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Pieniä hengenjättiläisiä
– HY VÄKSYN SEN , mitä minulle annetaan
enkä taistele sitä vastaan, sanoo syöpää
sairastava Tiina Malinen–Woodward.
– Ei kuolema ole pelottava, vaan paljon pelottavampia ovat omat tunteet, sanoo tyttärensä tulipalossa menettänyt
isä, Yrjö Timonen.
– Minä katson Häntä ja Hän minua.
Hän katsoo meitä aina hyväksyen. Hän
ottaa meidät syleilyynsä. Kristus on Jumala, joka ei karttanut mitään, mikä sisältyy ihmisen osaan, ei kärsimystä eikä kuolemaa, kertoo rukoilukokemuksestaan isä Andreas Larikka. Munkkina
hänen harvinainen tehtävänsä on lähestyä sinnikkäästi Jumalaa, ihmistä paljon
suurempaa käsittämätöntä ja silti tavoittaa Häneen yhteyttä.

tään hätää. Hanna lähti valoon, ja hän on
Kristuksen kanssa.
Yrjö Timosella oli myös rohkeutta
pyytää apua muilta ihmisiltä.
Kuinka kummalliselta se kuulostaakaan, että pitää olla rohkea pyytääkseen
apua. Jotain tuntuu olevan peräti oudosti kulttuurissamme, jos ihminen joutuu
ponnistelemaan pyytääkseen apua. Se
suomalainen yksinselviämisen ihanne?
– Syntiä on omavoimaisuus, kuvittelu,
että pärjää omin voimin, vaikka ei pärjääkään, isä Andreas pohtii suhdettaan
toiseen, Jumalaan.
Olisiko tässä syytä miettiä kelkan
kääntämistä, kuten isä Andreas sanoo
Pentti Saarikosken sanoin.
Hän myös siteeraa Aleksis Kiveä: Hyvä

Hän ei karttanut mitään, mikä sisältyy ihmisen osaan.

se täällä kuitenkin päällimmäisenä keikkuu.

Näiden ihmisten puheissa kuuluu
karttelemattomuus, rohkeus – vai pitäisikö paremminkin sanoa antautuminen
– lähestyä ihmiselämän vaikeimpia asioita. Rohkeus mennä päin äärimmäistä tuskaa tai äärimmäistä epävarmuutta.
Tässä olen, enkä muuta voi.
Mitä jää kaiken jälkeen, kun ihminen
on vedetty siruilla silatun pullonkaulan
läpi?
Ainakin elämä ja haastateltaville heidän uskonsa. Mutta millainen elämä ja
millainen usko?
– Koen saavani elämäni lahjaksi jokainen päivä. Yritän kiittää siitä joka päivä.
Jokainen ihminen on lahja, jokainen ihminen lahjoittaa itse itsensä Jumalalle,
Tiina Malinen-Woodward sanoo.
Lapsensa menettänyt Yrjö Timonen ei
kieltänyt mitään. Hän itki, suri, nukkui.
– Ajattelin, että minulla ei ole mi-

Uskaltaa olla pieni suuren edessä,
muita tarvitseva, surra, luottaa, kiittää ja
uskoa hyvään. Sellaisia asioita, sellaisia
ihmisiä. Pieniä hengenjättiläisiä.
Lisäksi on syytä iloita erityisesti ja
monella tavalla tulevasta kesästä. Monia
vuosia Helsingin ja Haminan seurakunnille sekä kaikille kesän praasniekoille!
Anne Kärkkäinen
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K I R K KO H E R R A LTA /

Historia jatkuu
VIETÄMME tänä kesänä Haminassa pääkirkkomme 180-vuotisjuhlaa. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko rakennettiin vuonna 1837, ja se on alusta alkaen ollut keskeinen rakennus historiallisen Haminan ydinkeskustassa. Kirkkomme ei ole
helmi vain omassa seurakunnassamme tai
hiippakunnassamme vaan ainulaatuinen
pyhäkkö koko kirkkokunnassamme.
Tämä on meidän kaikkien yhteinen kirkkomme. Sen vuoksi meille oli erityinen ilo, kun kirkkokunta on muistanut seurakuntaamme runsaalla korjausavustuksella. Lämmin kiitos tästä
huomionosoituksesta kirkollishallituksen kollegiolle!
Kirkon rakentamisesta on kulunut 180 vuotta, mutta Haminan seurakunnan perustamisesta jo miltei 300 vuotta. Kun seurakunta perustettiin vuonna 1744, kotimaamme oli kovin erinäköinen. Takanamme on paljon sukupolvia kirkon palveluksessa,
mutta yhtä lailla työmme jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kirkkomme vanhan tradition elävänä pitäminen ja uudelleen
arviointi on jokaisen sukupolven tehtävä. Yhä uudelleen meidän
on löydettävä perinteestämme se, mikä on pysyvää ja oleellista ja
joka auttoi meitä selviytymään eteen tulleista haasteista.
Menestyvän seurakunnan historiassa on tarinoita, kun ihmiset yhdistivät voimansa ja selviytyivät vaikeuksista. Kyse on peloista, unelmista, toivosta, uhrautuvaisuudesta. Näin me luomme historiaa omassa seurakunnassamme ajatuksilla, sanoilla ja
teoillamme.
Siksi jokaisen kannattaa miettiä omaa rooliaan ja vastuutaan
tässä hetkessä, kun teemme historiaa ja rakennamme seurakuntaa. Historia jatkuu, me teemme sitä yhdessä.
Kirkkomme pääjuhla alkaa torstaina 29.6 klo 9.30. Olkaa sydämellisesti tervetulleita juhlaamme!
Ville Kiiveri
Kirkkoherra
Haminan seurakunta

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Ис тория прод олж аетс я
ЭТИМ ЛЕТОМ мы празднуем 180 -летний юбилей нашей церкви в г. Хамина. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла была
построена в 1837 г. и с самого начала стала доминантой исторического центра города. Храм этот является жемчужиной не
только нашего прихода или епархии, но и особенной святыней
всей нашей церкви.
Это – наш общий храм. Поэтому нам доставило особую радость, что церковное руководство почтило наш приход ощутимой материальной помощью для проведения необходимых
реставрационных работ. Искренняя благодарность за эту поддержку коллегам из Церковного управления!
Прошло 180 лет со дня возведения храма, однако со дня
основания самого Хаминского прихода прошло уже почти 300
лет. В год основания прихода, в 1744 г., наша страна была совсем иной. За нами стоят поколения, потрудившиеся во славу
Церкви, но и наш труд будет продолжен в будущем.
Поддержание и переосмысление древней традиции нашей
Церкви являются долгом каждого поколения. Вновь и вновь
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нужно искать в нашей традиции то существенное и неизменное, что помогает нам преодолевать возникающие трудности.
В истории процветающего прихода много историй о том, как
совместными усилиями людям удавалось преодолеть любые
испытания. Это истории о страхах, мечтах, надежде и жертвенности. Так и мы в своём приходе мыслями, словами и делами
участвуем в написании истории.
Именно поэтому каждый должен задумываться над тем, какова его собственная роль и ответственность в данный момент,
когда пишется история и строится наш приход. История продолжается, мы создаём её вместе.
Празднование юбилея нашего храма начнётся в четверг
29.06 в 9:30. Сердечно приглашаем вас на наш праздник!

Вилле Киивери
Настоятель
Хаминского православного прихода

AJA N KO H TA I STA

Vaaralliset hautakivet
suoristettava

H

elsingin Lapinlahden ortodoksisen hautausmaan työntekijät muistuttavat, että
omaiset kiinnittäisivät huomiota kallellaan oleviin hautakiviin. Kallistuneet
hautakivet voivat aiheuttaa vaaratilanteita hautuumaalla kulkeville. Hautakivet ovat omaisten omaisuutta, joten he
vastaavat myös hautakivien huollosta.
– Kivet voivat kaatua päälle. Mikäli

Henkilöuutisia
Helsingin seudulta

hautakivi on kallistunut, omaisten pitää ottaa yhteyttä hautakiviliikkeeseen
ja pyytää suoristamaan kivi, ohjeistaa
haudankaivaja Jani Surakka.
Surakka kertoo, että kallistuneita kiviä on Lapinlahden hautausmaalla
joitakin kymmeniä. Kallistumisen voi
aiheuttaa esimerkiksi routa tai arkun
lahoaminen.
Lisäksi hautausmaan työntekijät toivovat, että omaiset
käyvät hakemassa
haudoilta talven
jäljiltä lasilyhdyt pois. Rikkoutuneiden lyhtyjen lasinsirut ovat
työntekijöille työturvallisuusriski.
SAARA KALLIO

H E L S I N G I N O R TO D O K S I S E N seurakunnan
uudeksi kasvatustustyöntekijäksi on valittu
Tiia Haimi, joka aloittaa syyskuun alussa. Hän
jatkaa monien lapsiperheiden tunteman Liisa
Saarisen työtä, kun tämä seurakunnan pitkäaikainen lapsityöntyöntekijä jää eläkkeelle.
Vapaaehtoistyönkoordinaattoriksi valittiin
toimea jo kaksi vuotta määräaikaisena hoitanut Kristiina Aminoff. Hän aloittaa vakinaistetussa toimessaan 1.9.
Seurakunnan isännöitsijä Eero Röynä jäi
eläkeelle kesäkuun alussa. Hänen työtään teknisenä isännöitsijänä jatkaa Kaj Rosberg.
Tiedottaja Vlada Wahlsténin 1.6. alkavan
äitiysloman sijaisena toimii Miro Järnefelt.
Hän aloitti työt 15.5.
Lapinlahden hautausmaan Pyhän profeetta Elian kirkkoon on vihitty diakoniksi ipodiakoni Paavo Räihälä ja lukijaksi Jukka Vehkaoja. Jukka Vehkaoja toimii myös hautausmaan kirkon isännöitsijänä.
Diakonin ja lukijan vihki metropoliitta Ambrosius 14.5. Uspenskissa toimitetussa liturgiassa.

Omaisia pyydetään korjauttamaan kallellaan olevat vaaralliset hautakivet.

Helsingin valtuusto vahvisti tilinpäätöksen
Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto vahvisti viime vuoden vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja erillisrahastojen tilinpäätökset ja myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessaan 18.5.
Samassa kokouksessa valittiin uudeksi valtuuston jäseneksi espoolainen Liisa
Ratschinsky jäsenyydestä luopuneen Svetlana Chebotarevan tilalle.
Valtuuston vuoden toinen sääntömääräinen kokous on to 9.11.
Neuvoston pöytäkirjan voi lukea netissä:
GSSOGNR HL@FDR5@KSTTRSN252>  >O"!XS" JHQI@ OCE

Helsingin tiistaiseuralle uusi hallitus
Helsingin tiistaiseuralla on uusi hallitus. Puheenjohtaja on isä Mikko Leistola, ja varapuheenjohtajana toimii Aila Lahtinen, sihteerinä Aila Julkunen ja rahastonhoitajana Helena Kinkki. Muut hallituksen jäsenet ovat Helli Hartikainen ja Marja Korvenkontio.
Syksyn ohjelma pyritään saamaan valmiiksi jo elokuussa.
Seura kokoontuu aina parittoman viikon tiistaisin klo 16 Helsingin seurakuntasalilla,
os. Unioninkatu 39, sisäpiha. Syksyn toiminta alkaa ti 12.9.

Kanttori haussa Vantaalle
VANTAAN TOIMINTA-ALUEELLE ja Tikkurilan Kristuksen taivaanastumisen kirkkoon
haetaan kanttoria. Sijoituspaikka on tällä
hetkellä Vantaa ja Tikkurilan kirkko.
Toimi on työsopimussuhteinen.
Hakijalla tulee olla asianmukainen koulutus, ja hänen pitää täyttää ortodoksisen
kirkon kirkkojärjestyksen 133. pykälän mukaiset kelpoisuusehdot.
Palkkaus ortodoksisen kirkon TES:in mukaisesti.
Työ alkaa 1.9. tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset koulutustietoineen Helsingin hiippakunnan piispalle metropoliitta
Ambrosiukselle ti 13.6. klo 16:een mennessä sähköpostitse tai postitse.
Osoite: metropoliitta.ambrosius@ort.ﬁ
tai Kallvikiniementie 35, 00980 Helsinki
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AJA N KO H TA I STA

Haminalle
uusi designkaularisti

H

Saara Kallio

Lohduttaja Espoon Jorvin sairaalaan
E S P O O N O R TO D O K S I T RY lahjoitti toukokuussa Lohduttajanimisen ikonin Jorvin sairaalan hyvästelyhuoneeseen, jossa
omaiset voivat jättää jäähyväiset sairaalassa poisnukkuneelle
omaiselleen.
Hienovireisen ikonin on
maalannut espoolainen ikonimaalari Katarina Koskivaara,
ja leppäpuisen alustan oli valmistanut puuseppä Joonas Virolainen.
Katarina Koskivaara kertoi luovutustilaisuudessa, että ikonin aihe on peräisin Athosvuoren Vatopedin luostarista.
Lohduttaja- eli kreikaksi Paramithia-ikonissa Jumalanäiti pitelee Jeesus-lasta kädestä. Legendan mukaan hän on napannut vauvan käden pois suunsa edestä voidakseen kuiskata Jumalalle, että tämä suojelisi Vatopedin munkkeja merirosvojen hyökkäykseltä.

aminan seurakuntaan liittyvät
ja myös kastelapset saavat tulevaisuudessa seurakunnalta
lahjaksi design-kaularistin. Hopeisen
QHRSHMNMRTTMMHSDKKTSFQ@@MDMLTNtoilija ja kuvataiteilija Antti Halonen
Kouvolasta.
Risti on bysanttilaishenkinen.
Muotoilija kertoo vastanneensa seurakuntalaisten toiveeseen, sillä kaupan
on ollut lähinnä venäläisvaikutteisia
vinoristejä.
- Risti voi olla kantajalleen myös
koru, sanoo Antti Halonen.
Haminan kirkkoherra isä Ville Kiiveri kertoo, että risti muistuttaa patriarkka Bartholomeuksen lapsille jakamia kaularistejä.
Ristit tulevat vähitellen myyntiin,
kun niitä alkaa valmistua. Ristejä on
tarkoitus myydä Haminan kirkkoherranvirastossa, kirkossa ja nettisivuilla. Hinnan arvioidaan olevan noin
30 euroa.
Antti Halonen

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEUR AKUNTA muisti kevään uusia ylioppilaita sadan euron stipendeillä
seurakuntasalilla järjestetyssä juhlatilaisuudessa toukokuun lopussa.
Tänä keväänä seurakunnan alueella pääsi ylioppilaaksi 124 ortodoksiabiturienttia.
Seurakuntasalilla toimitettuun kiitosrukouspalvelukseen ja juhlatilaisuuteen oli kutsuttu seurakunnan
alueen uusien ylioppilaiden lisäksi myös heidän vanhempansa, perheenjäsenensä ja opettajansa.
Tabunovin rahastosta myönnettäviä stipendejä on
jaettu ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuneille ylioppilaille seurakunnassa jo yli
25 vuotta.
Seurakunta onnittelee uusia ylioppilaita! Monia vuosia!

Anne Kärkkäinen

Helsingin seurakunnalta stipendit ylioppilaille

Tule vapaaehtoiseksi seurakunnan 190-vuotisjuhlaan
PÄÄ JUHL A USPENSKIN K ATEDR AALILL A 27.– 28.8.2017

Valmistelutehtäviä ja juhlassa avustamista / 20 + vapaaehtoista
La 26.8. seurakuntasalilla yhteinen infotilaisuus ja vapaaehtoistunnisteiden jako vapaaehtoisille
Su 27.8. Ohjelma:
klo 10 Juhlaliturgia Uspenskin katedraalissa
klo 12 Ruokailu ja kahvitilaisuus Uspenskin katedraalin pihalla ja kryptassa
klo 14 Päiväjuhla Uspenskin katedraalissa
Tehtäviä lauantaina 26.8.: kirkon valmistelu, kuljetukset: ruoka ja kalusteet
Tehtäviä sunnuntaina 27.8.: telttojen pystytys ja pihan kalustus, tarjoilussa avustaminen,
tuolien laitto katedraaliin, siivous, tiskaaminen, purku, ruoka- ja kalustekuljetukset.
Ilmoittautumiset maanantaihin 19.6. mennessä: vapaaehtoistyön koordinaattori Kristiina
Aminoﬀ, kristiina.aminoﬀ@ort.ﬁ, puh. 040 350 1951
Bysanttilaisvaikutteinen risti on yksinkertainen.
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Tamperelaiselle opettajalle
kunniamerkki

tekivät vapun tienoilla pyhiinvaellusmatkan Saarenmaalle. Osallistujia oli myös Lahdesta
ja Helsingistä.
Matkalla Saarenmaalle pysähdyimme Kohilassa, jossa kunnostetaan Suomen ja Viron kirkkojen yhteistyössä leirikeskusta
molempien kirkkokuntien käyttöön. Pappimme isä Jelisei Rotko toimitti kirkossa rukouspalveluksen, ja paikallinen isä Madis esitteli tulevan Kohilan leirikeskuksen aluetta.
Vierailimme myös pienessä ja sympaattisessa pyhän Johannes
Kastajan skiitassa, jossa kilvoittelee tällä hetkellä neljä nunnaa.
Kuressaaren pyhän Nikolaoksen kirkossa osallistuimme palveluksiin, joissa matkan kuorolaiset lauloivat kanttori Minna
Jokisen johdolla. Liturgian päätteeksi meille oli katettu kauniit
kirkkokahvit.
Aikaa oli tutustua myös kaupunkiin ja tehdä retki Saarenmaan nähtävyyksille.

TA M P E R E L A I S E L L E uskonnonlehtorille Tuomas Salmiselle
annettiin arkkipiispa Leon huomionosoituksena Pyhän Karitsan
ensimmäisen luokan ritarimerkki
toukokuun lopulla.
Tuomas Salminen on opettanut ortodoksista uskontoa Tampereen kouluissa 14 vuotta. Hän
jää eläkkeelle opetustyöstä elokuun alussa.
Seurakunta, entiset oppilaat ja
ystävät muistivat Tuomas Salmista helatorstain kirkkokahveilla kukilla, lahjoilla ja musiikkiesityksillä
Nikolainsalissa.

Tampereella äitienpäivänä 14.5. oli
iloiset kirkkokahvit.
Silloin saatiin nähdä
varjoteatteria ja isot
ja pienet viettivät
mukavan tuokion
laulamalla yhdessä
muun muassa
erikielisiä pääsiäistropareja sekä Strokinin
Iloitse Jumalanäiti
suomeksi ja slaaviksi.

Andreas Hänninen

Isä Jelisei
Rotko siunasi
kirkkoväen
rukouspalveluksessa.

Hiippakunnan
itäisin tsasouna
vihitään
heinäkuussa

U

ukuniemellä, hiippakuntamme ja
Lappeenrannan seurakunnan itäisimmässä ja pohjoisimmassa sopukassa vihitään käyttöönsä uusi tsasouna.
Pyhälle Perheelle omistetun tsasounan on
kymmenessä vuodessa rakentanut helsinkiläinen ja kesiään Uukuniemellä viettävä
Andreas Hänninen.
Uukuniemen tsasouna vihitään ma 10.7.
alkaen klo 10.
Osoite: Uukunimentie 1039, Parikkala.

Tuomas Salminen kukitettiin helatorstain kirkkokahveilla.

Tampereen äitejä juhlittiin
Roman Kerov

Maria Ojanen

TA M P E R E E N S E U R A K U N TA L A I S E T

Anne Kärkkäinen

Pyhiinvaellusmatkalla
keväisessä Virossa

Uukuniemellä on jälleen ortodoksinen pyhäkkö
satojen vuosien jälkeen.

Hämeenlinnan
seurakunnalle
ikonilahjoitus
I KO N I M A A L A R I Raisa Pulkkisen vanhemmat lahjoittivat
Hämeenlinnan ortodoksiselle
seurakunnalle edesmenneen
tyttärensä maalaamia ikoneja.
Raisan muistoa kunnioittaen
hämeenlinnalaiset ovat laittaneet kaikki 12 ikonia esille, ja
ne on nähtävillä seurakuntakodilla viraston aukioloaikoina (ke klo 14-16.30 ja 9.30-12).
Seurakunta kiittää lämpimästi arvokkaasta lahjoituksesta.
Osoite: Matti Alangon katu 11,
Hämeenlinna
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P R A A SN I E KAT

Kesäpraasniekkoja Ortodoksiviestin ilmestymisalueella
Suuri ehtoopalvelus lauantaina 10.6. klo
18. Vedenpyhitys ja liturgia sunnuntaina
11.6. klo 9.30.
24.6. Pyhän Johannes Kastajan
tsasouna, PARIKKALA

Parikkalan Johannes Kastajan syntymän
tsasounan praasniekka alkaa pe 23.6. klo
18 alkavalla ehtoopalveluksella. Lauantaina 24.6. klo 10 liturgia tsasounassa, minkä jälkeen vedenpyhitys ja praasniekkajuhla Parikkalan ev.lut. seurakuntatalolla.
24.6. Pyhän Johannes Kastajalle
pyhitetty Johanneskartanon
kappeli, KARJALOHJA

Liturgia lauantaina 24.6. klo 10.
29.6. Pyhien apostolien Pietarin ja
Paavalin kirkko, HAMINA

Juhlat alkavat keskiviikkona 28.6. klo 16
vainajien muistopalveluksella, joka toimitetaan Haminan hautausmaan kirkossa klo 16. Aamulla klo 9.30 KP Helsingin
metropoliitta Ambrosius toimittaa papiston kanssa vedenpyhityksen ja juhlaliturgian. Liturgian jälkeen ristisaatto
Haminan torille ja sen jälkeen on päiväjuhla Haminan luterilaisen seurakunnan
Simeon-salissa.
29.6. Pyhien Apostolien Pietarin ja
Paavalin tsasouna, ORIMATTILA

Pieni vedenpyhitys ja liturgia
torstaina 29.6. klo 9.30.
8.7. Pyhän Jumalansynnyttäjän
Kazanilaisen ikonin kirkko,
JÄRVENPÄÄ

Vigilia pe 7.7. klo 18. Vedenpyhitys
ja liturgia la 8.7. klo 9.30.
8.7. Pyhän Jumalansynnyttäjän
Kazanilaisen ikonin kirkko, LOVIISA

Vedenpyhitys ja liturgia
lauantaina 8.7. klo 10.
10.7. Pyhän Perheen tsasouna,
Uukuniemi, PARIKKALA

Vedenpyhitys toimitetaan klo 10 Kirkkolammen rannalla. Liturgia toimitetaan
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tsasounan edessä, jonka jälkeen praasniekka Pitäjätuvalla ruokailun ja ohjelman merkeissä. Tsasounan vihkimistä ja
praasniekkaa edeltää akatistos Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonille Imatran
Pyhän Nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 9.7. klo 17.
17.7. Pyhien apostolienvertaisten
Vladimirin ja Maria Magdaleenan
kirkko, HANKO

Vigilia la 15.7. klo 18. ja panihida Hangon ortodoksisella hautausmaalla klo
20. Vedenpyhitys, liturgia ja ristisaatto
su 16.7. klo 10.
20.7. Pyhän profeetta Elian kirkko,
HELSINKI

Vigilia ke 19.7. klo 17. Vedenpyhitys ja liturgia to 20.7. klo 9.30.
25.7. Apostoli Jaakobin ja Pyhän
Annan kirkko, Kaunisniemen
leirikeskus, LOPPI
Pyhän Annan kuolonuneen nukkumisen muistopäivänä 25.7. vietetään Kaunisniemen leirikeskuksen kirkon temppelijuhlaa. Leirikeskuksessa järjestetään temppelijuhlan aikaan myös perinteinen praasniekkaleiri 24.-27.7.
2.8. Marttyyridiakoni Stefanoksen
muiston kunniaksi, Stefanoskodin
praasniekka

Ehtoopalvelus ja pieni vedenpyhitys
ti 1.8. klo 18 ja liturgia ke 2.8. klo 10.
6.8. Kristuksen kirkastumisen
kirkko, PORVOO

Vigilia la 5.8. klo 18, ja vedenpyhitys
ja liturgia su 6.8. klo 9.30.
9.8. Pyhittäjä Herman Alaskalaisen
kirkko, Tapiola, ESPOO

15.8. Jumalansynnyttäjän Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen,
Uspenskin katedraali, HELSINKI

Ristisaatto, vedenpyhitys ja vigilia ma
14.8. klo 17.30. Liturgia ti 15.8. klo 10.
19.8. Pappismarttyyri Aleksander
Hotovitski, Uspenskin
kryptakappeli, HELSINKI

Ehtoopalvelus pe 18.8. klo 18. Vedenpyhitys ja liturgia la 19.8. klo 10.
29.8. Pyhittäjä Aleksanteri
Syväriläisen kappeli, Myllypuron
toimintakeskus, HELSINKI

Tiistaina 29.8. vedenpyhitys Meri-Rastilan uimarannassa, ristisaatto kokoontuu
klo 17 Rastilan metroasemalla. Vedenpyhityksen jälkeen ristisaatto Myllypuroon,
jossa ehtoopalvelus.
29.8. Ahveniston kirkko Pyhän
Johannes Kastajan mestauksen
muistolle, HÄMEENLINNA
Ti 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys,
juhlaliturgia, ristisaatto ja kirkkokahvit.
1.9. Pyhän Viisauden kappeli,
Kulttuurikeskus Sofia, HELSINKI

Pe 1.9. klo 16.30 Ehtoopalvelus ja akatistos luomakunnalle, toimittaa metropoliitta Ambrosius. Sofian praasniekka.
8.9. Neitsyt Marian syntymän
tsasouna, KAUSALA

Torstaina 7.9. klo 17 vigilia ja
perjantaina 8.9. klo 9.30 pieni
vedenpyhitys ja liturgia.
10.9. Tikkurilan kirkon
20-vuotisjuhlapraasniekka, VANTAA
La 9.9. klo 18 vigilia, ja su 10.9. klo
10 liturgia. Juhlaliturgian toimittaa
metropoliitta Ambrosius.

Ehtoopalvelus ja vedenpyhitys ti 8.8. klo
18, ja aamupalvelus ja liturgia ke 9.8. klo 9.
15.8. Munkkisaaren maja, KOTKA

Tiiistaina 15.8. klo 15 ristisaatto Langinkosken keisarilliselta kalastusmajalta
Munkkisaaren majalle. Klo 17 vedenpyhitys ja klo 18 praasniekkajuhla.

Pyhättöjen osoitetiedot löydät
jumalanpalveluskalenterista lehden
lopusta. Praasniekkakalenteriin voi tulla
muutoksia tai lisäyksiä kesän aikana.
Tarkat tiedot löytyvät seurakuntien
internet- ja Facebook-sivuilta.

Dakota Roos / Unsplash

11.6. Kaikkien pyhien tsasouna,
Metsolan hautausmaa, LOHJA

ARKENA

s. 9-24

Jos ihminen ei avaa oveaan, niin aurinko ei ole sammunut, vaikka talo ei saakaan valoa.
Saara Kallio

– Efraim Syyrialainen

"Kirkon eteisessä
seisovalle ihmiselle
on tärkeää mennä
juttelemaan."
Pekka Salonen
sivu 23

Juhannuksena
moni suuntaa
kaupungista vetten
äärelle.

