man celebrera även i Uspenskijkatedralen 
mot slutet av 1960, början av 1970-talet. Minnet av de Karel-

-
erades. Vid denna tid var gudstjänstförrättare kunniga i svenska 
dock få till antalet. Kören bestod av unga sångare under ledning 
av f Mikael Kriisin.

-
ras en gång per månad under ledning av f Henrik Holländer, 

Samtidigt agerade dåvarande metropoliten Johannes nyckel-
person för utvecklingen, som ofta själv deltog i celebrerandet 
samt gav sitt stöd. Övriga fester togs så småningom med i pro-
grammet, tillika med förrättning av andra sakrament och övri-
ga förrättningar. År 1986 grundades den alltfort aktiva Mariam- 
kören av kantor Tatjana Wilenius. I början av 1990-talet utö-
kades det månatliga gudstjänstlivet även till vigilior. Man ord-
nade utfärder, prazdnikfester i Hangö, gemensamma läger i Fa-
gernäs, diskussionsklubb, barnverksamhet och en arbetsgrupp 
för administrativa ärenden bildades. Information gavs via för-

på initiativ av f Timo Lehmuskoski.
Huskyrkan har inte alltid varit samlingsplats för den gemen-

samma bönen. Gudstjänster, som både radierats och televise-

rats, har celebrerats också i församlingens andra helgedomar, 
förutom i Helsingfors på längre sikt även i Åbo och Vasa. I Tre-
enighetskyrkan brukar skoleleverna samlas till Påskgudstjänst 
under Ljusa veckan.

År 2004 grundades Heliga Lucias gemenskap för att stöd-
-

het. Detta arbete pågår fortfarande. Den nya översättningen av  
Johannes Chrysostomos liturgi (2012) tyder på positiv utveck-
ling. Fortsatt studiecirkel och planerad resa kan nämnas om 
kommande program.

svenska som modersmål (exkl. tvåspråkiga hem) men endast en 
bråkdel är aktiva under gudstjänsterna och inom gemenskapen. 
Därför önskar jag avsluta med orden av hädangångne metropo-
liten av Nicaea, i förhoppning om stor uppslutning i framtiden: 
“Att tänka ortodoxt och att leva i harmoni med sin tro förutsätter ett 
liv i Kyrkans gemenskap och ortodoxiens anda. Då förenas rutinerna 
med Kyrkans levandegörande arv.”

Skribenten ämnar fortsätta forskningen om den svenskspråki-

ga verksamheten inom Helsingfors ortodoxa församling. Allehan-

da bidrag tas med tacksamhet emot. Kontaktuppgifter via tid-

ningens redaktion: ortodoksiviesti@ort.fi, tel. (09) 856 461 15.

Liturgi i Huskyrkan.

TEXT OCH BILD RIKHARD DAHSTRÖM      

Ortodox teologie studerande Timlärare i ortodox religion Grafisk formgivare
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Vierailu munamuseossa alkaa hiu-
kan surullisissa merkeissä. Leti-
tia Orsivschin isoäidin hautajai-

set on pidetty edellisenä päivänä. Tun-
nelma on siksi hiukan apea. Museokaan 
ei ole pelkkä museo vaan myös perheen 
kotitalo. Museo siitä tuli sattumalta.

– En minä koskaan päättänyt perustaa 
munamuseota. Kokoelma vain kasvoi, ja 
pikkuhiljaa huonekaluja siirrettiin pois 
tieltä ja vanhaa kotitaloa laajennettiin.

Nyt kokoelma on levinnyt neljän huo-
neen laajuiseksi ja yli kuuteenkym-
meneen vitriiniin. Orsivschi vetää itse 
opastettuja kierroksia. Tänään odotetaan 
bussilastillista ranskalaisia turisteja.

ISOÄITI PIILOTTI, ÄITI TOI ESIIN 
Perinteisten kananmunien lisäksi koko-

elmassa on strutsin, kilpikonnan ja kro-
kotiilinmunia. Pihalta kuuluu kotkotusta.

– Kommunismin aikana tällaisia pe-
rinteitä ei pidetty suuressa arvossa, mut-
ta isoäiti oli kaukaa viisas ja piilotti van-
hoja maalattuja munia, jotka äiti sitten 
kaivoi esiin. Isoäidin neuvojen mukaan 
aloin opetella maalaamista ja sitten har-
rastus vei mennessään, Orsivschi kertoo.

Letitia Orsivschi kiinnostui perinteis-
tä palatessaan kotiseudulleen 1990-lu-
vulla, odottaessaan ensimmäistä lastaan. 
Samaan aikaan Romaniaan alkoi saapua 
uteliaita turisteja. Orsivschi hankki luvan 
majoittaa matkailijoita ja vieraat halusivat 
aina ostaa muistoksi maalattuja munia.

– Maalasin munia itselleni. En kos-
kaan ajatellut että niillä olisi rahallista 
arvoa. Kaikki muuttui Orsivschin vietyä 
muniaan bukarestilaisen museon käsi-
työläistapahtumaan. Tilauksia alkoi tul-
la. Käytyään Ranskassa alan näyttelyssä 
hän huomasi ilokseen, että vastaavia pe-
rinteitä on kaikkialla maailmassa. Keräi-
lyharrastus muuttui kerralla globaaliksi.

– Näyttelyissä tutustuu ihmisiin kaik-
kialta maailmasta. Eräs ystävä lähetti 
minulle Australiasta 120 vuotta vanhan 
maalatun munan postissa. Niin kokoel-
ma on pikkuhiljaa kasvanut. Krokotiilin 
munat Orsivschi kuljetti itse Vietnamis-
ta, leivän sisällä.

– Siellähän niitä syödään suurena 
herkkuna, mutta en minä pystynyt.

Kaikki munat 
samassa museossa
Munien maalaamisen perinne on tunnettu itäisessä 
Euroopassa jo yli 800 vuotta. Letitia Orsivschi on kerännyt 
munamuseoonsa Pohjois-Romanian Vamassa yli 7000 
koristeltua munaa kaikkialta maailmasta.

ULKOMAILTA

SUOSIKKINA SELKEÄ PERINNETYYLI 
Orsivschi pitää itse eniten paikallisesta 
perinteisestä tyylistä, jota haluaa kunni-
oittaa omassa maalaustyössään. Hän sa-
noo nauttivansa pienistä yksityiskohdis-
ta ja selkeistä, tunnistettavista kuvioista.

– Eri kylissä on omat elementtinsä 
ja värinsä. Täällä Vamassa esimerkik-
si maalataan paljon mustalla. Radautissa 
käytetään helmiä – samanlaisia kuin om-
mellaan kirjottuihin perinnevaatteisiin.

Klassisia aiheita koristelussa ovat ris-
ti, aurinko, pyörä, kukko ja maatalous-
työkalut hedelmällisyyden ja vaurauden 
symboleina. Alunperin on käytetty kol-
mea perusväriä, jotka kuvaavat isää, poi-
kaa ja pyhää henkeä. Bukovinan alueella 
kuitenkin suositaan nykyään neljää pää-
väriä.

Ihan yksinkertaista munien maalaa-
minen romanialaiseen tyyliin ei ole. Työ 
kysyy sekä tarkkuutta että kärsivällisyyttä.

– Tärkein työväline on erikoissivel-
lin, chisita, joka tehdään puuvarresta, 

TEKSTI JA KUVAT TEEMU HÄMÄLÄINEN

Jokainen muna 

on oma tarinansa.
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Jo kivikaudella 
värjättiin
MUNIA VÄRJÄT TIIN  jo kivikaudella. Ete-

lä-Afrikasta on löydetty 60 000 vuotta 

vanhoja koristeltuja strutsinmunia.

Muna on kautta aikain ollut hedel-

mällisyyden symboli. Kristillisessä pe-

rinteessä munan katsotaan symboloi-

van ikuista elämää. Koristeellisia munia 

maalataan Romanian, Unkarin ja Liettu-

an lisäksi kaikissa slaavilaisen kulttuurin 

maissa. Pääsiäismunia on maalattu aina-

kin 1200-luvulta asti.

Ortodoksisen tavan mukaan keitetyt 

munat värjätään pääsiäisenä punaisiksi 

ja siunataan kirkossa.

ohuesta metalliputkesta ja hevosenjou-
hesta. Kuviot piirretään sulatetulla stea-
riinilla munan pintaan. Sitten maalaa-
maton alue saa värikerroksen, Orsivschi 
selventää.

Ensin muna täytyy tosin tyhjentää ja 
puhdistaa, sitten vasta pääsee maalaa-
maan. Lopuksi pinta viimeistellään la-
kalla. Steariinin käyttö antaa väreille 
myös hienon kiillon. Tärkeintä ei kui-
tenkaan ole tekniikka vaan kuvioiden 
merkitys. Jokainen muna kertoo oman 
tarinansa.

MYRSKYSUOJAKSI IKKUNALLE
– Ennen papin siunaamat munat lai-

tettiin ikkunalaudalle suojaamaan taloa 
myrskyiltä ja epäonnelta.

Monet muniin liittyvät tavat ja usko-
mukset ovat vielä paljon kirkollisia pe-
rinteitä vanhempia. Isoäidin säästämät 
munatkin ovat nyt osa museon kokoel-
mia. Letitia Orsivschi vetää itse maalaus-
kursseja.

– En halua väittää, että se on minun 
ansiotani, että munia yhä maalataan, 
mutta olen toiminut opettajana nyt 15 
vuotta ja innostanut lapsia kokeilemaan. 
Ei perinteen elossa pysymiseen vaadita 
sitä, että kaikki ovat eksperttejä, kunhan 
perinne tunnetaan.

On vielä pakko kysyä, montako munaa 
on mennyt rikki. Letitia Orsivschi hiu-
kan kiertelee, mutta myöntää, että va-
hinkoja sattuu joskus maalatessakin. 

– Ja kerran eräs valokuvaaja otti ulko-
na kuvia, ja tuuli tarttui muniin kohta-
lokkain seurauksin. 

 Munamuseo on Letitia 

Orsivschin kotitalossa.

Munien värit 

perinteisesti 

ovat musta, 

punainen ja 

valkoinen.
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– KIRKKOMAALAUSHANKKEET ovat Suo-
messa hyvin harvinaisia ja vielä harvi-
naisempaa on, että maalareina toimivat 
suomalaiset ikonimaalarit, sanoo säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Hannu Pöy-
hönen.

Pyhän Basileioksen kappelin hanke 
alkoi vuonna 2013, ja nyt kaksi seinää ovat 
käytännössä valmiita. Maalauksesta vas-

taa Päivi Loikala, joka tekee työtään tal-
koohengessä. Maalaustyötä ohjaa kreik-
kalainen kuvataiteilija Konstantinos 
Ksenopoulos, joka päättää kuvaohjel-
masta ja lähettää maalareille mallikuvat.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuuri-
järjestö palkitsi Ksenopouloksen vii-
me vuonna ansioistaan ikonimaalarina 
ja ikonitaiteen tunnetuksi tekijänä. Eri-

Athos-säätiön kirkkojen 
seinämaalaukset etenevät

KULT TUURI

Athos-säätiön päävastuunkantajat Heikki 

Alex Saulamo (vas.) ja Hannu Pöyhönen esit-

telemässä Päivi Loikalan seinämaalauksia.

Lammilla sijaitsevan Athos-säätiön kahteen kirkkoon tehdään 
parhaillaan seinämaalauksia maailman johtavan ikonimaalarin 
Konstantinos Ksenopouloksen johdolla. 

tyisesti kiitettiin hänen opetus- ja tutki-
mustyötään. Tunnustuksen arvoa koros-
taa se, että Unesco ei ole koskaan aiem-
min palkinnut ketään taiteilijaa hänen 
elinaikanaan. Ksenopoulos on toiminut 
Thessalonikin Aristoteleen yliopiston 
ikonitaiteen professorina jo lähes pari-
kymmentä vuotta. Tällä hetkellä hän te-
kee avustajiensa kanssa seinämaaluksia 
viiteen luostari- ja kaupunkikirkkoon 
Kreikassa ja ulkomailla. Kotimaassaan 
Ksenopoulos on myös arvostettu muoto-
kuvamaalari.

Hannu Pöyhönen iloitsee siitä, että 
maalaukset tehdään suurimmaksi osak-
si suomalaisin voimin. Pöyhönen uskoo 

KIRJOITTAJA MARI VAINIO
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Karjalasta evakkoon lähteneillä ortodokseilla ei aluksi juuri ollut kirkkoja. 
Mutta kun seinälle ripusti kirkkolipun, säkeistä, sametista ja kivistä koos-
tetun ikonin, pyhä tila oli luotu.

Nyt nuo kirkkoliput, matkaikonit, ovat esillä Ruotsin suomalaisessa ortodoksi-
sessa kirkossa Tukholman Södermalmilla.

– Ne ovat uniikkeja töitä, kertoo näyttelyn koordinaattori Marja-Liisa Alm.
Pietarissa 1905 syntyneen Collianderin saksalaiset vanhemmat olivat ankaran lu-
terilaisia. Kotiapulainen johdatti Inan salaa liekkikupolien alle. Avioiduttaan kir-
jailija Tito Collianderin kanssa hän liittyi tämän kanssa ortodoksiseen kirkkoon.

Tukholmassa on esillä 24 teosta neljällä eri tekniikalla, lähes kaikki ortodoksi-
sesta aihepiiristä. Töitä leimaa syvä humanismi.

– Colliander maalasi sitä, mihin uskoi, mikä innosti.  Hän ei ollut kaupallinen 
missään mielessä, Alm sanoo.

Colliander, monipuolinen taiteilija, tunnetaan puupiirroksistaan. Alm osoit-
taa Surevaa enkeliä. Kasvot ovat siipien peitossa, koska enkeli suree maailman pa-
huutta.

– Kaikki rakastavat sitä, se on niin puhutteleva.
Colliander itse sanoi kerran:

– Enkelit rauhoittavat ihmisiä vaikeuksia keskellä.
Luonto oli puutöiden pohjamateriaalia, osa taidetta. Alm pysähtyy Sielu II:n luona. 
Naishahmo on tehty meren muovaamalle ajopuunpalaselle.
– Colliander leikkasi puupiirroksensa omenapuun karsimisveitsellä. Ja värjäsi lu-
sikan kääntöpuolella. Näin hänen kädenjäljestään tuli persoonallinen.

Collianderin arvostus on nousussa. Hänen taidettaan on parhaillaan myös Ate-
neumissa Helsingissä ja Tampereen taidemuseossa. Kun Tukholman näyttelyä suun-
niteltiin, Helsingin seurakunnan isä Markku Salmisella oli kylässä arkkimandriitta 
Sergei. Heinäveden ovet avautuivat. Yli puolet töistä on Valamon luostarista.

– Saimme kuin ihmeen kaupalla hyvän kokoelman, Alm hymyilee.

Näyttely la–su 8.–9.4, la–su 6.–7.5 ja la–su 3.–4.6. Osoite Bellmansgatan 13, Tukholma.

Päivi Loikalan suurhankkeen rohkeu-
den tarttuvan myös muihin suomalaisiin 
maalareihin.

– Jo nyt Oulun ikonimaalarit ovat 
aloittaneet Heljä-Marja Surcelin joh-
dolla tekemään seinämaalauksia päära-
kennuksemme suurimpaan kirkkoon.

Päärakennuksen Ilosanoman kirkon 
pylväätkin maalataan.

– Niihin tulevat kaksikymmentä py-
hää maalaa Kreikan Evialla työskente-
levä ikonimaalari Demetrios Vernezos. 
Hän lähettää meille valmiit maalaukset. 
Ensimmäiset kaksi suurta hahmoa ovat 
todennäköisesti paikoillaan jo pääsiäi-
senä.

Säkkikankaasta 
syntyi kirkkotila

ATHOS-SÄÄTIÖ PERUSTET TIIN syk-

syllä 2012. Tarkoituksena oli löytää 

Etelä-Suomesta paikka, jossa säätiön 

perustaneen yhdistyksen jäsenet voi-

sivat kokoontua. Heti ensimmäiseksi 

tarjolle tuli Lammin kehitysvammais-

ten keskuslaitos. Jotkut Athosvuoren 

karismaattiset isät olivat varmoja, et-

tä paikka oli säätiölle tarkoitettu. Mo-

nien ihmeellisten vaiheiden jälkeen 

säätiö sai paikan omakseen. 

Paikan rakenteellisen luonteen 

vuoksi toiminta-ajatus muuttui, ja 

sinne suunnitellaan erilaista sosi-

aalista toimintaa. Tällä hetkellä yh-

tä rakennuksista kunnostetaan van-

husten ryhmäkodiksi. Alueella on 

myös koulurakennus pienine luok-

kahuoneineen. Koulun vanhem-

painyhdistys tutkii mahdollisuuk-

sia ja tarpeita pienen ortodoksisen 

yksityiskoulun perustamiseen. Kou-

lulla olisi asuntola vastapäisessä ra-

kennuksessa, mikä mahdollistaisi 

oppilaiden tulon kauempaakin.

Kaiken tämän ytimeksi toivo-

taan kahta itsenäistä luostaria, tois-

ta miehille ja toista naisille. Luosta-

rit toimisivat Athosvuoren henges-

sä ja pyrkisivät välittämään sen pe-

rinnettä koko maahan. 

Tällä hetkellä Athos-säätiöllä on 

22 rakennusta 34 hehtaarin alueella. 

Athos-säätiö

Kaunisniementie 415, Lammi

Puh. 050 4412036

http://www.athossaatio.fi

Ina Collianderin ensimmäisen yksityisnäyttelyn Ruotsissa on koonnut näyttelykordinaattori 

Marja-Liisa Alm.
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Ljudmila Ulitskaja

DANIEL STEIN
Siltala, 2016

Ulitskajan romaani perustuu munkki Da-

nielin elämään, mutta kirjailijan vapaudella 

tarinassa on paljon keksittyä ja kuviteltua. 

Teoksen eri tekstilajit – kirjeet, sähkeet, asia-

kirjat, esitteet, uutiset – tekevät kirjasta mie-

lenkiintoisen ja kollaasimaisen. 

Romaanin keskeinen aihe on natsien kes-

kitysleireistä selvinneiden juutalaisten ja hei-

dän jälkipolviensa asettuminen eri puolille 

maailmaa ja erityisesti luvattuun maahan. 

Paluu avaa entiset haavat, sillä ihmiset kan-

tavat psyykkisesti ja fyysisesti sodan kauhu-

ja. Kotoutumisen ongelma vaivaa muualle-

kin kuin Israeliin muuttaneita, ja ilmiantojen 

verkosto toimii kaikkialla. 

Kirjailija pohtii juutalaisuutta etnisenä, 

uskonnollisena ja kansallisena ominaisuute-

na, jota useimmiten ei-juutalaiset määritte-

levät. ”Aivonystyröiden hieronta elämänsisäl-

tönä, jatkuva ajattelun kehitystyö on tuotta-

nut nämä marxit, freudit, einsteinit”, toteaa 

kirjailija. Ulitskaja etsii yhteyksiä juutalaisten 

identiteettien, maailmanhistorian ja tieteen 

saavutusten välillä. 

Keskeinen kysymys kirjassa on, kuka us-

koo oikein. Itsensä, Jumalansa, uskonnon, 

ryhmän ja etnisyytensä etsijät joutuvat kes-

kenään ristiriitoihin. Uusi kotimaa jakaa pa-

luumuuttajat eri yhteisöihin, ja muuttajat 

kohtaavat Israelissa kotoutumisen vaikeudet 

viimeistään hautapaikkaa etsiessään. 

Munkkiveli Danielin haaveena on perus-

taa Jerusalemiin alkukirkollinen, juutalaiskris-

tillinen yhteisö ja saavuttaa eri uskontokun-

tien rauhanomainen yhteys Jaakobin kirkos-

sa. Ortodoksinen lukija joutuu epämuka-

vuusalueelle lukiessaan kristittyjen harjoitta-

masta antisemitismistä ja toisaalta juutalais-

ten epäluulosta kristittyjä kohtaan. Kolmi-

naisuusopin ja uskontunnustuksen pohdin-

ta teoksessa on mielenkiintoista alkukirkon 

ja nykyisyyden kannalta. 

Kepeän ja hurskaan veli Danielin rinnalla 

teoksen kantava hahmo on nunna Hilda, jo-

ka seuraa kutsumustaan ihmisen ja Jumalan 

palvelijana. Teoksen häviäjiä ovat ne, jotka 

tarttuvat dogmiin ja miekkaan ja voittajia ne, 

jotka noudattavat rakkauden kaksoiskäskyä. 

Romaani sopii lukijalle, joka pitää ajatuk-

sia herättävästä sekä omia näkemyksiä haas-

tavasta ja ravistelevasta tekstistä. Arja Pik-

kupeuran taitava suomennos avaa eri ker-

tojien äänen ja erilaiset tekstilajit.

ANNE ROSENIUS

6

Taru Hallikainen

ARMON KINTEREILLÄ
Arktinen Banaani, 2017

Tietokirjailija Taru Hallikainen perehtyy 

uutuuskirjassaan armon kokemuksiin. Halli-

kainen on koonnut kirjaan yli kolmenkym-

menen erilaisista taustoista olevan ihmi-

sen käsityksiä armosta. Käsityksiään avaa-

vat mm. toimittaja Sanna Mämmi, sota-

historioitsija Jussi Jalonen ja munkki Si-

meon. Uskonnollinen armon käsite on yk-

si osa kirjaa, muttei suinkaan ainoa.

Armoa tarkastellaan erilaisten ihmisten 

ja maailmankatsomusten avulla. Monissa 

haastatteluissa toistuu kuitenkin yksi yhtä-

läisyys: ihmisen on vaikea olla armollinen 

itseään kohtaan. 

Mitä armo on? Kirjan mukaan armo on 

muun muassa laupeutta. Armoa voi koh-

data yllättävissäkin tilanteissa. Armo ei rii-

pu ihmisen ansioista, eikä toisaalta ansiot-

tomuudesta. Etenkin näin pääsiäisen ai-

kaan Hallikaisen kirja on otollista luettavaa. 

Osoittihan Kristus ristinkuolemallaan mitä 

suurinta armoa ihmiskuntaa kohtaan. 

Kirja innostaa lukijaa pohtimaan armon 

käsitettä suhteessa omaan itseen ja ympä-

ristöön. Munkki Simeon kertoo kirjassa sii-

tä, miten elämässä tulee tilanteita, joissa 

on heittäydyttävä armon varaan. Sen voi 

tehdä vain, jos ottaa armon vastaan. Munk-

ki Simeonin mukaan sama pätee myös ih-

misten keskinäiseen armoon. Miten voisin 

kohdata lähimmäiset ja itseni armollisem-

min? Siinäpä lieneekin elämänmittainen 

oppiläksy.

SAARA KALLIO

KULT TUURI

 

SEURAKUNNAN KIRJASTO
Liisankatu 29 A 2. krs.,  

puh. 09 85 646 180 

Auki ma–ti  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 Huhtikuussa kirjallisuuspiiri ei kokoonnu.
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Lasten maalauskerho esittää pääsiäisjuhlassa Tampereella varjoteatteria. Tule katsomaan!

  Lähestyvän pääsiäisen myötä seurakuntien kerhot ja toiminta-

piirit järjestävät pääsiäismyyjäisiä. Myyjäisistä voi hankkia monen-

laista syötävää ja tykötarpeistoa kohta koittavaan suureen juhlaan. 

Myyjäisiin osallistuminen on hyvä tapa tukea kirkon kerhojen ja 

toimintapiirien toimintaa. Pääsiäismyyjäisiä järjestetään monissa 

seurakunnissa Helsingin hiippakunnan alueella.

Pyhän Elisabetin luostarin sisaret Valko-Venäjältä piipahtivat 

Suomessa maaliskuussa. Sisaret järjestivät viime vuosilta tuttuun 

tapaan pääsiäismyyjäiset Uspenskin katedraalin kryptassa. Helsin-

gin ortodoksinen seurakunta on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Pyhän 

Elisabetin luostarin kanssa tarjoamalla sisarille tilojaan myyjäisten 

järjestämiseen.

– On hienoa tulla tänne. On mukavaa tavata turisteja ja keskus-

tella heidän kanssaan. Täällä Suomessa ihmiset tuntuvat elävän har-

moniassa luonnon kanssa. Meillä on perinteenä vierailla Suomessa 

seurakunnissa joulun ja paaston aikaan, kertoi sisar Hanna.

Pyhän Elisabetin luostari tekee laajamittaista hyväntekeväisyys-

työtä Valko-Venäjällä. Hyväntekeväisyystyö rahoitetaan muun mu-

assa myyjäisten tuotoilla. Siksi sisaret matkustelevat paljon.

– Suomessakin olemme käyneet monessa paikassa. Helsingin li-

säksi olemme käyneet Turussa, Jyväskylässä, Nurmeksessa, Viinijär-

vellä ja Kuopiossa, luetteli sisar Hanna.

Sisar Hannan mukaan luostari auttaa mm. psykiatrisesti sairaita 

potilaita, asunnottomia, orpoja ja vammaisia.

– Autamme myös päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä. Luostarissa 

toimii vieroituskeskus sekä miehille että naisille.

Monien muiden toimiensa ohella käsistään kätevät sisaret maalaa-

vat ikoneita ja pääsiäismunia, neulovat, tekevät keramiikkaa ja val-

mistavat vaatteita. Monen seurakunnan papin vaatteet on tilattu 

Pyhän Elisabetin luostarista.

– Hyödyntämällä taitojamme ja lahjojamme voimme auttaa ih-

misiä monin eri tavoin, iloitsi sisar Hanna.

Pyhän Elisabetin luostariin voi tutustua luostarin nettisivuilla: 
http://catalog.obitel-minsk.com/

Pyhän Elisabetin 

luostarin sisaret  

voi bongata 

kesällä mm.  

Turun keski- 

aikaisilta 

markkinoilta.

Sa
ar

a 
Ka

lli
o

PÄÄSIÄINEN TULEE  OLETKO VALMIS?

Piipahda 

pääsiäismyyjäisissä! 

Katso kalenterista 

alueesi tiedot.

s. 35-55

KIRJOITTAJA SAARA KALLIO
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HELSINGIN SEURAKUNNAN KASVATUSTOIMI
Juha Lampinen, kasvatustoimen esimies 040 527 9580

Kaarina Lyhykäinen, uskonnonopetus- ja aikuiskasvatusvastaava 040 512 5825

Sergei Petsalo, kasvatuksen pappi 040 620 5944

Joakim Pietarinen, nuorisokanttori 044 331 1995

Liisa Saarinen, kasvatustyöntekijä, lapsityö, 0400 531 896

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

Iida Lonkila, kasvatustyöntekijä, nuorisotyö ja varhaiskasvatus 040 350 2431

Kristiina Klubb, kasvatustyöntekijä, perhetyö 040 725 5713

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

KAUNISNIEMEN 
LEIRIKESKUS 

Suurtalousisäntä 

Ari Kanerva 040 775 0894

Talonmies/vahtimestari 

Petri Jeskanen 040 575 7974

kaunisniemi.helsinki@ort.fi

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

Kristinoppileirit

Hei sinä seurakunnan tänä vuonna 15 vuotta täyttävä nuori, Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan kristinoppileireillä on vielä tilaa! Käy ilmoit-

tautumassa leirille www.hos.fi/kasvatus/ilmoittautuminen. Lisätietoja 

leireistä saat Iida Lonkilalta tai Niina-Maarit Rautamäeltä.

Lasten pääsiäistapahtuma

Lasten pääsiäistapahtuma järjestetään toisena pääsiäispäivänä 

17.4.2017. Uspenskin katedraalissa (Kanavakatu 1, Helsinki) toimite-

taan liturgia alkaen kello 10, jonka jälkeen siirrytään yhdessä ristisaa-

tossa seurakuntasalille (Unioninkatu 39 A, sisäpiha). Seurakuntasalilla 

tarjolla yhteinen pääsiäisruokailu kello 12.30. Tarjolla pääsiäisherkku-

ja, kuten pashaa, ja lapsille suklaamunia. Juhlaruokailun jälkeen ohjel-

massa on askartelua ja paljon muuta. Lämpimästi tervetuloa! 

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 28.4. ja 26.5. klo 17.30- 19.30.

Lisätietoja Mari Walldèn, mari.wallden@elisanet.fi.

TAPAHTUU HÄMEENLINNASSA 

Lastenkerho

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa seurakuntakodilla, toimintaa 

ohjaa Leena Lomu p. 040 707 6715. La 8.4. klo 9.30-11.30 virpovitsatal-

koot, ota mukaan omat vitsat ja sakset, myös vanhemmat tervetulleita!

Sinapinsiemen- pyhäkerho

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa kirkossa liturgian yhteydessä. 

Ma 17.4. klo 10 kirkossa, jonka jälkeen yhteinen ateria seurakuntako-

dilla.

TAPAHTUU KOTKASSA

Lasten ja nuorten musiikkikerho

Kokoontuu Nikolaos-salilla tiistaina 2.5. klo 17.00–17.45. Lisätietoja 

kanttori Katarine Lehtomäeltä, p. 050 359 4823.

Äiti-lapsi -kerho

Kokoontuu Nikolaos-salilla maanantaisin Nikolaos-salilla klo 14–16.

(ei koulujen loma-aikoina). Lisätietoja kanttori Katarine Lehtomäeltä, 

p. 050 359 4823. Äiti-lapsi -kerho tauolla 4.5–1.6. Kokoontuu 10.4. 

Lasten pääsiäinen kirkolla 17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten 

pääsiäisjuhla salilla. Retki Tukholmaan viikolla 19, lisätietoja kanttori 

Katarine Lehtomäeltä, p. 050 359 4823. Ilmoittautuneita on runsaasti, 

vielä muutamia mahtuu.

Kristinoppikoulu

1.-8.7. Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä. Leiri järjestetään 

yhteistyössä Haminan, Kotkan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien 

kanssa. Hinta 160€. Lisätietoja ja ilmoittautuminen isä Alexanderille, 

email: kotka@ort.fi tai 0500 480 269. 