PYHÄ JA PAKANALLINEN MITTUMAARI
TEKSTI SAARA KALLIO

Kesäkuun 24. päivänä ortodoksinen kirkko viettää Kristuksen
edelläkävijän ja kastajan Johanneksen syntymäjuhlaa. Juhannus on
saanut nimensä Pyhältä Johannekselta, jonka syntymäpäivä on 24.
kesäkuuta. Juhannus on Johannes-nimen vanha ääntämismuoto.
Ruotsinkielisillä alueilla juhlaa kutsutaan keskikesään viittaavalla
midsommar-sanalla. Tästä ruotsinkielisestä sanasta on peräisin suomenkielinen sana mittumaari.
Juhannusta vietettiin ennen kesäpäivänseisauksen aikaan, josta
katolinen kirkko siirsi keskiajalla juhlan vieton kesäkuun 24. päivään.
Suomalaiset ja karjalaiset juhlivat juhannusta aikoinaan muinaisen
ylijumala Ukon kunniaksi. Juhlalla pyrittiin varmistamaan sato ja
hedelmällisyys. Juhannuksena on tarkkailtu enteitä karjan ja sadon
menestymisestä, ja naimisiin pääsystä. Vielä edelleenkin ihmiset
tekevät leikkimielellä juhannustaikoja keräämällä esimerkiksi
kukkia tyynyn alle.
Juhannuspäivä on Suomen lipun päivä. Vastaitsenäistyneessä
Suomessa alettiin 1920-luvulla kiinnittää huomiota kansallislipun
käyttöön ja suunnitella liputuspäiviä. Vuonna 1926 järjestettiin

kiertokysely sopivimmasta Suomen lipun juhlapäivästä. Kirjailija
Maila Talvion ehdotus juhannuspäivästä voitti, ja juhannuksesta
tuli virallinen liputuspäivä vuonna 1934. Liput nostetaan salkoon
juhannusaattoiltana kello 18, ne saavat olla salossa yöttömän yön ja
vasta juhannuspäivän iltana liput lasketaan kello 21.
Suomalaisen juhannuksen viettoon kuuluu olennaisesti juhannuskokko. Kokon polttaminen on alkujaan itäsuomalainen tapa,
joka yleistyi 1800-luvulta lähtien. Nimitys viittaa kristilliseen taustaan, mutta itse tapa on vanhempaa perua. Itä-Suomen lisäksi juhannusvalkeat ovat loimottaneet Suomenlahden rannikolla ja Varsinais-Suomen saaristossa mahdollisesti jo rautakaudella. Karjalan
kannakselta tunnetaan säärikokko, joka on neljän latvasta yhteen
sidotun paalun varaan rakennettu tornimainen kokko. Seurasaaren
juhannusjuhlissa Helsingissä on vuodesta 1954 lähtien vaalittu vanhaa kokkoperinnettä.

Lähde: SKS
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Helsingin
juhlavuosi alkoi
Helsingin ortodoksisen seurakunnan 190-juhlavuosi käynnistyi
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa kesäkuun alussa. Seurakunnan
pääjuhlallisuudet järjestetään elokuussa Uspenskin katedraalissa.
TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN KUVAT ORTODOKSIVIESTIN KUVAARKISTO

H

elsingin ortodoksinen seurakunta täyttää tänä vuonna 190
vuotta. Seurakunnan merkkivuoden juhlallisuudet käynnistyivät Pyhän Kolminaisuuden kirkon praasniekalla, joka pidettiin Pyhän Kolminaisuuden juhlassa, helluntaiviikonloppuna 3.–4.6.
Praasniekkapalvelukset toimitti Oulun metropoliitta Elia. Juhliin kuului
lauantain vigilia. Sunnuntaina, Pyhän
Kolminaisuuden päivänä eli helluntaina,
oli vedenpyhitys, liturgia ja illalla vielä
ehtoopalvelus.
10

Juhlapäivän liturgian jälkeen järjestettiin kaikille yhteinen juhla kirkon pihamaalla.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan
juhlat jatkuvat elokuussa. Pääjuhlaa juhlitaan sekä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa että Uspenskin katedraalissa viikonloppuna lauantaina 26. ja sunnuntaina 27. elokuuta.
KIRKKO SIVIILEILLE

Seurakunnan vanhimman pyhäkön eli Pyhän Kolminaisuuden kirkon vihkimisestä
on kulunut elokuussa 190 vuotta. Temp-

pelin vihki käyttöön aikanaan Tallinnan
ortodoksinen piispa Nikanor 26.8.1827
Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi.
Piispa Nikanor oli kautta aikojen ensimmäinen Suomessa nähty ortodoksinen piispa.
Pyhän Kolminaisuuden kirkko valmistui tarpeeseen. Kun Suomi joutui
Venäjän vallan alaiseksi Suomen sodan
vuoksi (1808-1809), Helsinkiin muutti
sotilaita, virkamiehiä, kauppiaita ja muita ortodokseja.
Heille pidettiin alkuun jumalanpalveluksia väliaikaisissa tiloissa Suurtorin
varrella sijainneen koulun tiloissa, sotilasväen matkakirkossa Katajanokalla ja
sotilassairaalan kirkossa Töölössä. Tilat
kävivät pian ahtaiksi lisääntyvälle kirkkokansalle. Siksi siviilit alkoivat puuhata
omaa kirkkoa 1820-luvulla.
Asiasta alkoi tulla totta varsin nopeasti, vaikka ortodoksisen kirkon piti alun
perin odottaa luterilaisen tuomiokirkon
(nyk. Suurkirkon) valmistumista. Kumpaakin kirkkoa kun rahoitettiin kaupunkiin tuotavan suolan tulleilla.
Kirkon valmistumista nopeuttivat
seurakunnan yksityisten lahjoitusvarat,
jotka loppujen lopuksi kattoivat neljänneksen kirkon 40 000 ruplan kustannuksista. Kirkko rakennettiin vuosina
1825-1827.
Jos kirkko olisi rahoitettu suolatulleilla ja olisi odotettu Suurkirkon valmistumista, ortodoksinen kirkko olisi rakennettu vasta joskus paljon myöhemmin.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon juhlat ovat olleet suosittuja.

räisin eteläkarjalaisesta Taavetin linnakkeen kirkosta, joka lakkautettiin Pyhän
Kolminaisuuden kirkon käyttöön oton aikoihin.
Monet arvokkaat kirkolliset esineet
ja ikonit pyhäkköön saatiin lahjoituksina. Jo melkein toimintansa alussa kirkko sai vuonna 1830 kaksi suurta hopeoidusta pronssista tehtyä kattokruunua ja
LAHJOJEN KIRKKO
1200-kiloisen kellon. Ikonostaasin ikoPyhän Kolminaisuuden kirkko sijaitneineen lahjoittivat kauppaneusee Helsingin historiallisessa
UNR -HJNK@H 2HMDAQXBGNÇ I@
keskustassa Kruununhaashänen veljensä.
sa Rauhankadun ja Unio”Pyhän
Muut ikonit ovat eri
ninkadun kulmaukseslähteistä. Osa on laksa. Tontti oli osoitetKolminaisuuden
kautetuista kirkoistu kirkolle jo 1810-lukirkko valmistui
ta ja osa lahjoituksia.
vulla vielä keskenMyös monien ikonien
eräisen keskustan ra30 vuotta
metallisuojukset, hokennusalueesta.
peiset riisat, ovat lahjoEnnen kuin päästiin
etuajassa.”
ja 1800-luvun varakkailta
rakentamaan, tontilla sihelsinkiläiskauppiailta.
jainneet puiset asuinrakennukset purettiin, ja tonttia tasoitettiin. Yhdeltä kohdalta täytettiin liejuiVENÄJÄNKIELISEN TYÖN KESKUS
en notko, ja Suurtorin puoleiselta laidalta
Pyhän Kolminaisuuden kirkko toimii nylouhittiin kalliota.
kyisin seurakunnan venäjänkielisen työn
Kirkon suunnitteli arkkitehti Carl
keskuksena, ja sen henkilökunta puhuu
Ludvig Engel. Tyylisuunnaltaan kirkko
sekä suomea että venäjää. Kirkossa toiedustaa uusklassismia, kuten muutkin
mitetaan jumalanpalveluksia pääasiassa
saman ajan Helsingin arvorakennukset.
slaavin kielellä.
Sisältä kirkon muoto poikkeaa saman
Kirkossa toimitetaan säännöllisesti
ajan muista kirkkorakennuksista, sisälauantaisin vigilia klo 18 ja sunnuntaikatto on tasainen. Kirkossa on uusklassin liturgia klo 10. Kirkon pihamaalla sisiset joonialaiset pylväät. Ne tukevat ikojaitsevassa seurakuntasalissa järjestetään
nostaasin runkoa.
venäjänkielistä kerhotoimintaa aikuisilSuuri osa kirkon irtaimistosta on pele ja lapsille.
Itse asiassa Pyhän Kolminaisuuden kirkko valmistui jopa 30 vuotta alkuperäistä
suunnitelmaa aiemmin.
Suurkirkkoa alettiin rakentaa kolme
vuotta Pyhän Kolminaisuuden kirkon
valmistumisen jälkeen, ja se valmistui
vasta vuonna 1852.

Juhlaviikonlopun
ohjelma elokuussa
Seurakunnan 190-vuotisjuhla huipentuu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja Uspenskin katedraalissa toimitettaviin juhlajumalanpalveluksiin.
LAUANTAI 26.8.
Klo 10.00 Kaksikielinen/monikielinen liturgia Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa kirkon vihkimisen 190vuotispäivänä. Liturgian jälkeen
monikulttuurinen juhla Pyhän
Kolminaisuden kirkonpihalla.
Klo 16.00 Panihida ja seppelten
lasku seurakunnan edesmenneitten
työntekijöiden kunniaksi seurakunnan Lapinlahden hautausmaalla
Klo 18.00 Juhlavigilia Uspenskin
katedraalissa
SUNNUNTAI 27.8.
Klo 10.00 Juhlaliturgia Uspenskin
katedraalissa
Klo 12.00 Ruokailu ja kahvitilaisuus Uspenskin katedraalin
pihalla ja kryptassa
Klo 14.00 Pääjuhla Uspenskin
katedraalissa
Ohjelmatiedot myös netistä: hos.fi

Venäjänkielinen pappi päivystää kirkon seurakuntasalissa ja kirkossa tiistaisin klo 10–12.
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Isä Aleksander Hotovitskin
kuolemasta 80 vuotta

Oman Pyhän
juhlat elokuussa
Pappismarttyyri Aleksander Hotovitski on Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja Uspenskin katedraalin oma Pyhä.
Hän toimi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana 1914-17 ja perusti myös Ortodoksiviestin edeltäjän.
TEKSTI JA KUVA ANNE KÄRKKÄINEN

A

leksander Hotovitski toimi Helsingissä muutamina vuosina, jotka edelsivät Suomen itsenäisyyttä.
Hänen elämänvaiheensa olivat hyvin
vaiheikkaat. Hotovitski oli ajalleen harvinainen kosmopoliitti ja tunnustetusti
aikaansaapa kirkonmies. Helsinkiin hän
tuli mutkan kautta toimittuaan pitkään
Yhdysvalloissa.
Hotovitski toimi Yhdysvalloissa 18
vuotta. Vuosina 1895-1914 hän oli New
Yorkin Pyhän Nikolaoksen seurakunnan
kirkkoherra. Hän loi sopua kristittyjen
keskuuteen, perusti uusia seurakuntia
ja rakennutti New Yorkiin kirkon, sittemmin Pyhän Nikolaoksen katedraalina
tunnetun pyhäkön. Kaiken tämän ohella
Hotovitski toimitti venäjän- ja englaninkielistä aikausjulkaisua.
New Yorkista 42-vuotias Hotovitski
palasi Eurooppaan vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan tienoilla. Hän
sai siirron Suomeen Helsingin seurakunnan kirkkoherraksi ja Suomen kaikkien kirkkojen piirivalvojaksi. Helsingin kirkkoherrana hän oli aikalaistensa
kuvausten mukaan hyvin pidetty seura-
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Pyhän Aleksander Hotovitskin ikoni Kulttuurikeskus Sofian
kirkosta.

kunnan paimen ja taitava sananjulistaja.
Helsingissäkin Hotovitski toimitti aikakauslehteä, jota voidaan pitää
nykyisen Ortodoksiviestin varhaisena
edeltäjänä. Lehden nimi oli Gelsinforskij Prikodskoi Listok, Helsingin seurakunnan lehti.
Suomen itsenäistymisvuonna 1917
Aleksander Hotovitski siirtyi Moskovaan
Kristus Vapahtajan kirkon kalustonhoitajaksi.
Venäjän vallankumouksesta lähtien
uusi valta alkoi vaikeuttaa kirkon toimintaa ja vainosi siitä pitäen pappeja vuosikymmeniä.
Hotovitski vangittiin kolme kertaa
1920-luvulta lähtien. Vuoden 1937 vankeus oli kohtalokkain. Hotovitski teloitettiin ampumalla neuvostoliittolaisella
vankileirillä. Hänen tarkkaa hautapaikkaansa ei tunneta, mutta sen arvellaan
olevan Hotovitskin aikaisemman toimipaikan hautausmaa Donskaja-kadulla
Moskovassa.
Venäjän kirkko julisti Aleksander Hotovitskin pyhäksi 1994. Kunnianpalautus
annettiin Venäjällä 15.8.2000.

JUHLAOHJELMA LA 19.8.
klo 9.30 liturgia Uspenskin kirkon kryptakappelissa, os. Pormestarinrinne 1, Helsinki
Liturgian jälkeen ristisaatto Pohjoisrantaan, jossa vedenpyhitys.
Ristisaatto jatkaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan Kotikirkkoon, os. Liisankatu 29 A, 4. krs.
klo 13 rukouspalvelus Kotikirkossa
Rukouspalveluksen jälkeen kirkkokahvit Kotikirkon viereisessä Mirolybov-salissa tai seurakuntasalissa osallistujarunsauden mukaan.
Kirkkokahvien yhteydessä Aleksander Hotovitskin elämänvaiheista pitää esitelmän seurakunnan historiaan perehtynyt Sergei Pogreboff.

Aleksander Hotovitskin muistopäivää on vietetty Helsingissä vuodesta 2012
lähtien on hänen kuolinpäivänään 19.8.
Silloin vietetään Uspenskin katedraalin
kryptakappelin praasniekkaa.

Haminan kirkko täyttää pyöreitä
TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

H

aminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko täyttää kesäkuussa 180 vuotta. Haminan
pyöreä pyhäkkö on rakennettu vuosina
1832–1837. Paikalla on kuitenkin sijainnut kirkkoja jo ennen sitä. Aiemmin paikalla sijaitsi vuoden 1821 suurpalossa tuhoutunut luterilainen Elisabetin kirkko.
– Sitä ennen samalla paikalla oli Ulrika Eleonoran kirkko, joka poltettiin
vuonna 1742, kertoo Haminan kirkon
isännöitsijä Heikki Sivonen.
Helsingfors Tidning-lehdestä löytyvän
tiedon mukaan ortodoksinen kirkko on
vihitty käyttöön 5.3.1837. Joidenkin aikaisempien lähteiden mukaan kirkko olisi
vihitty käyttöön helmikuun lopulla 1837.
Haminan kirkon suunnittelijasta ei olla täysin yksimielisiä. Varmaa on vain hänen sukunimensä Visconti. Suunnittelijaksi on ehdotettu sveitsiläisen Davide
Viscontin lisäksi ranskalaista Louis Viscontia.
– Henkilökohtaisesti eri lähteistä saamani tiedon mukaan kannattaisin Davidea, koska hänen suunnittelemiaan pyhäkköjä on muitakin tällä maailmankolkalla, ja hänen tiedetään työskennelleen
Pietarista käsin. Louis Viscontin ei kai
tiedetä suunnitelleen ortodoksikirkkoja,
pohtii Sivonen.
Nykyinen Pietarin ja Paavalin kirkko
ei kuitenkaan ole ensimmäinen laatuaan.
– Aikaisempia Pietarin ja Paavalin
kirkkoja on ollut ensimmäinen vuonna
1744 valmistunut pieni puinen kirkko,
joka purettiin pois aika nopeasti. Toinen, hirsinen isompi kirkko rakennettiin 1785, joka sitten purettiin huonokuntoisena pois keisarin käskystä vuonna 1830. Nämä kirkot ovat sijainneet nykyisen Reserviupseerikoulun kentän itäreunassa.
Kirkoista muistuttamaan rakennettiin
vuonna 1837 nykyisen kirkon rakennus-

töiden yhteydessä pieni Nikolain kappeli, joka sijaitsee nykyisen sotilaskodin pihan ja Kadettikoulunkadun välissä. Haminassa on ollut 1700-luvun loppupuoliskolla myös pari pienempää sotilaskirkkoa, Rjazanin rykmentin kirkko
ja Pihkovan rykmentin kirkko.
Haminan kirkolle tehtiin iso peruskorjaus vuosina 1985–1987, jolloin uusittiin kirkkosalin lattia, laajennettiin
soleaa, poistettiin vanhat halkolämmitysuunit, sekä puhdistettiin seinät ja seinämaalaukset.
Kirkko toimi alusta lähtien aina
1900-luvun alkuun sotilaskirkkona.
Kirkkosalin keskellä oli rauta-aita, jonka
toisella puolella olivat sotilaat ja toisella
puolen muu rahvas.
– Kirkossa oli siihen aikaan jopa eri
sisäänkäynnit sisäaidan eri puolille. Nykyisin sisään tullaan länsisuunnalta.
Tammikuussa Haminan seurakunnan
kirkkoherrana aloittanut Ville Kiiveri
kertoo, että suureen juhlaan valmistaudutaan hyvillä mielin.
– Haminan kirkon juhlien valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin, ja koko-

uksia on pidetty runsaasti. Perusasiat on
jo sovittu, ja jatkossa keskitymme yksityiskohtien hiomiseen. Tervetuloa kaikki
yhteiseen juhlaan!
Uuden kirkkoherran alkuvuosi on ollut kiireinen, mutta ilmapiiri seurakunnassa on luottavainen.
– Kulunut vuosi on alkanut kiireisenä.
Tänä vuonna seurakunnassamme on paljon erilaisia tapahtumia kaikenikäisille.
Luottamuselimissä olemme tehneet paljon hyviä suunnitelmia tulevaisuuden varalle, ja seurakunnassa on luottavainen
henki.
Juhlat alkavat keskiviikkona 28.6. klo 16
vainajien muistopalveluksella, joka toimitetaan Haminan hautausmaan kirkossa klo 16.
Tämän jälkeen on Trapesassa kirkollisten
esineiden näyttelyn avajaiset klo 17, jonka
jälkeen FT Olga Sipolan alustus klo 17.30.
Ilta huipentuu Konevitsakvartetin konserttiin klo 19. Torstaina 29.6. klo 9.30
KP Helsingin metropoliitta Ambrosius
toimittaa papiston kanssa juhlaliturgian.
Liturgian jälkeen on ristisaatto Haminan
torille, ja sen jälkeen päiväjuhla Haminan
luterilaisen seurakunnan Simeon-salissa.

Haminan kirkon historia on vaiheikas.
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E SI PA I M E N E LTA

On nit telut Helsingin ja Haminan seurakunnille
HELSINGIN

PYHÄN

KO L M I N A I S U U D E N

kirkko ja Haminan PyhienPietarin ja Paavalin kirkko ovat jo lähes 200 vuotta palvelleet uskollisesti ja rakkaudella ortodokseja
riippumatta heidän kieli- ja kulttuuritaustastaan. Olen tästä syvästi kiitollinen papistolle ja uskolliselle kirkkokansalle.
Kirkkomme on ollut monikulttuurisuuden etujoukoissa Suomessa. Ortodoksinen
kristillisyys on tuonut maamme uskonnollisuuteen iloa ja heleitä värejä.
Kielellisesti olemme vaalineet vuosisatoja venäjän- ja ruotsinkielistä hengellisyyttä. Viisi vuotta sitten Kulttuurikeskus
2N@M@JSHHUHRTTCDMSTKNJRDM@R@HLLDKHSTQFH@MSDJRSHMMXJXruotsiksi.

Kirkkomme venäjän- ja slaavinkielinen jumalanpalvelus on
maahanmuuttajien ansiosta saanut ilahduttavasti uutta elämää.
Jokaisen tulisikin voida ylistää Jumalaa omalla äidinkielellään.
Siksi pyrimme entistä aktiivisemmin käyttämään myös nykyvenäjää eteläisessä Suomessa.
Liturgian yhdessä rukouksessa luemme: Herra, palkitse ne,
jotka rakastavat huoneesi kauneutta. Idän kirkon traditiossa kirkkorakennus arkkitehtonisestikin selkeästi säteilee sitä
tehtävää, joka sillä on. Koemme samalla, miten rukous tarttuu
myös pyhäkön seiniin.
Toivotan iloa ja siunausta Helsingin ja Haminan seurakunnille tulevien kesäisten kirkkojuhlien viettoon.

ОТ ВЛАДЫКИ

ǷȖȏȌȘȈȊȓȍȕȐȍȗȘȐȝȖȌȈȔǽȍȓȤșȐȕȒȐȐǽȈȔȐȕȈ
ЦЕРКОВЬ СВЯТО-ТРОИЦК АЯ ЦЕРКОВЬ в Хельсинки и Святых
Первоверховных апостолов Петра и Павла в г. Хамина на протяжении почти уже двух столетий верно служат православным,
независимо от их языковой или культурной принадлежности.
За это я глубоко благодарен духовенству и верному церковному люду.
Наша Церковь идёт в авангарде мультикультурности в Финляндии. Православное христианство принесло в религиозность нашей страны радость и красочность.
С точки зрения языковой, наша духовность на протяжении
веков была русско- или шведоязычной. Пять лет назад, благодаря активности Культурного центра «София» нами был получен текст Божественной Литургии на современном шведском
языке.
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Благодаря иммигрантам, богослужение на русском и церковно-славянском языках обрело новую жизнь. Каждый должен иметь возможность славить Бога на своём родном языке.
Поэтому в южной Финляндии мы стараемся всё больше использовать современный русский язык.
В одной из молитв Божественной Литургии мы просим: «освяти любящие благолепие дому Твоего». В традиции Восточной
церкви само здание храма, даже в архитектурном смысле, выполняет задачу, для которой он создан. Мы чувствуем, как молитва наполняет церковь.
С пожеланиями радости и благословением приходам Хамина и Хельсинки в преддверии летних годовщин.

TÄ STÄ V I N K K E L I STÄ

Hämeenlinnan uusi kirkkoherra isä Andreas

Toivoa, läsnäoloa
ja rukoustreeniä
Kovia taloushuolia kokenut Hämeenlinnan seurakunta sai toukokuussa paimenen,
joka haluaa luoda toivoa. Munkkina maailmassa isä Andreas elää rukoillen.
TEKSTI JA KUVAT ANNE KÄRKKÄINEN

–

– Olen nöyrällä ja
kiitollisella mielellä
aloittamassa työtäni,
sanoo isä Andreas, jolle
Hämeenlinnasta ja
seurakunnasta syntynyt
hyvä kuva.

H

aluan kutsua kaikkia seurakuntalaisia rakentamaan luottamuksen ilmapiiriä yhdessä Jumalaan luottaen, sanoo isä Andreas Larikka, joka aloitti Hämeenlinnan uutena
kirkkoherrana toukokuun alussa.
Hän ymmärtää, miten järkyttyneitä
monet ovat olleet paljastuneesta talouskavallusepäilystä.
– Seurakunta on luottamusyhteisö, ja
jos luottamus petetään, se on raskasta.
Seurakunnan varoista puuttuu arvioiden mukaan satojatuhansia euroja. Poliisin rikostutkinta kavallusepäilystä on
valmistumassa.
– Pitää myös ymmärtää erottaa kaksi asiaa. Meidän tehtävämme seurakuntayhteisönä ei ole tuomita talousvastuussa olleita ihmisiä, vaan oikeudellisen arvioinnin ja päätöksensä antaa aikanaan
oikeuslaitos.
Taloustilanne vaikuttaa ainakin siihen, että yli kuusi vuotta vireillä ollut
kirkon rakentaminen lykkääntyy edelleen. Kadonneet varat ovat jokseenkin
yhtä suuret kuin uuden kirkon hinta.
Seurakunnan taloushallinnon siirtämistä vastaisuudessa kirkon taloustoimistolle Kuopioon isä Andreas pitää selvittämisenarvoisena.
– Seurakunta päättää edelleen taloudestaan, vaikka taloushallinnon käytännön puoli hoidettaisiinkin Kuopiossa.

TAVOITTEENA EMPAATTINEN
KOHTAAMINEN

Kirkkoherra ei kuitenkaan ole pelkästään
taloussotkuja selvittävä hallintovirkamies
vaan myös seurakunnan hengellinen paimen. Isä Andreaksesta hämeenlinnalaiset
saavat ymmärtäväisen ja elämää pohtivan
papin, jota on helppo lähestyä.
Isä Andreas puhuu hyvin, osaa selvittää teologisia ajatuksia sujuvasti,
mutta hänellä on selvästi myös kuulevat korvat.
– Haluan kulkea kappaleen mat-

kaa seurakuntalaisen kanssa, olla läsnä,
vaikka vain vähän aikaa, ja pyrkiä todelliseen kohtaamiseen.
Isä Andreas on luonnehtinut tehtäväänsä seurakunnan paimenena, että hän haluaa olla myötäeläjä ja kanssakärsijä. Kanssakärsiminen merkitsee isä
Andreakselle empatiaa ja myös valoisaa
elämänasennetta.
– Elämä tuskin on tasainen tie. Siinä
on ylä- ja alamäkiä, mutta Aleksis Kiveä
siteeraten: Hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu.
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papin kasvattama. Toinen oli isä Olavi ja
KÄÄNTÄKÄÄ KELKKANNE
toinen kastepappini Aleksi Olanto.
Isä Andreaksen veto kirkkoon, teologiMunkin tärkein tehtävä on rukoilla.
– Mietin vieläkin joissakin
aan ja pappeuteen on peräisin jo varhaiJokaisella munkilla ja nunnaltilanteissa, miten he olisisilta vuosilta.
la on oma rukoussääntönsä.
vat toimineet. He autta– Olin hyvin uskonnollinen lapsi.
Hänen ohjaajansa antaa
vat minua yhä tuonilIsä oli ortodoksi, ja hän vei poikansa
henkilökohtaiset ruko”Hyvä
maisistakin.
muutaman kerran vuodessa kirkkoon liukset, joita munkki tai
kuitenkin täällä
turgiaan, mistä Andreakselle jäi mieleen
nunna rukoilee päivitkirkon maailma, ikonit, suitsutus ja patäin tietyn määrän.
CITYMUNKKI
päällimmäisenä
pinpuvut. Isä ei pojalle selittänyt käyn– Onnistuakseen
Isä Andreas on munkkeikkuu.”
neistä paljonkaan, luterilainen äiti kylrukoilu vaatii säänki. Hänet vihittiin
läkin.
nöllisyyttä. Se on siinä
munkiksi 1992 KreiLisää näköaloja nuorukaiselle alkoi
mielessä kuin mitä tahankassa Pyhän Vissarionin
avata uskonnonopettaja, isä Olavi Jokio,
sa treenaamista.
luostarissa, mutta hän elää
joka antoi Mikkelissä yläkoulun ainoalle
Rukoilun tavoitteena on isä Anmaailmassa ikään kuin lähetystehortodoksioppilaalle yksityisopetusta.
dreaksen mukaan päästä Jumalan totävässä. Ennen Hämeenlinnaa isä An– Olen kahden vanhan karismaattisen
delliseen läsnäoloon. Kilvoittelijalta se
dreas on palvellut useissa suomalaisissa
edellyttää säännöllisen rukoilun lisäksi
seurakunnissa yli
katumusta, itsetutkiskelua ja vilpitöntä
25 vuoden ajan.
mieltä.
– Monesti olen
Rukouksessa rukoilija asettuu Krismennyt, minne on
tuksen ikonin eteen.
kutsuttu. Ei minun
– Minä katson Häntä ja Hän minua.
tahtoni, vaan SiHän katsoo meitä aina hyväksyen, ei
nun, hän siteeraa
koskaan vihaisesti tai tuomitsevasti. Hän
Raamatusta Jeeodottaa meitä luokseen, syleilyynsä. Niin
suksen sanoja.
kuin risti on avattu syli, Hän on Jumala,
Maailmassa
joka ei karttanut mitään, mikä sisältyy
elävät munkit ja
ihmisen osaan, ei kärsimystä eikä kuonunnat ovat varsin
lemaa, isä Andreas selittää turvaa tuovaa
uusi ilmiö Suomen
rukoilukokemusta.
ortodoksisessa
– Olen läpikotaisin hyväksytty. Vaikka
kirkossa. AndreJumala tuntee minut, hän rakastaa minua.
aksen edeltäjä oli
Vaikka Jumala hyväksyy meidät ihmiarkkimandriitset, rajansa on hyväksymiselläkin.
ta Johannes Rin– Syntiä ei pidä hyväksyä, mutta synne 1960-luvulta,
tistä pitää rakastaa.
myöhemmin arkSyntiä on itsekkyys, omavoimaisuus,
kipiispa Johankuvittelu, että pärjää omin voimin, vaikneksena tunnetka ei pärjääkään.
tu. Nykyisin ci– Mutta Kristinuskossa meillä on aartymunkkeja ja
re. Saamme syntimme anteeksi. Se on
-nunnia on puouudistumisen mahdollisuus.
lenkymmentä.
– Kääntäkää kelkkanne, isä Andreas
Myös isä Ansiteeraa Pentti Saarikosken Matteuksen
dreas on arkkievankeliumin käännöstä.
mandriitta. Se on
– Meillä on mahdollisuus kääntää
piispan pappiskelkkamme. Pitää luopua omavoimaimunkille myönsesta suorittamisesta päästäkseen hentämä arvonimi ja
gentietä eteenpäin. Tulla pieneksi, jotta
vastaa seurakunvoi tulla suureksi, hän lausuu paradoktapapin rovastin
Tämä pari saatetaan nähdä yhä useammin Hämeenlinnassa, sillä isä Andreas
suunnittelee muuttavansa Järvenpäästä Hämeenlinnaan.
sin, joka piilee uskon ytimessä.
arvonimeä.
USKONNOLLINEN JO LAPSESTA
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R E P O RTA A SI

Luostareissa on kasvatettu
vihanneksia ja yrttejä
ruoaksi ja lääkkeeksi yli
tuhat vuotta. Perinne
jatkuu Lintulassa.