Lasten kesäleiri Luovissa17.7-19.7.2017 

Leiri alkaa maanantaina klo 12 ja päättyy keskiviikkona klo 14. Leirin 

hinta 25 € . Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa.
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TAPAHTUU LAHDESSA

Lastenkerho Lahdessa

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

Lastenkerho kokoontuu joka kuukauden kolmas sunnuntai liturgian 

yhteydessä. Seuraava kerho poikkeuksellisesti palmusunnuntaina 9.4. 

Kerho alkaa klo 10, ja kerhon lapset osallistuvat liturgian loppuosaan. 

Lisätietoja Tanja Kuri, tanja.kuri(at)gmail.com. 

Haetaan leirinohjaajia 1.-8.7.2017 kripalle

Haminan, Kotkan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat hakevat 

leirinohjaajia kristinoppileirille, joka järjestetään kulttuurikeskus 

Sofiassa Helsingin Vuosaaressa 1.-8.7.2017. Ohjaajien ja leirin joh-

don työ alkaa 30.6.2017. Mikäli olet kiinnostunut ohjaajan teh-

tävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ansioluettelo 

leirinjohtaja Tuomas Artturi Hirvoselle osoitteeseen tuomasart@

gmail.com. Hakuaika päättyy 16.4.2017. Leirinohjaajilta edellyte-

tään ONL:n tai oman seurakunnan leirinohjaajakoulutusta ja kri-

pa tulee olla käytynä. Lisäksi suosittelemme osallistumista ONL:n 

leirinohjaajan jatkokoulutukseen toukokuussa. Kokemus leirin-

ohjaajan työstä katsotaan luonnollisesti eduksi.

Lisätietoja:  Tuomas Artturi Hirvonen (tuomasart@gmail.com) 

sekä kirkkoherra Jonas Bergenstad (jonas.bergenstad@ort.fi).

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA

Ortodoksiset lastenkerhot ”Pienet askeleeni kirkkoon“ 

Ortodoksiset lastenkerhot 6-12-vuotiaille sekä Lappeenrannassa 

että Imatralla. Kerhot kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa 

alkaen ensin kanttorin pitämällä lastenkuorolla, sen jälkeen on 

papin oppitunti ja kädentaitojen ja kuvataiteen kerhot. Kerhoissa on 

pieni välipala. Kerhot ovat tarkoitettu kaikille lapsille ja ne toimivat 

suomenkielisinä. Ohjaajat tukevat tarvittaessa vieraskielisiä lapsia.

Lastenkerho, papin hetki ja musiikkikerho

Lappeenrannassa maanantaisin klo 17 lastenkuoro ja papin hetkI ja klo 

18 askartelukerho. Imatran seurakuntatalolla tiistaisin klo 17.30 kuva-

taidekeho ja papin hetki ja klo 18.30 kanttorin pitämä musiikkikerho. 

Детские кружки «Мои маленькие шаги в церковь». Кружок в 

Лаппеенранта по понедельникам в 17. 

HUOM! Suuren paaston ja pääsiäisen aikana kerhot eivät kokoonnu 

10.-19.4. 

Внимание! Во время великого поста и Пасхи у кружков нет 

занятий 10.-19.4. 

Ortodoksinen perhekerho Imatralla 

Ortodoksinen perhekerho on 2–5-vuotiaille lapsille sekä heidän 

vanhemilleen tai isovanhemmilleen tarkoitettu kohtaamispaikka, 

jonne lapset tulevat yhdessä aikuisen kanssa. Kerho kokoontuu 

Imatran seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo 17–18.

Lasten ja varhaisnuorten kesäleiri

Kesäleiri 19.–22.6.2017 Rautjärven Viimolassa. Leirin hinta 50 €. 

Ilmoittautuminen isä Aarnelle 31.5.2017 mennessä sähköpostitse 

aarne.yla-jussila@ort.fi.

TAPAHTUU TAMPEREELLA

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.



          L APSET & NUORET

Pääsiäisenä juhlan aikaan ja paaston jo loputtua, on tapana herkutella. Kulitsasiivun 

päälle voi levitellä esimerkiksi rahkaista pashaa. Etsi tie näiden pääsiäisherkkujen luo.

Kuvassa enkeli ilmoittaa mirhantuojanaisille Kristuksen nousseen kuolleista! Jos katsot oikein tarkkaan, 

oikeanpuoleisessa kuvassa on 10 eroavaisuutta. Löydätkö ne kaikki? Voit lopuksi värittää toisen kuvan.
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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

KIINTEISTÖTOIMI
Kiinteistöpäällikkö Leena Mätäsniemi,

p.  040 353 8325

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

SEURAKUNTASALI
Unionkatu 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. 
Isännöitsijä Kari Moilanen, p. 040 520 3411
Papit Markku Salminen, Teo Merras ja Mikko 
Leistola, ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori Var-
vara Merras-Häyrynen, diakoni Heikki Kaski

Uspenskin myyntipiste palvelee seurakuntalaisia 
katedraalin aukioloaikoina (ei jumalanpalvelus-
ten aikana).

Kalenteriin on koottu seurakuntien 
yhteystiedot, jumalanpalvelukset ja 
menovinkit.
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista 
tiedot seurakuntien internet sivuilta.

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

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

KIRKOLLISET JUHLAT 7.4-7.5

8.4. Lasaruksen lauantai 
9.4. Herran ratsastus Jerusalemiin, pal-
musunnuntai* 
16.4. Herran pääsiäinen, jota edeltävät 
suuren viikon palvelukset* 
17.4. 2. Pääsiäispäivä 
23.4. Tuomaan sunnuntai 
30.4. Mirhantuojien sunnuntai 
7.5. Halvaantuneen sunnuntai

epl=ennen pyhitettyjen liturgia.

METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN 
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA
To 13.4. klo 12 jalkojenpesupalvelus, 
Uspenskin katedraali 
To 13.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
Myllypuron kappeli 
Pe 14.4. klo 8.30 aamupalvelus 
(kärsimysevankeliumit) Sofian kappeli 
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (hautakuvan 
esiinkantaminen), Uspenskin katedraali 
La 15.4. klo 8.30 aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus), Sofian kappeli 
La 15.4. klo 16.30 ehtoopalvelus, Sofian 
kappeli 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus, 
Herran pääsiäinen, Uspenskin katedraali* 
Su 23.4. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
jumalallinen liturgia, kirkon vuosijuhla, 
Turun kirkko 
Su 30.4. klo 10 jumalallinen liturgia, 
Filoksenia ry 20 v., toimintakeskus 
Trapesa, Espoo

RADIO & TV

JUMALANPALVELUKSET 

Pe 14.4. klo 11–12 Yle Radio 1 
Suuren perjantain ehtoopalvelus (hautaku-
van esiintuominen) Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalista Oulusta. Palveluksen toimit-
taa kirkkoherra Marko Patronen ja kuoroa 
johtaa kanttori Juhani Matsi. 

La 15.4. klo 23.55 Yle TV 1 ja Yle Radio 1
Pääsiäisyön jumalanpalvelus Pyhän Nikola-

oksen kirkosta Vaasasta. Palveluksen toimit-
taa metropoliitta Elia yhdessä muun papiston 
kanssa. Kuoroa johtaa kanttori Laura Aho. 

Su 23.4. klo 11–12 Yle Radio 1 
Apostoli Tuomaan sunnuntain liturgia Vala-
mon luostarin Kristuksen kirkastumisen kir-
kosta. Palveluksen toimittaa arkkimandriitta 
Sergei. 

Su 30.4. klo 11–12 Yle Radio 1 
Mirhantuojien ja vanhurskaan Joosefin sun-
nuntain liturgia Kristuksen taivaaseenastu-
misen kirkosta Vantaan Tikkurilassa. Palve-
luksen toimittaa pastori Mikael Sundkvist. 

AAMUHARTAUDET

Joka kolmas lauantai Yle Radio 1  
klo 6.15. ja 7.50:
15.4. Metropoliitta Ambrosius
6.5. Pastori Andrei Verikov

ILTAHARTAUDET

Joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1 
klo 18.50: 
18.4. Kanttori Leena Lomu 

RADIOANDAKTER PÅ SVENSKA
Andrum 25.4. Diakon Juuso Vola 
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JUMALANPALVELUKSET 

La 8.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia* 
Ma 10.4. klo 18 iltapalvelus 
Ti 11.4. klo 9 EPL
Ti 11.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
Ke 12.4. klo 9 EPL 
Ke 12.4. klo 18 iltapalvelus 
To 13.4. klo 9 liturgia 
To 13.4. klo 12 jalkojenpesupalvelus
To 13.4. klo 18 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia
Pe 14.4. klo 9 hetkipalvelus, kuninkaalliset 
hetket
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Su 16.4. klo 17 ehtoopalvelus (pääsiäispäi-
vän suuri ehtoopalvelus)
Ma 17.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia 
(lasten pääsiäinen) 
Ti 18.4. klo 10 koululaisliturgia
Ti 18.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 19.4. klo 10 koululaisliturgia 
Ke 19.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 19.4. klo 18 yleinen rukouspalvelus
(Jumalansynnyttäjän Kozelshtshanin ikonin 
kunniaksi)
To 20.4. klo 10 koululaisliturgia 
To 20.4. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 21.4. klo 10 koululaisliturgia
La 22.4. klo 18 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia
Ma 24.4. klo 10 liturgia
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
La 6.5. klo 18 vigilia
Su 7.5. klo 10 liturgia

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
Pe 7.4. klo 17 EPL
La 8.4. klo 17 ehtoopalvelus 
Su 9.4. klo 10 liturgia, en*
Ti 11.4. klo 18 aamupalvelus (nymfios krei-
kaksi)
To 13.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
Su 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr 
Ma 17.4. klo 16 ehtoopalvelus, ro 
Su 23.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 24.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 25.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 26.4. klo 8 liturgia
Ke 26.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 30.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 1.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 2.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 3.5. klo 8 liturgia
Ke 3.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 4.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 6.5. klo 17 vigilia, sv

Su 7.5. klo 10 liturgia, sv
Su 7.5. klo 18 Jeesuksen rukous

Hautausmaan  
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholahti,  
p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen, kanttori
Tatjana Wilenius
Isännöitsijä Jukka Vehkaoja,
p. 0400 502 701

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 7.4. klo 17 yleinen panihida
La 8.4. klo 10 liturgia
Ke 12.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 13.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
Suuri Torstai
Pe 14.4. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia) 
Pe 14.4. klo 18 iltapalvelus (Kristuksen hau-
tauspalvelus)
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 24.4. klo 17 parastaasi
Ti 25.4. klo 10 liturgia
Pe 28.4. klo 17 yleinen panihida
La 29.4. klo 10 liturgia
Pe 5.5. klo 17 yleinen panihida
La 6.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli 
Jauhokuja 3 B 2
Pappi Jyrki Penttonen
Kanttori Kirsi-Maria Hartikainen

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
La 8.4. klo 17 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ma 10.4. klo 17 aamupalvelus
Ti 11.4. klo 17 aamupalvelus
To 13.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 14.4. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (hautakuvan 
esiinkantaminen)
Pe 14.4. klo 17 aamupalvelus 
(hautauspalvelus)
La 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 17.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Ti 18.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Ke 19.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
To 20.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Pe 21.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 22.4. klo 17 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia
Ke 26.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 29.4. klo 17 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
Ke 3.5. klo 17 akatistos
La 6.5. klo 17 vigilia
Su 7.5. klo 10 liturgia

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

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

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 7.4. klo 16 rukouspalvelus
To 13.4. klo 16 aamupalvelus  
(12 kärsimysevankeliumia)
Pe 14.4. klo 16 ehtoopalvelus (hautakuvan 
esiinkanto)
La 15.4. klo 20 pääsiäisyöpalvelus*
La 29.4. klo 10 liturgia

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 8.4. klo 17 yhteinen katumuksen 
sakramentti, vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
To 13.4. klo 17.30 aamupalvelus, 12 kärsi-
mysevankeliumia
Pe 14.4. klo 12 ehtoopalvelus
Pe 14.4. klo 17.30 aamupalvelus (Kristuksen 
hautaamisen muisto)
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 19.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 17.4. klo 10 liturgia
La 29.4. klo 17.30 vigilia
Su 30.4. klo 10 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 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ma 10.4. klo 9 EPL
Ti 11.4. klo 9 EPL
Ti 11.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
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Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 

Ke 12.4. klo 18 iltapalvelus (suuren torstain 
aamupalvelus)
To 13.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
(ehtoollisen asettaminen)
To 13.4. klo 18 aamupalvelus (12 
kärsimysevankeliumia)
Pe 14.4. klo 9 hetkipalvelus (kuninkaalliset 
hetket)
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (hautakuvan 
esiinkantaminen)
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus)
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ti 18.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Ke 19.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
To 20.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Pe 21.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 22.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 23.4. klo 10 liturgia
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
Ke 3.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 3.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 4.5. klo 9 liturgia
La 6.5. klo 18 vigilia
Su 7.5. klo 10 liturgia, Halvaantuneen 
sunnuntai

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
Ma 10.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Pe 14.4. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimys-
evankeliumia)
La 15.4. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 21.4. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia
La 29.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 30.4. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia (ja 
ristisaatto)

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen 
ristiltäotto)
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*

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

JUMALANPALVELUKSET 
To 13.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia

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

Metsolan hautausmaan  
tsasouna
Kaikkien pyhien tsasouna, Myyryntie 8, Lohja

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 9 liturgia
Ke 12.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 12.4. klo 18 EPL
Pe 14.4. klo 10 aamupalvelus (12 kärsimys-
evankeliumia)
Ke 19.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(koululaispalvelus)

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

JUMALANPALVELUKSET 
Ke 5.4. klo 18 EPL
Ke 12.4. klo 18 muu palvelus (maallikko-
palvelus)
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus)
Ma 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
To 20.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(koululaispalvelus)

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

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 17 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
To 13.4. klo 8 liturgia
To 13.4. klo 17 aamupalvelus (12 kärsimys-
evankeliumia)
Pe 14.4. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen 
ristiltä otto)
Pe 14.4. klo 17 aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus)
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 17.4. klo 10 liturgia
La 22.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Su 23.4. klo 10 liturgia 
Ti 25.4. klo 8 liturgia (vainajien pääsiäinen)
La 29.4. klo 17 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
La 6.5. klo 17 vigilia
Su 7.5. klo 10 liturgia

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

Arkkimandriitta Andreas Larikka, 

sijainen 1.10.–30.4.2017

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 8.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ke 12.4. klo 9 EPL
Ke 12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 13.4. klo 9 aamupalvelus
To 13.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 14.4. klo 9 aamupalvelus
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ma 17.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ti 18.4. klo 10 liturgia
Ke 19.4. klo 10 liturgia
Ke 19.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 20.4. klo 10 liturgia
Pe 21.4. klo 10 liturgia
La 22.4. klo 18 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia
Ma 24.4. klo 10 liturgia
Ti 25.4. klo 18 ehtoopalvelus, sl
Ke 26.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
Ke 3.5. klo 17.30 Ehtoopalvelus
La 6.5. klo 18 ehtoopalvelus (suuri)
Su 7.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

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

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

JUMALANPALVELUKSET
La 6.5. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ti 11.4. klo 18 EPL
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To 13.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia (eh-
toollisen asettamisen muisto)
To 13.4. klo 18 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 14.4. klo 15 ehtoopalvelus (Kristuksen 
hautakuvan esiinkanto)
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus)
La 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ti 18.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 22.4. klo 18 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia
Su 30.4. klo 10 liturgia
6.5. klo 18 vigilia
7.5. 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 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ke 12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 13.4. klo 18 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen 
hautakuvan esiinkanto) 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
To 20.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian aikana lastenkerho  
yli 3-vuotiaille. 

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
(virpovitsojen siunaus) 
To 13.4. klo 18 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 14.4. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen 
hautakuvan esiinkanto)
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Pe 21.4. klo 10 liturgia (koululaispalvelus)
Su 30.4. klo 10 liturgia

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 JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 10 liturgia
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia* 
Ma 10.4. klo 18 iltapalvelus
Ti 11.4. klo 9 EPL 
Ti 11.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 12.4. klo 9 EPL 
Ke 12.4. klo 18 iltapalvelus
To 13.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia (eh-
toollisen asettaminen) 
To 13.4. klo 18 iltapalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen 
ristiltäottamisen muisto) 
Pe 14.4. klo 18 iltapalvelus (Kristuksen hau-
tauspalvelus)
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia (lei-
pien siunaus) 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia 
To 20.4. klo 9 koululaisliturgia
La 22.4. klo 18 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia
Ti 25.4. klo 14 yleinen panihida
Ke 26.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.4. klo 17.30 yleinen panihida
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia
Ke 3.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 6.5. klo 17.30 yleinen panihida
La 6.5. klo 18 vigilia
Su 7.5. 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 15.4. kl 23.30 Påsknatten,
Kristi uppståndelse, påsk*
Lö 6.5. kl 17 vigilia
Sön 7.5. kl 10 liturgi

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

ENGLISH SERVICES
Sat 8.4. at 17 evening service
Sun 9.4. at 10 liturgy*
Sat 15.4. at 23.30 Easter Night Service*

Στο παρεκκλήσιο του  
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι, 
Teemu Toivonen, 040 511 3846
Μεγάλη Τρίτη 11.4, στις 18.00 ακολουθία 
του Νυμφίου.
Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, Δευτέρα 17.4, 
όρθρος στις  9.00 και  Θεία λειτουργία.
Κυριακή του Πάσχα 16.4. στις  00.00  
Αναστάσιμη 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 8.4. в 18 Всенощное бдение
Вск 9.4. в 10 Литургия*
Пн 10.4. в 18 Утреня (Великий вторник)
Вт 11.4. в 9 Литургия преждеосвященных 
даров. Великий вторник
Вт 11.4. в 18 Соборование
Ср 12.4. в 9 Литургия преждеосвященных 
даров (Великая среда)
Ср 12.4. в 18 Утреня (Великий четверг)
Чт 13.4. в 9 Вечерня и литургия. Великий 
Четверг. Воспоминание Тайной Вечери
Чт 13.4. в 18 Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Страстей Христовых
Пт 14.4. в 14 Вечерня Великой Пятницы с 
выносом Плащаницы
Пт 14.4. в 18 Утреня Великой субботы с 
чином погребения Плащеницы
Сб 15.4. в 23.30 Полунощница и ночное 
Пасхальное богослужение*
Пн 17.4. в 9.30 Утреня и литургия. 
Понедельник Светлой седмицы
Чт 20.4. в 9 Литургия с участием 
школьников
Сб 22.4. в 18 Всенощное бдение
Вск 23.4. в 10 Литургия. Второе 
воскресенье по Пасхе. Антипасха. 
Память Апостола Фомы
Вт 25.4. в 14 Общая панихида. День 
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поминовения усопших (Родительская 
суббота)
Ср 26.4. в 18 Вечерня и беседа о 
православии
Сб 29.4. в 17.30 Панихида
Сб 29.4. в 18 Всенощное бдение
Вск 30.4. в 10 Литургия. Третье 
воскресенье по Пасхе. Память Святых 
Жен-мироносиц и Святого праведного 
Иосифа Аримафейского
Ср 3.5. в 18 Вечерня 
Сб 6.5. в 17.30 Панихида
Сб 6.5. в 18 Всенощное бдение
Вск 7.5. в 10 Литургия. Четвертое 
воскресенье по Пасхе. О расслабленном

Беседы о православии на русском языке 
в Хельсинки.
Беседы проводят иерей Вячеслав Скопец 
и иерей Алексей Савельев. Внимание! Во 
время Великого поста бесед нет. Вечерня 
на церковнославянском языке в 18 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). Дни проведения и 
темы бесед 2017:
26.4. Воскресение Христово
3.5.   О браке с точки зрения 
православной церкви
10.5. Миссия Православной Церкви в 
современном мире
17.5. Молитва и чтение писания

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 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 до 12. 
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

Финско-Русский молодежный хор
Молоднежный хор организован 
для подростков 9–14 лет. Для ребят 
двуязычний хор является местом 
встречи, где они разучивают церковные 
песнопения всего церковного года, 
с помощью песен и игр знакомятся с 
мелодией, ритмом и нотной грамотой. 
Сейчас в  молодежный хор ведется 
набор новых певчих. Добро пожаловать! 
Присоединяйтесь! Объявиться, или 
получить дополнительную информацию 
можно у регента Ирины 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 8.4. в 17 Всенощное бдение
Вск 9.4. в 10 Литургия*
Чт 13.4. в 17.30 Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Страстей Христовых.
Пт 14.4. в 12 Вечерня Великой Пятницы с 
выносом Плащаницы
Пт 14.4. в 17.30 Утреня Великой субботы с 
чином погребения Плащеницы
Сб 15.4. в 9 Вечерня и литургия
Сб 15.4. в 19.30 Полунощница*
Пн 17.4 в 10 Литургия*
Сб 29.4. в 17.30 Всенощное бдение
Вск 30.4. в 10 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.

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, Ярвенпяя и Эспоо
Вечера организованны Хельсинкским 
православным приходом. Ведущий: 
иерей Алекси Савельев

18 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 13.3, 24.4., 15.5.

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

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

Эспоо
Храм Святого Германа Аляскинского 
(Адрес: Kaupinkalliontie 2, Tapiola). Дни 
проведения бесед: ПН 6.3, 27.3, 8.5.

Семейный кружок «У самовара» в 
Порвоо
Ежемесячно, в последнюю субботу 
месяца в 15 часов состоятся встречи 
многоязычного семейного кружка «У 
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самовара» до всенощной, начало которой 
в 18 часов. Программа включает занятия 
для детей и беседы для взрослых. 
Тема каждой встречи связана с ходом 
церковного года. Основной язык 
кружка – русский. Во встречах участвует 
священник, служащий затем всенощную. 
Кружком руководит Екатерина 
Миленкова, справки по телефону 046 
8102932. Адрес Спасо-Преображенской 
церкви: Vanha Helsingintie 2. Кружок 
входит в деятельность Братства святых 
Сергия и Германа, pshv.fi.

TOIMINTAA 
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

HELSINKI

Helsingin Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntasalissa 
(Unioninkatu 39, sisäpiha) joka toinen tiis-
tai klo 16–18.
 
Ortodoksiakerho
Maanantaisin klo 17 ehtoopalvelus Koti-
kirkossa, jonka jälkeen klo 18 kerho seura-
kuntasalilla (Unionink. 39, sisäpiha). Kevään 
teemana ”Seurakunta tutuksi”.
10.4. Suuri viikko, ei kerhoa
17.4. Kirkas viikko, ei kerhoa
24.4. Pääsiäisjuhla
1.5. Vappu, ei kerhoa

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 kirk-
koslaavin kielellä. Kuoro etsii uusia laulajia, 
joilta toivotaan nuotinlukutaitoa.  
Lisätietoja: kuoron johtaja, kanttori Irina 
Tchervinskij-Matsiin, irina.tchervinskij-mat-
si@ort.fi, 0503740019.

Suomalais-venäläinen nuorten laulukerho 
kokoontuu syyskaudella lauantaisin klo 12–
14 seurakunnan kerhohuoneella (Unionin-
katu 39 A, 2. krs). 
Kerho on tarkoitettu 9–14-vuotiaille nuoril-
le. Kaksikielinen kerho toimii nuorten koh-
taamispaikkana, jossa harjoitellaan kirkko-
vuoden jumalanpalvelusveisuja sekä tutus-
tutaan laululeikein melodiaan, rytmiin ja 
nuotinlukuun.  Laulukerhoon haetaan uusia 
jäseniä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kant-
tori Irina Tchervinskij-Matsi, irina.tchervins-
kij-matsi@ort.fi, 050 374 0019.

TAPAHTUMIA

Pyhän Athosvuoren ystävät ry  
- Det heliga Athosbergets Vänner rf
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään la 
8.4.2017, klo 12 kulttuurikeskus Sofiassa, Kall-
vikinniementie 35 00980 Helsinki. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset asiat. Pyhän 
Athosvuoren ystävät ry järjestää seminaarin 
yhteistyössä kulttuurikeskus Sofian kanssa.

Uspenskin katedraalin ystävät ry:n 
kevätkokous
Tiistaina 9.5.2017 kello 17.30 Uspenskin ka-
tedraalin kryptassa, Kanavakatu 1. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen mukaisesti tilin-
päätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkas-
tajan lausunto. Jäsenet tervetuloa! Jäsenek-
si voi hakea esimerkiksi lähettämällä sähkö-
postia yhdistyksen sihteerille osoitteeseen 
uspenskinystavat@live.fi.

Kotiseutumatka Kyyrölään                                                                                                                            
10.6 – 12.6 2017. Yöpymiset Viipurissa ja 
Terijoella. Sunnuntaina 12.6. muistolitania 
Kyyrölässä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
8.4. mennessä: Pavel Uschanov, p. 040 553 
5796 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 13–16. Mahdollisuus 
opetella rukousnauhojen solmimista, 
tehdä käsitöitä, tai muuten vain viettää het-
ki kanssamme keskustellen kahvikupin ää-
ressä. Myynnissä muun muassa tuohuksia, 
ikoneita, kirjallisuutta ja joulukortteja. Osoi-
te Mikonkatu 25, Helsinki (summerissa lu-
kee kappeli, käynti sisäpihalta). Lisätietoja: 
www.theotokos.fi

Stefanoskodissa pidettävä käspaikkakerho
Vetäjä Lahja Martikainen. Vuoden 2017 ker-
hopäivät ovat: 27.4. ja 11.5.

Filantropian vuosikokous
Filantropia ry:n vuosikokous pidetään Us-
penskin katedraalin kryptassa Helsingissä 
(Kanavakatu 1) keskiviikkona 26.4.2017 klo 
16. Kokouksen jälkeen on palvelus Uspens-
kin katedraalissa klo 18 alkaen. Palveluksen 
jälkeen kryptassa järjestetään Suomen or-
todoksisen kirkon 40-vuotisen lähetystyö-
taipaleen kunniaksi Lähetystyön aikamatka 
-tilaisuus.

Filoksenia ry:n juhlaseminaari 
Yhteenkuuluvuutemme – Miten kulttuurit 
ja uskonnot vaikuttavat toisiinsa 100-vuoti-
aassa Suomessa? Perjantaina 28.4. klo 13-
15 eduskunnan kansalaisinfon pikkuparla-
mentissa. Ohjelmapuheenvuorot: Euroo-
pan Kirkkojen Konferenssin pääsihteeri, isä 
Heikki Huttunen, kansanedustaja Maria Gu-
zenina; Kom-Zen osaamiskeskuksen johtaja, 
islam-tutkija Nadia Nagie Berliinistä (eng-
lanniksi) ja vihapuheesta kansalaiskeskuste-
lua käyvä Yrjö Timonen. Musiikkiesitys: viu-
listi Samer Saed. Ilmoittautumiset pe 21.4. 
mennessä katja.ikonen@trapesa.com

Stefanoskodin Tiistaiseuran perinteiset 
pääsiäismyyjäiset
Lasaruksen lauantaina 8.4. klo 10–14 
osoitteessa Hallatie 2 B, Helsinki. Paikal-
le pääsee bussilla 72. Leivonnaisia, pas-
haa, kulitsaa, baboja, lohi-, sieni- ja kaa-
lipiiraita, karjalanpiirakoita, virpovitsoja, 
gluteenittomia tuotteita, lounasbuffet ja 
pika-arpajaiset. Ulkokirppis teltassa, jos-
sa mm. kristallia, posliinia, koriste-esinei-
tä, figuriineja ja ikoneja.

Pääsiäismyyjäiset
Pääsiäismyyjäiset pidetään Helsingin or-
todoksisen seurakunnan seurakuntasa-
lilla Lasaruksen lauantaina 8.4.2017 klo 
11–15, osoite Unioninkatu 39, sisäpiha. 
Myytävänä virpovitsoja, leivonnaisia, 
tuohuksia, ikoneja, kortteja, kirjoja, pää-
siäismunia ym. Myyjäisten järjestäjinä 
seurakunnan järjestöjä, piirejä, seuroja ja 
luostarien ystäviä.

Kirjakerho KirjaKrypta 
Uspenskin katedraalin kryptassa 19.4. ja 17.5. 
klo 18.45. Vieraana 19.4. kirjailija Vuokko Saja-
niemi. Kirjana Vuokko Sajaniemi: Pedot

Yhteisöpäivät Uspenskin katedraalissa                                                                                                                     
8.4. klo 11–17 ja 20.5. klo 10–17. Yhteisöpäi-
vät ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa 
voi piipahtaa tai viipyä koko päivän. Talkoo-
hengessä valmistelemme katedraalia tule-
viin juhliin. Tarjolla on siivoamista, kirkon 
koristelua, koristeiden tekoa, käsitöitä, pak-
kaustalkoita, ruokaa, kahvia, juttuseuraa ja 
ennen kaikkea yhteishengen rakentamista.

ITÄ-HELSINKI

Aleksanteri Syväriläisen kuoro 
Harjoitukset kappelilla (Jauhokuja 3 B 2) 
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 leikki-
mään koko perheen voimin! Lisätiedot  Kir-
si-Maria Hartikainen, p. 050 401 4798.

Keskustelukerho Casan kokoontumisajat 
siirtyvät iltaan
Pääsiäiskaudella keskustelukerho Casan ko-
koontumisaika muuttuu. Kerho kokoontuu 
27.4. lähtien torstaisin klo 16.30-18.  Kerho 
järjestetään samaan aikaan venäjänkieli-
sen lasten musiikkikerhon kanssa viereises-
sä tilassa Myllypuron kappelissa. Uudella, 
myöhemmällä kokoontumisajalla pyritään 
helpottamaan myös työssäkäyvien osallis-
tumista kerhon toimintaan. Keskusteluker-
ho on kaikille avoin, hyvästä keskustelusta 
kahvikupin äärellä tarkoitettu kokoontumis-
paikka.

Suurella viikolla ja kirkkaalla viikolla ei jär-
jestetä kerhoja, vaan kaikki seurakuntalaiset 
kutsutaan yhteisiin jumalanpalveluksiin.
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Kirkkokahviluento
Palmusunnuntaina 9.4. kirkkokahveilla tutus-
tutaan suuren viikon jumalanpalveluksiin isä 
Jyrkin ja kanttori Kirsi-Marian opastuksella.