Lintulan puutarha

kasvaa rukouksessa
Lintulan luostarissa puutarhatyötä tehdään rukouksessa,
yhdessä Luojan kanssa.
TEKSTI MARI VAINIO KUVAT MARI VAINIO JA LINTULAN LUOSTARIN KUVAARKISTO

K

esä on aluillaan, luomakunta
vehreimmillään. Lintulan luostarin puutarhassa tehdään toukotöitä.
– Ensimmäiset puutarhatyöt aloitettiin jo ennen lumien sulamista maaliskuussa, sanoo äiti Nektaria, joka vastaa
luostarin yrttitarhasta. Muusta puutarhasta vastaa äiti Ksenia.
– Silloin laitoimme kasvamaan pitkän
esikasvatuksen vaatimia taimia, kuten
selleriä ja timjamia, äiti Nektaria kertoo.
Yrtit ovat kautta vuosisatojen olleet
luostarien vaalimia kasveja.

Nunna Nektaria muistuttaa siitä,
kuinka jo 300-luvulla laaditussa pyhän
Basileios Suuren luostarisäännöstössä luostareita kehotetaan vihannesten ja
yrttien kasvatukseen ja niiden käyttöön
lääkkeenä ja ravintona.
Seitsemänkymmentä vuotta sitten,
evakkotaipaleensa päätteeksi Palokkiin
asettunut sisaristo keräsi luonnonyrttejä ja valmisti niistä teetä. Varsinainen
yrttimaa luostariin perustettiin vasta
2000-luvun alussa.
Silloin Lintulan ystävien yhdistys toi
luostariin iisoppia, lipstikkaa, minttua ja

muita perusyrttejä. Tällä hetkellä luostarin peltomailla kasvaa perinteisten persiljan, ruohosipulin ja tillin lisäksi kolmekymmentä mauste- ja teeyrttiä.
Luostarin valmistamat yrttituotteet,
kuten yrttisuola ja lehtikaalista ja vuohenputkesta tehty yrttisekoitus, ovat
suosittuja.
– Nyt voimme myydä yrttisekoitusta
kilon tai kaksi kerrallaan. Kysyntää olisi
enemmänkin. Tänä kesänä lehtikaalia on
kasvamassa entistä enemmän. Muutamasta sadasta lehtikaalista tulee jo reippaasti viherjauhetta.
Nunna Nektaria pohtii lehtikaalin
kasvukautta. Sinänsä vähään tyytyväinen
kaali vaatii kasvatukseen omat niksinsä.
Se kun on kirvojen suosikki.
 5@HJJ@ LDHKKÝ DH NKD KTNLTRDQSHkaattia, kasvatamme kaiken luomuna.
Maaperä on puhdas. Täällä ei ole käytetty
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vatetaan tomaatteja, paprikaa, papuja,
basilikaa ja eri salaattilaatuja.
RUOKA ON PYHÄ ASIA

Luostarissa on perinteisesti suosittu
kasvisruokaa. Lihaa syödään harvoin,
joskus pöydässä on kalaa. Kirkkovuotta
jaksottavat paastopäivät ja -ajat. Ne näkyvät myös ruokapöydässä. Paastojen aikana maitotuotteet ja kananmunat ovat
pois käytöstä.
– Luostarilupauksiimme kuuluu paastossa ja rukouksessa eläminen.
Eläintä ei luostariperinteen mukaisesti tule surmata ravinnon vuoksi.
– Paratiisissa Jumala antoi ihmisen
Yrtit kuivatetaan kahdessa suuressa kuivurissa. Kuivattuja yrttejä käytetään esimerkiksi luostarin
ravinnoksi kaikki siementä tekevät kasyrttisuolassa.
vit. Vasta syntiinlankeemuksen ja vedenpaisumuksen jälkeen Jumala antoi syötäväksi myös maalla liikkuvat eläimet.
Ruoka on pyhä asia, jota tulee kunniApua ja käsiä tarvitaan, sillä tuoreen
keinolannoitteita vuosikymmeniin.
oittaa. Lintulassa ruokahävikkiä pyritään
yrtin painosta saadaan noin kymmenen
Näin lannoitteet ja kasvisuojeluaineetvälttämään. Kaikki ruoka-aineet käyteprosenttia kuivattua yrttiä. Vahvalehtikin otetaan luonnosta. Maa lannoitetaan
tään tarkasti loppuun saakka.
sistä tulee hieman enemmän.
kanankakalla ja nokkosvedellä. NokkosKesäaikana ruokailuissa on mukana
Kuivatuksessa suurena apuna ovat
vesi on myös hyvä kirvojen karkote.
myös paljon talkoolaisia, jotka ovat suukaksi kuivuria. Lehtikaalin tuotannon
– Viime kesänä pellolla törröttivät
rena apuna puutarhatöissä, mutta myös
lisääntyessä saatetaan tarvita lisäkuivulehtikaaleista vain ruodit. Ruiskutimruoanlaitossa.
reita.
me niihin lukuisia kertoja nokkosvettä ja
– Ruoka valmistetaan ja tarKesällä yrttejä kerätään päisaimme taimet elpymään.
jotaan rukoillen. Ruokaivittäin.
Nokkonen on ihmisravinnossakin arlemme hiljaisuudessa,
– Villiyrttien paras
vokas ravinteiden lähde. Vaikka se mosanoo äiti Nektaria.
keruuaika on ennen
nessa kotipuutarhassa nähdään hanka”Nautin, kun
Luostarin ruojuhannusta. Uusia
lana rikkaruohona, ei senkään kasvu ole
näen
joka
vuosi
kapöydässä on palversoja voi kerätä väitsestään selvää.
jon oman puutarhan
hän myöhemminkin,
– Sitä on vaikea löytää luostarin ymLuojan suoman
tuotteita. Vuohenputäiti Nektaria kertoo.
päristöstä. Aiemmin pihapiirin kuusen
kasvun ihmeen.”
kipesto on äiti Ksenian
– Keräämme muun
alla oli suuri nokkospuska, mutta nyt se
kehittämä resepti, johon
muassa maitohorsmaa,
on hävinnyt.
vuohenputken lisäksi käymesiangervoa, poimuleh– Olen yrittänyt elvyttää nokkosten
tetään basilikaa, valkosipulia,
teä, siankärsämön ja apilan
kasvua juurakoita siirtämällä, mutta en
auringonkukansiemeniä, öljyä, suokukkia sekä voikukan lehtiä. Niitä
ole saanut niitä kasvamaan, äiti Nektalaa ja mustapippuria.
käytetään suurimmaksi osaksi Lintulan
ria kertoo.
Italialaiseen reseptiin kuuluu paroman teen valmistukseen. Siihen lisämesaanijuustoa, mutta Lintulassa sitä ei
tään myös vähän mustaherukan ja koiYHDESSÄ YRTTIMAILLE
käytetä. Näin pestoa voidaan syödä myös
vun lehtiä.
Yrttisekoituksessa käytettävää vuohenputpaastoaikoina.
Luostarissa on tallella edellisten sukea kerätään luostarin pihapiiristä ja lähi– Ruokailun aikana kuuntelemme yhkupolvien teereseptejä.
ympäristöstä. Luonnonyrtit ovat alueella
den sisaren vuorollaan lukemia pyhien
– Ne ovat maultaan vahvahkoja, nypuhtaita. Lintulan luostari sijaitsee suoihmisten elämänkertoja tai muita pyhiä
kyisin käytämme hieman pehmeämpiä
jaisassa paikassa, jossa ei ole ilmaa saastekstejä. Näin ravituksi tulee niin sielu
yrttilaatuja, sanoo äiti Nektaria.
tuttavia moottoriteitä tai tehtaita lähellä.
kuin ruumiskin.
Lintulassa on kasvimaiden lisäksi
Varsinkin yrttien poiminnassa talkooLintulan puutarha ja kasvihuoneet
myös kolme kasvihuonetta. Niissä kaslaiset ovat suurena apuna.
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Kevään ihanuutta Lintulassa.

Luostarin talkoolaiset ovat luonnonyrttien
keruussa suurena apuna.

siunataan aina touko-kesäkuun vaihteessa vihmomalla ne pyhitetyllä vedellä.
– Muutamana viime vuonna luostarin mailla on toimitettu myös erillinen
ekumeeninen toukosiunaus, johon on
osallistunut koululaisia opettajineen sekä runsaasti väkeä lähikylistä, äiti Nektaria iloitsee.
Sadonkorjuussa tärkein päivä on 6.
elokuuta eli Herran kirkastumisen päivä. Silloin maan suomat ensimmäiset
hedelmät tuodaan kirkkoon siunattavaksi, niitten kasvusta kiitetään Jumalaa.
– Sen jälkeen vasta aloitamme marjojen poiminnan.
Rukous on luonnollinen osa Lintulan
päivää. Valoisina kesäaamuina pihapiirissä kaikuu igumenia Mikaelan kellonsoitto. Se kutsuu kello kuudeksi jumalanpalvelukseen.
Palveluksen jälkeen nautitaan yhteinen aamiainen, jonka jälkeen kiiruhdetaan päivin toimiin.
Kiiruhtamisesta voi puhua luostarissakin. Varsinkin kesäisin työtä on paljon.

Nunna Nektaria kerää ruiskukkia luostarin yrttituotteisiin. Kukkia kasvatetaan myös kirkon
kaunistukseksi.

– Kesällä hoidan myymäläämme ja samanaikaisesti yrttitarhaa. Kasvien kanssa työskentely tekee hyvää. Nautin mullan kosketuksesta ja siitä, että joka vuosi saan nähdä Luojan suoman kasvun ih-

meen, sanoo äiti Nektaria.
– Puutarhanhoito suo todellista tekemisen iloa. Siinä kaikki ympärillä
oleva hälinä kaikkoaa, rukous ja työ yhdistyvät.
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Kun tytär lähti

valoon

Yrjö Timonen menetti tyttärensä tulipalossa Yhdysvalloissa. Vaikka surusta
on päästettävä irti, isä haluaa pitää tyttärensä muiston mukana elämässään.
TEKSTI JA KUVAT LAURA KARLIN
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V

iime joulukuun neljäs päivä
muutti Yrjö Timosen elämän.
Timonen oli viettämässä sunnuntaipäivää kakkoskodissaan Hollolan
Messilässä avopuolisonsa Maren kanssa. Vieraita oli kohta tulossa.
Yhtäkkiä puhelin soi. Soittaja oli Timosen Jaakko-poika
*ÝXJ@SRNL@RR@MDSHRSÝ.@JK@MCQD 
Hanna on siellä.
.@JK@MCQDUHHSS@RH8GCXRU@KS@HM.@Jlandissa tapahtuneeseen varastopaloon,
joka vei yli 30:n teknobileissä olleen
nuoren ihmisen hengen. Kahden heistä
epäiltiin olevan Timosen 32-vuotias tytär Hanna Ruax ja hänen puolisonsa Alex
Ghassan, joiden tiedettiin olleen juhlissa.
– En elätellyt toivoa Hannan selviämisestä, vaan ajattelin heti, ettei tuolta ollut paluuta. Tuntien tyttäreni tiesin, että
jos hän olisi selvinnyt, hän olisi laittanut
viestiä, sillä Hanna oli vastuuntuntoinen
ja piti yhteyttä.
YSTÄVÄT TUKENA

Suru-uutisen saatuaan Timonen vajosi. Hänellä ei ollut ensin mitään tuntemuksia, vaan hän vain yritti tajuta, mitä
oli tapahtunut. Vaikka Timonen tiesi, että
Hanna oli kuollut, ei mieli vielä tajunnut
sitä. Kaukana oli elokuvamainen dramatiikka ja kauhun huudot. Timonen valui
pohjattomaan pimeyteen ja itki lohduttomasti.

lisen pukunsa taivaalliseen.
Pahinta oli sanoa asia ääneen.
– Ajattelin, ettei minulla ole mitään
– Isän ei ikinä pitäisi sanoa tyttärenhätää, Hanna lähti valoon ja hän on Krissä kuolleen.
tuksen kanssa. Hän oli onnellinen, ja häTimonen kuitenkin soitti ystävilleen,
nellä oli kaunis, vaikkakin lyhyt elämä.
joiden oli tarkoitus tulla kylään ja kertoi
Murtunut isä nukkui ”älyttömästi” ja
tapahtuneesta.
pysyi kiinni elämässä rukoilemalla.
– Se oli kauheaa. Ystäväni kysyivät,
– Sain olla surullinen ja itkeä.
voidaanko me nyt tulla? Sanoin
Kukaan ei onneksi sanonut,
heille, että kyllä, teidän piettä yritä vähän virkistyä!
tää tulla!
Timosesta on tärkeYstäväpariskunnan
”Hanna
ää, ettei surun kohmukana oli lapsia ja
edusti hyvää.
dannut kiirehdi, vaan
nuoria, jotka tulivat
saa surra rauhassa.
halaamaan. Se antoi
Hyväntekijöitä on
Muilta ihmisiltä hän
lohtua surun keskellä.
toivoo konkreettista
– Onneksi en ollut
helppo rienata.”
tukea ja apua, ei mukayksin, vaan minulla oli
kauniita, kliseisiä sanoja.
avopuolisoni ja ystäväni.
– Lässytys vain ärsyttää.
Muuten olisin varmasti juoParempi on vaikka kysyä, voinko
nut pullon viinaa.
keittää teetä tai hakea pullon punaviiniä.
KRISTUS PITÄÄ HUOLEN

Timosen molemmat vanhemmat ovat
menetetystä Karjalasta, ja Lieksassa
syntynyt Timonen kävi pienestä pitäen
Tiistaiseuroissa ja jumalanpalveluksissa
niin ortodoksisessa kuin luterilaisessa
kirkossa. Vaikka Timosen perhe oli luterilainen, niin lapsuusvuosina syntynyt
kipinä ortodoksisuuteen jäi kytemään,
ja parikymmentä vuotta sitten Timonen
vaihtoi ortodoksiseen kirkkoon.
– Se tuntui paluulta oman kirkon huomaan.
Ortodoksisuus tarkoittaa Timoselle
muun muassa sitä, että uskaltaa kohdata
elämän tummat hetket ilman kauhistumista, ja voi päästää surun pintaan. Tästä oli hyötyä myös tyttären kuolemaa käsitellessä.
Joulu ja Kristuksen syntymäjuhla oli
juuri tulossa, ja Timonen ajatteli, että tytär lähti uuteen elämään ja vaihtoi maal-

OIKEUDENMUKAISUUDEN
PUOLUSTAJA

Timonen tapasi tyttärensä viimeisen
kerran marraskuussa vähän ennen kuin
tämä lähti amerikkalaisen miesystävänsä kanssa kohtalokkaalle matkalleen Yhdysvaltoihin.
Isä ja tytär juttelivat silloin Hannan
yrityksistä ja niiden tulevaisuudesta.
Hannalla oli joogasali ja korusarja, joka
oli juuri lyömässä läpi ja usea julkisuuden henkilö kantoi hänen korujaan itsenäisyyspäivän juhlissa. Ajatus oli, että Hanna olisi siirtynyt korujentekijästä
niiden suunnittelijaksi.
Pitkänlinjan yrittäjä, oman konsultSHQL@MI@NR@M,DRRHKÝMGHHGSNJDRJTJsesta omistava Timonen oli yritysasioissa tyttärensä tuutori ja selkänoja. Ideat ja
kansainväliset verkostot sen sijaan olivat
toimeliaan naisen omia.
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– Hanna löysi äitinsä avulla oman polkunsa joogaan, ja yrittäjyys taas näkyi
minuntyyppisenä energiana.
Tyttärestä puhuminen saa kyyneleet
kohoamaan miehen silmiin.
– Hanna oli valon lähde, energinen,
auttavainen ja pyyteetön lähimmäisyydessään. Jo lapsesta asti Hanna suojeli
niitä, joita kiusattiin. Hän tunsi vahvasti,
muttei ollut hörhö. Hanna oli kova kiroilemaan, hänellä oli nopea temperamentti, ja hän pani toimeksi, kun kohtasi epäoikeudenmukaisuutta.
Sanoja paremmin Hannasta puhuvat kenties hänen tekonsa. Vuonna 1984
syntynyt Ruax oli paitsi joogaohjaaja ja
korusuunnittelija, niin myös ihmisoikeusaktivisti. Hän muun muassa järjesti turvapaikanhakijoille vaatekeräyksen
ja organisoi rasisminvastaisen mielenosoituksen uusnatsien Helsingin Asemaaukiolla viime syksynä pahoinpitelemän
ja myöhemmin vammoihinsa kuolleen
miehen muistolle.
EI VAIKENEMISELLE

Rasisminvastaisen toimintansa vuoksi
Hanna Ruax joutui netin vihasivustojen
silmätikuksi. Nimittely ja vihapuhe alkoivat jo vuonna 2015, mutta ne yltyivät
erityisesti Hannan kuoleman jälkeen.
Kun tuttu kysyi Timoselta, tiesikö hän,
kuinka paljon soopaa Hannasta kirjoitettiin netissä, Timonen heräsi tilanteeseen
ja päätti tulla julkisuuteen antamaan kas-

vot asialle ja kertomaan, miltä vihapuhe
tuntuu.
– Jos pääsee vihapuheen uhriksi, on
täytynyt olla vahva persoona. Ne tyypit
eivät tajua, etteivät he loukkaa Hannaa tai
minua, vaan paljastavat vain oman sydämettömyytensä ja lähimmäisyydenrakkauden puutteensa.
Timonen ei osaa sanoa, mistä kaikki
vihapuhe kumpuaa. Osalla taustalla on
varmasti omia traumaattisia kokemuksia,
ja joidenkin mieli taas on vinoutunut.
– Hanna edusti hyvää, ja jo historia kertoo, että hyväntekijöitä on helppo
lähteä rienaamaan, sillä heitä pidetään
lapsellisina ja naiiveina.
Ortodoksiselta kirkolta Timonen toivoo sitä, että se ottaisi vahvasti kantaa
vihapuhetta vastaan ja lähestyisi asiasta järjestöjä, päättäjiä ja paikallisia toimijoita ja jakaisi vahvemmin lähimmäisyyden viestiä teoillaan ja viestinnällään.
– Asiaa on turha ulkopuolistaa, sillä
tällaista puhetta on myös kirkon sisällä,
ja siihen voi mennä helposti mukaan.
Timosen oma motto on selvä.
– Vaikeneminenkin on teko.
MEREN LEPOON

Jos ennen Timosen vuosi alkoi 1.1., niin
tulevat vuodet alkavat 4.12., siitä päivästä, kun hän tiesi Hannan kuolleen. Tyttären kuolema vaikuttaa elämän rytmiin
ja yhteisten hetkien muisteluun. Juh-

lapyhät, joihin liittyy yhteisiä muistoja,
muuttuvat, mutta Hanna on niissä yhä
läsnä.
– En ymmärrä sitä, että kehotetaan
unohtamaan. Surusta pitää pystyä päästämään irti, muttei muistelusta. Unohda ja keskity tulevaisuuteen, on julminta, mitä voi sanoa.
Timonen neuvookin ihmisiä antamaan surijoiden katsoa kuolemaa, sillä
ei kuolema ole pelottava. Paljon pelottavampia ovat omat tunteet.
Timonen on saanut myös huomata,
että lähimmäisen kuolema ulkomailla on
tavanomaista vaativampi prosessi ja kuoleman joutuu käsittelemään monta kertaa. Hän sanookin Hannan kuolleen kolmesti: ensin Oaklandin palossa, sitten
kuolinsyytutkimuksessa Kaliforniassa ja
vielä uudestaan kuolinsyytutkimuksessa
Suomessa.
Ensimmäisessä kuolinsyytutkimuksessa kesti kuukausi, ja Hanna tuli arkussa Suomeen 4. tammikuuta 2017. Suomessa tehtiin vielä toinen kuolinsyytutkimus. Sen jälkeen saatiin hautauslupa,
ja Hanna siunattiin ja lähetettiin tuhkattavaksi tammikuun loppupuolella.
Kesäkuun alussa tuhkat ripotellaan
viimein mereen.
– Hanna oli globaali ihminen ja näki
kaikki maailman meret, joten halusimme päästää Hannan mereen, missä hän
voi jatkaa matkustamistaan.

Yrjö Timonen
Ikä: 61 vuotta
Kotoisin: Lieksasta, kasvanut Kirkkonummella
Ammatti: yrittäjä
Asuu: Tallinnan Kalamajassa ja Hollolan
Messilässä, kesämökki Vääksyssä
Perhe: aikuinen poika, avopuoliso,
bichon frisé -rotuinen koira Hopsan
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– Ortodoksisuus tarkoittaa
minulle myös sitä, että uskallan
kohdata elämän tummat hetket
ilman kauhistumista ja voin
päästää surun pintaan.

M E I KÄ L Ä I SIÄ

Nimi: Pekka Salonen
Asuu: Porissa
Perhe: Vaimo Riitta,
4 lasta ja 2 lastenlasta
Ammatti: Perämies/merikapteeni, eläkkeellä vuodesta 2014
Harrastukset: Luonto, ulkoilu,
kaiken elämän ihmettely

TEKSTI JA KUVA MARIA OJANEN

Rukouksin rakennettu
kirkko rauhoittaa

O

len aina kokenut vetoa kirkkoihin. Työ merimiehenä on vienyt
minua useisiin maihin: Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Kreikkaan ja Israeliinkin. Aina mahdollisuuden tullessa
olen vieraillut eri kirkkokuntien kirkoissa. Etsin ja ihmettelin. Samalla tiesin, että
vielä joskus tämä kaikki avautuu minulle.
Ensimmäinen käynti Athosvuorella
vuonna 1992 oli merkittävä. Athoksella eletään rukouksessa, ja sen näkemistä
olin kaivannut. Tuon matkan jälkeen liityimme vaimoni Riitan kanssa ortodoksiseen kirkkoon kesällä 1993.
Kävimme paljon jo Porin vanhalla rukoushuoneella. Vaimoni lauloi kuorossa ja toi lapsiammekin kirkkoon. Kirkkomatka lyheni, kun Poriin rakennettiin
2002 uusi kirkko ja perheemme muutti lähemmäs keskustaa. Porin kirkko on
monin rukouksin rakennettu, siksi sinne
on hyvä tulla.
Porin kirkko sijaitsee vastapäätä hau-

”Saatan lähteä
kirkolle puhdistamaan
tuohustelineitä
perjantai-iltana, kun
muu kaupunki
hälisee.”
tausmaata, ja kirkon Teologisalissa alettiin siksi pitää paljon myös luterilaisia
muistotilaisuuksia. Olin niissä vahtimestarina, ja se tarjosi mahdollisuuden esitellä saattoväelle kirkkoa ja kertoa ortodoksisista tavoista. Pitopalvelukin saattoi
ensin kehua keittiötä ja kysyä sitten varovasti jotakin kirkosta.
Ne ovat oikeita hetkia kohdata ihmisiä.
Omista kokemuksistani tiedän, että kirkon eteisessä seisovalle ihmiselle on tärkeää mennä juttelemaan. Hänellä on ollut
jokin syy tulla kirkkoon.

Porin kirkon apulaisisännöitsijä olen
ollut vuodesta 2004. Saatan lähteä kirkolle puhdistamaan tuohustelineitä perjantai-iltana, kun muu kaupunki hälisee.
Siinä mieli rauhoittuu kummasti.
Olen toiminut myös ponomarina jo
vanhalla rukoushuoneella. Kerran jouduin ponomariksi täysin valmistautumatta. Aluksi jännitti, mutta vanhana
merimiehenä aloin miettiä, että alttarissa palveleminen ja liturgian toimittaminen voi olla samanlaista kuin laivan ohjaaminen turvallisesti satamaan: komentosillalla on 2–3 henkeä, joilla on yhteinen päämäärä. He eivät välttämättä puhu
keskenään mitään, mutta tietävät oman
paikkansa ja tehtävänsä.
Ehkä olen konservatiivinen, kun haluan kuulua kirkkoon, jonka perinteiset
tavat ovat jatkuneet jo satoja vuosia. Ortodoksisuudessa vain on jotakin enemmän, ei sitä voi selittää.
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Страницы на русском языке

Хельсинки и Хамина празднуют
В ЭТОМ ГОДУ ХЕ ЛЬСИНКСКИЙ И Хаминский православные приходы отмечают круглые даты. Хельсинскому
православному приходу исполняется
190 лет, а Храм Святых Апостолов Петра и Павла в городе Хамина отметит
свое 180-летие.
Праздничные мероприятия Хельсинкского православного прихода
открыл престольный праздник СвятоТроицкой церкви, который прошел 3-4

июня, в день Святой Троицы.
Праздничное богослужение в честь
престольного праздника совершил
митрополит Оулуский Илия. В субботу
прошло всенощное бдение, а в воскресенье, в День Святой Троицы, совершились литургия, освещение воды
и вечерня.
После праздничной литургии во
дворе храма состоялся всеобщий приходской праздник.