Lasten virpovitsapaja lauantaina 8.4.
Myllypuron kappelissa järjestetään liturgian 
aikana lasten virpovitsapaja lauantaina 8.4. 
kello 10-12.  Virpovitsat siunataan jumalan-
palveluksen päätteeksi noin kello 12. Paja 
on kaikille avoin. Seurakunta tarjoaa tarvik-
keet (vitsat ja koristemateriaalit).

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Taidenäyttelyt
Pauli Aalto-Setälän taidenäyttely 18.4. saak-
ka. Eeva-Liisa Alasen pastellinäyttely Mikä 
ihana kesä!, 23.4.–23.5. Rosa Liksomin Post-
moderni ekumeeninen ikonostaasi, esillä 
toistaiseksi. Pysyvä kirkkotaidenäyttely. 

Etiopian kirkko ja luostariperinne –
seminaari
La 8.4. klo 13–16 Englanninkielisessä semi-
naarissa tutustutaan Etiopian orientaalior-
todoksiseen tewahedo-kirkkoon ja luostari-
laitokseen. Alustajina mm. isä Amsalu Tefe-
ra Alemu ja diakoni Solomon Abebe Asfaw. 
Yhteistyössä Athoksen ystävät ry:n kanssa. 
Maksuton.

Pääsiäinen Sofiassa
13.–17.4. Tervetuloa viettämään pääsiäistä 
kauniiseen ja rauhalliseen Sofiaan. Ohjel-
massa päivittäiset jumalanpalvelukset Py-
hän Viisauden kappelissa, alustuksia ja kes-
kustelua pääsiäisen merkityksestä. Sofia ja 
Pyhän Viisauden kappeli ovat avoinna kai-
kille. Edullisia pääsiäisen ateria- ja majoitus-
paketteja. Lisätiedot: sofia.fi/paasiainen.

Kirjoituskurssi
Pe–su 28.–30.4. Kurssi jakaantuu spontaa-
neihin kirjoitusharjoituksiin ja pitempiin 
tehtäviin. Opettajana toimittaja Mari Vainio. 
Hinta 150€, sis. opetuksen ja ateriat. Ilm. 
13.4. mennessä.

Rikasta minua! –parisuhdekurssi
Pe–su 5.–7.5. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden 
parisuhteen läheisyyden lisääntymiseen ja 
keskusteluyhteyden kehittämiseen. Ohjaa-
jina vertaisohjaajat Minka ja Jarkko Hauta-
aho. Yhteistyössä Kataja Parisuhdepalvelui-
den kanssa. Hinta 280€/hlö, sis. opetuksen 
ja majoituksen täysihoidolla.

Sofian kevättalkoot
La 6.5. klo 12–16 Sofian perinteiset kevät-
talkoot yhteistyössä Sofian ystävät ry:n 
kanssa. Tarjoamme lounaan ja päätöskahvit 
sekä saunan ja uinnin. Ennen talkoita mah-
dollisuus osallistua liturgiaan klo 10.30. Ter-
vetuloa! 

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

Lohjan kuoro
Keskiviikkoisin Lohjan kirkolla klo 18–20 
10.5. ja 17.5. Uudet laulajat ovat tervetullei-
ta laulukokeen kautta koeajalle. Lisätietoja 
kanttori Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782.

Lohjan seniorikerho 
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 14–16: 11.5. 
Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen, 
p. 040 525 0782

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi 
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 18–20. 
Lisätietoja: isä Kalevi Kasala 040 525 2868.

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.

Lohjan ikonipiiri
Lisätietoja: Tarja Tarima 040 541 3901, 
tarja.tarima@tikkurila.com

Lastenkerho 
Lohjan kirkolla liturgiapalvelusten 
yhteydessä. Lisätietoja: Päivi Kasala 
050 347 0205.

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

Hangon kuoro
Sunnuntaisin Hangon kirkolla klo 14–16: 
28.5. Uudet laulajat ovat tervetulleita laulu-
kokeen kautta koeajalle. Lisätietoja 
kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, 
matti.jyrkinen@ort.fi.

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

Nummelan perjantaipiiri
Perjantaisin Nummelan rukoushuoneella 
klo 12–14: 7.4. ja 19.5. Ruokailu ja kahvi 3 €, 
vaihtuvaa ohjelmaa, keskustelua. Kerhoon 
ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
Lisätietoja: Jaana Larikka p.0407640992, 
jaana.larikka@ort.fi

Nummelan ikonipiiri
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 
040 484 2427

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

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

Kirkkonummen seurakuntailta 
Torstaisin klo 18–20: 11.5. Kirkkonummen 
ev.lut. seurakuntatalo, sali 6, Seurakunnan-
tie 1. Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen, 
040 525 0782.

TAPAHTUMIA

Trapesan praasniekka
La 29.4. suuri ehtoopalvelus klo 18 Trape-
sassa ja su 30.4. klo 10 liturgia Trapesassa. 
Ristisaatto ja vedenpyhitys Espoonjoella. 
Juhla jatkuu joen rannalla Lagstadin koti-
seututalossa, jossa on ohjelmassa kulttuuri-
en välinen ruokajuhla, uskontojen dialogia 
ja musiikkiesityksiä.

Pääsiäismyyjäiset, virpokukkatyöpaja 
ja puffetti Tapiolassa
Herman Alaskalaisen kirkolla 8.4. klo 12-
15, Kaupinkalliontie 2. Myyjäiset alkavat 
rukoushetkellä klo 12. Myytävänä virpovit-
soja, käsitöitä, pääsiäiskortteja, leivonnai-
sia, pashaa ja kulitsaa. Kukkapajassa voit 
opetella tekemään ruusuja ja syklaameja. 
Tervetuloa! T: Espoon ortodoksit, lapsikuo-
ro, nuoret ikonimaalarit ja käsityökerho.

Ikoninäyttely Nummelassa
Vihdin-Nummelan ortodoksit ry:n ikoni-
näyttely on avoinna 20.4. saakka ma–pe klo 
10–14 ja la–su klo 12–15. Viikonloppuisin 
paikalla ikonimaalareira esittelemässä iko-
nimaalausta.

Vihdin-Nummelan ortodoksit ry:n 
pääsiäismyyjäiset
La 8.4. klo 9–12 Pääsiäismyyjäiset, myytä-
vänä karjalanpiirakoita, pashaa ynnä muita 
pääsiäisen herkkuja Nummelan rukoushuo-
neella, Naarapajuntie 7.

Vihdin-Nummelan ortodoksit ry:n 
20-vuotisjuhla
Ma 17.4. klo 10 liturgian jälkeen yhdistyk-
sen 20-vuotisjuhla.

ITÄINEN ALUE

Tikkurilan tiistaiseuran ortodoksiakerho 
Tikkurilan kirkon tiistaiseuran ortodoksia-
kerho parillisten viikkojen keskiviikkoiltoi-
na. Kokoontuminen Tikkurilan kirkolla Ar-
seni-salissa ehtoopalveluksen jälkeen klo. 
18.00. Kevään aikana teemoina Mooseksen 
kirjat sekä bioeettisiä kysymyksiä. Opettaja-
na isä Mikael Sundkvist.
19.4. Kolmas Mooseksen kirja 
3.5. Ihmiselämän alku – ortodoksinen nä-
kökulma

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



Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 
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HAMINAN SRK
ORTODOKSIAKESKUS SYPRESSI, 
KIRKKOHERRANVIRASTO 
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola,

Avoinna ti–pe klo 9–13 
p. 040 7047 171, hamina@ort.fi,  
www.orthamina.fi

PAPISTO
Kirkkoherra Ville Kiiveri 

p. 040 962 0063 ville.kiiveri@ort.fi

MUU HENKILÖKUNTA

Kanttori Kari Päivinen, p. 040 866 7686

Seurakunnan vahtimestari, Jaana Juka,  
p. 040 486 5550, jaana.juka@ort.fi 

Seurakuntasihteeri Liisa Eerola,  
p. 040 7047 171 

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. 0400 958 760 jukka.jauhiainen@ort.fi

Diakoni Gennadi Ikävalko, p. 040 742 4615

HAMINAN SEURAKUNNAN LIIKE- JA 
VUOKRATALO
Isoympyräkatu 20, Hamina

Isännöinnistä vastaa Itä-Suomen 
Kiinteistöpalvelu, Isoympyräkatu 9 A 10, 
49400 Hamina. Isännöitsijä Tero Tuononen 
puh. 050 546 7120 (klo 15 jälkeen), tero.
tuononen@outlook.com

Hamina
Pyhien apostolien Pietarin ja  
Paavalin kirkko, Raatihuoneentori 2
Kirkon ja trapesan vahtimestari
pastori Jukka Jauhiainen p. 0400 958 760
jukka.jauhiainen@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 8 liturgia, virpomavitsojen 
siunaus 
Ti 11.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu su/sl 
To 13.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto 
La 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
Pe 21.4. klo 10 liturgia, koululaisjumalan-
palvelus 
La 29.4. klo 18 vigilia 
Su 30.4. klo 10 liturgia

Haminan  
hautausmaa-
kirkko
Hirveläntie 22
Ti 25.4. klo 18 panihida 

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,  
Kirkonmäenkatu 2

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.4. klo 18 vigilia, virpomavitsojen 
siunaus 
Su 9.4. klo 10 liturgia* 
Ma 10.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
Ti 11.4. klo 18 paastoliturgia 
To 13.4. klo 18 aamupalvelus, (12 kärsimys-
evankeliumia) 
Pe 14.4. klo 11 ekumeeninen ristisaatto 
Pe 14.4. klo 12 VI hetki 
Pe 14.4. klo 16 ehtoopalvelus 
La 15.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia* 
Ke 19.4. klo 10 liturgia, koululaisjumalan-
palvelus I 
To 20.4. klo 10 liturgia, koululaisjumalan-
palvelus II 
La 22.4. klo 18 vigilia 
Su 23.4. klo 10 liturgia 
Ke 3.5. klo 17 ehtoopalvelus 
La 6.5. klo 18 vigilia su/sl 
Su 7.5. klo 10 liturgia su/sl

Panihida hautausmailla
Ti 25.4. klo 14 Välikangas, klo 15.30 Lepola 

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

JUMALANPALVELUKSET
Ke 12.4. klo 18 paastoliturgia 
Ma 17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten 
pääsiäinen 

TOIMINTAA 
HAMINAN SEURAKUNNASSA

Kirkkokuorojen harjoitukset
Haminan kuoron harjoitukset torstaisin 
klo 17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa. 
Kouvolan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18 Ortodoksiakeskus Sypressissä 

Järvenpään kirkkokuoro
Järvenpään kirkkokuoro etsii musikaalisia 
ja sitoutuneita laulajia. Harjoitukset pide-
tään maanantaisin klo 17.30–19:30. Lisätie-
dot: Joosef Vola, p. 040 454 2250 tai joosef.
vola@ort.fi.

Porvoon perhekerho Samovaari
Kuukauden viimeisenä lauantaina kokoon-
tuu alkaen kello 15 monikielinen perheker-
ho Samovaari ennen kirkossa kello 18 toi-
mitettavaa vigiliaa.Kerhossa on ohjelmaa 
sekä lapsille että aikuisille. Aiheet raken-
tuvat kirkkovuoden mukaan. Perhekerhon 
pääkielenä on venäjä. Kerhossa on mukana 
vigiliaa toimittava pappi ja kerhon vetäjä-
nä toimii Ekaterina Milenkova. Häneltä saa 
myös lisätietoja, puhelin 046 8102932. Por-
voon Kristuksen kirkastumisen kirkon osoi-
te on Vanha Helsingintie 2. Kerho on osa 
Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunnan 
toimintaa, pshv.fi.

TAPAHTUMIA 

Pääsiäismyyjäiset
Järvenpään kirkolla 8.4. klo 11–14. Ystä-
väpiirin ja kuoron järjestämissä pääsiäis-
myyjäisissä on myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, virpomavitsoja, pääsiäismunia 
ja arpoja. Myyjäisten ohessa on myös 
kahvio, ja kuoro esiintyy kirkossa. Osoite: 
Kartanontie 45, Järvenpää.

alkaen. Lisätietoja kanttori Kari Päivinen, 
p. 0206 100 483   

Haminan diakoniapiiri
Sunnuntaisin liturgian jälkeen Pietarin ja Paa-
valin trapesassa. 
Lisätietoja: Tatiana Pitkänen, p. 050 380 9828
 
Venäjänkielinen kerho
Ortodoksiakeskus Sypressissä 
18.4. ja 2.5. klo 10- 14 
Pietarin ja Paavalin trapesassa, Haminassa 
11.4., 25.4. ja 9.5. klo 15-19 
7.5. liturgian jälkeen Kouvolassa klo 12-13 
Lisätietoja: pastori Pavel Pugovkin 
p. 040 824 2403 

Ortodoksiapiiri
Kokoontuu Ortodoksiakeskus Sypressissä tiis-
taisin klo 18, 25.4. ja 16.5. Aiheena Johannek-
sen evankeliumi. 
Lisätietoja: Lahja Wartiainen, p. (05) 371 3434

Uusi tiistaiseura
Uusi tiistaiseura kokoontuu kuukauden en-
simmäisenä ja kolmantena keskiviikkona klo 
17 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen Pyhän 
Ristin kirkon juhlasalissa. Vierailijana 3.5. ro-
vasti Sergius Colliander (PSHV) 
Lisätietoja Tiina Toikka puh. 040 5800 907. 

Musikaalinen lastenkerho
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa sunnuntaisin 
klo 17. Lisätietoja Iana Lang p. 044 377 8457 

Nuorisokerho
Nuorisokerho kokoontuu Ortodoksiakeskus 
Sypressissä perjantaina 28.4. ja 26.5.
klo 17.30–19.30. Lisätietoja Mari Walldèn, ma-
ri.wallden@elisanet.fi

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-
viikkona 26.4. Lisätietoja Ritva Koverola, 
p. 040 837 5909 

Ikonipiiri Kouvolassa
Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 10–15 
lauantaisin 22.4. ja 6.5. Lisätietoja Ritva Kove-
rola, p. 040 837 5909

TAPAHTUMIA

Pääsiäismyyjäiset
Haminassa lauantaina 8.4.  
klo 10–13 Pietarin ja Paavalin trapesassa, 
Isoympyräkatu 20. 
Järjestäjinä Haminan ortodoksisen 
seurakunnan ikoni- ja diakoniapiiri.