Праздничные мероприятия Хельсинкского православного прихода
продолжатся в августе. Главное празднование пройдет в двух храмах – Свято-Троицкой церкви и Успенском кафедральном соборе – в субботу 26
августа и воскресенье 27 августа.
Праздничные мероприятия Хаминского православного прихода пройдут
в конце июня - начале июля.
Анне Кярккяинен

Программа
празднования
190-летия
Хельсинкского
православного прихода
Суббота 26.08.
10:00 Двуязычная/многоязычная
литургия в Свято-Троицкой церкви
в честь 190-летия со дня ее освящения. После литургии мультикультурный праздник во дворе храма
16:00 Панихида и возложение
венков на приходском кладбище
Лапинлахти в память всех прежде
почивших работников прихода
18:00 Праздничная всенощная в
Успенском кафедральном соборе
Воскресенье 27.08.
10:00 Праздничная литургия в
Успенском кафедральном соборе
12:00 Трапеза и кофе во дворе и
крипте Успенского собора
14:00 Главное праздничное мероприятие в Успенском кафедральном соборе

Праздничная неделя в честь 180-летия
православного храма г. Хамина
Вторник 27.06.
Место: Trapesa,
(адрес Isoympyräkatu 20)
17:00 Открытие выставок: выставка
предметов церковного обихода, выставка работ иконописного кружка
Хаминского православного прихода
и фотовыставка «Православие в
Хамине». Все выставки в «Trapesa»
действуют с 27.06. по 01.07.
17:30 Выступление Марья-Леэны
Тамминен на тему «Православная
Хамина»
Среда 28.06.
16:00 Парастас, Кладбищенская церковь г. Хамина (адрес Hirveläntie 22)
17:00 Молебен, Trapesa
17:30 Выступление доктора философии Ольги Сипола на тему «Православная школа в Хамине», Trapesa
19:00 Концерт «Коневец-квартета» в
Храме Св. Апостолов Петра и Павла
(адрес Raatihuoneenkatu 2)

Четверг 29.06.
09:30 Малое освящение воды и
встреча архиерея, Храм Св. Апостолов Петра и Павла
10:00 Архиерейская литургия. Службу проводит Высокопреосвященнейший Амвросий, митрополит Хельсинкский, вместе с духовенством
12:00 Крестный ход до площади
Хамины
13:00 Праздник в аудитории «Simeon»
(адрес Pikkuympyräkatu 34)
Пятница 30.06.
12:00 Молебен и выступление
Владимира Сократилина об Иоанне
Кронштадтском, Trapesa
Суббота 01.07.
с 12 до 16 часов Действуют выставки,
Trapesa
Праздничная программа Хаминского
прихода на сайте: https://www.orthamina.fi/
po-russki

С праздничной программой также можно
познакомиться на сайте: http://hos.fi/ru/
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PYHÄNÄ

s. 25-36

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi säilytit neitsyyden / ja kuolonuneen nukkuessasi et maailmaa
hyljännyt. Sinä elämän äitinä menit Elämän tykö / ja rukouksillasi päästät kuolemasta meidän sielumme.
Ortodoksiviestin kuva-arkisto

(Tropari, 1. sävelmä)

"Taiteessa esiintyvä
kauneus on kuin
kohtaisi jumalallisen
sanansaattajansa, mutta
kirkossa saan kohdata
itse Kristuksen. "
Tiina Malinen-Woodward
sivu 28

Akatistos pyhittäjä
Hermanille Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa
Espoossa.

RUNOLLISTA YLISTYSTÄ
TEKSTI SAARA KALLIO

Ortodoksiseen jumalanpalveluselämään kuuluvat akatistokset eli
ylistysveisut, joita luetaan ja lauletaan kirkoissa ehtoopalvelusten,
ehtoonjälkeisten palvelusten tai rukouspalvelusten yhteydessä.
Akatistos voidaan toimittaa erillisenä palveluksena ja kirkon lisäksi
se voidaan toimittaa myös kotioloissa.
Akatistosta lauletaan yleensä pyhälle henkilölle, Jumalansynnyttäjälle, Kristukselle, asialle tai tapahtumalle. Akatistos voidaan toimittaa aamupalveluksenkin yhteydessä kerran vuodessa akatistoksen
lauantaina eli suuren paaston viidennen viikon lauantaina. Silloin
muistellaan Kaikkein pyhimmän Jumalanäidin ylistys -ikonia, joka
tunnetaan myös nimellä Jumalanäidin akatistos -ikoni.
Jos käytetään pelkkää termiä akatistos, viittaa se yleensä juuri
akatistokseen Jumalansynnyttäjälle, jota pidetään kaikkien akatistoshymnien esikuvana ja vanhimpana laulettavana akatistoksena.
Perimätiedon mukaan veisu laulettiin yöllä jumalanpalveluksessa
vuonna 626 Konstantinopolin kaupungin selviydyttyä vihollisten
piirityksestä. Veisun teki tunnetuksi Konstantinopolin patriarkka
Sergios 600-luvulla, mutta kirjoittajaksi on arveltu myös Romanos
Melodosta. Tämä akatistos on sisällöltään hyvin monipuolinen ja se
kuuluukin monien luostarien päivittäisiin jumalanpalveluskiertoihin.
Myöhäisempiä akatistoksia edustaa esimerkiksi metropoliitta Trifon Turkestanovin vuonna 1929 kirjoittama kiitosakatistos, joka on
sisällöltään kristityn kiitosta Jumalalle kaikesta ja ylistystä Luojan

luomistyöstä. Sisältönsä puolesta kiitosakatistos sopiikin parahultaisesti esimerkiksi kesän praasniekkoihin. Veisun kolmannessa kontakissa lauletaan:

Pyhä Henki antaa tuoksun jokaiselle kukalle. Vienot tuoksut, herkät
värit kuvastavat nekin suuren Luojan kauneutta. Kunnia ja ylistys
elämänantajalle Jumalalle, joka verhoaa kedot kukkamatoksi, kasvattaa pellolle kultaiset tähkät ja siniset ruiskukat sekä istuttaa sieluumme luomistyön mietiskelyn ilon. Iloitkaa ja laulakaa Hänelle:
Halleluja! (käännös venäjästä: nunna Ksenia)
Valamon luostarin johtaja arkkimandriitta Sergei pyysi nunna
Kseniaa Lintulan luostarista laatimaan akatistoshymnin Jumalanäidin Konevitsalaiselle ikonille, sillä ikonin kunniaksi ei aiemmin ollut
olemassa venäjäksi laadittua akatistosta. Näin tapahtui. Akatistos Jumalansynnyttäjälle Konevitsalaisen ikonin kunniaksi ilmestyi vuonna 2011. Nunna Ksenia toivoi tuolloin, että uusi akatistos herättäisi
rukoilijoissa yhä suuremman rakkauden Jumalan Äitiin ja halun turvautua hänen esirukouksiinsa.

Akatistoksia toimitetaan kesällä Ortodoksiviestin ilmestymisalueella mm. Lohjalla, Kirkkonummella, Tikkurilassa, Lahdessa, Riihimäellä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Tarkista tiedot seurakuntien internet- ja Facebook-sivuilta.
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SAIRAUS KOSKETTAA

– Jumala kutsuu lähelle
Tiina Malinen-Woodward sairastui vuonna 2003
munuaissyöpään. Sairastuminen muutti elämän.
TEKSTI JA KUVAT MARI VAINIO

iinan kasvain saatiin silloin leikatuksi, eikä kehossa ollut etäpesäkkeitä.
– Tuolla ennusteella 60-80 prosenttia sairastuneista on elossa vielä viiden
vuoden jälkeen. Syöpä oli silti hirvittävä shokki.
Kolmen vuoden voimakkaan pyristelyn jälkeen tuli tunne, että elämä voittaa.
Reilun seitsemän vuoden päästä tilanne
kuitenkin muuttui dramaattisesti.
– Kilpirauhasestani löytyi patti, joka
diagnosoitiin etäpesäkkeeksi. Ennuste
oli huono. Tuolloin vain kaksi prosenttia näin sairastuneista oli hengissä viiden vuoden päästä.
Tiinalta on leikattu munuaista, keuhkoja, kainaloita ja haimaa kaikkiaan yhdeksän kertaa kertaa. Syöpä on hitaasti
kehittyvää laatua, mutta se tuntuu putkahtelevan jatkuvasti ympäri kehoa.
– Luultavasti kuolen tähän sairauteen,
Tiina sanoo rauhallisesti.

T

AJATUKSIA SAIRASTUMISESTA

Tiinan suhtautuminen kuolemaan on
arkista mutta syvän kunnioittavaa. Sen
edessä voi vain painaa päänsä alas, kuunnella ja kuulla Jumalaa. Tiina ei kutsu
sairauttaan onnettomuudeksi.
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– Näen, että se on eräänlainen Jumalan tapa kutsua minua lähemmäksi itseään. Hän laittaa kyllä välillä käden hyvin
raskaasti päälleni.
– En ole koskaan kapinoinut kohtaloani vastaan. En ole koskaan ollut Jumalalle vihainen tai katkera.
Tiina kertoo elämänsä parantuneen
syövän tuomien kokemusten vuoksi.
– Tämä ajatus voi kuulostaa naistenlehtien otsikoinnilta, mutta se on kyllä
totta.
Ennen sairauttaan Tiina ei ymmärtänyt samalla tavalla kaikesta kiittämisen
merkitystä.
– Tämän kokemuksen ansiosta minulla on edes pieni mahdollisuus korjata
asioita päivissäni, nähdä ne edessäni aivan uudella tavalla. Elämässäni on tapahtunut paljon asioita, joita olisin halunnut
tehdä toisin, jos minulla olisi ollut niihin
silloin ymmärrystä, voimia ja kykyä.
– Hyväksyn nyt sen, mitä minulle annetaan, enkä taistele vastaan.
Voima elämään löytyy omasta kirkosta ja sen syvästä rukouksesta. Helsingin
keskustassa sijaitsevan kodin ympärillä on kolme kirkkoa kävelymatkan päässä. Tällä hetkellä Tiina käy kirkossa usein
kolme neljä kertaa viikossa.

– Rukous herkistää kuulemaan ja näkemään. Välillä väsyn, voimani eivät riitä. Jumalanpalvelukset kantavat kuitenkin tuntemaan oman sisimpänsä ja ihmisyytensä herkkävireisesti.
Tiina pohtii ihmisyyden syvyyttä, jonka ydin hänelle on sydämessä.
– Haluaisin tulla enemmän sydänkeskeiseksi ihmiseksi. Se on ollut matkani
päämäärä jo kauan. Kuten pyhät isäm-

– Rukous herkistää
kuulemaan ja näkemään.
Välillä väsyn, mutta
jumalanpalvelukset
opettavat tuntemaan
sisimpänsä ja ihmisyytensä
herkkävireisesti, Tiina
Malinen-Woodward sanoo.

mekin sanovat, haluaisin yhdistää sydämen ja mielen. Toivon, että elämäni suurin johdattaja on Pyhä Henki.
TAITEESTA RUKOUKSEKSI

Kuvataiteilijana elämäntyönsä tehnyt
Tiina kokee aiemmin eläneensä enemmän vaistonvaraisesti. Kaiken on pitänyt
olla vapaata, kontrolloimatonta ja estotonta.

– Nyt kirkon elämän suoma rauha ja
hengellisyys ovat tuoneet minulle vastauksen luovuuden kaipuuseen. Entisenlainen itseilmaisun tarve on olennaisesti
väistynyt. Rukous ja ikonimaalaus ovat
tulleet tilalle. En koe taidetta enää niin
tärkeäksi itselleni.
– Mummoni muistutti minua jo nuoruudessani siitä, kuinka meistä jatkuvasti riisutaan niitä identiteettejä, joita

olemme kuvitelleet olevamme. Taiteilijan identiteetti on ollut itselleni yksi
niistä.
– En halua suunnitella liikoja, elän paljolti tässä ja nyt. Hahmotan elämääni
eteenpäin kolmen kuukauden jaksoissa.
Ne ovat syövän kontrollivälit.
– Elämä on luopumista. Annoin työhuoneeni pitkäksi aikaa vuokralle. Se
oli kova paikka. Työtila on ollut perhee27

tunnit muitten rukoilijoiden kanssa,
KUOLEMA ON TIE
sanoo Tiina.
Kuoleman Tiina kokee porttina tai tienä
– Erityisen kiitollinen olen kummiuuteen.
lapsistani, tyttärestäni ja lapsenlapsista– Maanpäällinen elämä vaihtuu kuoni, sekä miehestäni ja hänen lapsistaan.
lemassa iankaikkiseksi elämäksi. En
Kirkkomme iloisuus koskettaa Tiinaa
pelkää tuntematonta, olen jopa utelias.
juuri nyt, ylösnousemuksen juhlan jälTiina osaa katsoa itseään rehellisin
keen.
silmin. Anteeksianto myös omaa ihmi ,HMTKKD SÝQJDÝ U@HJTSS@I@  KNRN 
syyttä kohtaan on tärkeää.
monialainen ”uomo universale” isä Pavel
– Paljon on vielä intohimoja ja paFlorenski kirjoitti vankileiriltä lapsilheita, tuomitsemista ja huonoja ajaleen: ”Eläkää ilolla”.
tuksia, joista haluaisin pääs– Joka päivä voimtää irti. Välillä sen tuntuu
me vain katua ja vaihtaa
pelottavalta. Onneksi ei
suuntaa kohti Jumalaa
tarvitse osata ja jaksaa
yhä uudestaan ja uuyksin.
”Saan elämäni
destaan, luottaa et– Meillä on kirkko
tä Kristuksen rakkaus
ja toinen toisemme.
lahjaksi joka päivä.”
ylittää syntiemme palMe rukoilemme, ja
jouden. Voimme toivoa
meidän puolestamme
pelastusta.
rukoillaan. Tämä on tärTiina kertoo Kreikan
keää. Saan yhä jakaa eukamatkallaan tapaamastaan syöristian ja käydä omin jaloin
pää sairastaneesta munkista, joka saripillä. Ne ovat suuria ilon aiheita.
noi hänelle: ”Rukoile, älä pelkää. Luota
– Koen saavani elämäni lahjaksi joka
Jumalaan”.
päivä. Yritän kiittää siitä koko ajan. Näin
– Ymmärrän, että kokemukset Jumajokainen ihminen on lahja, jokainen ihlasta tulevat omista valinnoistani. Valitminen lahjoittaa itse itsensä Jumalalle.
sen, mihin olen menossa, ojennanko käTiina kuvailee ihmisyyttä ihanaksi
teni Jumalaa kohden.
tarjottimeksi, johon voi koota koko elämänsä.
– Ihminen on sitä, mitä hän tarjottimelleen asettaa.
Tiina kertoo joskus pelkäävänsä kipuja. Oma kipulääkäri ja niin monien
läheisten ja tuntemattomienkin ihmisten esirukoukset antavat luottamusta tulevaan.
– Esirukouksilla on ihmeellinen vaikutus elämään, niiden suoma voimavara
on loputon.
– Kun leikkausten jälkeen olen joskus tuntenut suuria kipuja enkä ole voinut nukkua tai olla hyvin missään asennossa, olen katsonut ikkunasta hiljaista,
usein öistä maisemaa. Silloin olen ajatellut, että juuri nyt jossain joku rukoilee puolestani ja koko maailman puolesta. Siitä syntyy yhteinen, meitä kaikkia
kantava rukouksen lanka kohti kaikille
– Eläkää iloisesti, Tiina siteeraa hänelle tärkeää ajattelijaa isä Pavel Florenskia.
tarjottua Jumalan valtakuntaa.

ni keskellä täysin oma, luovuuden, hyvän
yksinäisyyden alueeni, jossa tein työtä
rukoillen.
– Elämäni vire on usein ollut kaipuu.
Taidekaan ei lopulta täysin täyttänyt sitä.
Taiteen tilalle Tiina kokee saaneensa
kirkon entistäkin rakkaampana. Kirkossa käynti oli tiivistä jo ennen sairautta.
– En voi kuvitella, miten raskasta ja
epätoivoista olisi sairastaa yksin. Kirkko antaa täydellisen perspektiivin muutokseen.
– Taiteessa esiintyvä kauneus on kuin
kohtaisi jumalallisen sanansaattajansa,
mutta kirkossa saan kohdata itse Kristuksen.
Nyt enemmän kuin aikaisemmin Tiina
sanoo kaipaavansa ihmisiä ympärilleen.
– Rukouselämäni tarvitsee yhteisön
voiman.
Kaikesta luottamuksesta huolimatta
joskus raskaat ajatukset saavat vallan.
– Rakkaat ihmiset ovat tärkeitä. Haluan olla heidän kanssaan ja auttaa heitä
niin paljon kuin vain jaksan.
Oman lisänsä arkeen antaa kirkkokahvien keittely varhain aamusella Kotikirkossa.
– On hienoa saada aloittaa päivä liturgialla ja jakaa päivän ensimmäiset
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RU KOU S

Erilaisia rukoustapoja
Saara Kallio

Jumalaa ja Hänen pyhiään voidaan rukoilla ääneen lausutuilla,
mietiskelevillä ja sisäisillä rukouksilla.

Ääneen luetut rukoukset
ovat seurakunnan yhteisiä
rukouksia.

K

irkon perinne tarjoaa uskoville säännöllisesti toistettavia rukouksia ravitsemaan hengellistä elämää. Jotkin niistä ovat päivittäisiä
rukouksia, esimerkiksi aamu- ja iltarukoukset, ennen ja jälkeen aterioita luetut
ruokarukoukset ja hetkipalvelukset.
Sunnuntaipäivät, jotka keskittyvät liturgiaan, pyhittyvät ennen muuta eukaristian rukouksilla. Koko kirkkovuosi ja
sen suuret juhlat antavat kristittyjen ru-

kouselämälle rungon ja järjestyksen.
Ihminen tarvitsee Jumalan apua ja
turvaa Häneen erilaisilla rukoustavoilla.
Rukousten yhteinen peruspiirre on keskittyminen. Siunaamisen, pyynnön, esirukouksen, kiitoksen ja ylistyksen kantaminen Jumalalle kolmella eri tavalla on
merkittävä osa kristillisen uskon todeksi
elämistä.
Jumalaa ja Hänen pyhiään voidaan
rukoilla ääneen lausutuilla rukouksilla,

mietiskelevillä rukouksilla ja sisäisillä
rukouksilla.
Ääneen lausutuilla rukouksilla on
merkittävä asema kristityn elämässä.
Ääneen lausuttuja rukouksia on lukuisa määrä. Nimeltä tunnetuimpia niistä
ovat Isä meidän -rukous, Jeesuksen rukous ja pyhän Efraim Syyrialaisen katumusrukous.
Rukouskirjassa on rukouksia muiden
muassa pyhiltä Basileios Suurelta, Jo29

hannes Krysostomokselta, Johannes Damaskolaiselta, Simeon Metafrastekselta,
Makarios Suurelta, Joannikokselta, Antiohokselta, Mardariokselta ja Simeon
uusi Teologilta.
ÄÄNEEN LAUSUTTU RUKOUS

Kristus on meille erityinen esikuva rukoilemisesta. Hän ei rukoillut ainoastaan
synagogan liturgisia rukouksia vaan, kuten evankeliumit osoittavat, hän lausui
ääneen myös henkilökohtaisia rukouksia. Hänen rukouksensa ulottuvat Isä
meidän -rukouksesta aina Getsemanen
kuolemantuskan täyttämiin rukouksiin
(Mark. 14:36).
Jumala puhuu ihmiselle sanassaan.
Oma rukouksemme saa muodon ajatuksissa ja sanoin lausutuissa rukouksissa. Tärkeintä on, että sydän on läsnä rukouksessa. Pyhä Johannes Krysostomos
opettaa tästä seuraavasti: ”Rukouksemme kuulluksi tuleminen ei riipu sanojen
paljoudesta, vaan sydämemme palavuudesta.”
Tarve tehdä aistit osallisiksi sisäisestä
rukouksesta on inhimillistä. Ihminen on
ruumis ja sielu, ja ihmisellä on tarve antaa tunteilleen näkyvä ilmaus. On rukoiltava koko olemuksellaan antaakseen anomiselle mahdollisimman paljon voimaa.
Ääneen lausuttu rukous, joka perustuu ruumiin ja sielun ykseyteen ihmisluonnossa, liittää ruumiin sydämen rukoukseen Jeesuksen esimerkin mukaan:
hän rukoili Isää ja opetti opetuslapsilleen
Isä meidän -rukouksen.
Voimme rukoilla ääneen yksin, mutta
ääneen luetut rukoukset ovat seurakunnan yhteisiä rukouksia. Molempia on
tarpeen harjoittaa.
MIETISKELEVÄ RUKOUS

Mietiskelevä rukous eli meditaatio on
ennen kaikkea sisäistä, rukoilevaa etsimistä. Ihminen pyrkii ymmärtämään,
miksi ja miten asiat ovat kristillisessä elämässä voidakseen elää ne todeksi. Tähän tarvittavaa tarkkaavaisuutta ja
keskittymistä on vaikeaa ylläpitää.
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harjoiteta vain silloin, kun on vapaaksi
Mietiskelyssä auttavat päivän evanjäävää aikaa, vaan sille on varattava aika,
keliumi- ja epistolateksti sekä liturgiset
eikä tätä aikaa saa ottaa Herralta pois,
tekstit, isien opetukset ja muu hengellivaikka rukoukseen liittyisi vaikeuksia ja
nen kirjallisuus sekä ikonit. Mietiskelekuivuutta.
vää rukousta voi parhaiten oppia retriiAina ei ole mahdollista harjoittaa
tissä, joita järjestetään muiden muassa
mietiskelyä, mutta sisäistä rukousta voi
Valamon opistossa.
harjoittaa oloista ja useimmiten myös
Mietiskelevä rukous käyttää hyväkterveydentilasta, työstä tai tunnetilasta
seen ajattelua, mielikuvitusta, tunteiden
riippumatta.
liikkeitä ja kaipausta Jumalan luo. Niiden
Sisäistä rukousta harjoittava lausuu
osuus on välttämätön uskon vakaumukJeesuksen rukousta: ”Herra Jeesus Krissen syventämiseksi, sydämen kääntymitus, Jumalan Poika, armahda minua synsen edistämiseksi ja vahvistamaan tahtoa
tistä!”.
seurata Kristusta.
Sisäisen rukouksen harjoittaja etsii
Mietiskelevässä rukouksessa luetun
ja tavoittelee hiljaisuutta, sillä sisäisessä
miettiminen johtaa luetun soveltamirukouksessa lausutut sanat eivät ole pitseen omassa elämässä. Siinä siirrytään
kiä puheita, vaan ne ovat kuin rukoukajatuksista tekoihin. Rukoilija havaitsen liekkiä yllä pitäviä sytykkeitä. Se on
see mietiskelyllä nöyryytensä ja uskonsa
kuuntelemista, sillä sisäinen rukous on
määrän mukaisesti ne asiat, jotka vaikutkaukana passiivisuudesta.
tavat hänessä ja joita hänen on mahdolSe on uskon vastaanottavuutta ja Julista arvioida ja parantaa. Valoon pääsemalan lapsen rakastavaa kiintymystä,
miseksi on kohdattava ensin totuus.
aktiivista hengellistä työtä. Yhteyttä, silMietiskelevään rukoukseen on yhtä
lä Pyhä Kolminaisuus muovaa ahmonta menetelmää kuin on henkerasti sisäistä rukousta hargellisiä ohjaajia ja retriittien
joittavan ihmisen, Jumaohjaajia. Kristityn tulee
lan kuvan, Jumalan kalharjoittaa mietiskelyä
taiseksi.
säännöllisesti, ettei
”Tärkeintä on, että
Sisäisen rukoukhän muistuttaisi kylsen
harjoittaminen on
väjävertauksen kolsydän on läsnä
ominaista luostareille.
mea hedelmätöntä
rukouksessa.”
Valamon iltarukouksiin
maaperää (Mark. 4:4–
liittyy Jeesuksen ru7, 15–17). Menetelmä
kouksen toistaminen sion kuitenkin vain opas,
säisenä rukouksena. Joissain
ja päämääränä on päästä
seurakunnissa toimitetaan Jeeeteenpäin rukouksen tiellä, josuksen rukous -palvelusta, johon sisältyy
ka johtaa Jumalan tuntemiseen.
sisäisen rukouksen harjoittaminen.
Viime vuosisadalla sisäisen eli sydäSISÄINEN RUKOUS
men eli Jeesuksen rukouksen harjoittaSisäinen rukous on Jumalan etsimisminen on levinnyt luostarikansan patä. Se on katseen kiinnittämistä uskossa
rista kaikkien kristittyjen avuksi ja lohJeesukseen, Jumalan sanan kuulemista ja
dutukseksi. Työssä ja levossa, kotona ja
rakkautta hiljaisuudessa. Se liittää meimatkoilla, yksin ja toisten joukossa oldän rukouksemme Jeesuksen rukouklen, aina ja joka paikassa voit toistaa
seen siinä määrin, kuin se tekee meidät
mielessäsi ja sydämessäsi Jeesuksen ruosallisiksi hänen salaisuudestaan.
kousta.
Sisäiseen rukoukseen käytettävä ajanPYHIEN SERGEIN JA HERMANNIN
kohta ja sen kesto on rukoilijan päätetVELJESKUNNAN OPINTOMATERIAALI
tävissä. Sisäistä rukousta ei kuitenkaan

P Y HÄT E SI RU KO I L I JA M M E

Kun kristityn on pakko taistella
DINARA (30.6.)
TEKSTI MATTI P. PULKKINEN

Arkkipiispa Zakaria Machitadze, Lives of the Georgian Saints. St. Herman of Alaska Brotherhood 2006.