 
Pääsiäismyyjäiset
Kouvolassa lauantaina 8.4.  
klo 10–12 Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa, 
Kirkonmäenkatu 2 
Järjestäjinä Haminan ortodoksisen 
seurakunnan toimintapiirit.
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HÄMEENLINNAN SRK
SEURAKUNTAKOTI
Matti Alangon katu 11 A, 13130 
Hämeenlinna

SEURAKUNNANVIRASTO
Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna

p. 03 6165 228, 050 321 0035

Avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12

hameenlinna@ort.fi

www.hmlortodoksinen.fi 

PAPISTO
Kirkkoherra Markku Aroma,

p. 050 441 6861

maukku@hotmail.com

AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Kari M. Räntilä

Diakoni Erkki Lumisalmi, p. 0400 396 326

Diakoni Janne Piiroinen, p. 040 961 6381

MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Leena Lomu

p. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi

Pääkirkon ja Ahveniston kirkon isännöitsijä 
Sven Wessman, p. 040 757 5228

Kiinteistönhoitaja Markku Seljänne

p. 0400 716 810

Forssan toimintakeskuksen isännöitsijä 
Heikki Halme, p. 040 558 0465 

Hämeenlinna
Pyhien Aleksanteri Nevskin ja  
Johannes Krysostomoksen kirkko 
Erottajakatu 2, Hämeenlinna

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 17 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ti 11.4. klo 18 EPL
Ke 12.4. klo 18 EPL, yleinen sairaanvoitelu
To 13.4. klo 18 ehtoopalvelus, Basileios Suu-
ren liturgia
Pe 14.4. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus (hautaikoni)
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus
La 15.4. klo 15 ehtoopalvelus, kasteliturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Su 16.4. klo 15 agape-ehtoopalvelus
Ma 17.4. klo 10 liturgia, ristisaatto
Pe 21.4. klo 9 koululaisliturgia 
Ti 25.4. klo 12 litaniat Matkamiehen ristillä 
(Vuorentaka)
Ti 25.4. klo 12.30 litaniat isä Danin haudalla 
(Ahvenisto)
Su 30.4. klo 10 liturgia
La 6.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 7.5. klo 9 aamupalvelus, liturgia

Forssa
Forssan toimintakeskus 
Keskuskatu 10, Forssa

JUMALANPALVELUKSET
To 20.4. klo 9 koululaisliturgia
Su 23.4. klo 10 liturgia

Lammi
Athos-säätiön toimintakeskus,

Kaunisniementie 415, Lammi

JUMALANPALVELUKSET
La 29.4. klo 8 liturgia

TOIMINTAA HÄMEENLINNAN
SEURAKUNNASSA

Kirkkokahvit ja ateriat
Su 9.4. Srk-kodilla liturgian jälkeen soppa-
sunnuntai ja kirkkokahvit (Pyhä Syke ry.)
Ma 17.4. Srk-kodilla liturgian jälkeen lasten 
pääsiäinen, ateria (lapsi- ja nuorisotyö)
To 20.4. Forssassa koululaisliturgian jälkeen 
ateria
Pe 21.4. Hämeenlinnassa koululaisliturgian 
jälkeen ateria
Su 30.4. Srk-kodilla liturgian jälkeen van-
husten kirkkopyhä, ateria (Tiistaiseura)

Virpovitsatalkoot
La 8.4. klo 9.30 lastenkerhon yhteydessä vir-
povitsatalkoot seurakuntakodilla.

Virpovitsojen siunaus
La 8.4. klo 12 virpovitsojen siunaus Hämeen 
linnan kappelissa, Kustaa III:n katu 6.

Siivoustalkoot
Ti 9.5. klo 16 alkaen Ahveniston kirkon ym-
päristön siivoustalkoot.

Diakoniaseura
Yhteyshenkilö Silja Shepherd, 
p. 050 560 4318. Toimintasuunnitelmas-
sa sekä kotimainen (vanhukset ja maahan-
muuttajat) että ulkomainen (Viro, Etiopia, 
kriisialueet) diakoniatyö. Yhteistyökumppa-
neita ovat oma seurakunta, Hämeenlinnan 
ev.lut. seurakunta, Hämeenlinnan SPR, Hä-
meenlinnan setlementtiyhdistys ja Pysäkki.

Ikonimaalaus Hämeenlinnan 
seurakuntakodilla 
Opettaja Pasi-Mikael Huovinen, 
p. 041 576 6143
Ma 10.4. päiväryhmä klo 12.30-15.30, 
iltaryhmä klo 16.30-19.30
Pe 21.4. päiväryhmä klo 12.30-15.30, 
iltaryhmä klo 16.30-19.30
Pe 28.4. päiväryhmä klo 12.30-15.30, 
iltaryhmä klo 16.30-19.30

Ikonimaalaus Lopella
Opettaja Tarja Tarima p. 040 541 3901. 
Tietoa tulevista kursseista saa opettajalta 
tai Lopen opiston sivuilta.

Kyyrölä-kerho
Puheenjohtaja Antonina Sosunov-Perälä, 
p. (03) 612 5850 tai 040 721 8436 
Varapuheenjohtaja ja sihteeri Lidia Jaskari 
p. 040 588 5185 

Pyhä Syke ry
Puheenjohtaja Marianne Kantonen, 
p. 050 331 8905
Pyhä Syke ry:n jäseneksi voit liittyä maksa-
malla 20 euron jäsenmaksun Pyhän Sykkeen 
tilille FI32 5680 0020 3618 42. Toiminnan tuo-
tot ohjataan lyhentämättömänä seurakunnan 
kirkkorakennushankkeen tukemiseen.

Tiistaiseura
Puheenjohtaja Sven Wessman, p. 040 757 
5228, sven.wessman@pp1.inet.fi
Tiistaiseura kokoontuu pääsääntöisesti seu-
rakuntakodilla. Tiistaiseuraillat alkavat kello 
17 alkuhartaudella ja kahvituksella. Kirkkoil-
lat, vigiliat ja liturgiat pääkirkossa, Erottaja-
katu 2, Hämeenlinna. 
Ti 11.4. klo 18 kirkkoilta, ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia 
Ti 25.4. Tuomaan tiistai, litaniat haudoilla. 
Vuorentaan hautausmaan matkamiehen ris-
ti klo 12, n. klo 12.30 Ahveniston hautaus-
maa, isä Danin hauta. 
Ti 9.5. klo 16 alkaen Ahveniston kirkon ym-
päristön siivoustalkoot 

Toimintatorstai
Toimintatorstai-kerho kokoontuu seurakun-
takodilla kerran kuukaudessa klo 10–13. 
Toimintaa ohjaa Leena Lomu, p. 040 707 
6715. Tavoitteena on koota yhteen erilaisia 
ihmisiä ja viettää hetki aikaa jonkin muka-
van toiminnan parissa.

Kirkkokuoro
Kirkkokuoro laulaa pääasiassa seurakunnan 
jumalanpalveluksissa. Jos sinulla on halua 
oppia laulamaan ortodoksista kirkkomu-
siikkia, sekä innostusta osallistua kuorojen 
harjoituksiin ja toimintaan otathan yhteyttä 
kanttori Leena Lomuun, p. 040 707 6715.
Ma 10.4. klo 17–19 kuoroharjoitus kirkossa
Ke 26.4. klo 17–19 kuoroharjoitus seurakun-
takodilla
Ke 3.5. klo 17 kuoroharjoitus seurakunta-
kodilla 

Laululintuset
Kirkkolaulua kaikille halukkaille laulutaidos-
ta riippumatta. Lauletaan jumalanpalveluk-
sissa käytettäviä yhteislauluja ja harjoitel-
laan äänenkäyttöä. Ke 26.4. klo 16–17 har-
joitukset seurakuntakodilla.

TAPAHTUMIA

”Oi ihana pääsiäinen”, kuoron matinea 
ke 19.4. klo 18 pääkirjaston avolavalla, 
Lukiokatu 2.

 ”Oi ihana pääsiäinen”, kuoron esitys 
su 23.4. klo 14 Lammin Athos-säätiöllä, 
Ronninkuja 56

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
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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. 040 824 2403, 
pavel.pugovkin@ort.fi

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

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 vigilia, su/sl
Su 9.4. klo 10 liturgia, su/sl* 
Ti 11.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
Ke 12.4. klo 16 yleinen sairaanvoitelu, sl 
Ke 12.4. klo 18 EPL, sl/su 
To 13.4. klo 18 kaksitoista kärsimysevanke-
liumia 
Pe 14.4. klo 13 ehtoopalvelus ja hautakuvan 
esiinkanto 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautaus 
La 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja suuren lau-
antain liturgia 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
lasten pääsiäinen 
Ke 19.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, koulu-
laiskirkko 
Ke 26.4. klo 13 rukouspalvelus, sl 
Su 30.4 klo 10 ekumeninen rukoushetki 
Su 30.4. klo 10.30 liturgia
Ke 3.5 klo 13 rukouspalvelus, sl 
La 6.5. klo 18 vigilia 

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

JUMALANPALVELUKSET
To 13.4. klo 9.30 ehtoopalvelus ja liturgia 
Ti 18.4. klo 10 liturgia, koululaiskirkko 
Su 7.5. klo 10 liturgia

TOIMINTAA 
KOTKAN SEURAKUNNASSA

Kirkkokuoro
Kirkkokuoro kokoontuu torstai-iltaisin seu-
rakunnan Nikolaos-salilla. Jos torstaina on 
jumalanpalvelus, olemme kirkolla. 
Lisätietoja kanttori Katarine Lehtomäeltä, 
p. 050 359 4823

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

Kotkan Tiistaiseura
Tiistaisin klo 17, paikkana Nikolaos-sali 

LAHDEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Harjukatu 5, 15110 Lahti,  
p. 040 359 4846

Avoinna ma–to klo 10–13,  
lahti@ort.fi, www.ort.fi/lahti

PAPISTO
Kirkkoherra Jonas Bergenstad,  
p. 0400 330 484

jonas.bergenstad@ort.fi

Pastori Pavel Pugovkin, p. 040 824 2403  
(maahanmuuttajatyö)

pavel.pugovkin@ort.fi

MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori Petri Huttu, p. 0440 251 062

Seurakuntakeskuksen vahtimestari  
Kimmo Mäenrinne, p. 040 5041176

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
La 8.4. klo 18 vigilia 
Su 9.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus 
Jerusalemiin, palmusunnuntai* 
Ma10.4. klo 18 EPL, sl/su 

Kotkassa. Pj. Leena Karjalainen, 
p. 050 343 2966, Siht. Birgit Salmenhaara, 
p. 050 561 4740.
25.5. Reijo Paukku: Elämäni teatterin
palveluksessa 

Torstaikerho
Kokoontuu suuren paaston aikana palmu-
sunnuntaina 9.4. klo 10 liturgia Pyhän Niko-
laoksen kirkolla. Liturgian jälkeen kokoon-
numme seurakuntasalille. 

Ikonimaalarit
Kokoontuvat seurakunnan kerhohuoneessa.
 
Karhulan ortodoksit
Kokoontumiset: Joka kuukauden ensimmäi-
nen torstai klo 15 Karhulan Kodintalossa, 
Vesivallintie 21 
7.5 klo 13 Karhulan ortodoksien kevätretki

Nikolaoksen ukkokerho
Kerho kokoontuu torstaisin klo 16 Pyhän 
Nikolaoksen kirkolla. Lisätietoja kirkon isän-
nöitsijä Esa Terviö, p. 0440 837846.

TAPAHTUMIA

Pääsiäisnäyttely
Näyttely avoinna ti-to 10–13 sekä erikseen 
sovittuina ajankohtina Nikolaos-salissa.

Ke 12.4. klo 18 suuren torstain aamupalvelus 
To 13.4. klo 10 liturgia 
To 13.4. klo 16 yleinen sairaanvoitelu 
To 13.4. klo 18 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia 
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus, Kristuksen 
hautakuvan esiinkanto 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus 
La 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
sl/su
Ke 19.4. klo 9.30 liturgia 
To 20.4. klo 9.30 liturgia 
La 22.4. klo 18 vigilia 
Su 23.4. klo 10 liturgia 
Ma 24.4. klo 12  
rukouspalvelus 
La 29.4. klo 18 vigilia 
Su 30.4. klo 10 liturgia 
Su 7.5. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus 
Jerusalemiin, palmusunnuntai* 
To 13.4. klo 10 liturgia 
To 13.4. klo 18 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia 
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus, Kristuksen 
hautakuvan esiinkanto 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Pe 21.4. klo 10 liturgia 
La 22.4. klo 18 vigilia 
Su 23.4. klo 10 liturgia 
Pe 5.5. klo 18 ehtoopalvelus 
La 6.5. klo 10 aamupalvelus ja liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 vigilia
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ma 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, 
Valtakatu 3

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 10 liturgia
To 20.4. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 30.4. klo 10 liturgia 
To 4.5. klo 18 Jeesuksen rukous 

Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna

Keskikatu 4

JUMALANPALVELUKSET
La 29.4. klo 10 liturgia 



Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 
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LAPPEENRANNAN SRK
SEURAKUNNAN PUHELINNUMEROT 
OVAT MUUTTUNEET
Olethan huomannut, että 
kirkollishallituksen puhelinuudistuksen 
myötä myös meidän seurakuntamme kaikki 
puhelinnumerot ovat muuttuneet!

LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRAN-
VIRASTO JA SEURAKUNTATALO
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta,

p. 040 0414792

Virasto auki ma klo 10–14. Kirkkoherra 
Timo Tynkkynen on tavattavissa 
kirkkoherranvirastossa Lappeenrannassa 
maanantaisin klo 10–14 ja tiistaisin klo 
10–12 Imatran seurakuntatalolla. Lomat 
ja kirkolliset juhlat voivat aiheuttaa 
poikkeuksia. 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. 040 0654883

Pappi Aarne Ylä-Jussila,  
p. 040 4804868

MUU HENKILÖKUNTA
Kanttori: Jarmo Huttu, p. 040 7521793

Kanttori Tatiana Mäkelä,  
p. 040 6858592

Seurakuntamestari Kauko Pussinen,  
p. 040 0933287

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. 040 0933287

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen 
siunaus 
Su 9.4. klo 10 liturgia* 
Ti 11.4. klo 18 sairaanvoitelun sakramentti 
Ke 12.4. klo 18 aamupalvelus 
To 13.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
To 13.4. klo 18 kärsimysevankeliumit 
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus ja hautaku-
van kanto 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus Kristuksen 
hautaamisen muistoksi 
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen 
Ti 18.4. klo 9 liturgia 
La 22.4. klo 18 vigilia suomeksi ja slaaviksi 
Su 23.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia 
Ti 25.4. klo 18 panihida Pallon hautausmaalla 
La 29.4. klo 18 vigilia 
Su 30.4. klo 10 liturgia 
La 6.5. klo 18 vigilia

Imatra 
Pyhän Nikolaoksen 
kirkko, 
Vuoksenniskantie 3
Vahtimestari Nadezda 
Ryyppö, p. 040 1698676

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 juhlavigilia ja virpovitsojen 
siunaus 
Su 9.4. klo 10 liturgia* 
Ti 11.4. klo 18 sairaanvoitelun sakramentti 
Ke 12.4. klo 18 aamupalvelus 
To 13.4. klo 18 kärsimysevankeliumit 
Pe 14.4. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan 
kanto 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus Kristuksen 
hautaamisen muistoksi 
La 15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia 
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus* 
Ma 17.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen 
Ke 19.4. klo 9 liturgia 
La 22.4. klo 18 vigilia 
Su 23.4. klo 10 liturgia 
Ti 25.4. klo 10 liturgia ja panihida 
La 29.4. klo 18 vigilia suomeksi ja slaaviksi 
Su 30.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia

Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna, Uimalantie 1,  
Parikkala

JUMALANPALVELUKSET
Pe 14.4. klo 10 kuninkaalliset hetket

Joutsenon Pulpin ev.lut. 
kappeli
Linjatie 1, Pulp

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.5. klo 10 liturgia 

TOIMINTAA
LAHDEN SEURAKUNNASSA

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

Katekumeenikerho Lahdessa
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jonas 
Bergenstad, p. 0400330484 tai jonas.
bergenstad@ort.fi. 