ka perisi hänet sekä hänen maansa koko aateliston. Dinara yritti
GEORGIALAINEN Heretin kuningatar Dinara oli nuori nainen ja
vielä estää sodan. Hän kertoi kuninkaalle, että jos hän armeijoisotasankari. Suurin osa siitä, minkä hänestä tiedämme, perusneen voittaa nuoren, heikon naisen, kuninkaan on turha uneltuu venäläiseen 1500-luvun alkupuolella muistiin merkittyyn
moida maineesta. Jos taas Dinalegendaan. Valitettavasti legenda
ra voittaisi Jumalan armosta, niin
sopii huonosti yhteen historialhän laskisi naisen jalkansa kuninlisten tosiasioiden kanssa. Onkin
kaan päälle ja löisi tämä pään irti.
väitetty, että pyhän Dinaran hurNaiselle hävinnyttä kuningasta ei
ja legenda perustuisi toisen gekukaan kunnioittasi!
orgialaisen voimanaisen, pyhän
Suuttunut kuningas päätti kuikuningatar Tamarin elämään. Tätenkin hyökätä. Dinaran vaihtoehmäkin teoria on kiistanalainen.
dot olivat nyt taistelu tai antautuHistoriallisista ongelmista huoliminen. Hätääntyneet alamaiset
matta kuningatar Dinaran elämä
kokoontuivat Dinaran luo. Nuori
kuvataan tässä venäläisen legenkuningatar rohkaisi kansaa taisdan mukaan. Se käsittelee ahdistelemaan uskon ja kunnian puotavaa kysymystä siitä, voiko sota
lesta. Kuolema tällaisessa sodasolla oikeutettu.
sa oli parempi kuin orjuus. Kansa
Joskus 900-luvulla eläneen
rohkaistui kuningattaren sanoisDinaran isä, ruhtinas Aleksanteta. Ennen sotaretkeä Dinara vaelsi
ri Melek, kuoli vailla miespuolisavojaloin luostariin ja rukoili siellä
ta kruununperijää. Kruunu siirtyi
palavasti Jumalanäidin suojelusta.
Dinaralle, joka oli rehellinen ja
Dinara kokosi armeijansa, ja
puolueeton hallitsija. Hän rakaskun persialaiset valloittajat lähesti kansaansa, mutta vielä enemtyivät, hän johti vastahyökkäysmän 18-vuotias kuningatar ratä Jumalanäitiä rukoillen, joka sai
kasti Kristusta ja pyhiä kirjoitukmaahantunkeutujat pakenemaan.
sia. Dinara kilvoitteli neitsyenä eiDinara surmasi keihäällään Persikä koskaan mennyt naimisiin.
an kuninkaan, jonka pää keihäänPersian islaminuskoinen kuninkärjessä Dinara ratsasti voittajana
gas oli kuullut, että Heretissä, joka
kotiin.
oli rajamaata, hallitsi nyt tyttö. KuDinara sai Jumalanäidin varjeningas esitti vaatimuksen, että Di- Georgialainen kuningatar, pyhä Dinara, voitti sodan, jota hän yritti
välttää viimeiseen asti.
lemana loistavan voiton sodassa,
naran olisi alistuttava persialaisten
jota hän oli yrittänyt estää lahjoin
vasalliksi, tai seuraisi sota. Hurskas
ja diplomatialla. Kun sota oli alettu, hän kävi sitä häikäilemätDinara vastasi uhkaukseen diplomatialla. Hän lähetti kuninkaalle
tömästi, sillä väkivalta kuuluu sodan olemukseen. Näin hän pyrunsaita lahjoja sekä viestin, jossa Dinara kertoi olevansa kuninsäytti oikeudettoman hyökkäyksen ja pelasti kansansa orjuugatar Jumalan, ei Persian kuninkaan, tahdosta. Kuninkaalla ei siis
delta. Taistelu oli kuitenkin Dinaralle viimeinen keino turvata
ollut oikeutta vaatia Dinaraa alistumaan vasallikseen.
usko ja vapaus. Siksi hänen taistelunsa oli kaikessa kaameudesKuningas ei pitänyt nuoren kuningattaren vastauksesta,
vaan palautti lahjat. Hän julisti, että jos Dinara ei alistuisi, huksaankin oikeutettu sota.
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A

knapp majoritet vill se att kyrkan påverkar politiken.
merikanska Pew Research Center och Michigan UniverBåde katoliker och ortodoxa förhåller sig avvisande till hosity gör sedan 1981 regelbundna mätningar av människmosexualitet, men bland de ortodoxa länderna utom Grekland
ors värderingar i olika länder.
är andelen som vill förbjuda homosexualitet 70-90 %, i de kaI maj 2017 publicerade Pew en studie (länk nedan) av värdetolska länderna hälften eller mindre.
ringarna i östra och mellersta Europa, där man också sökte efInställningen till abort varierar stort mellan länderna, bland
ter korrelationer mellan religionstillhörighet och politisk åsikt.
de ortodoxa 80 % av bulgarerna, men 36 % av ryssarna, bland
I länder, där historia och ekonomi är ganska lika, kan man se
katolikerna 70 % i Ungern, men 40 % i Polen är för fri abort.
skillnader i hur ortodoxa, katoliker och konfessionslösa förhålI hela regionen omfattar både ortodoxa och katoliker evoluler sig till aktuella samhällsfrågor.
tionsläran, undantagen är Moldova och Armenien, där en knapp
I länderna i östra och mellersta Europa (utom Grekland) har
majoritet tror att människor och djur har varit likadana sedan
religionen kommit tillbaka, men det har skett förändringar efskapelsen.
ter att kommunismen föll: ortodoxin har stärkts, medan katoliFörhållandet till Ryssland och USA är intressant: 66 % av de
cismen har försvagats.
ortodoxa, men också 40 % av katolikerna skriver på påståendet
I Ryssland beskrev sig 37 % av befolkningen som ortodoxa år
 LDM H!TKF@QHDMU@QRHÇQNQM@NBG H att ”ett starkt Ryssland behövs som motvikt till väst”. 60 % av
de ortodoxa och 70 % av katolikerna
Ukraina 39 % och 78 %, Under samma
vill att deras land ska ha en nära relatid minskade andelen katoliker i tration till USA.
ditionellt katolska länder, i Polen från
Av de ortodoxa menar 64 % och av
96 % år 1991 till 87 % år 2015, i Ungkatolikerna 40 % att Ryssland har rätt
ern från 63 % till 56 % och i Tjeckisatt försvara ortodoxa troende utanför
ka republiken från 44 % till 2 1%.
Rysslands gränser. Bara i Grekland
Å andra sidan är deltagandet i
och Litauen är det en stark majoritet,
gudstjänster mycket högra bland katosom anser att demokrati är den bästa
liker än bland ortodoxa, t.ex. i Ukraina
statsformen, både bland katoliker och
deltog 43 % av katolikerna (inklusive
ortodoxa skulle en majoritet godkänuniaterna) i en gudstjänst varje vecka,
na också andra system. En majoritet
men bara 12 % av de ortodoxa.
av de ortodoxa, men en minoritet av
Ortodoxa har en stark självkänsla.
katolikerna anser att ett samhälle blir
I de ortodoxa länderna i regionen anbättre, om där lever olika folkslag.
ser 68 % (av grekerna 89 %) att deras
kultur är överlägsen alla andra. För
J@SNKHJDQM@ÝQRHÇQ@M
Läs mera:
I hela regionen, oberoende av rehttp://www.pewforum.org/2017/05/10/
ligion, vill majoriteten att kyrkan och
religious-belief-and-national-belongingstaten ska vara åtskilda, undantagin-central-and-eastern-europe/
en är Armenien och Georgien, där en Ortodoxa har en stark självkänsla.
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Egyptin kristityt
myöntävät huolen

– EIVÄT PELKOA
Egyptin kristittyjen arki on sensaatiouutisotsikoista
huolimatta edelleen normaalia kaikkialla muualla
paitsi Pohjois-Siinailla.
TEKSTI JA KUVAT PÄIVI ARVONEN

E

gyptin kristittyjä ja muslimeja on järkyttänyt syvästi terroristien strategianmuutos. Aiemmin
iskuja on kohdistettu lähinnä poliiseja, armeijaa ja turvallisuusviranomaisia
vastaan, mutta viime vuoden joulukuussa terroristit iskivät Kairossa kirkkoon
jumalanpalveluksen aikana.
Isku tappoi noin 25 ihmistä. Kirkkoon
kuljetettu räjähde räjähti kirkon naisten
puolella, joten valtaosa iskun uhreista oli
naisia ja lapsia.
Isku herätti huolta etenkin joulunvieton turvallisuudesta. Pahimmat pelot iskun
toistumisesta kävivät toteen palmusunnuntaina, jolloin 45 kristittyä kuoli kahdessa kirkkoihin tehdyssä terrori-iskussa
Tantan ja Aleksandrian kaupungeissa.
Iskujen jälkeen turvatoimia lisättiin
entisestään ja Egyptiin julistettiin kolmen kuukauden poikkeustila.

Pääsiäispyhistä selvittiin ilman uusia
iskuja, mutta osa kristityistä jätti osallistumatta pääsiäisajan jumalanpalveluksiin. Iskuista otti vastuun Isis-terrorijärjestö.
Pelko ja hysteria eivät kuitenkaan ole
vallanneet Egyptin kristittyjen elämää.
– Emme pelkää. Elämme ihan normaalia arkea, kristityt ja muslimit asuvat ja työskentelevät yhdessä ilman ongelmia, kertovat kairolaiskristityt Mina
Helal ja Nardeer Yousry.
He myöntävät, että joskus kristityt
saattavat joutua viranomaisten tai poliisinkin simputtamaksi, vaikka Egyptin
lain mukaan kristityillä on samat oikeudet yhteiskunnassa kuin valtaväestöllä
muslimeilla.
– Toisaalta arki on turvatonta ja arvaamatonta myös Egyptin muslimeille.
Rahalla selviää usein vaikeuksista pois,

Nuoret kairolaiskristityt Mina Helal ja Nardeer
Yoursy kertovat, että arki on arvaamatonta
Egyptissä myös islamilaisille.

mutta ei aina. Vähävaraiset kärsivät aina
eniten, Helal ja Yousry sanovat.
He eivät myönnä pelkäävänsä terroristeja, iskuista ja uhkailusta huolimatta.
Egyptissä toimiva Isis-terrorijärjestölle lojaaliutensa julistanut ryhmä julkaisi helmikuussa Youtubessa videon,
jossa uhkasi ”puhdistaa Egyptin kaikista kristityistä”. Video oli verkossa vain
muutaman päivän.
– Haluan uskoa, että Egyptin valtio kykenee suojelemaan kristittyjä terroristeilta, Helal sanoo.
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Bishoyn luostarin munkki Bejimi ei pidä kristittyjen asemaa kovin hyvänä.

väliä, joskushan kuolemme kuitenkin,
sanoo Bishoyn luostarin munkki Bejimi.
Hän ei koe kristittyjen asemaa Egyptissä kovin hyvänä.
– Törmään jatkuvasti Kairossa liikkuessani siihen, etteivät taksikuskit halua ottaa minua kyytiinsä. Myös poliisien asenteissa on ongelmia, Bejimi sanoo.
Jo yli kaksikymmentä vuotta munkkina
elänyt Bejimi ei osaa sanoa, olisiko hänen kokemuksensa kristittynä elämisestä nykypäivän Egyptissä erilainen ilman
kristilliseksi asuksi tunnistettavaa munkin kaapua ja etenkin ristikirjailtua päätä
peittävää huppua.
– Tämä asu on kuin huutomerkki
kaikkialla, mutta olen munkkina sitoutunut siihen, että elän ja kuolen se päälläni.
KOPTIAKTIVISTI PELKÄÄ PUHUA

PIISPA RUKOILEE
PAHANTEKIJÖIDENKIN PUOLESTA

Koptikirkon piispa Thomas on myös sitä
mieltä, ettei syytä pelkoon ole.
– Periaatteessa ja käytännössä Egyptin
kristittyjen asiat on nyt paremmin kuin
ennen tammikuun 2011 vallankumousta,
piispa sanoo.
Hän perustelee väitettään uudenvuodenyön 2010 kirkkoiskulla, jolloin autopommi räjähti Aleksandriassa kirkon
luona ja tappoi kymmenkunta uudenvuodenyön jumalanpalveluksesta poistuvaa kristittyä.
Piispa Thomasin mukaan Mubarakin
aikainen Egyptin valtio suhtautui iskuun
täysin välinpitämättömästi. Egyptin johdon asenne viimeisimpiin kirkkoiskuihin oli toisenlainen. Egyptin presidentti
Abdel Fattah Al Sisi osoitti myötätuntoa
kristittyjä kohtaan myös osallistumalla
uhrien hautajaisiin.
– Islamistit uhkaavat koko Egyptiä ja
koko yhteiskuntaa, eivät vain kristittyjä.
Meidän kristittyjen tehtävänä on rukoilla pahantekijöiden puolesta, piispa Thomas sanoo.
Hän on Qussian ja Mairin alueen piispa sekä Kairon kupeessa aavikon laidalla
sijaitsevan Anafora-yhteisön henkinen
johtaja.
Anaforassa talvikuukaudet asuva suo34

malainen taidekonservaattori Helena
Nikkanen on ollut vaikuttunut piispa
Thomasin ajatuksista korostaa anteeksiantoa ja armoa vihan sijasta silloinkin,
kun kyseessä on terrorismi.
– Piispa Thomas ei halua kristittyjen
joutuvan katkeraan koston kierteeseen.
Kirkkoiskunkin jälkeen hän piti tärkeänä rukoilla paitsi uhrien ja heidän perheittensä myös iskuun syyllisten puolesta, Nikkanen sanoo.
Hän ei koe oloaan kristittynä Egyptissä uhatuksi. Ikävät uutiset herättävät
huolta, mutta Nikkanen ei ole aistinut
Egyptin kristittyjen pelkäävän.
– Täällä Anaforassa on paljon muslimityöntekijöitä, enkä ole kuullut, että
uskonto olisi tuonut täällä ihmisten välille eripuraa tai riitoja.
LUOSTAREISSA EI PELÄTÄ
POMMEJA

Kairon ja Aleksandrian välisellä aavikolla sijaitsevissa Wadi Natrounin laakson neljässä luostarissa vierailee etenkin
viikonloppuisin satoja, joskus jopa tuhansia pyhiinvaeltajia päivittäin. Luostareissa ei ole ainakaan näkyvää turvallisuuskontrollia.
– Toistaiseksi mitään ei ole sattunut,
mutta on ehkä vain ajan kysymys, koska
täälläkin räjähtää. Toisaalta mitä sillä on

Ylä-Egyptistä kotoisin oleva aktivisti
suostuu antamaan haastattelun vain etunimellä Mina.
– Pelkoa on paljon enemmän kuin ihmiset tunnustavat. Myös nuorten kristittyjen tyttöjen katoamisia ja pakkokäännytyksiä tapahtuu, mutta vain hyvin harvoin tapaukset päätyvät julkisuuteen, Mina väittää.
Aktivisti kritisoi myös monien kristittyjen myötämielisyyttä Egyptin presidenttiä kohtaan.
– Ei hän todellisuudessa välitä kristityistä yhtään, mutta osaa vain vedellä oikeista naruista, jotta asiat näyttävät julkisuudessa ja etenkin maailman mediassa paremmilta kuin käytännössä.
Mina muistuttaa, että Egyptissä ovat
vaikeuksissa kaikki kriittisiä kommentteja esittävät henkilöt uskonnosta riippumatta.
– Toivon, että pääsisin ulkomaille. Sieltä käsin minulla olisi enemmän
mahdollisuuksia vaikuttaa, koska täällä
pelkään jatkuvasti päätyväni vankilaan.
Egyptin kristityt nousivat kerrankin
positiivisessa mielessä maailmalla uutisotsikoihin myös huhtikuun lopussa
katolisen kirkon johtajan Paavi Fransiscuksen Egyptin vierailun myötä. Paavi
korosti vierailullaan kaikkien maailman
kristittyjen yhteyttä.

K U LT T U U R I

Ikonimaalari luo
kiireetöntä kauneutta
TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Liisa Tynkkynen työskentelee kotonaan
vanhassa pappilassa Imatralla.

I

matralainen Liisa Tynkkynen tunnetaan taidokkaana ikonimaalarina
ja ikonimaalauksen opettajana. KeRÝJTTRR@*TKSSTTQHJDRJTR2N@RR@@U@Ttuu Tynkkysen näyttely Kirkastetut, joka
esittelee Tynkkysen maalaamia ikoneita.
-ÝXSSDKXM MHLH UHHSS@@ OXGHHM HGLHRHHM 
INSJ@NU@S)TL@K@M@QLNMJHQJ@RS@LH@
-ÝXSSDKXRRÝNMDRHKKÝOXGHÝDRHSSÝUHDM
HJNMHDMKHRÝJRHLTTMLT@RR@RTTQDMUHHJNMI@XKíRMNTRDLTJRDMSDDLNHGHMKHHSSXUHÝ HJNMDHS@  -ÝXSSDKXXM STKDUHDM HJNMHDMU@KHMS@DHNKKTSU@HJD@@ RHKKÝHCDNHta olisi ollut paljon enemmänkin, toteaa
Tynkkynen.
Ikonien maalaamisen pariin Liisa
Tynkkynen löysi aikoinaan tiensä puoliRNMR@+@OODDMQ@MM@MJHQJJNGDQQ@Timo
Tynkkysen myötä.
– Timo maalasi ikoneita opiskeluaiJNHM@  LTSS@ LHMÝ DM MHHSÝ RHKKNHM UHDlä maalannut. Kun menimme naimisiin,
aloitin ikonien maalauksen. Sitten TiLNM NOHMMNS I@ SXí @KJNHU@S UHDCÝ MHHM

O@KINM @HJ@@  DSSÝ GÝMDKSÝ HJNMHDM L@@laaminen jäi, mutta minä jatkoin.
*HHMMNRSTMTSJTU@S@HSDHRS@3XMJJXMDM
NMNKKTS@HM@ U@HJJDH@HJNHM@@MQNGIDMMTSJ@@MG@JD@ SDMDTLHHM
 /HDMDKKÝ O@HJJ@JTMM@KK@ J@RU@MDDM@ @I@STR G@JDTSTLHRDRS@ SDMDTLHHM
STMSTHKHH@MHRNKS@G@QOO@TJRDKS@ JDQSNN
/@QHJJ@K@RR@RXMSXMXSI@RHKKNHRDRR@)NDMsuun korkeakoulussa museoalaa opiskellut Tynkkynen.
Oppia omaan tekemiseensä TynkJXMDM NM G@JDMTS KDJR@MSDQH -DURJHM
KTNRS@QHRS@ DQÝÝM JNMDUHSR@K@HRDM LTMJHMRTNRHNKKHRDKK@I@QNGJ@HRDU@KK@LXíSÝU@HJTSTJRDKK@
*NMDUHSR@RS@STKHLTMJJHLDHKKDJXlään. Hän näki ikoneitani ja sanoi, etSÝUNHRHXQHSSÝÝIÝQIDRSÝÝLHMTKKDNODSTRS@ ,HDNKHMDOÝU@QL@ LTSS@GÝMNKHGHQUDÝMQNGJ@HRDU@I@R@MNH DSSÝR@@SRHSSDM
OHDMHÝ MHJRDIÝ L@@K@@LHRDDM  KDJR@MSDQH -DURJHM KTNRS@QHHM NKH @U@SST HJNMHL@@K@@LN  +TNRS@QHM INGS@I@M RHTM@TJ-

sella pääsin käymään siellä, ja aloitimme
HG@MODQTRSDHRS@ DKHOHHQSÝLHRDRSÝI@UHHU@G@QINHSTJRHRS@ 2HDKKÝJÝXMDCDKKDDMNGjauksessa aina ajan salliessa.
(JNMHL@@K@QH DH JHHQTGC@  3XMJJXRDM
mukaan 40 työtuntia on minimi pienissäkin töissä.
)NRNMRTTQHSíHRDLOHHJNMH@HGD JTSDMDRHLDQJHJRHITGK@HJNMHS INODKJJÝÝM
piirtämiseen saattaa mennä sama tuntimäärä. Piirtäminen on työprosessissa
GXUHM SÝQJDÝ NRHN  (JNMHM @HGD Q@SJ@HRDD
RHHGDMJTKTU@MSXí@I@M
Ikonimaalauskoulukuntia on useita.
,HDKSXLXJRDSNU@SU@HGCDKKDDS LTSS@SÝSÝ
nykyä Tynkkynen on kallellaan keskiaiJ@HRS@UDMÝKÝHRSÝL@@K@TRODQHMMDSSÝJNGSH 
– Se kulttuuriympäristö, missä mie
DMHLLÝJRDDMKHHJTM ONGI@TSTTJDRJH@HJ@HRDDMUDMÝKÝHRDDMHJNMHL@@K@TRODQHMteeseen. Siinä on sellaista sommitelmalKHRTTSS@I@G@QLNMH@@
(G@MMD NM  DSSÝ HJNMDHS@ L@@K@S@@M
QTJNTJRDM GDMFDRRÝ I@ L@@K@@LHMDM
@KNHSDS@@M@HM@QTJNTJRDKK@ /@QG@HLLHKK@@MHJNMHML@@K@@LHMDMGNHS@@HGLHRSÝ
3NHR@@KS@NMMHHM DSSÝHGLHRDMDKÝLÝ JTKJDD U@HGSDKDU@@ S@GSH@  (JNMH@
L@@K@SDRR@ UNH NKK@ KDUNSNM LHDKH  ,HTKle on tärkeää, että pystyn fokusoimaan
@I@STJRDSRHHGDMOXGÝÝM INS@L@@K@@M 2D
OTGCHRS@@ @I@STJRDS  3@O@GSTT S@U@KK@@M
RDKK@HMDM HGLD  DSSÝ OXGÝ @HGD @KJ@@ KÝGDRSXÝI@S@QSSTTL@@K@QHHM /NQQ@RMÝJXUÝMI@MÝJXLÝSSíLÝMUÝKHKKÝNMKÝGDRNKDL@SNM INRKÝGDRSXXSXíSÝOTGS@HMLHDKHM 
Luoja astuu auttamaan maalaria.
Liisa Tynkkysen ikoninäyttely Kirkastetut
21.6.–29.8.2017 Kulttuurikeskus Soﬁassa,
Kallvikinniementie 35, Helsinki. Näyttelyn
avajaiset ovat tiistaina 20.6. klo 17.
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K U LT T U U R I
Hannah Arendt

EICHMANN
JERUSALEMISSA.
Raportti pahuuden
arkipäiväisyydestä
Docendo, 2016

Arendtin raportti Adolf Eichmannin oikeudenkäynnistä ilmestyi vuonna 1963 ja vasta
nyt suomeksi. Arendt pohtii syytetyn syyllisyyttä ﬁlosoﬁna, ei tuomarina tai poliitikkona. Hänestä hyvän maun ja koulutuksen
puute teki Eichmannista keskinkertaisuuden, jonka ajattelemattomuus eli kyvyttömyys ajatella tekojensa seurauksia teki hänestä joukkotuhon toteuttajan.
Käskyjen ja sääntöjen tarkka noudattaminen on Eichmannin puolustus, ja murhaamisen byrokratia synnytti oman kielensä, josta
häivytettiin viittaukset julmuuksiin. Ihmisistä
puhuttiin numeroina, tappamisesta toimenpiteinä ja operaatioina. Pahuudesta oli tullut
maan tapa, ja sitä noudattivat tavalliset ihmiset, naapurinsedät ja -tädit. Häviön tulles-

Laura Honkasalo
sa monet Hitlerin myötäilijät kielsivät osallisuutensa tapahtumiin.
Puolustuksessaan Eichmann pahoittelee
kärsimyksiä, joita ihmiset kokivat kuljetuksissa keskitysleireihin, mutta hän ei pahoittele
heidän kuolemaansa. Immanuel Kantin mukaan ihmisellä on vastuu teoistaan, mutta
Eichmann kieltää loppuun saakka vastuunsa murhaamiseen: hän vain toteutti esimiestensä käskyjä.
Paperittomuus, kansalaisuuden ja omaisuuden riistäminen olivat holokaustin alku.
Ihmiset, jotka eivät kuuluneet mihinkään, olivat haavoittuvia ja alttiita yleiselle välinpitämättömyydelle. Eurooppalaiset hylkivät, kukaan ei ottanut vastaan, asia ei kuulunut kenellekään. Miten tämä vaikuttaa niin tutulta?
Arendt käy läpi faktoja, pohtii Eichmannin persoonaa ja oikeusprosessin heikkouksia: Israel ei ollut puolueeton tuomarina, syyte oli hatara, koska se ei perustunut rikokseen ihmiskuntaa vastaan ja tuomio oli ennalta määrätty. Arendt pitää oikeudenkäyntiä näytöksenä ja kysyy, onko kuolemantuomiolla koskaan oikeutusta ja voiko se olla
koston motivoima.
Arendtin raporttia arvosteltiin ja pidettiin
jopa antisemitistisenä, koska sen ﬁlosoﬁsta
pohjaa ei ymmärretty. Kirjaa voi suositella ﬁlosoﬁasta ja lähihistoriasta kiinnostuneille sekä ihmisen toiminnan moraalia pohtiville. Teos on edelleen ajankohtainen ihmisoikeuksista, kansalaisuuksista ja rajoistaan keskustelevassa Euroopassa.
ANNE ROSENIUS

SEURAKUNNAN KIRJASTO
Liisankatu 29 A 2.krs.,
puhelin 09 85 646 180
Aukioloajat ma–ti klo 10–15,
ke–to 15–19
FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET
Elisabetsgatan 29 A, II vån.,
tel. 09 85 646 180
Öppet mån–ti 10–15, on–to 15–19
PARISH LIBRARY
Liisankatu 29 A, tel. 09 85 646 180
Open Mon–Tue 10–15, Wed–Thu 15–19

KIRJASTO PALVELEE
MYÖS KESÄLLÄ!

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

PÖYTÄ YHDELLE
– Yksinäisyydestä ja yksin
olemisen taidosta
Kirjapaja 2016

On tärkeää erottaa yksinäisyys yksin olemisesta. Onko yksin oleminen oma valinta vai
pakko? Yksin asuminen on yhä yleistyvä ilmiö. Nyt jo yli 40 prosenttia Suomen kotitalouksista on yhden hengen talouksia, mutta yksin eläminen ei suinkaan ole sama kuin
yksinäisyys. Riipivän yksinäiseksi voi kokea
itsensä parisuhteessakin, ja toisaalta yksin
asuva voi viettää hyvinkin rikasta sosiaalista
elämää ilman yksinäisyyden häivääkään. Silloin ihminen on yksinäinen, jos ei koe olevansa kenellekään tärkeä.
Laura Honkasalo palmikoi nipun sosiaalisen median ja keskustelupalstojen kirjoituksia yhteen omien kipeiden ero- ja yksinäisyyskokemustensa kanssa. Äänessä ovat vuoroon kirjailija ja vuoroon nettipalstojen kirjoittajat. Nykyisin niin muodikas sosiaalinen media voi olla yksinäiselle vain yksi lisätapa kokea yhä ahdistavampaa yksinäisyyttä. Yksinäinen on yksinäinen myös somessa.
Lähivuosien avainteemoja ovat olleet eritysherkkyys ja introverttius. Läsnä ne ovat
myös Honkasalon kirjassa, samoin koulukiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle sulkeminen. Teemat ovat kirjassa mukana luontevasti,
eivät itsetarkoituksellisesti. Muotitermien aallonharjalla surﬀailua kirja ei todellakaan ole,
vaan se sukeltaa usein jopa kipeän syvälle.
Lukiessani tulin pohtineeksi, kokeeko sosiaalinen ja yhteisöllinen ihminen tämän kirjan sisällön omituikseksi? Mahdollisesti. Mutta
hänelle kirja avaa oudon maailman, joka on
hyvin monelle kanssakulkijalle tosi. Ehkä kirja
auttaa asettumaan itselle vieraaseen rooliin ja
ymmärtämään näin toisenlaista todellisuutta.
Loppusivuilla kirja paljastuu kehityskertomukseksi. Kirjailijan yksinäisyyden tuntemukset ratkeavat, eivätkä välttämättä kaikkein ilmeisimmällä tavalla, mutta siitä ei tässä enempää. Jokainen kulkekoon kirjailijan
polun itse pohtien, kokien ja omiin elämänkokemuksiinsa peilaten.
SEPPO SIMOLA
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Mirva Brola

Taiteiden yötä vietetään elokuussa Helsingin ja Hämeenlinnan seurakunnissa. Tule tunnelmoimaan!

Taizé-tapahtumassa
rukoillaan rauhan
puolesta.
sivu 40

Pokrovan
puutarha Kirkkonummella on
saanut vaikutteita
Keski-Euroopan
luostareista.

KÄY PEREMMÄLLE PUUTARHAAN
TEKSTI SAARA KALLIO

Heinäkuun alussa yleisöllä on taas mahdollisuus ihastella Pokrovan veljestön vehreän puutarhan kukkaloistoa. Pokrovan veljestö on
osallistunut Kotipuutarha-lehden järjestämään valtakunnalliseen
Avoimet puutarhat -tapahtumaan kuusi kertaa, aina ensimmäisestä
kerrasta alkaen.
– Kävijämäärä on kasvanut vuosi vuodelta ja viime vuonna kävijöitä oli kuutisensataa. Puutarhasta kiinnostuneet saapuvat vaikka
olisi sateinenkin päivä, sillä he varautuvat aina sään mukaan, kertoo
munkkidiakoni Foma.
Puutarhan työt alkavat jo aikaisin keväällä. Maaliskuun alussa
ensimmäiset siemenet istutetaan kylvöseokseen ja asetetaan Pokrovan kirjastoon kasvamaan. Kun kasvit ovat itäneet, ne siirretään
kasvihuoneeseen, jossa pidetään öisin lämpöä päällä.
– Sitten alkaa yksi työläimmästä vaiheesta, kouliminen. Siihen
työhön isä Hariton ei päästä ihan ketä tahansa apuriksi. Tänä vuonna hän sai lähestulkoon kaikki koulittua itse. Onneksi olemme jo
saaneet luotettavia koulimisen taitavia talkoolaisia avuksi aikaisempina vuosina.
Pokrovan puutarha levittäytyy laajalle alueelle. Veljestö vastaa
puutarhan perusylläpidosta itse, mutta apukäsiäkin on saatavilla.
– Meillä on muutama ahkera "luottomyyrä", jotka auttavat rikkaruohojen kitkemisessä, ja sitä riittää! Kun on päivän ahertanut puutarhassa, niin uni tulee todella helposti.