Kirjallisuuspiiri Lahdessa
Kirjallisuuspiirissä tutustutaan 
ortodoksiseen ja muuhunkin 
kirjallisuuteen. Kokoonnumme jokaisen 
kuukauden kolmantena tiistaina klo 17 
Lahdessa seurakunnan kerhohuoneella 
osoitteessa Harjukatu 5. Tiistaina 
18.4.17 klo 17 aiheena Kristoduli: Taivas 
alkaa maasta tai jokin muu kirja hänen 
tuotannostaan. Lisätietoja antaa Maria 
Lehtinen, marialehti@gmail.com

Venäjänkielinen kerho Lahdessa
Venäjänkielinen kerho kokoontuu noin 
kaksi kertaa kuussa tiistaisin alkaen 
klo 17.00 kerhohuoneella osoitteessa 
Harjukatu 5, Lahti. Lisätietoja isä Pavel 
Pugovkinilta, puh. 0206 100 295 tai 
sähköpostilla pavel.pugovkin@ort.fi. 

Русскоязычный кружок ВСТРЕЧА при 
Троицком храме города Лахти собирается 
каждый второй вторник в помещении 
Приходского дома ”Kerhohuone” по адресу 
Harjukatu,5. Начало в 18. 
Каждую третью субботу месяца, за 
час до начала Всенощного бдения (ц.- 
славянский/финский), в Троицком храме 
города Лахти совершается Таинство 
Исповеди. Начинается последование 
Таинства чтением священником Канона 
ко Святому Причащению, а также молитв, 
положенных Уставом перед Исповедью. 
Начало в Исповеди и Правила в 17, 
Всенощного бдения в 18. 

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

Katekumeenikerho Hyvinkäällä
Lisätietoja saa kirkkoherra Jonas 
Bergenstadilta, p. 0206 100 451 tai jonas.
bergenstad@ort.fi.

Hyvinkään Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu normaalisti joka 
kuukauden toisena tiistaina klo 16 Hyvin-
kään kirkolla. Emme kuitenkaan kokoonnu 
tiistaina 11.4.2017, vaan tapaamme Suuren 
viikon jumalanpalveluksissa. Lisätietoja toi-
minnasta Raila Hokkaselta, p. 050 5435957.
 
Hyvinkään lastenkerho
Lastenkerho kokoontuu joka kuukauden 
kolmas sunnuntai liturgian yhteydessä. 

Seuraava kerho poikkeuksellisesti 
palmusunnuntaina 9.4. Kerho alkaa klo 
10.00, ja kerhon lapset osallistuvat liturgian 
loppuosaan. Lisätietoja Tanja Kuri, tanja.
kuri(at)gmail.com. 

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

Orimattilan Tiistaiseura
Kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.4. 
klo 13 Maire Kuisminin johdolla osoitteessa 
Erkontie 30 A 2, Orimattila.

TAPAHTUMIA

Avoimet ovet Hyvinkään ortodoksisella 
kirkolla
Tiistaiseura järjestää Hyvinkään 
ortodoksisella kirkolla (Tsasounakuja 
1) avoimet ovet Lasaruksen lauantaina 
8.4.2017 klo 12–15. Kahvio, virpovitsoja 
(voit askarrella myös omasi), ja kirkon 
ja ikonien esittelyä. Tervetuloa tutut ja 
tuntemattomat!
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БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Покровская церковь в Лаппеенранта
Фомино воскресенье 
Сб 22.4. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках 
Вск 23.4. в 10 литургия на церковно-
славянском языке 

Никольская церковь в Иматра
Неделя Жен-мироносиц 
Сб 29.4. в 18 всенощная на финском и 
церковно-славянском языках 
Вск 30.4. в 10 литургия на церковно-
славянском языке 

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 tarvit-
taessa useamminkin Lappeenrannan linnoi-
tuksen kirkolle tiistaisin. Yhdessäoloa, maa-
ilmaparannusta ja toimintaa seurakunnan 
hyväksi. Seuraava kokoontumisemme on jo 
suurena torstaina 13.4. liturgian jälkeen ja 
hoidamme pääsiäismunien keittämisen ja vär-
jäämisen. Tämän jälkeen kokoontuminen tiis-
taina 25.4. klo 13. Tule mukaan! 

Lappeenrannan Tiistaiseura
Lappeenrannan Tiistaiseura kokoontuu tiis-
taisin kello 14 Linnoituksen seurakuntasalil-
la. Kokoontumiset: 
25.04. Skiittasaaren kuulumisia (isä Markus). 

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Keskusteluillat ovat avoimia kaikille kiinnos-
tuneille Lappeenrannan seurakuntatalolla. 
Kevätkauden aiheena on munkki Serafimin 
”Kultainen Jerusalem”. Ke 10.5. klo 18. Munkki 
Serafim: Kultainen Jerusalem (X ja XI luku). 

Valamon ystävät
Valamon Ystävät ry tukee ja tekee tunnetuk-
si Valamon luostaria. La 8.4. klo 10–13 Lasa-
ruksen lauantain pääsiäismyyjäiset. 

Kirkkokuorot Lappeenrannassa
Suomenkielisen kirkkokuoron harjoitukset 
Lappeenrannassa maanantaisin kello 18. 
Kuoroon ilmoittautuminen suoraan kantto-
ri Tatiana Mäkelälle, puh. 040 6858 592 tai 
sähköpostilla tatiana.makela@ort.fi.

Церковный хор на русском языке в 
Лаппеенранта по понедельникам после 
репетиции финского хора. 
МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ЛАППЕЕНРАНТА 
Богослужения на церковно-славянском 
языке и духовные беседы 
Раз в месяц 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. См. 
расписание служб! Тема на апрель 23.4. 
«Поминовение усопших – традиции и 
практические советы» 

IMATRA

Imatran Tiistaiseura 
Imatran Tiistaiseura kokoontuu tiistaisin kel-
lo 14 seurakuntatalolla. Huhtikuun kokoon-
tuminen ti 25.4. Aihe avoin. 

Ortodoksinen kirjallisuuspiiri
Keskusteluillat ovat avoimia kaikille kiinnostu-
neille Imatran seurakuntatalolla. Kevätkauden 
aiheena on Johanneksen evankeliumi. Ke 3.5. 
klo 18 Johanneksen evankeliumi (luvut 11–15). 

Kirkkokuorot Imatralla
Suomenkielisen kirkkokuoron kuoroharjoi-
tukset viikoittain maanantaisin kello 18. Il-
moittautuminen kuoroon suoraan kanttori 
Jarmo Hutulle, puh. 040 752 1793 tai sähkö-
postilla 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 teemme 
seurakunnan tarvitsemia korjaus- ja talkoo-
töitä. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti 
kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona 
alkaen klo 13.00. Lisätietoja Jorelta, puh. 045 
665 67 65.  Seuraavat kokoontumiset: huhti-
kuussa 26.4. klo 13. 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ИМАТРА
Тема на апрель 30.4. «Поминовение 
усопших – традиции и практические 
советы» 
Богослужения на церковно-славянском 
языке и духовные беседы 
Раз в месяц 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. См. расписание служб! 

Simpeleen-Parikkalan Tiistaiseura
Kokoonnumme seuran jäsenten kodeissa. Ke 
19.4. klo 18 Juha-Pekka Hirvosella (Uukunie-
mentie 1014 D Uukuniemi). Aiheena: Pyhät 
paikat.

TAPAHTUMIA

Talkoot suurena lauantaina 
kirkkojen pääsiäisjuhlia varten 
Suurena lauantaina 15.4. klo 9 molemmissa 
kirkoissamme Imatralla ja nyt myös 
Lappeenrannassa on klo 9 ehtoopalvelus 
ja liturgia, joka on ensimmäinen 
pääsiäispalvelus juhlan aattona. 
Jumalanpalveluksen jälkeen järjestetään 
yleiset talkoot Lappeenrannassa ja Imatralla 
kirkkojen juhlakuntoon laittamiseksi ja 
seurakuntasalien tarjoilujen järjestämiseksi. 
Tulkaa suurella joukolla mukaan 
valmistelemaan pyhää juhlaa!

Pääsiäismyyjäiset Lappeenrannassa ja 
Imatralla la 8.4. 
Seurakunnan toimintapiirien perinteiset 
pääsiäismyyjäiset järjestetään Lasaruksen 
lauantaina 8.4. Myyjäisistä on saatavilla pe-
rinteisiä pääsiäisherkkuja, suolaisia ja ma-
keita leivonnaisia, virpovitsoja yms. Myös 
arpajaiset sekä kahvio! Lappeenrannassa 
myyjäistapahtuma järjestetään kello 10-
13 ja Imatralla 10-12. Tervetuloa tukemaan 
kirkon työtä vapaaehtoisten järjestämien 
toimintapiirien kautta!
 

Pääsiäisyön tarjoilu seurakuntasaleissa 
Pääsiäisyön palvelusten jälkeen juhlatarjoilu 
seurakuntasaleissa. Tarjoilun hinta 5 €/ aikuinen. 

Lasten pääsiäisjuhlat Lappeenrannassa ja 
Imatralla
Maanantaina 17.4. kello 10 alkavan liturgian 
ja ristisaaton jälkeen. Tarjolla pääsiäisherkkuja 
ja iloista ohjelmaa. Palveluksen jälkeen kaikil-
la on mahdollisuus käydä soittamassa kirkon-
kelloja pääsäisen kunniaksi.

Uusien ikonien siunaus Imatralla
Tiistaina 18.4. klo 18 ikonimaalareiden uudet 
ikonit siunataan yhteisesti Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa.

Uusien ikonien siunaus ja yleisöluento 
Lasaruksesta Lappeenrannassa
Maanantaina 24.4. klo 20 Pokrovan kirkossa 
siunataan ikonimaalareiden uudet ikonit ja 
seurakuntasalissa yleisöesitelmä Kristuksen 
ystävästä kuolleista herätetystä Lasaruksesta. 
Tervetuloa!
 
Radonitsa – vainajien pääsiäisen 
tapahtumat tiistaina 25.4. 
Vainajien muistopalvelukset aloitetaan pääsiäi-
sen jälkeen ti 25.4. Kello 10 on liturgia ja panihi-
da Imatran kirkossa. Tuokaa mukananne muis-
teluruokia siunattavaksi, yhteiset kirkkokah-
vit seurakuntasalissa. Illalla klo 18 toimitetaan 
seurakunnan vanhimmalla hautausmaalla Lap-
peenrannan Pallossa panihida.
 
Kuinka kohtaan muistisairaan  
– avoin luento kaikille kiinnostuneille 
Diakoniatoimikunta järjestää avoimen luon-
non aiheesta ”Kuinka kohtaan muistisairaan”. 
Luento pidetään Lappeenrannan seurakunta-
salissa maanantaina 24.4. kello 17.30. Luen-
noitsijana toimii Muisti ry:n toiminnanjohtaja 
Tiina Ihalainen.
 
Pyhiinvaellusmatka Viroon Pyhtitsan 
nunnaluostariin 
Seurakunnan kesän pyhiinvaellusmatka järjes-
tetään 12.-14.6. pyhän Johannes Kronstadti-
laisen jalanjäljissä Viroon, Pyhtitsan luosta-
riin. Matkareitti kulkee vanhan Lintulan kautta, 
Kronstadtiin ja sieltä Viroon. Jokaisella lähtijällä 
tulee olla henkilökohtainen viisumi Venäjälle. 
Matkan alustava hinta on noin 180 € sisältäen 
matkan, vaatimattoman luostarimajoituksen ja 
luostariateriat, mikäli on vähintään 30 lähtijää. 
Sitovat ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
30.4. mennessä puhelimitse maanantaisin kel-
lo 10-14, puh. 0400 414 792 tai sähköpostilla 
osoitteeseen lappeenranta@ort.fi. Ilmoittautu-
essasi jätä nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja 
passin numero. Ilmoittautuminen vahvistetaan 
60 € ennakkomaksulla, josta lähetetään erik-
seen lasku. Lisätietoja isä Timolta, puh. 0400 
654 883 tai timo.tynkkynen@ort.fi
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TAMPEREEN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2 kerros, 33100 Tampere, 

Avoinna ti–pe klo 9–13.

Suljettu 13.4.2017

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

PAPISTO
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg,  
p. 050 557 0050

Kirkkoherra tavoitettavissa parhaiten 
kansliassa tiistaisin klo 9–13

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

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 8.4. klo 10 liturgia, katekumeenien 
kirkkoonliittäminen
La 8.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Ma 10.4. klo 16 katumuksen sakramentti JR
Ma 10.4. klo 18 aamupalvelus
Ti 11.4. klo 16 katumuksen sakramentti AS
Ti 11.4. klo 18 aamupalvelus
Ke 12.4. klo 16 katumuksen sakramentti HH
Ke 12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To 13.4. klo 10 suuren torstain liturgia
To 13.4. klo 18 aamupalvelus, 12 kärsimys-
evankeliumia
Pe 14.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus
Pe 14.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus
La 15.4. klo 10 suuren lauantain liturgia
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*

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.

Nokian Tiistaiseura
Puheenjohtaja Eeva-Liisa Kaikkonen, p. 040 
568 3147. Kevään kokoontumiset: 27.4. Heikki 
ja Sirpa Häyhtiö, Mukaniityntie 18 A 3, Nokia

TAPAHTUMIA

Pääsiäismyyjäiset ja pääsiäisjuhla
Pääsiäismyyjäiset ovat 8.4. klo 12–15 Ni-
kolainsalissa. Myyjäiset järjestää seurakun-
nan lastenmaalauskerho. Pääsiäisjuhlaa 
vietetään 17.4. Nikolainsalissa liturgian jäl-
keen. Lasten maalauskerho esittää varjote-
atteria, jonka teemana on profeetta Joona.

PORI 

Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai kel-
lo 18. Aluksi on rukoushetki. Isä Aleksej, isä 
Heikki, Jenni, Minna ja Nemanja pitävät vuo-
rollaan opetustilaisuuden. Muina tiistaiseurail-
toina voi olla esitelmä kiinnostavasta aiheesta 
tai luetaan PSHV:n opetusmateriaalia. Jokai-
sessa illassa tarjolla kahvipöytä sekä miniar-
pajaiset. Seuraavat tiistaiseuraillat ovat:
Ti 2.5. Tohtori Eeva Karhunen kertoo kirjas-
taan: Koti Kuudennessa osassa
Ti 16.5. Kanttori Minna Jokinen esitelmöi. 
Miesten tarjoiluvuoro.

Kirkkokahvit
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologi-
salin puolella.

Lukupiiri
Vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini. Seuraa-
vat kokoontumiset ovat:
Su 7.5. kello 16. Teresita Sparre-Currie: Lou-
hisaaren lapset

Raamattupiiri.
Vetäjänä Jyri Luonila. Kokoontuu kerran kuu-
kaudessa tiistai-illalla. Aluksi on ehtoopal-
velus, jonka jälkeen luetaan ja keskustellaan 
seuraavan liturgian raamatun kohdista. Seu-
raava kokoontuminen on ti 25.4. kello 18.