Pokrovan puutarhassa kukkii noin 150 erilaista kukkalajia, ja alueella on runsaasti erilaista puustoa.
– Isä Haritonin lempikukka on valkoinen morsiusleinikki. Siitä
on jaettu taimia yleensä puutarhapäivänä. Minun lempikukkani on
magnolian kukka, joka kukkii aina aikaisin keväällä ennen lehtien
puhkeamista, Foma paljastaa.
Puutarhapäivänä on mahdollista nauttia Pokrovan tuotteita pienessä kesäkahvilassa päärakennuksen takana olevalla katetulla kesäterassilla.
– Pyrimme myös siihen, että taimia olisi myytävänä, voimiemme
mukaan. Siemeniä löytyy valikoimasta, sekä joitakin muita puutarhan tuotteita.
Valtakunnallinen puutarhapäivä su 2.7.2017 klo 12–18
Päivän aikana järjestetään kolme opastettua kierrosta, jotka alkavat kirkon sisällä tapahtuvalla pienellä esittelyllä ja jatkuvat puutarhakierroksella. Ajat löytyvät osoitteesta www.pokrova.ﬁ/tapahtumat. Pokrovan
vuoden eetenemistä voi myös seurata Facebook-sivulla www.facebook.com/pokrovanyhteiso. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Tapahtuman viralliset sivut löytyvät osoitteesta www.avoimetpuutarhat.ﬁ , josta löytyvät myös Pokrovan tiedot. Pokrovaan pääsee julkisilla.
Katso julkisen liikenteen aikataulut osoitteesta www.hsl.ﬁ
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L A P SE T & N U O R E T

Sanna Salo

Nuoret pyhiinvaelluksella Serbiassa
Serbian-matkaan mahtui
historiaa, hauskanpitoa ja
ikimuistoisia hetkiä.
TEKSTI CHRISTIANA NEMTANU

K

ristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Pääsiäisen ilon lausahduksilla
aloitimme pyhiinvaelluksemme Serbiaan. Matkaa valmisteltiin vuoden ajan, ja
reissaajia oli nelisenkymmentä. Vedimme keuhkot täyteen raikasta pohjolan ilmaa ja suuntasimme kohti kevättä.
Lensimme Budapestiin, ihailimme kevään lämpöä ja nautimme yhdessä
maittavan matkan aloitusillallisen. Keräsimme voimia, latasimme akkumme
ja valmistauduimme matkantekoon, pyhiinvaellukselle.
Ihana Serbia. Novi Sadi, kaunis historian patinoima kaupunki, joka antoi esimakua siitä, miltä kesä tuntuu pitkän talven jälkeen. Novi Sadin katuja koristivat
istutukset, viimeistellyt julkisivut ja eteläeurooppalaiseen tapaan monet terassitkin. Tutustuimme kaupunkiin, paikallisiin ja leikimme turisteja.
Teimme sitä, mitä nuoret tekevät: pidimme hauskaa, olimme uteliaita ja sometimme. Taskurahojen tuhlailu ei ollut
vaikeaa. Itse ostin tuliaisiksi paljon pieniä hassunnäköisiä karkkirasioita, sellaisia joita ei myydä Suomessa.
Vierailimme Novi Sadin lähellä
1200-luvulla perustetussa Kovljin luostarissa sekä kymmenen vuotta sitten perustetussa Kačin nunnaluostarissa. Luostareille tyypilliseen tapaan tuntui siltä,
kuin aika olisi pysähtynyt, laskeutui hiljaisuus ja rauha.
Olen yrittänyt pohtia, miten luostarin
tunnelmaa voisi sanoin kuvailla, muttei
sitä voi, se pitää kokea. Se hoivaa, rau-

38

Matkaa varten kerättiin varoja vuosi. Reissussa huhti-toukokuun vaihteessa oli nelisenkymmentä
nuorta Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.

hoittaa ja palauttaa jalat maan pinnalle ja
mielen hengellisyyteen. Kontrastin ulkomaailmaan huomaa luostarista poistuessa, kun hetkeksi tulee ikävä. Luostarista
jää sydämeen se paikka, jonne ajatukset
harhailevat, kun kaipaa seesteisyyttä ja
ajan pysähtymistä. Ilta sinetöitiin paikallisten seurassa syöden, tutustuen, tarinoiden, laulaen ja tanssien.
Lauantaina aamun sarastaessa osallistuimme liturgiaan Pyhän Nikolaoksen kirkossa, minkä jälkeen matka jatkui
1100-luvun lopulla perustettuun Studenican luostariin. Vaeltelimme luostarin
ympäristössä, osallistuimme jumalanpalveluksiin ja nautimme Serbiassa tutuksi tulleesta vieraanvaraisuudesta.
Luostarin majatalo oli tukikohtamme kahden yön ajan. Matkalle asettamani tavoitteet olivat jo nyt täyttyneet, hyvää ruokaa, seuraa ja aurinkoa. Aika täytettiin tuon tuosta laululla ja naurulla.
Sunnuntai alkoi liturgialla ja luostarin
johtajan tapaamisella trapesassa. Päivän

aikana vierailimme Kosovon rajan läheisyydessä Novi Pazarin muslimikaupungissa ja upeassa vanhassa Sopoćanin luostarissa. Paluumatkalla kotiluostariin kävimme vielä Gradacin nunnaluostarissa.
Tuli ilta, seurasi yö ja aamulla heräsimme vappupäivään. Muutama meistä oli pakannut ylioppilaslakin mukaan,
kertokoon se jotain ryhmän juhlahengestä.
Vappua vietimme vieraillen kuninkaiden luostarissa Kraljevon kaupungin lähellä, Belgradissa Pyhän Savvan todella
hulppeassa rakenteilla olevassa kirkossa. Kävelimme tuon valkoisen kaupungin kaduilla sekä Tonavan rannoilla kesäisessä lämmössä. Päivän kruunasi Novi Sadissa jäähyväisillallinen paikallisten
matkaoppaiden kanssa. Paluumatkalla
piipahdimme vielä Budapestissa, mistä
lensimme kotiin.
Matkaan mahtui historiaa, hauskanpitoa ja ikimuistoisia hetkiä. Päätin, että
haluan vielä joskus tulla takaisin.
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TAPAHTUU HELSINGISSÄ
Kiitos kuluneesta kerhokaudesta kaikille kerhoihin osallistuneille!
Kasvatustoimi leireilee kesän ajan ja uusi kerhokausi 2017-18 alkaa
syksyllä viikolla 36. Seuraa ilmoittelua kasvatustoimen nettisivuilta!
Seurakunnan 2-10-vuotiaille lähetetään kerhokirje kotiin syksyllä.
Aurinkoista kesää kaikille! Nähdään leireillä! Kaikki jo kriparin
käyneet voivat kysyä leirin alkaessa leirinjohtajilta, pääseekö leireille
talkoolaiseksi. Leirien ajankohdat löytyvät netistä.

Koululaisten siunaus
Koululaisten siunaus on kirkoissa liturgian yhteydessä 20.8,
ekaluokkalaisille sekä muille koulunsa aloittaville! Tervetuloa mukaan!
Lisää tietoa löytyy lähempänä syksyä.

TAPAHTUU HAMINASSA
Taizé-tapahtumaan haetaan vapaaehtoisia
Seurakuntamme on mukana järjestämässä kansainvälistä
nuorten tapahtumaa Haminassa 25.- 27.8. Tapahtumaan tarvitaan
myös meidän seurakunnastamme vapaaehtoisia talkootyöhön
sekä majoittamaan vierailemaan tulevia nuoria. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset löytyvät tästä linkistä: https://www.orthamina.ﬁ/taize

Хамина: семейный лагерь в августе
е
Hamina: venäjänkielinen perheleiri
elokuussa
Братство святых Сергия и Германа (PSHV)
проводит в Хамина семейный лагерь на
русском языке с 11-го по 13-е августа. Начало лагеря в пятницу
в 14 часов, окончание в воскресенье в 14 часов. На лагерь
приглашаются все семьи с детьми независимо от того, в каком
приходе они записаны!
Программа включает игры, беседы, богослужения и
свободное общение. Лагерь в первую очередь предназначен
для русскоязычных семьей с детьми, но возможно участие и для
финноязычных. Лагерь проходит в центре отдыха «Марккула»
лютеранского прихода (Merkniemi 2, Hamina). Количество
участников — примерно 40 человек.
Священником и руководителем лагеря служит протоиерей
Сергий Коллиандер, а регентом Кари Пяйвинен.
Стоимость лагеря: взрослый: 35 евро; ребёнок 3–12 лет: 15
евро; ребёнок 0–3 года: бесплатно.
Записаться на лагерь в срок до вт. 20-го июня!
Дополнительные справки и заявки: Анна Лиукко (на русском
языке), телефон 040 685 0079, liukko.anna@gmail.com
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) järjestää Haminassa
venäjänkielisen perheleirin 11.–13.8. Leiri alkaa perjantaina klo
14 ja päättyy sunnuntaina klo 14. Leirille ovat tervetulleita kaikki
lapsiperheet riippumatta siitä, missä seurakunnassa ovat kirjoilla!
Ohjelmassa leikkejä, pelejä, alustuksia, jumalanpalveluksia
ja yhdessäoloa. Leiri on tarkoitettu ensi sijassa venäjänkielisille
lapsiperheille mutta tarpeen tullen myös suomenkieliset voivat
tulla mukaan. Leiri pidetään luterilaisen seurakunnan Markkulan
leirikeskuksessa (Merkniemi 2, Hamina) ja mukaan mahtuu noin 40
osallistujaa.
Leiripappina ja leirinjohtajana toimii isä Sergius Colliander ja
kanttorina leirillä toimii Kari Päivinen. Leirin hinta on: aikuinen 35
euroa, lapsi (3–12-vuotias) 15 euro, lapsi (0–3-vuotias) ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen leirille ti 20.6. mennessä! Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Anna Liukko, p. 040 685 0079 tai
liukko.anna@gmail.com

H E L SI N G I N SE U R A K U N NA N KA S VAT U ST O I M I
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 044 540 5297
Kristiina Klubb, kasvatustyöntekijä, perhetyö 040 725 5713

KAU N I SN I E M E N
L E I R I K E SK U S
Suurtalousisäntä
Ari Kanerva 040 775 0894
Talonmies/vahtimestari
Petri Jeskanen 040 575 7974
kaunisniemi.helsinki@ort.ﬁ

Sähköpostit etunimi.sukunimi@ort.ﬁ ja kasvatustoimi.helsinki@ort.ﬁ
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Taizé -tapahtuma
täyt tää Haminan kadut

TAPAHTUU KOTKASSA
Lasten kesäleiri Luovissa 17.7-19.7.2017
Leiri alkaa maanantaina klo 12 ja päättyy keskiviikkona klo 14. Leirin
hinta 25 €. Lisätietoja isä Alexanderilta, p. 0500 480 269.

SATOJA NUORIA SAAPUU KANSAINVÄLISEEN Taizé – Rauha kaikille -tapahtumaan Haminaan 25.–27. elokuuta. Rauhan
teeman ympärille rakentuu tapahtuma rauhan kaupungissa Haminassa. Teemaa toteutetaan Taizé-rukoushetkien, hiljentymisen,
keskusteluiden sekä kanavien avulla.
Tapahtuma on tarkoitettu 14–36 vuotiaille nuorille ja nuorille
aikuisille. Tapahtuma on osa Haminan kaupungin virallista Suomi
100 -ohjelmaa.
Myös Haminan ortodoksinen seurakunta osallistuu tapahtuman järjestämiseen ja seurakunta etsii parhaillaan vapaaehtoisia
talkootyöhön. Tapahtuman areenana toimii kansainvälisesti tunnettu Hamina Bastioni, alueen kirkot, sekä monet muut historialliset tapahtumapaikat.
Taizé-yhteisö on kansainvälinen ja ekumeeninen yhteisö, jonka
kotipaikka sijaitsee Ranskassa.

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA
Nuorten leiri
Nuorten leiri 26.–27.8.2017 Rautjärven Viimolassa. Leirin hinta 20 €.
Ilmoittautuminen isä Aarnelle 16.8.2017 mennessä sähköpostitse
aarne.yla-jussila@ort.ﬁ.

Koululaisten siunaaminen koulutielle
Koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset kutsutaan koulutielle
siunaamiseen Lappeenrannan kirkkoon su 20.8. klo 10 ja Imatran
kirkkoon su 27.8. klo 10. Myös isommat koululaiset vanhempineen
ovat tervetulleita!

TAPAHTUU TAMPEREELLA
Perheleiri
Aina hauska perheleiri järjestetään syksyllä 9.–10.9. Merikarvian
Nuortenniemessä. Kaikenkokoiset perheet ovat tervetulleita!

Seuraa reittejä, niin saat selville vieressä olevien kolmen miehen
nimet. Nämä miehet kuuluvat joukkoon, jota kirkkomme kutsuu
nimellä Karjalan valistajat. Nimensä mukaan he valistivat
eli opettivat Karjalan alueella asuvia ihmisiä sekä perustivat
luostareita.
^ĞƵƌĂĂƌĞŝƚƚĞũć͕ŶŝŝŶƐĂĂƚ
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Kalenteri

| Jumalanpalvelukset | Minnemennä

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 9.6 – 10.9
11.6. Kaikkien pyhien sunnuntai
24.6. Herran edelläkävijän Johannes Kastajan syntymä
28.6. Pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaiset
29.6. Apostolit Pietari ja Paavali
1.8. Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin
esiintuominen
*6.8. Herramme Jeesuksen Kristuksen
kirkastuminen
*15.8. Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkuminen, Uspenie
1.9. Kirkkovuoden alku, luomakunnan
päivä
*8.9. Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN
TOIMITTAMIA PALVELUKSIA
To 29.6. klo 9.30 jumalallinen liturgia,
seurakunnan 180-vuotisjuhla, Haminan
kirkko
Su 23.7. klo 10 jumalallinen liturgia,
papiksi vihkiminen, Uspenskin katedraali
Ti 25.7. klo 9.30 jumalallinen liturgia,
kirkon 40-vuotisjuhla, Kaunisniemen
leirikeskus
La 5.8. klo 17 ehtoopalvelus ja leipien
siunaus, Loviisan kirkko
*Su 6.8. klo 10 jumalallinen liturgia,
Kristuksen kirkastuminen, Kotkan kirkko
Ma 14.8. klo 17.30 ristisaatto,
vedenpyhitys ja vigilia, kirkon vuosijuhla,
Uspenskin katedraali
*Ti 15.8. klo 10 jumalallinen liturgia,
papiksi vihkiminen, kirkon vuosijuhla,
Uspenskin katedraali
To 24.8. klo 9 jumalallinen liturgia, Athossäätiö, Lammi
Su 27.8. klo 10 jumalallinen liturgia, kansainvälinen Taizé -tapahtuma, Haminan
kirkko
Pe 1.9. klo 16.30 ehtoopalvelus ja
akatistos luomakunnalle, kappelin
vuosijuhla, Sofia
Su 10.9. klo 10 jumalallinen liturgia,
kirkon 20-vuotisjuhla, Tikkurilan kirkko

RADIO & TV
JUMALANPALVELUKSET
Su 11.6. klo 11-12 Yle Radio 1
Ensimmäisen helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Uspenskin katedraalista Helsingistä. Palveluksen toimittaa pastori Teo
Merras ja kuoroa johtaa kanttori Varvara
Merras-Häyrynen.
Su 18.6. klo 11-12 Yle Radio 1
Toisen helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Kristuksen ylösnousemisen kirkosta Jyväskylästä. (Huomio: palvelus alkaa kirkossa
jo klo 9.00). Palveluksen toimittaa KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja kuoroa johtaa kanttori Marja-Leena Kugler.
Su 23.7. klo 11-12 Yle Radio 1
Seitsemännen helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Valamon luostarin Kristuksen
kirkastumisen kirkosta. Palveluksen toimittaa arkkimandriitta Sergei ja kuoroa johtaa
munkkidiakoni Nasari.
Su 6.8. klo 11-12 Yle Radio 1
Kristuksen Kirkastumisen juhlan liturgia Pyhän Kolminaisuuden katedraalista Oulusta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Marko
Patronen ja kuoroa johtaa kanttori Juhani
Matsi.
Su 20.8. klo 11-12 Yle Radio 1
Yhdennentoista helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän Nikolaoksen kirkosta Vaasasta. Palveluksen toimittaa pastori Andrei Sotsov ja kuoroa johtaa kanttori
Laura Aho.
Su 10.9. klo 11-12 Yle Radio 1
Neljännentoista helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän ylienkeli Mikaelin
kirkosta Mikkelistä. Palveluksen toimittaa
pastori Mikko Mentu ja kuoroa johtaa kanttori Maria Mentu.

AAMUHARTAUDET
Joka kolmas lauantai Yle Radio 1 klo 6.15.
ja 7.50:
17.6. Arkkimandriitta Andreas Larikka
15.7. Metropoliitta Elia
5.8. Joensuun piispa Arseni
26.8. Arkkimandriitta Sergei
ILTAHARTAUDET
Joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1
klo 18.50:
20.6. Kanttori Kirsi-Maria Hartikainen
18.7. Dosentti Heljä-Marja Surcel
15.8. Metropoliitta Panteleimon
RADIOANDAKTER PÅ SVENSKA
i Radio Vega
Andrum 4.9. Ärkediakon Andreas Salminen

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 Kaj Rosenberg,
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
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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 Varvara
Merras-Häyrynen, diakoni Heikki Kaski
Uspenskin myyntipiste palvelee
seurakuntalaisia katedraalin aukioloaikoina
(ei jumalanpalvelusten aikana).
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
Pe 23.6. klo 18 vigilia
*La 24.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 18 vigilia
Su 25.6. klo 10 liturgia
Ke 28.6. klo 18 vigilia
To 29.6. klo 9 liturgia
La 1.7. klo 18 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 18 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
Ti 1.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 17.30 vedenpyhitys
(ristisaatto)
Ma 14.8. klo 18 vigilia (Uspenskin
praasniekka)
*Ti 15.8. klo 10 liturgia (Uspenskin
praasniekka)
Pe 18.8. klo 18 ehtoopalvelus (Kryptakappelissa)
La 19.8. klo 9.30 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys (Kryptakappelin praasniekka)
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia (Seurakunta
190 vuotta, juhlaliturgia)
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La 2.9. klo 17 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 17 vigilia
*Pe 8.9. klo 9 liturgia
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 9.30 vedenpyhitys
Su 10.9. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille
ja ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille
klo 10 alkaen. KESÄTAUOLLA.

Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 8564 6215,
Pappi Teemu Toivonen
JUMALANPALVELUKSET
Su 11.6. klo 18 Jeesuksen rukous
La 17.6. klo 16 ehtoopalvelus, ro
Su 18.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 25.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 2.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 9.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 16.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 23.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 30.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 6.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 13.8. klo 18 Jeesuksen rukous
La 19.8. klo 13 rukouspalvelus
Su 20.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 27.8. klo 18 Jeesuksen rukous
To 31.8. klo 17 akatistos (kiitosakatistos)
Pe 1.9. klo 8 vedenpyhitys ja liturgia
La 2.9. klo 17 vigilia, ru
Su 3.9. klo 10 liturgia, ru
Su 3.9. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 4.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 5.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.9. klo 8 liturgia
Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.9. klo 17 ehtoopalvelus, en
Su 10.9. klo 10 liturgia, en
MUUTA TOIMINTAA
Kirkkokerho yli 3-vuotiaille su klo 10 –12.30.
KESÄTAUOLLA.

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 9.6. klo 17 yleinen panihida
La 10.6. klo 10 liturgia
Ke 19.7. klo 17 vigilia
To 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
(praasniekka)
Pe 11.8. klo 17 yleinen panihida
La 12.8. klo 10 liturgia
Pe 1.9. klo 17 yleinen panihida
La 2.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 8.9. klo 17 yleinen panihida
La 9.9. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 17 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
Ti 29.8. klo 17 vedenpyhitys (Meri-Rastilan
uimarannassa, ristisaatto kokoontuu klo 17
Rastilan metroasemalla). Vedenpyhityksen
jälkeen ristisaatto Myllypuroon, jossa ehtoopalvelus.)
Ke 30.8. klo 10 liturgia
Su 3.9. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille
klo 10 alkaen. KESÄTAUOLLA.

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio, p. 040 5922 066
Pappi Juhani Härkin
JUMALANPALVELUKSET
Ti 1.8. klo 18 ehtoopalvelus ja pieni vedenpyhitys, Stefanoskodin kesäpraasniekka klo 18
Ke 2.8. 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 17.6. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 10 liturgia

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,
Kallvikinniementie 35, Vuosaari
JUMALANPALVELUKSET
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 – 9.
Ehtoopalvelus klo 16.30 – 17 (ajalla 7.6.–
30.8. ehtoopalveluksen sijaan toimitetaan
akatistospyhän Maria Pariisilaisen tsasounalla). 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 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
Su 25.6. klo 10 liturgia
To 29.6. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila
klo 14–18)
Su 2.7. klo 10 liturgia
To 6.7. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila
klo 14–18)
Su 9.7. klo 10 liturgia
To 13.7. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila
klo 14–18)
Su 16.7. klo 10 liturgia
To 20.7. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila
klo 14–18)
Su 23.7. klo 10 liturgia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia
Ti 8.8. klo 18 ehtoopalvelus (vedenpyhitys)
Ke 9.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
(praasniekka)
La 26.8. klo 11 hetkipalvelus (kesäkahvila
11–16)
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
Ke 6.9. klo 9 aamupalvelus
Ke 6.9. klo 18 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 9 liturgia
To 7.9. klo 18 vigilia
*Pe 8.9. klo 9 liturgia
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille
ja ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.
KESÄTAUOLLA.

Espoon keskus
Trapesa: Kotikyläntie 5, Kirkkojärvi
Uusi osoite elokuusta lähtien:
Kirkkojärventie 1, Espoo
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Maija Nuorteva
JUMALANPALVELUKSET
18.6. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 18 vigilia (ja liturgia)
Su 27.8. klo 10 liturgia

Hanko
Pyhien apostolienvertaisten Magdalan
Maria ja Vladimir Kiovalaisen kirkko,
Täktomintie
Isännöitsijä Alan Jeﬀery, 040 554 2764
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
JUMALANPALVELUKSET
La 15.7. klo 18 vigilia
La 15.7. klo 20 panihida (Hangon ortodoksinen hautausmaa)
Su 16.7. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

Karjalohja
Johanneskartanon kappeli,
Nummijärventie 315
JUMALANPALVELUKSET
La 24.6. klo 10 liturgia (kappelin praasniekka)

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Isännöitsijä Seppo Pesonen, p. 040 747 6615
JUMALANPALVELUKSET
To 31.8. klo 18 akatistos (kiitosakatistos ja
eläinten siunaus)
MUUTA TOIMINTAA
Kirkkokerho
Kuukauden 1. ja 3. sunnuntai yli 3-vuotiaille.
KESÄTAUOLLA.

Metsolan hautausmaan
tsasouna
Kaikkien pyhien tsasouna,
Myyryntie 8, Lohja
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 ehtoopalvelus (suuri
ehtoopalvelus, praasniekka)
Su 11.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
(praasniekka)
La 8.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 18 vigilia
*Ti 15.8. klo 10 liturgia

Nummela
Ortodoksinen rukoushuone,
Naaranpajuntie 7, p. 046 632 1210
JUMALANPALVELUKSET
Su 25.6. klo 10 liturgia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 18 vigilia
*Pe 8.9. klo 9.30 liturgia (ja
praasniekkajuhla. Mukana koululaisia)
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille
joka kuukauden 4. sunnuntai.
KESÄTAUOLLA.

Karkkila
JUMALANPALVELUKSET
Pe 1.9. klo 18 vedenpyhitys ja eläinten
siunaus (joenranta)

La 24.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 17 vigilia
Su 25.6. klo 10 liturgia
Ti 27.6. klo 17 vigilia
Ke 28.6. klo 8 liturgia
Ke 28.6. klo 17 vigilia
To 29.6. klo 8 liturgia
Su 2.7. klo 11 akatistos luonnolle
La 15.7. liturgia klo 10 (Apostolien vertaisten
Vladimirin ja Olgan tsasounan vuosijuhla)
La 29.7. vigilia klo 17
Su 30.7. liturgia klo 10
La 5.8. vigilia klo 17
*Su 6.8. liturgia klo 10
Ma 14.8. vigilia 17
*Ti 15.8. liturgia klo 8
Su 20.8. rukouspalvelus klo 10.30
La 2.9. vigilia klo 17
Su 3.9. liturgia klo 10
To 7.9. vigilia klo 17
Pe 8.9. liturgia klo 8
Su 10.9. liturgia klo 10

ITÄINEN ALUE
PAPISTO
Pastori Mikael Sundkvist,
p. (09) 8564 6126, 050 350 9356
Pastori Kimmo Kallinen,
p. 040 707 9609
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
Rovasti 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

Kaunisniemen kirkko,

Tikkurila

Kaunisniementie 18, Läyliäinen

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

JUMALANPALVELUKSET
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia

Kirkkonummi
Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja, Jorvas
p. (09) 221 1400
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 17 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
Ma 12.6. klo 8 liturgia
La 17.6. klo 17 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
Pe 23.6. klo 17 vigilia

JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 18 vigilia
Su 25.6. klo 10 liturgia
Ke 28.6. klo 18 vigilia
To 29.6. klo 9 liturgia
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
Ti 1.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 12.8. klo 18 vigilia
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Su 13.8. klo 10 liturgia
Pe 1.9. klo 17.30 akatistos ("Kiitos
Jumalalle kaikesta")
La 2.9. klo 17 ehtoopalvelus (suuri)
Su 3.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 6.9. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 17.30 vigilia
*Pe 8.9. klo 9 liturgia
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

Myyrmäki
Pyhän Martinin ev.-lut.
kappeli, Uomatie 1, Vantaa
JUMALANPALVELUKSET
La 2.9. klo 10 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen
ikonin kirkko, Kartanontie 45
Isännöitsijä Jyrki Vaara, p. 040 090 7550
Pastori Kimmo Kallinen, kanttori Joosef Vola
JUMALANPALVELUKSET
La 17.6. klo 10 liturgia
Ke 28.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 2.7. klo 10 liturgia
Pe 7.7. klo 18 vigilia
La 8.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
La 15.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 10 liturgia
La 2.9. klo 17 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 10 liturgia

Klaukkala
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko
Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. (09) 8564 6231,
pappi Tapio Rautamäki, kanttori Joosef Vola
JUMALANPALVELUKSET
La 2.9. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Su 10.9. klo 10 liturgia

Porvoo
Kristuksen kirkastumisen kirkko
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232,
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Elena
Nemlander
JUMALANPALVELUKSET
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
La 1.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 18 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 17 vigilia
*Pe 8.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian aikana lastenkerho
yli 3-vuotiaille. KESÄTAUOLLA.
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MONIKULTTUURINEN TYÖ

La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

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

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

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 10.6. klo 17.30 yleinen panihida
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 17.6. klo 17.30 yleinen panihida
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 17.30 yleinen panihida
La 24.6. klo 18 vigilia
Su 25.6. klo 10 liturgia
Ti 27.6. klo 18 vigilia
Ke 28.6. klo 10 liturgia
La 1.7. klo 17.30 yleinen panihida
La 1.7. klo 18 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 17.30 yleinen panihida
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 17.30 yleinen panihida
La 15.7. klo 18 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 17.30 yleinen panihida
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 17.30 yleinen panihida
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
Ma 31.7. klo 18 vigilia
Ti 1.8. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 17.30 yleinen panihida (i Mikael
Kriisin kuolinpäivä)
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia
La 12.8. klo 17.30 yleinen panihida
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 17.30 yleinen panihida
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 10 liturgia (su/sl)
La 2.9. klo 16.30 yleinen panihida
La 2.9. klo 17 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 17 vigilia
*Pe 8.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 16.30 yleinen panihida

Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Teemu Toivonen,
Mariamkören sjunger under ledning av Satu Vola.
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Lö 2.9. kl 17 vigilia
Sön 3.9. kl 10 liturgi

Kotikirkko / Ss. James and
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka),
Teemu Toivonen, 040 511 3846
ENGLISH SERVICES
Sat 9.9. at 17 evening service
Sun 10.9. at 10 liturgy

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

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 10.6. в 17.30 Панихида
Сб 10.6. в 18 Всенощное бдение
Вск 11.6. в 10 Литургия. Воскресенье
всех святых
Сб 17.6. в 17.30 Панихида
Сб 17.6. в 18 Всенощное бдение
Вск 18.6. в 10 Литургия
Сб 24.6. в 17.30 Панихида
Сб 24.6. в 18 Всенощное бдение
Вск 25.6. в 10 Литургия
Вт 27.6. в 18 Всенощное бдение
Ср 28.6. в 10 Литургия

Сб 1.7. в 17.30 Панихида
Сб 1.7. в 18 Всенощное бдение
Вск 2.7. в 10 Литургия
Сб 8.7. в 17.30 Панихида
Сб 8.7. в 18 Всенощное бдение
Вск 9.7. в 10 Литургия
Сб 15.7. в 17.30 Панихида
Сб 15.7. в 18 Всенощное бдение
Вск 16.7. в 10 Литургия
Сб 22.7. в 17.30 Панихида
Сб 22.7. в 18 Всенощное бдение
Вск 23.7. в 10 Литургия
Сб 29.7. в 17.30 Панихида
Сб 29.7. в 18 Всенощное бдение
Вск 30.7. в 10 Литургия
пн 31.7. в 18 Всенощное бдение
вт 1.8. в 10 Литургия
Сб 5.8. в 17.30 Панихида
Сб 5.8. в 18 Всенощное бдение
*Вск 6.8. в 10 Литургия
Сб 12.8. в 17.30 Панихида
Сб 12.8. в 18 Всенощное бдение
Вск 13.8. в 10 Литургия
Сб 19.8. в 17.30 Панихида
Сб 19.8. в 18 Всенощное бдение
Вск 20.8. в 10 Литургия
Сб 26.8. в 10 Литургия
Сб 2.9. в 16.30 Панихида
Сб 2.9. в17 Всенощное бдение
Вск 3.9. в 10 Литургия
чт 7.9. в 17 Всенощное бдение
*пт 8.9. в 10 Литургия
Сб 9.9. в 16.30 Панихида
Сб 9.9. в 17 Всенощное бдение
Вск 10.9. в 10 Литургия

ком 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
Православная ночь искусств во дворе
Свято-Троицкой церкви 24.8.2017
Во дворе Свято-Троицкой церкви организуется традиционная православная ночь
искусств 24. августа. Программа от 16 до
23 ч. В программе пение церковного хора, славянская музыка, угощения, богослужения и программа для детей.
Программа: в 16 ч Благословение трапезы и открытие ворот, в 17 ч настольный
театр для детей, в 18 ч Выступление хора, в 19 ч Краткий экскурс в православие,
в 20 ч Акафист, в 21 ч Краткий экскурс
в православие, в 22 ч Благодарственный молебен. Во дворе церкви весь вечер звучит славянская музыка, предлагаются русские угощения: борщ, шашлыки, блины, пироги, кофе и чай. Организатор: Хельсинкский православный приход
Адрес: Unioninkatu 31, Helsinki.