Askartelukerho Pyöröset
Kerho kokoontuu joka toinen keskiviikko 
kello 15-17. Kerhon ”pyörittäjänä” toimivat 
Anita Luonila, Paula Salomäki ja Tuula Nou-
siainen. Kerhossa valmistetaan sekä yhtei-
siä että omia töitä. Vaalitaan perinteitä ja 
opetellaan uusia tuulia. Toiminta on moni-
puolista. Tehdään tuotteita kirkon käyttöön 
ja myytävää myyjäisiin. Voit myös harjoitel-
la karjalan kielen ymmärtämistä. Seuraava 
kerhoilta on 26.4.

Virpovitsatalkoot
Koko perheen virpovitsatalkoot pidetään 
lauantaina 8.4. kello 16. Virpovitsat siuna-
taan klo 18  alkavassa vigiliassa.

Ma 17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
lasten pääsiäinen
Ke 19.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto 
(koululaiset)
To 20.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto 
(koululaiset)
Pe 21.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto 
(koululaiset)
La 22.4. klo 10 liturgia, ro
La 22.4. klo 18 vigilia
Su 23.4. klo 10 liturgia, sl
Ti 25.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 26.4. klo 8 liturgia
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia, kr
Ti 2.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 3.5. klo 8 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 8.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 9.4. klo 10 liturgia*
Pe 14.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopal-
velus
Pe 14.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*
Ke 19.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto (koulu-
laiset)
To 27.4. klo 18 Jeesus-rukous
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 15.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus*

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone, 
Kalmistonkatu

JUMALANPALVELUKSET
Ma 17.4. klo 10 liturgia

Jämsä
Jämsän ev.lut. seurakuntatalo, Koskentie 30

JUMALANPALVELUKSET
Su 30.4. klo 10 liturgia

Akaa
Ev.lut. seurakuntasali, Sontulantie 1

JUMALANPALVELUKSET
Su 23.4. klo 10 liturgia

TAMPEREEN 
SEURAKUNNAN TOIMINTAA

TAMPERE

Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 18–
20. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kantto-
riin. Kanttori Minna Jokinen, p. 0503587339, 
minna.jokinen@ort.fi
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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) 85646130, 040 527 9580

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Helsinki
Kari Hartikka p. (09) 8564 6162, 040 703 4616
Sarianne Karulinna p. (09) 85646165,
0400 531 308                            

Itä

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

Itä- ja Keski-Uusimaa: Jaana Björninen 
p. (09) 8564 6164, 0400 304 361

Länsi

Espoo, Kauniainen: Taisia Pohjola 
p. (09) 856 46163, 040 583 2915

Länsi-Uusimaa: Jaana Larikka 
p. 040 764 0992 

DIAKONIATOIMISTON PUHELINPÄIVYSTYSAJAT
ma, ti, to ja pe klo 9–12 puh. (09) 85646160
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 46105 (arkisin klo 9 – 14) 
tai alueesi diakoniatyöntekijään.

Helsinki 

Horse
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat hor-
selaiset! ”Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
ompeluseura” kokoontuu torstaisin. Aloitam-
me ehtoopalveluksella Kotikirkossa klo.17.00 ja 
jatkamme diakonian alatoimistolla (os. Unio-

ninkatu 39, sisäpiha) klo.20.00 saakka. Horse on 
diakonian ja kasvatuksen yhteinen toimintapii-
ri, ohjaajina diakoniatyöntekijä Jaana Larikka ja 
kasvatustyöntekijä 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 Jaa-
nalta p. 040-764 0992 ja Kristiinalta p. 040-725 
5713 tai s-postitse etunimi.sukunimi(at)ort.fi. Ter-
vetuloa mukaan!

Sofiakerho
Kerho on tarkoitettu kehitysvammaisille ja hei-
dän omaisilleen. To 11.5. Klo 11.00-13.00 Sofia-
kerhon vierailu kummikerhon luona Alppilan 
ev.lut.kirkon tiloissa. Kerholaisille lähetetään tar-
kemmat tiedot myöhemmin kirjeitse! To 1.6. Klo 
10.00-12.15 Liturgia ja kirkkokahvit Myllypuron 
kappelissa, os. Jauhokuja 3 B 2, Helsinki. Lisätie-
toa: 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 kes-
kusteluja sekä lounas, joka maksaa kaksi euroa. 
Tilaisuus on avoin kaikille. 27.4. vieraana Pia Hou-
ni: ”Taiteesta iloa ja voimaa ikääntymiseen”. Ter-
vetuloa! Lisätietoja: Sarianne Karulinna

Diakoniaruokailu
Joka tiistai seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, si-
säpiha)klo 12. Sisäänpääsy klo 12.30 asti. Ruokai-
lu on tauolla 11.4. ja 18.4. Ateria maksaa yhden 
euron. Tervetuloa! Tiedustelut: Sarianne Karu-
linna

ITÄ
Järvenpään diakoniakerho
27.4.2017 klo 12–14.30 Filantropian puheenjohtaja 
tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen kertoo Filant-
ropian toiminnasta. Os. Järvenpään kirkon krypta, 
Kartanontie 45, Järvenpää. Tervetuloa! Tiedustelut: 
Jaana Björninen

Porvoon diakoniakerho
4.5.2017 klo 13–15.30 vietämme Porvoon diako-
niakerhon kevätkauden päätöstä, tervetuloa mu-
kaan! Os. Porvoon kirkon sali, Vanha Helsingintie 2, 
Porvoo. Tiedustelut: Jaana Björninen

LÄNSI 
Maria Pariisilaisen piiri Espoossa
To 18.5. Klo 14.00-15.00 kahvitreffit Kaisan kahvila 
Kauppakeskus Ainoa 1 krs., Tapionaukio 4, Tapio-
la. Maria Pariisilaisen piiriin ovat kaikki tervetulleita! 
Lisätietoja: Taisia Pohjola TRAPESA - kansainvälinen 
kohtaamispaikka Os. Kotikyläntie 5, Espoon kes-
kus. Diakoniatyöntekijä Taisia Pohjola tavattavis-
sa ti 11.4. ja ti 9.5. klo 12:00-13:00. Olet tervetullut 
asioimaan, nauttimaan kupposen kahvia tai teetä, 
lukemaan päivän lehden ja keskustelemaan kans-
samme. Lisätietoa: Taisia Pohjola

Nummelan perjantaipiiri
Nummelan rukoushuone os. Naaranpajuntie 7, 
Nummela. Kerhoon ei tarvitse erikseen ilmoittau-
tua ja niihin ovat tervetulleita kaikki seurakunta-
laiset! Lisätietoja saa alueen diakoniatyöntekijältä: 
Jaana Larikka 

DIAKONIAN TOIMINTA  
HELSINGIN SEURAKUNNASSA PÄIVÄLEIRI KAUNISNIEMESSÄ 1.6.2017

Lähde mukaan diakonian kesäretkelle 
seurakunnan leirikeskukseen 
Kaunisniemeen. Menomatkalla tutustumme 
oppaan johdolla Pyhän Birgitan kirkon 
raunioihin Vihdissä. Kaunisniemessä lounas, 
rukouspalvelus kirkossa, tutustumista uuteen 
leirikeskusrakennukseen ja leirialueeseen, 
iltapäiväkahvit ym. Lähtö Kaunisniemeen 
Kiasman pysäkiltä Helsingistä klo 9.00. Paluu 
samaan paikkaan noin klo 17.00. Matkan 
hinta on 30 euroa. Ilmoittautumiset 10.5.17 
mennessä diakonian päivystysnumeroon 
09 85646160 (ma, ti, to, pe klo 9-12) tai 
sähköpostitse diakonia.helsinki@ort.fi 

Ortodoksimotoristeille puuhaillaan yhteistä 
toimintaa mm. moottoripyöräpyhiinvaellusten 
muodossa. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä Minna 
Jokiseen, p. 050 358 7339 tai 
minna.jokinen@ort.fi.
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Perheuutisia

Helsingin seurakunta

KASTETUT

Lyydia Annikki Alanko, 18.2.2017 

Alexander Gabriel Björkman, 18.2.2017

Matleena Lenita Maria Behm, 19.2.2017

Lumi Alina Viktoria Caravitis, 4.3.2017

Eetu Oula Ilmari Semenoja, 5.3.2017

Mitja Tomas Elia Naumanen, 18.3.2017

IKUINEN MUISTO

Jorma Matias Mäenpää, s. 1946, Ähtäri 

Ilpo Tarnanen, s. 1966, Hausjärvi

Tuovi Tapani Tarnanen, s. 1954, Polvijärvi

Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisem-

me perheuutisia vain saatuamme siihen eril-

lisen luvan. Jos haluatte tiedon avioliittoon 

vihkimisestä, lapsenne kasteesta tai omai-

senne kuolemasta, pyydämme antamaan jul-

kaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai il-

moittamalla siitä seurakunnan asiakaspalve-

luun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhe-

limitse numeroon 09-85 646 100.

Haminan seurakunta

KASTETUT

Katja ja Liisa Lang, 26.1.2017

IKUINEN MUISTO

Annikki Valkonen s. 1927, Punkalaidun 

Kiitokset

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka 

muistitte minua 2.2.2017 päivän johdosta.

Rovasti Juhani Härkin

Sydämelliset kiitoksemme isä Jyrki 

Penttoselle, ylidiakoni Juha Lampiselle, 

kanttori Kirsi-Maria Hartikaiselle , 

sekä kaikille teille, jotka kunnioititte 

20.1.2017 edesmenneen rakkaamme 

Jorma Matias Mäenpään muistoa.

Eini
Tommi perheineen

Kati perheineen

Rakkaamme Aira Touru nukkui pois 

30.12.2016, ja siunattiin viimeiselle 

matkalle 21.1.2017 kauniissa tilaisuudessa 

Tampereen ortodoksisessa kirkossa. Lämmin 

kiitos pastori Heikille ja kanttori Minnalle. 

Teitte rakkaan puolison, äidin ja mummin 

siunaustilaisuudesta ikimuistoisen. Kiitokset 

myös kirkkoherra Aleksejlle, joka kävi 

Airan luona sairaalassa. Haluamme myös 

kiittää kirkkoherranviraston kanslistia sekä 

emäntää onnistuneesta muistotilaisuudesta 

Nikolainsalissa. Kiitos kaikille teille, jotka 

otitte osaa suureen suruumme.

Matti, Marjaana ja Tapani

Kiitän K.P. metropoliitta Ambrosiusta 

diakoniksi vihkimisestä ja juhlaan 

osallistumisesta. Lämpimät kiitokset 

myös kaikille kanssapalvelijoille ja 

palvelukseen osallistujille. Nöyrimmät 

kiitokset myös kaikista muistamisista.

Munkkidiakoni Foma

Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja 

pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä 

on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys. 

Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat 

todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka 

on avoinna touko-elokuussa, 

ryhmille myös muina aikoina 

ennakkovarauksena.

Tarjolla on perinteistä 

lähiruokaa, kotileivonnaisia ja 

oman tilan luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

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

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

VUOKRATTAVANA
Vuokra-asuntoja Unioninkatu 39

Heti vapaana:
• 2h+kk+kph, 53 m2,  

1100,00 € / kk
• 2h+tupakeittiö+kph, 54 m2,  

1300,00 € / kk

Tulossa:
• 2h+ tupakeittiö+kph, 56,5 m2,  

1350,00 € / kk
• 3h+parvi+kph+wc, 103 m2,  

1950,00 € / kk
• 4h+k+kph+wc+parveke, 127 m2,  

2400,00 € / kk
• 4h+k+kph+2 wc+ 2 parveketta, 173 m2, 

3200,00 € / kk

Vesimaksu 15 € / asukas. Oltava oma säh-
kösopimus sekä kotivakuutus. Luottotieto-
jen tulee olla kunnossa. 2 kk vuokratakuu. 
Näytöt sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Leena 
Mätäsniemi, p. 0403538325 tai isännöitsijä 
Eero Röynä, p. 0400414387. Hakemukset 
sähköpostilla: kiinteistotoimi.helsinki@ort.fi
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”Maailmassa tapahtuu nopeita, ennenko-
kemattomia ja aivan uskomattomia asioi-
ta, joten kirkkoa tarvitaan paitsi turvalli-
suutta tuovana rakennuksena myös yhtei-
sönä.”

Arkkipiispa Leo  
Yle 24.2.2017

”Meidän on jatkossakin hyvä painottaa, 
kuinka paljon kirkko tekee työtä esimer-
kiksi maahanmuuttajien ja heidän ko-
touttamisensa hyväksi ja miten kirkko 
ylipäätään toimii hyvänä yhteiskunnalli-
sena vaikuttajana Suomessa.”

Katolisen kirkon 
Suomen piispa Teemu Sippo  
Fides 10.3.2017

L AINATUT

LUKIJALTA

ERIT YISISOT JA LÄMPIMÄT kiitok-

set Auttavalle puhelimelle! Olette ol-

leet jo pitkään tukena hankalassa elä-

mäntilanteessani ja kuulleet hätäni. 

Teitä on siellä aika joukko, mutta jo-

kainen teistä on osannut omalla ta-

vallaan auttaa minua saamaan pala-

sia paikoilleen elämäni palapelissä.

Olen huomannut ihmeekseni, et-

tä auttava puhelin on ollut myös tär-

keä linkki seurakuntaan. Kun voimia ei 

ole lähteä kirkkoon tai tavata ihmisiä, 

niin se yhteys ortodoksiseen elämään 

ja yhteenkuuluvuuteen on tullutkin 

puhelun kautta. Siihen ei ole tarvittu 

mitään uskoon liittyvää keskustelua, 

se tietty yhteys vain leijuu kaiken kes-

kustelun yllä.

Kiitän teitä myös jälkikasvun puo-

lesta. Monesti puhelun jälkeen olen 

tuntenut itseni hitusen vahvemmak-

si ja levänneeksi –ehjemmäksi ihmi-

seksi. 

KIITOLLINEN

Kiitos auttavalle  
puhelimelle

Ota kantaa! Ortodoksiviesti julkaisee tällä palstalla lukijoitten kirjeitä, kolumneja ja mie-
lipidekirjoituksia. Toimitus voi lyhentää tekstejä ja korjata oikeinkirjoitusta. Kirjoituksia voi 
lähettää osoitteeseen: ortodoksiviesti@ort.fi.

Keräysaika 27.2.–16.4.2017 . FI53 5480 0520 0233 08 . viite 12551

www.fi lantropia.fi 

Keniassa, Burundissa ja Ruandassa
Suuren paaston keräys LÄHETYSTYÖN hyväksi
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”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.” Kol. 3:16



ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 3/17

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 20. huhtikuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 

4/17-lehdessä 5.5.

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

Korpelaa Miehikkälästä. Hänelle postitimme Timo Kiiskisen toimittaman teoksen Vesa-
Matti Loiri. Pyhät tekstit. Syntytarina. Onnittelut!

RISTIKKO 2/17 RATKAISU
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Kristus nousi kuolleista 
– totisesti nousi!

Sinä, oi Kuolematon, laskeuduit hautaan ja 
tuonelan voiman kukistit. / Sinä, Kristus Jumala, 

nousit voittajana kuolleista, / mirhantuojille 
sanoit: Iloitkaa. / Apostoleillesi annoit 

rauhan ja langenneille ylösnousemisen.

Kontakki, 8. sävelmä

Seuraava numero ILMESTYY 5.5.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 13.4. 