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

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

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 17.6. в 10 Литургия
Сб 29.7. в 10 Литургия
Сб 26.8. в 10 Литургия

Семейный клуб
Внимание! С 16.5 по 22.8 летние каникулы
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.

Часовня прп. Александра Свирского
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki,
тел. 09 85 646 206.
Священник Юрки Пенттонен,
тел. 09 85 646 124

Воскресная школа (на русском языке)
Внимание! С 14.5 по 20.8 летние каникулы
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-Троиц-

Приходской центр в
Mюллюпуро

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

Интернациональный
центр Трапеза
Часовня в честь равноапостольных
жен-мироносиц Kotikyläntie 5,
02770 Espoo
Богослужения проводятся на финском и
частично на русском языках.

Вантаа
Спасо-Вознесенская
церковь в Тиккурила
Läntinen Valkoisenlähteentie
48, 01450 Vantaa
Священник Микаел Сундквист, тел. 09 85 646
125, 050 350 9356. Диакон Сергей Подшивалов, тел. 040 749 1560.
Каждое последнее воскресенье месяца
литургия на финском и славянском языках.
Чаепитие по воскресеньям после литургии.
Семейный кружок «У самовара» в
Порвоо
Ежемесячно, в последнюю субботу месяца в 15 часов состоятся встречи многоязычного семейного кружка «У
Сайт Хельсинкского православного прихода. www.hos.fi
Информация о деятельности прихода,
контактные данные, анонсы церковных
мероприятий и актуальная информация
на финском и русском языках.

TOIMINTAA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA
HELSINKI
Helsingin tiistaiseura
Tiistaiseuralla on uusi hallitus: Mikko Leistola pj, Aila Lahtinen vpj, Aila Julkunen sihteeri, Helena Kinkki rahastonhoitaja ja jäseninä Helli Hartikainen ja Marja Korvenkontio.
Syksyn toimintakausi alkaa 12.9. ja kokoontumisia on syksyllä aina parittoman viikon
tiistaisin klo 16 seurakuntasalilla.
Katekumeenien aloitustilaisuus
Katekumeeniryhmien syksyn aloitustilaisuus pidetään seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) 6.9. kello 18. Lisäksi kirkkoon liittymistä harkitseville järjestetään
Tutustu ortodoksisuuteen -päivä lauantaina
16.9. kello 9-16.

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.

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Kappelin normaalin jumalanpalveluskierron
lisäksi toimitetaan liturgia lauantaina 1.7.,
15.7. ja 5.8. Olohuone-lafka on auki lauantaisin kello 13.00-16.00. Mahdollisuus
esimerkiksi opetella rukousnauhojen solmimista ja tehdä käsitöitä, tai muuten vain
viettää hetki kanssamme keskustellen kahvikupin ääressä. Myynnissä muun muassa
tuohuksia, ikoneita ja kirjallisuutta. Mahdollisuus ostaa myös kesälukemista "kirjakirpputorilta". Osoite Mikonkatu 25, Helsinki
(summerissa lukee kappeli, käynti sisäpihalta). Lisätietoja www.theotokos.fi
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TAPAHTUMIA

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Kaunisniemen leirikeskuksen
praasniekkaleiri 24.–27.7.
Pyhän Annan kuolonuneen nukkumisen
muistopäivänä 25.7. vietetään Kaunisniemen leirikeskuksen kirkon praasniekkaa.
Leirikeskuksessa järjestetään myös perinteinen praasniekkaleiri. Kaunisniemen kirkon
40-vuotisjuhlaliturgian toimittaa metropoliitta Ambrosius. Lisätietoja leiristä: kristiina.
klubb@ort.fi, 040 725 5713

Taidenäyttelyt
Eeva-Liisa Alasen pastellinäyttely
Mikä ihana kesä! 18.6. saakka.
Liisa Tynkkysen ikoninäyttely
Kirkastetut, 21.6.–29.8.
Ulla Rantasen taidenäyttely, 2.9.–24.10.
Pysyvä kirkkotaidenäyttely.

Seurakunnan 190-vuotispääjuhla
Juhlaviikonloppu 26.-27.8.2017 Uspenskin katedraalilla. Lauantaina 26.8.2017
klo 10 monikielinen liturgia Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Liturgian jälkeen
monikulttuurinen juhla Pyhän Kolminaisuuden kirkon pihalla. Klo 16 panihida ja
seppelten lasku seurakunnan edesmenneitten työntekijöiden kunniaksi seurakunnan hautausmaalla. Klo 18 juhlavigilia Uspenskin katedraalissa.
Sunnuntaina 27.8.2017 klo 10 juhlaliturgia Uspenskin katedraalissa. Ruokailu klo
12 ja kahvitilaisuus Uspenskin katedraalin pihalla ja kryptassa. Pääjuhla Uspenskin katedraalissa klo 14.
Pyhä laulu -Sacred Song -konsertti
Uspenskin katedraalissa os. Kanavakatu 1
maanantaina 7.8.2017 klo 17.
Konsertissa esiintyvät tapahtumaan osallistuvat kuorot Venäjältä, Romaniasta ja Suomesta. Vapaa pääsy, ohjelma 7 €. Tervetuloa! Järjestäjä Espoon ortodoksit ry.
Mukana tukemassa: Helsingin ortodoksinen
seurakunta ja E. Gavrielides.
Taiteiden yö Uspenskin katedraalissa
Katedraalin yö Uspenskin katedraalissa
torstaina 24.8., os. Kanavakatu 1
Katedraalissa avoimet ovet klo 17–21.30.
Ehtoopalvelus klo 17, Katedraalikuoron
konsertti klo 18, akatistos Jumalansynnyttäjälle klo 19, katedraalikuoron konsertti klo 20 ja klo 21 kiitosrukouspalvelus. Uspenskin kryptassa Muistot talteenvalokuvanäyttely Helsingin ortodoksisen
seurakunnan 190-vuotisesta taipaleesta.
Uspenskin piha-alueella Etnobaari avoinna 17–21.30. Tarjolla makuja kaikkialta
maailmasta sekä improvisoituja ohjelmanumeroita. Tapahtuman järjestävät Helsingin ortodoksinen seurakunta, Uspenskin katedraalin kuoro, Uspenskin nuoret
ja Pyhän Andreaan nuorisokuoro.
Taiteiden yö Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa
Pyhän Kolminaisuuden kirkon pihalla ortodoksinen taiteiden yö 24 elokuuta. Ohjelma alkaa klo 16 ja kestää klo 23 asti.
Ohjelma: klo 16 ruoan siunaus ja kirkon
portit avataan, klo 17 lapsille pöytäteatteri, klo 18 kuorokonsertti, klo 19 ja klo
21 ortodoksisuuden esittely, klo 20 akatistos ja klo 22 kiitosrukouspalvelus.
Illan aikana kirkon pihapiirissä soi slaavilainen musiikki ja tarjolla on venäläisiä
herkkuja: borshkeittoa, saslik -lihavartaita, blinejä, piirakoita, kahvia ja teetä. Järjestäjänä toimii Helsingin ortodoksinen
seurakunta. Yhteystiedot: Unioninkatu
31, Helsinki.
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Äänen syvä ymmärtäminen ja kokeminen
– antiikin pyhä laulu –kurssi
Su–to 18.–22.6. Kesäkurssilla opettelemme varhaiskristillisiä lauluja 300–1000-luvuilta. Opettajana professori Iegor Reznikoff Pariisista. Hinta 329€, sis. opetuksen ja
ateriat. Harmoninen laulu ry:n jäsenille 20€
alennus. Ilmoittautuminen: pirkko.hakkarainen@netti.fi tai puh. 040–747 1921.
Akvarellikurssi
Ma–su 26.6.–2.7. Osallistuminen ei vaadi
aikaisempia maalausopintoja, mutta kurssi soveltuu myös pidempään maalanneille.
Opettajana taidemaalari Marjukka Paunila.
Hinta 750€/hlö/2hh ja 900€/1hh, sis. opetuksen ja täysihoidon.
On ihanaa olla nainen!
– naisten viikonloppu
7.–9.7. Tule etsimään elämän iloa, energiaa ja
levollisuutta yhteisestä naisten viikonlopusta.
Rakennuspalikoina käytämme luovaa työskentelyä, hiljaista liikettä ja kevyttä joogaa.
Lisäksi nautimme ulkoilusta ja yhteisistä aterioista. Ohjaajana Mari Vainio, joka on kirjoittaja, retriittiohjaaja ja joogaohjaaja. Hinta 250€/
hlö/2hh ja 290€/1hh, sis. ohjelman, ateriat ja
majoituksen. Ilm. 22.6. mennessä.
Ikonimaalausviikko
Ma–la 31.7.–5.8. Ikonimallit valitaan ennen
kurssin alkua kunkin oppilaan taitotason mukaan. Opettajana ikonimaalari Tuula Majurinen. Hinta osallistujien määrästä riippuen
enintään 350€, sis. opetuksen sekä lounaan ja
päiväkahvin joka päivä. Ilm. 3.7. mennessä.
Sofian 10-vuotistapahtuma
Pe–su 15.–17.9. Ohjelmassa mm. juhlaseminaari sekä lisäksi Budapestistä tunnetun
bysanttilaisen musiikin Szent Efrem kuoron konsertti Helsingin keskustassa. Samalla
paljastetaan Pyhän Viisauden kappelin ulkoseinään jouluaiheinen ikonimosaiikki, joka on kooltaan yli 30 neliömetriä. Tarkempi
ohjelma julkaistaan lähempänä, ks. sofia.fi.
Lisätiedot: sofia.fi/tapahtumat. Ohjelmamuutokset mahdollisia. Kurssien yhteydessä
majoitus aamiaisella alkaen 40€/vrk.
Ilmoittautumiset: reception@sofia.fi tai
p. 010 277 900. Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Hki.
LÄNTINEN ALUE
Espoon miesten piiri Hermaninjengi
Kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 18. Lisätietoja: puheenjohtaja
Juhani Mustila, p. 0400 472 623 tai juhani.
mustila@iki.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa
myös isä Petri Korhonen.
Pyhän Hermanin kuoro
Lisätietoja: isä Petri Hakonen,
p. 040 767 4335

Lohjan kuoro
Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori
Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782.
Lohjan seniorikerho
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 14–16.
Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen,
p. 040 525 0782
Miestenpiiri Lohjalla
Kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina.
Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen,
p. 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
Länsi-Uudenmaan ortodoksien
seurakuntaillat
Torstaisin Lohjan kirkolla klo 18–20.
Lisätietoja: puheenjohtaja Urpo Uotila,
p. 044 314 5210
Hangon kuoro
Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori
Matti Jyrkinen 040 525 0782,
matti.jyrkinen@ort.fi.
Nummelan perjantaipiiri
Lisätietoja: Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782
Nummelan ikonipiiri
Lisätietoja: Ritva Tarima, p. 0400 719 563,
ritva.tarima@suomi24.fi
Karkkilan seurakuntaillat
Karkkilan ev.lut. seurakuntatalo, Huhdintie
9–11. Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen,
p. 040 525 0782
Karkkilan ikonipiiri
Lisätietoja: Tarja Tarima, p. 040 541 3901
TAPAHTUMIA
Kesäkahvila Tapiolan ortodoksisessa
kirkossa
Torstaisin 29.6., 6.7., 13.7. ja 20.7.klo 14-18.
Espoo-päivänä 26.8. klo 11-16. Tarjolla kahvia, pientä purtavaa ja kirpputori.
Opastettuja kierroksia ikonien maailmasta
ja seinämaalauksista. Lyhyt rukoushetkipalvelus toimitetaan maallikkopalveluksena klo 14 ja Espoo-päivänä klo 11, jonne
kaikki ovat tervetulleita.
Pokrovan puutarhapäivä
Su 2.7.2017 klo 12-18 . Kirkossa toimitetaan akatistos luonnolle klo 11, jonka jälkeen opastetut kierrokset alkavat klo 12,
13.30 ja klo 15. Kokoontuminen kirkossa,
jonka jälkeen kierros puutarhassa ja alueella. Kesäkahvila auki päärakennuksen
takana olevalla terassilla. Taimi- ja siemenmyynti! Vapaa pääsy!

Pokrovan Avoimet ovet
Su 20.8. klo 11-16
Rukouspalvelus klo 10.30 kirkossa. Tapahtuma alkaa klo 11. Ohjelma luettavissa osoitteessa www.pokrova.fi/tapahtumat. Tapahtumapäivälle tehtävät ennakkotilaukset on mahdollista jättää 31.7.13.8. välisenä aikana osoitteessa www.
pokrova.fi etusivulla olevalla lomakkeella. Vapaa pääsy!

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

Tikkurilan tiistaiseuran ortodoksiakerho
Tikkurilan kirkon tiistaiseuran ortodoksiakerho parillisten viikkojen keskiviikkoiltoina.
Kokoontuminen Tikkurilan kirkolla Arsenisalissa ehtoopalveluksen jälkeen klo. 18.00.
Syksyn teemana orientaaliset kirkot. Ensimmäinen kokoontuminen 6.9.
Tikkurilan kirkon 20-vuotisjuhla
Kirkon juhla sunnuntaina 10.9. Juhlavigilia lauantaina klo 18 ja liturgia sunnuntaina klo 10. Liturgian jälkeen ruokailu ja
juhla kirkon Arseni-salissa.
Tikkurilan ikonimaalauspiiri
Tiedustelut: liisa.holst@kolumbus.fi,
p. 0405668481
Järvenpään kirkkokuoro
Järvenpään kirkkokuoro etsii musikaalisia ja
sitoutuneita laulajia. Harjoitukset pidetään
maanantaisin klo 17.30–19:30.
Lisätiedot: Joosef Vola, p. 040 454 2250 tai
joosef.vola@ort.fi.

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
KANTTORI
Kari Päivinen, p. 040 866 7686
MUU HENKILÖKUNTA
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

Seurakunnan toimintapiirit ovat siirtyneet
kesätauolle. Toiminta jatkuu syksyllä. Aurinkoista kesää!
TAPAHTUMIA

Hamina
ITÄINEN ALUE

TOIMINTAA
HAMINAN SEURAKUNNASSA

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 17.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 18.6. klo 10 liturgia
To 29.6. klo 9.30 jumalallinen liturgia,
Haminan kirkon 180-vuotisjuhla
La 5.8. klo 18 vigilia su/sl
*Su 6.8. klo 10 liturgia su/sl
La 12.8. klo 18 ehtoopalvelus, Markkulan
leirikeskus
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ti 22.8. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 23.8. klo 8 liturgia
La 26.8. klo 19 ehtoopalvelus
Su 27.8. klo 10 piispallinen liturgia
La 9.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 10.9. klo 10 liturgia

Haminan
hautausmaakirkko
Hirveläntie 22
Ke 28.6. klo 16 parastasis
La 8.7. klo 18 parastasis
Su 9.7. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 18 vigilia
*Ti 15.8. klo 10 liturgia

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,
Kirkonmäenkatu 2
JUMALANPALVELUKSET
La 24.6. klo 18 vigilia
Su 25.6. klo 10 liturgia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 23.7. klo 10 liturgia
Pe 18.8. klo 18 rukoushetki, Sypressi
La 19.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 2.9. klo 18 vigilia su/sl
Su 3.9. klo 10 liturgia su/sl

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 16.7. klo 10 liturgia

Pietarin ja Paavalin kirkon praasniekka
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon 180-vuotisjuhlapraasniekka pidetään
28.- 29.6.2017. Keskiviikkona 28.6. klo 16
parastasis Haminan hautausmaakirkossa
sekä kirkollisten esineiden näyttely Pietarin ja Paavalin trapesassa. Torstaina 29.6.
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa klo 9.30 pieni vedenpyhitys, liturgia
ja ristisaatto. Liturgian toimittaa KP metropoliitta Ambrosius.
Taiteiden yö Kouvolassa 18.8.
Perjantaina 18.8. Ortodoksiakeskus Sypressissä klo 18- 21. Rukoushetki klo 18,
valamolainen teepöytä ja lastenkerhon
arpajaiset.
Venäjänkielinen perheleiri 11.- 13.82017
Haminassa
Perheleirin järjestää PSHV. Ilmoittautumiset
Anna Liukko, puh. 040 6850 079, sähköposti:
liukko.anna@gmail.com
Taizé-tapahtuma Haminassa 25.- 27.8.2017
Seurakuntamme on mukana järjestämässä
kansainvälistä nuorten tapahtumaa Haminassa 25.- 27.8. Tapahtumaan tarvitaan myös
meidän seurakunnastamme vapaaehtoisia
talkootyöhön sekä majoittamaan vierailemaan tulevia nuoria. Lisätiedot ja ilmoittautumiset löytyvät tästä linkistä: https://www.
orthamina.fi/taize
Pyhiinvaellusmatka Pietariin
29.- 31.8.2017
Arvoisat seurakuntalaiset!
Haluamme toivottaa Teidät tervetulleiksi pyhiinvaellusmatkalle ”Pohjois-Lännen
luostarihelmet”. Matka järjestetään 29.
– 31.8.2017. Pietarin matkamme aikana tutustumme ortodoksisiin kirkkoihin
ja luostareihin. Matkan tarkoituksena on
avartaa ja syventää hengellisen kulttuurimme tietämystä. Tarkemmat tiedot matkasta www.orthamina.fi
Ilmoittautumiset 15.6.2017 mennessä Galina Kostrjukova-Leino puh. 045 1146 539,
sähköposti: galina.leino@gmail.com

Juhliin liittyvät
palvelukset
on merkitty
tummennettuina.
Suuret juhlat
merkitty tähtisymbolilla*.
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HÄMEENLINNAN SRK
SEURAKUNTAKOTI
Matti Alangon katu 11 A, 13130
Hämeenlinna
SEURAKUNNANVIRASTO
Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna
p. 03 616 5229, 050 321 0035
Viraston uudet aukioloajat 1.6. alkaen:
ke klo 14-16.30 ja pe klo 9.30-12
hameenlinna@ort.ﬁ
www.hmlortodoksinen.ﬁ
www.facebook.com/
HameenlinnanOrtodoksinenSeurakunta/
PAPISTO
Kirkkoherra Andreas Larikka,
p. 040 548 7666
andreas.larikka@ort.ﬁ
KANTTORI
Leena Lomu
p. 040 707 6715, leena.lomu@ort.ﬁ
Kanttorin vuosiloma 21.7.-13.8.
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Markku Aroma, p. 050 441 6861
Pastori Kari M. Räntilä, p. 040 550 6272
Diakoni Erkki Lumisalmi, p. 0400 396 326
Diakoni Janne Piiroinen, p. 040 961 6381
MUU HENKILÖKUNTA
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 10.6. klo 17 vigilia
Su 11.6. klo 10 kristinoppileirin
päätösliturgia ja YO-muistamiset
La 17.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 8.7. klo 17 juhlavigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia, Tihvinskaja, sl, su
Pe 25.8. klo 22 rukoushetki taiteiden yössä
La 2.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
To 7.9. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia,
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
syntymä
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia, sinapinsiemenkerho

Ahveniston kirkko
Pyhän Johannes Kastajan
mestauksen muistolle
Ahvenistontie 20, Hämeenlinna
JUMALANPALVELUKSET
La 24.6. klo 10 liturgia (kirkkokahvit)
Ke 28.6. klo 17 akatistos, pt:t Sergei ja
Herman
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To 29.6. klo 10 liturgia, ap:t Pietari ja
Paavali
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.7. klo 10 liturgia
To 20.7. klo 10 liturgia, profeetta Elia
La 22.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 5.8. klo 17 juhlavigilia
Su 6.8. klo 10 liturgia ja hedelmien
siunaus (isä Andreaksen ja Leenakanttorin 100v juhlat maastossa)
La 12.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 17 juhlavigilia
Ti 15.8. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkuminen (kirkkokahvit)
La 19.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 28.8. klo 17 juhlavigilia ja leipien siunaus
Ti 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys, juhlaliturgia,
ristisaatto ja kirkkokahvit (praasniekka)
To 31.8. klo 17 akatistos luomakunnalle,
kesäkauden päätös

Forssa
Forssan toimintakeskus
Keskuskatu 10, Forssa
JUMALANPALVELUKSET
Su 25.6. klo 10 liturgia
Ke 19.7. klo 10 liturgia, pyhittäjä Serafim
Sarovilainen
Su 30.7. klo 10 liturgia
Su 27.8. klo 10 liturgia

Lammi
Athos-säätiön toimintakeskus,
Panagian puistotie 39 A, Lammi
JUMALANPALVELUKSET
La 1.7. klo 8 liturgia
La 1.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 29.7. klo 8 liturgia
To 24.8. klo 9 jumalallinen liturgia,
MP Ambrosius
La 26.8. klo 8 liturgia

TOIMINTAA HÄMEENLINNAN
SEURAKUNNASSA
Ikonimaalauksen intensiivinen kesäkurssi
Opettaja Tarja Tarima p. 040 541 3901, tarja.tarima@tikkurila.com. Ma-to 26.-29.6. klo
9-17.30 srk-kodilla (40 h). Kurssimaksu 200€
+ materiaalikustannukset. Aiheena Pyhä Sofia ja hänen tyttärensä Pistis, Elpis ja Agapé.
Lisätietoja opettajalta.
Ikonikurssi
Opettaja Pasi-Mikael Huovinen p. 041 576
6143. Ma-pe 31.7.-4.8. klo 10-16 srk-kodilla.
Kurssin hinta 85€ viikko tai 20€ päivä. Lisätietoja opettajalta.
Tiistaiseura
Pj. Sven Wessman, puh. 040 7575 228,
s-posti: sven.wessman(at)pp1.inet.fi

Juhannus
Tiistaiseura järjestää kirkkokahvit Johannes
Kastajan syntymäjuhlan liturgian jälkeen
24.6. Ahveniston kirkonmäellä. Liturgia alkaa klo 10.
Tiistaiseuran retki Kirkkonummen
Pokrovaan
Järjestämme omatoimiretken Kirkkonummen Pokrovan avointen ovien päivään sunnuntaina 20.8.2017. Lähtö pääkirkolta, Erottajakatu 2, klo 8.30 kimppakyydeillä. Ohjelmassa mm. kiitosrukouspalvelus sekä tutustumista alueeseen omatoimisesti. Ruokailumahdollisuus omalla kustannuksella.
Matkan hinta määräytyy osallistujamäärän
mukaan (bensakulut). Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sven Wessman, 040 7575 228.
TAPAHTUMIA
Virkistyspäivä 1.7. Athos-säätiöllä
Alun perin puhuttiin perheleiripäivästä,
mutta tapahtuma on tarkoitettu kaikille,
jotka kaipaavat virkistäytymistä. Virkistyspäivä alkaa liturgialla klo 8 ja päättyy
ehtoopalvelukseen klo 17. Päivän aikana on mahdollisuus myös samoilla luonnossa, laavulla, saunoa ja lapsille tarjolla
pelejä ja leikkejä. Kaikki ovat siis tervetulleita. Leirimaksu on 25€ ja se maksetaan leiripäivänä Athos-säätiön hyväksi.
Ilmoittautumiset viimeistään 23.6. mennessä Leena-kanttorille (040 7076715),
jolta saa myös tarkempaa tietoa päivän
ohjelmasta.
Tihvinskajajuhlat 8.-9.7.
Kyyröläläisten perinteiset kesäjuhlat.
Lauantaina 8.7. klo 17 vigilia, jonka päätteeksi panihida slaaviksi. Sunnuntaina
9.7. klo 10 liturgia (suomi-slaavi), jonka
jälkeen klo 12 alkaa päiväjuhla Palokunnantalolla (Palokunnankatu 18). Kahvimaksu 7 €. Kaikki ovat tervetulleita!
Elokuu – taidetta 30 vuoden ajalta
Leena Lomun kuvataiteellinen kiinnostus
heräsi lukioaikoina, mutta suurin innostus
sai alkunsa Limingan taidekoulusta jo 30
vuotta sitten. Elokuu-näyttelyyyn voi käydä tutustumassa seurakuntakodilla (Matti Alangon katu 11 A). Näyttelyn avajaiset
sunnuntaina 30.7. klo 13-15. Näyttely on
avoinna elokuun ajan viraston aukioloaikoina keskiviikkoisin klo 14-16.30 ja perjantaisin klo 9.30-12 (käynti viraston kautta) sekä erikseen sovittuina aikoina.
Taiteiden yö 25.8.
Seurakuntakodilla klo 19-21.30 nähtävissä em. näyttelyn lisäksi
käspaikan ja ikonin valmistusta. Kirkko
avoinna klo 20-22.30, kuoro esiintyy. Klo
22 rukoushetki.
Pyhä Syke ry:n vohvelinmyyntiä kirkon
edustalla klo 20-22.

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
KANTTORI
Kanttori Katarine Lehtomäki,
p. 050 359 4823
MUU HENKILÖKUNTA
Vahtimestari Vesa Lehtomäki,
p. (05) 212 490
Seurakuntaemäntä Anna-Maria OsolaTähtinen, p. (05) 212 482
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Veikko Lisitsin, p. 050 597 7349,
veikko.lisitsin@gmail.com (eläkkeellä)
Pastori Pavel Pugovkin, p. 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
Su 11.6. klo 10 liturgia, sl/su
Ke 14.6. klo 13 rukouspalvelus
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
Ke 21.6. klo 13 rukouspalvelus, sl
Su 9.7. klo 10 liturgia
Su 16.7. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun
päätös
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 17 ehtoopalvelus ja leipien siunaus
*Su 6.8. klo 10 jumalallinen liturgia, MP
Ambrosius
Ke 9.8. klo 13 rukouspalvelus, sl
Su 13.8. klo 10 liturgia, sl
*Ti 15.8. klo 10 liturgia
Ke 16.8. klo 13 rukouspalvelus, sl
To 17.8. klo 15 rukouspalvelus pyhälle Nikolaokselle
Su 20.8. klo 10 liturgia
Ke 23.8. klo 13 rukouspalvelus,sl
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
Ke 30.8. klo 13
rukouspalvelus,sl
Juhliin liittyvät
La 2.9. klo 17 vigilia
palvelukset
on merkitty
Ke 6.9. klo 13 rukoustummennettuina.
palvelus
Suuret juhlat
Su 10.9. klo 10
merkitty tähtiliturgia,sl
symbolilla*.

Langinkosken keisarillisen
kalastusmajan kappeli
Keisarinmajantie 118, Kotka
JUMALANPALVELUKSET
La 15.7. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 10 liturgia

Munkkisaaren maja
Munkholmantie 101, Kotka
JUMALANPALVELUKSET
Ti 15.8. klo 15 ristisaatto Langinkosken
keisarilliselta kalastusmajalta
Munkkisaaren majalle
Klo 17 vedenpyhitys
Klo 18 praasniekkajuhla

Loviisa
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän
Kasanilaisen ikonin muistolle,
Itäinen Tullikatu 17
Isännöitsijä Margarita Yukhevich,
p. 040 561 9915
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 10 liturgia, sl
La 8.7. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia,
kirkon vuosijuhla
La 5.8. klo 17 ehtoopalvelus ja leipien siunaus
La 12.8. klo 10 liturgia, sl
Su 3.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 10 liturgia,sl

TOIMINTAA
KOTKAN SEURAKUNNASSA
Seurakunnan lakisääteinen tarkastus
4. – 6.8.2017
Kerhot ovat kesätauolla. Aurinkoista kesää!
TAPAHTUMIA
Lasten kesäleiri Luovissa 17.7-19.7.2017
Leiri alkaa maanantaina klo 12 ja päättyy
keskiviikkona klo 14. Leirin hinta 25 €. Lisätietoja isä Alexanderilta, p. 0500 480 269.
Loviisan kirkon praasniekka
Lauantaina 8.7. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, kirkon vuosijuhla.

Munkholman ristisaatto ja praasniekka
Ti 15.8. klo 15 ristisaatto Langinkosken
keisarilliselta kalastusmajalta Munkkisaaren majalle, klo 17 vedenpyhitys ja klo
18 praasniekkajuhla.
Seurakuntaretki Uuden Valamon luostariin
6-8.9.2017
Osallistumme kultaisen iän leirille. Majoitus
2hh/ opistohotelli
Lähtö Kotkasta seurakuntasalin edestä 6.8.
klo 9, Karhulasta 9.15 linja-autoasemalta.
Hinta 130 4/hlö sisältää majoitus, matkat
ruuan ja ohjelman.

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
KANTTORI
Petri Huttu, p. 0440 251 062
MUU HENKILÖKUNTA
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
Ma 12.6. klo 12 rukouspalvelus
La 17.6. klo 17 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
Ma 19.6. klo 12 rukouspalvelus
Pe 23.6. klo 17 vigilia
La 24.6. klo 10 liturgia
Ma 26.6. klo 12 rukouspalvelus
La 1.7. klo 17 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 17 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
Ke 19.7. klo 17 vigilia
To 20.7. klo 10 liturgia
Ma 31.7. klo 17 vigilia
Ti 1.8. klo 10 liturgia
Ke 2.8. klo 17 ehtoopalvelus
To 3.8. klo 17 Jeesuksen rukous
La 5.8. klo 17 vigilia
Su 6.8. klo 10 liturgia
Ma 7.8. klo 12 rukouspalvelus
La 12.8. klo 17 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 12 rukouspalvelus
Ma 14.8. klo 17 vigilia
Ti 15.8. klo 10 liturgia
Ke 16.8. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.8. klo 17 vigilia (slaavi / suomi)
Su 20.8. klo 10 liturgia (slaavi / suomi)
Ma 21.8. klo 12 rukouspalvelus
La 26.8. klo 17 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
Ma 28.8. klo12 rukouspalvelus
To 31.8. klo 17 akatistos luomakunnalle
Su 3.9. klo 10 liturgia
Ma 4.9. klo 12 rukouspalvelus
Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 17 Jeesuksen rukous
La 9.9. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
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Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Puh. 040 359 4846 (ma-to klo 10–13).
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 17 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
Ti 27.6. klo 17 vigilia
Ke 28.6. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 17 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 17 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
Ke 9.8. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.8. klo 17 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
Ke 23.8. klo 17 ehtoopalvelus
La 26.8. klo 17 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
Pe 1.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.9. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 17 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 12.8. klo 17 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea,
Valtakatu 3
JUMALANPALVELUKSET
Ke 14.6. klo 17 akatistos
La 15.7. klo 10 liturgia
La 12.8. klo 10 liturgia
To 24.8. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 17 Jeesuksen rukous

Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna
Keskikatu 4
JUMALANPALVELUKSET
La 19.8. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 17 vigilia
*Pe 8.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia

Orimattila
Pyhien Pietarin ja Paavalin tsasouna
Toivolantie 19, Orimattila
JUMALANPALVELUKSET
To 29.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia
Juhliin liittyvät
palvelukset
on merkitty
tummennettuina.
Suuret juhlat
merkitty tähtisymbolilla*.
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TOIMINTAA
LAHDEN SEURAKUNNASSA
Seurakunnan kerhot ja toimintapiirit ovat
kesätauolla. Syksyn toiminnasta tietoa seuraavassa lehdessä. Hyvää kesää!
TAPAHTUMIA
Lahden seurakunnan kesän praasniekat
Lahden seurakunnassa vietetään temppelijuhlaa eli praasniekkaa kesällä Orimattilan ja Kausalan tsasounissa.
Orimattilan pyhien Pietarin ja Paavalin
tsasouna, Toivolantie 19, 16300 Orimattila
To 29.6. klo 9.30 Pieni vedenpyhitys ja
liturgia
Kausalan Neitsyt Marian syntymän
tsasouna, Keskikatu 4, Kausala
To 7.9. klo 17 vigilia
Pe 8.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

LAPPEENRANNAN SRK
SEURAKUNNAN PUHELINNUMEROT
OVAT MUUTTUNEET
Olethan huomannut, että kirkollishallituksen puhelinuudistuksen myötä myös meidän seurakuntamme kaikki puhelinnumerot ovat muuttuneet!
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRANVIRASTO 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
KANTTORIT
Kanttori Jarmo Huttu, p. 040 7521 793
Kanttori Tatiana Mäkelä, p. 040 685 8592
MUU HENKILÖKUNTA
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

TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT:
Timo Tynkkynen 3.-30.7.
Aarne Ylä-Jussila 31.7.-20.8.
Jarmo Huttu 1.-27.8.
Tatiana Mäkelä 19.6.-16.7.
Kauko Pussinen 3.7.-23.8.
Nadezda Ryyppö 12.6.-2.7.
KIRKOT AVOINNA KESÄLLÄ
Seurakuntamme kirkot ovat avoinna kesäkaudella vierailuja varten. Lappeenrannan Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko
avautuu tiistaina 6. kesäkuuta ja Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko 13. kesäkuuta. Molemmat kirkot ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11-15 välisenä aikana elokuun loppuun saakka.
VIGILIAT AIKAISTUVAT
SYYSKUUN ALUSTA
Kirkkovuoden vaihduttua syyskuusta lähtien iltajumalanpalvelusten alkamisajankohta on kokeiluluontoisesti kello 17 aiemman
kello 18 sijasta. Tästä tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,
p. 040 0933287
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 18 ehtoopalvelus ja kiitosakatistos
Su 25.6. klo 10 liturgia
La 1.7. klo 18 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
Su 16.7. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Serafim Sarovilaiselle
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
Su 30.7. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Jumalanäidille
Ma 31.7. klo 18 aamupalvelus ja Ristin esiinkanto
Ti 1.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Su 6.8. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos Jumalanäidille
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 10 liturgia, kirkon vihkimisen
232 vuosipäivä
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
La 2.9. klo 17 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 17 juhlavigilia
*Pe 8.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos Sergeille ja Hermanille
Su 10.9. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun
päätös
La 17.6. klo 18 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 18.6. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 24.6. klo 18 ehtoopalvelus ja kiitosakatistos
Su 25.6. klo 10 liturgia
La 1.7. klo 18 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
Su 9.7. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Konevitsan Jumalanäidin ikonille
La 15.7. klo 18 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
Su 23.7. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Johannes Kronstadtilaiselle
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 18 juhlavigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia ja vuoden sadon
siunaus
Ma 14.8. klo 18 juhlavigilia
*Ti 15.8. klo 10 liturgia
Su 20.8. klo ehtoopalvelus ja akatistos Serafim Sarovilaiselle
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
Ke 30.8. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Aleksanteri Syväriläiselle
La 2.9. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 3.9. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Su 10.9. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Sergeille ja Hermanille

Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna,
Uimalantie 1, Parikkala
JUMALANPALVELUKSET
Pe 23.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Ti 29.8. klo 10 liturgia
Ma 11.9. klo 10 liturgia

Joutsenon Pulpin ev.lut.
kappeli
Linjatie 1, Pulp
JUMALANPALVELUKSET
Su 10.9. klo 10 liturgia

Koitsanlahden apostolien
Pietarin ja Paavalin tsasouna
JUMALANPALVELUKSET
Ke 28.6. klo 18 ehtoopalvelus ja panihida
haudoilla
БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Никольская церковь в Иматра
Сб 17.6. в 18 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 18.6. в 10 литургия на церковнославянском языке
Сб 2.9. в 17 всенощная на финском и
церковно-славянском языках
Вск 3.9. в 10 литургия на церковнославянском языке

LAPPEENRANNAN
SEURAKUNNAN TOIMINTAA
Katso myös seurakunnan internet-sivuilta
www.ort.fi/lappeenranta. Muutokset mahdollisia! Viikko-ohjelma myös Facebookissa:
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta
Seurakunnan toimintapiirit jäävät kesätauolle. Aktiivinen toiminta käynnistyy jälleen
syyskuun alussa. Syksyn ohjelmat julkaistaan seuraavassa Ortodoksiviestissä.
IMATRA
Imatran Nikolaoksen miehet
Toiminta jatkuu vielä kesä-elokuussa seuraavasti:
Ke 7.6. klo 13
Ke 28.6. klo 13 pihalaattojen oikaisua ja
rappusten korjausta
Ke 12.7. klo 13
Ke 26.7. klo 13 räystäslautojen korjausta
Ke 30.8. klo 13
Lisätietoja Jorelta, puh. 045 665 67 65.
LAPPEENRANTA
Valamon ystävät
Ti 28.6. Retki Ilkonsaareen. Liturgia pyhien Sergei ja Herman Valamolaisten
tšasounassa. Lähtö satamasta klo 8.00. Retken hinta 45 € sisältää kuljetuksen ja ruokailun. Ilmoittautuminen Eevalle (p. 040 526
98 35) 18.6. mennessä.
Lappeenrannan tiistaiseuran pyhiinvaellusretki
Pyhiinvaellusretki Skiittasaarelle su 9.7.2017
isä Markuksen johdolla. Lähtö klo 9 satamasta. Matkan hinta 30 €/jäsen, 45 €/eijäsen. Tiistaiseura tarjoaa perillä ruoan ja
kahvin. Mukaan mahtuu 25 pyhiinvaeltajaa.
Sitovat ilmoittautumiset 30.6 mennessä Veli-Matti Kurroselle p. 045 103 4500 tai sähköpostilla kurrematti @gmail.com.
TAPAHTUMIA
Kristinoppikoulun päätösjuhla Imatralla
Sunnuntaina 11.6. klo 10 Imatran kirkossa pidetään tämän kesän kristinoppikoulun
päätösliturgia. Liturgian jälkeen kahvitarjoilu. Leiri järjestetään Valamon luostarissa.
Parikkalan praasniekka
Parikkalan Johannes Kastajan syntymän tsasounan praasniekka alkaa pe 23.6. klo 18 alkavalla ehtoopalveluksella. Lauantaina 24.6.
klo 10 liturgia tsasounassa, minkä jälkeen
vedenpyhitys ja praasniekkajuhla Parikkalan ev.lut. seurakuntatalolla.
Koitsanlahden hautausmaan juhlahetki
Keskiviikkona 28.6. klo 18 toimitetaan Koitsanlahden tsasounassa kiitosakatistos, jonka jälkeen panihida hautausmaalla.
Tsasounan vihkiminen ja praasniekka
Uukuniemellä
Andreas Hännisen rakentaman tsasounan
(Uukuniementie 39) siunaus ja liturgia Uukuniemellä (Uukuniementie 39) ma 10.7. klo
10. Liturgian jälkeen ruokailu ja ohjelmallinen juhla Uukuniemen pitäjätuvalla.

Uukuniemen Papinniemen ristisaatto
Papinniemen muinaisen ortodoksikylän perinteinen ristisaatto on tänä vuonna lauantaina 12. elokuuta kello 14. Samalla siunataan käyttöön uusi alueella kiertävä reitti.
Ekumeeninen tapahtuma
Lappeenrannassa
Sunnuntaina 13.8. klo 12 linnoituksen kirkolla ekumeeninen tilaisuus.
Koululaisten siunaaminen koulutielle
Koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset kutsutaan koulutielle siunaamiseen Lappeenrannan kirkkoon su 20.8. klo 10 ja Imatran kirkkoon su 27.8. klo 10. Myös isommat koululaiset vanhempineen ovat tervetulleita!
Lappeenrannan kirkon vihkimisen
232-vuotisjuhla
Lauantaina 26.8. vietetään Lappeenrannan
Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkon vihkimisen vuosipäivää. Kirkossa toimitetaan
kello 10 liturgia.
Suomen 100-vuotisjuhlaviikot
Lappeenrannassa ja Imatralla
Syyskuussa järjestetään Suomen 100-vuotisjuhlien merkeissä erityiset teemalliset
juhlaviikot. Näiden ohjelma julkaistaan seuraavassa lehdessä.

TAMPEREEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2 kerros, 33100 Tampere,
Avoinna 1.6.–31.8.2017 ti–to klo 9–12.
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
KANTTORIT
Kanttori 6.8.2017 saakka Minna Jokinen,
p. 050 358 7339
Kanttori Jenni Hakkarainen,
p. 044 301 0974
MUU HENKILÖKUNTA
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin,
p. 040 1781633
Kanslisti Arja Pikkuharju,
p. 050 557 0056
Emäntä Tatiana Kallo,
p. 050 557 0053
Vahtimestari Mika Kangasaho,
p. 050 557 0054
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Mikael Punnala, p. 050 524 2641,
mikael.punnala@gmail.com
Pastori Jelisej Rotko,
p. 044 940 0221, elisrotko@gmail.com
Diakoni Harri Kahila, p. 045 130 6723
Diakoni Jarkko Luonila, p. 040 521 8697,
jarkko.luonila@gmail.com
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DIAKONIATYÖ
Diakonia-asioissa yhteys ensisijaisesti seurakunnan kansliaan. Avunpyynnön toimittamiseksi eteenpäin voi myös täyttää diakoniatyön palvelukortin. Niitä on saatavana Tampereen kirkossa ja seurakunnan kansliassa.
TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT
Kanttori Jenni Hakkarainen:
5. – 11.6. ja 24.7. – 13.8.
Emäntä Tatiana Kallo: 5. – 30.6. ja 21.8. – 1.9.
Pastori Heikki Honkamäki: 12.6. – 2.7. ja
1. – 24.8.
Kanslisti Arja Pikkuharju: 8.6. – 13.8.
Kanttori Minna Jokinen: 19. – 25.6. ja
5. – 14.7.
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin:
12.6. – 9.7. ja 24.7. – 4.8.
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg: 1. – 31.7.
Vahtimestari Mika Kangasaho: 24.7. – 29.8.

Tampere
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän
Nikolaoksen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27,
p. 040 358 9099
Kirkko avoinna toukokuussa ma–pe
klo 10–16 ja kesä-elokuussa
ma–la klo 10–16, su klo 12–16
Isännöitsijä Leena Uusi-Tarkka,
p. 040 563 5556
JUMALANPALVELUKSET
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 17.6. klo 10 liturgia, ro
La 17.6. klo 18 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 10 liturgia
Su 25.6. klo 10 liturgia
To 29.6. klo 10 liturgia
La 1.7.klo 18 vigilia
Su 2.7. klo 10 liturgia
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
La 15.7. klo 18 vigilia
Su 16.7. klo 10 liturgia
La 22.7. klo 10 liturgia, kristinoppileirin päätös
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia
La 5.8. klo 18 vigilia
*Su 6.8. klo 10 liturgia
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 18 vigilia
*Ti 15.8. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 10 liturgia, ro
La 19.8. klo 18 vigilia
Su 20.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
To 7.9. klo 18 vigilia
*Pe 8.9. klo 9 liturgia (koululaiset)
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

JUMALANPALVELUKSET
Su 11.6. klo 10 liturgia
Su 9.7. klo 10 liturgia
Su 13.8. klo 10 liturgia
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
Su 10.9. klo 10 liturgia Merikarvian perheleirillä

Kolho
Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen
kirkko, Kappelitie, Vilppulan Kolho
Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, p. 050 431 6431
JUMALANPALVELUKSET
Su 20.8. klo 10 liturgia
Su 20.8. klo 13 rukoushetki, ekumeeninen
tapahtuma

Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Kalmistonkatu
Isännöitsijä: Yrjö Kerisalo, p. 0400 924124
JUMALANPALVELUKSET
Su 10.9. klo 10 liturgia

TAMPEREEN
SEURAKUNNAN TOIMINTAA
TAMPERE
Tampereen kirkon kuoro
Harjoitukset Nikolainsalissa torstaisin 18–
20. Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä kanttoriin. Kanttori Minna Jokinen, p. 0503587339,
minna.jokinen@ort.fi
PORI
Porin Tiistaiseura
Syyskauden aloitus on ti 12.9. kello 18.
Kirkkokahvit
Liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologisalin puolella.
Lukupiiri
Vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini. Syyskauden aloitus on su 3.9. kello 16.
Raamattupiiri
Vetäjänä Jyri Luonila. Kokoontuu kerran
kuukaudessa tiistai-illalla. Aluksi on ehtoopalvelus, jonka jälkeen luetaan ja keskustellaan seuraavan liturgian raamatun kohdista.
Askartelukerho Pyöröset
Syyskauden aloitus on ke 6.9. kello 15.
Porin ortodoksinen kirkko
Kirkko on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten 2.5.-4.8. ma-pe klo 10-16. Juhannusaattona suljettu. Opas paikalla. Kirkon myymälä Butku on avoinna.
TAPAHTUMIA

Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697
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Perheleiri
Aina hauska perheleirimme järjestetään
syksyllä 9.–10.9. Merikarvian Nuortenniemessä. Kaikenkokoiset perheet ovat tervetulleita!

Diakonia
DIAKONIAN TOIMINTA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA
DIAKONIATOIMISTON PUHELINPÄIVYSTYSAJAT
ma, ti, to ja pe klo 9–12 puh. (09) 85646160
Henkilökohtaiset tapaamiset sovitaan ensisijaisesti oman alueen työntekijän kanssa.
SÄHKÖPOSTI
diakonia.helsinki@ort.ﬁ
Kaikilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@ort.ﬁ
DIAKONIATYÖSTÄ VASTAAVA PAPPI
isä Teo Merras p. (09) 85646120, 040 540
3200
TIIMIESIMIES
ylidiakoni Juha Lampinen
p. (09) 85646130, 040 527 9580
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Helsinki
Kari Hartikka p. (09) 8564 6162, 040 703 4616
Sarianne Karulinna p. (09) 85646165,
0400 531 308
Itä (Vantaa, Itä- ja Keski-Uusimaa)
Johanna Jomppanen
p. (09) 8564 6166, 050 404 9404
Jaana Björninen
p. (09) 8564 6164, 0400 304 361
Länsi (Espoo, Kauniainen, Länsi-Uusimaa)
Taisia Pohjola
p. (09) 856 46163, 040 583 2915
Jaana Larikka
p. 040 764 0992

Helsinki

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 puhelinnumero (09) 856 46105
(arkisin klo 9 – 14) tai alueesi diakoniatyöntekijään.

Perheuutisia
Virkistysleiri Kaunisniemessä!
Diakoniatoimi järjestää virkistysleirin Kaunisniemen leirikeskuksessa Lopen Läyliäisissä 8.8.–
11.8.2017 (ti-pe). Leirille otetaan 30 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirin hinta on 75
euroa sisältäen majoituksen, ruokailut sekä leirin
ohjelman. Yhteisbussikuljetuksesta (meno-paluu)
lisätään 25 euroa leirin hintaan. Ohjelmassa on
jumalanpalveluksia, hyvää ruokaa, saunomista
sekä monipuolisia ja virkistäviä työpajoja. Ilmoittautumiset diakonian päivystysnumeroon ma, ti,
to ja pe klo 9 - 12 puh.(09)85646160.

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

Helsingin seurakunta
VIHITYT
Tea Susanna Tanskanen ja Jani Risto
Mikael Koljonen, 20.5.2017
KASTETUT
Veeti Matias Rantala, 22.04.2017
Ilmari Henri Kalevi Siikander, 23.04.2017
Meeri Pelagia Metsäpelto, 29.04.2017
Alfred Johan Antti Fröberg, 29.04.2017
Viggo-Urho Rahkamaa, 06.05.2017
Greta Eva Maria Kerminen, 13.5.2017
Lukas Viljami Leminen, 13.5.2017
Lydia Viola Adelia Westerlund, 13.5.2017
Alva Iris Maria Lättilä, 20.05.2017
IKUINEN MUISTO
Lydmila Härkänen, s. 1929, Helsinki
Rauha Mäkinen (os. Truhponen),
s. 1931 Suojärvi
Orvo Into Kalevi Mäkinen, s. 1928 Helsinki
Aune Suvioja, s. 1921, Salmi

Kiitokset
Lämmin kiitokseni KP arkkipiispa
Leolle minulle Palmusunnuntaina
myönnetystä Pyhän Karitsan ritarikunnan
ensimmäisen luokan ritarimerkistä.
Liisa Tynkkynen

Sydämellinen kiitos KP Karjalan
ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle
ja Hämeenlinnan ortodoksiselle
seurakunnalle, sekä isä Markukselle ja
Leena-kanttorille huomionosoituksesta
Pyhän Karitsan ritarikunnan ensimmäisen
luokan ritarimerkin johdosta.
Kirsti Olanto-Pirhonen
Haluan kiittää K.P. metropoliitta
Ambrosiusta ja Suomen Ortodoksisten
Opettajien Liittoa (SOOLi ry) 60-vuotisen
elämäntaipaleeni muistamisesta ja jo
toistamiseen saamastani piispallisesta
siunauskirjasta. Det känns varmt i hjärtat.
Jari Mustonen

Kerhot ovat tauolla kesä-elokuussa
Diakonian päivystys toimii normaalisti koko kesän. Aurinkoista ja hyvää kesää kaikille!
Kastelahjatossut
Jos haluat kesän aikana tehdä kastelahjatossuja
uusille seurakuntalaisille, voi lankoja hakea ottamalla yhteyttä: Kasvatustyöntekijä Kristiina
Klubb 0407255713, kristiina.klubb@ort.ﬁ tai
Diakoniatyöntekijä Jaana Larikka 0407640992,
jaana.larikka@ort.ﬁ
Lappeenranta
Tarvitsetko ystävää?
Seurakunnassa on ryhmä koulutettuja henkilöitä
lähimmäispalvelutyöhön, kuten kotivierailuihin,
keskusteluun ja muutoin ystäväksi yksinäiselle. Ota rohkeasti yhteyttä kirkkoherranvirastoon,
puh. 040 041 4792, maanantaisin kello 10-14 tai
sähköpostilla lappeenranta@ort.ﬁ

Helsingin ortodoksinen seurakunta

AUTTAVA PUHELIN
09 - 8564 6299
päivystää ti, pe ja la klo 18 – 22
Auttavan puhelimen toiminnasta lisää:
www.hos.fi
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L A I NAT U T

”Usein vasta sitten kun ihminen on kokenut tulevansa rakastetuksi ja armahdetuksi, hän uskaltaa ilmaista sen, mitä hänellä on pohjimmiltaan tunnollaan.
Vasta hyvän varassa voi kurkistaa omaan
pahuuteen.”
Käytännöllisen teologian
emeritusprofessori Paavo Kettunen,
Sana 11.5.2017
”Paikallinen kulttuuri on ollut ortodoksisessa kirkossa aina tärkeä ja se näkyy.”
Rovasti Rauno Pietarinen,
Yle 17.5.2017
”Karjalassa tavallinen kansa käytti paljon
puuristejä, sillä kiveä ei ollut juuri tarjolla. Ajallaan puiset ristit katoavat ja häviävät. Symboliikka on, että kaikki mikä on
näkyvissä, on katoavaa ja kuolevaa, ainoastaan ihmisen sielu on ikuinen.”
Kirkkohistorian tutkija Juha Riikonen,
Yle 26.5.2017
"Me toivomme, että kävijät ajattelisivat hyvin laajasti sitä, mitä suomalainen usko tarkoittaa. Usko voi olla ihmisen sisällä, mutta hengellisyys voi tulla
myös luontokokemuksesta."
Kirkkomuseo Riisan amanuenssi
Henna Hietainen,
Yle 10.5.2017

Vastaa
Ortodoksiviestin
palautekyselyyn!
Mitä pidit tästä lehdestä?
Mikä ärsytti, mikä ihastutti
ja mistä aiheesta haluaisit
lukea juttuja?
Vastaa palautekyselyymme täällä:
https://www.webropolsurveys.
com/S/446A67F4943525D3.par
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PYHÄN GEORGIOS
VOITTAJAN KIRKKO
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 lähiruokaa,
kotileivonnaisia ja oman tilan luomuhunajaa.
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
WWW.STGEORGE.FI
JOROINEN

(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 5/17

ZZZVDQDULV¿ODDGLQWD(UNNL9XRNLODXONRDVX+HOL.lUNNlLQHQ

RISTIKKO 4/17 RATKAISU
Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto.
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortilla
osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten tulee olla
perillä 17. elokuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 6/16-lehdessä 8.9.
Edelliseen tehtävään saimme runsaasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi Keijo
Roviota Imatralta. Hänelle postitimme Taru Hallikaisen teoksen Armon kintereillä.
Onnittelut!
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Kristuksen
kirkastuminen 6.8.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme,
kunnia sinulle! Ihmiskieli ei kykene kertomaan
suuruudestasi, sillä Sinä, elämän ja kuoleman
Herra, toit Taborin vuorelle Mooseksen
ja Elian todistamaan jumaluuttasi.
Tropari

Seuraava numero ILMESTYY PE 8.9. » Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään to 17.8.

