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Asettuisitko ehdolle 
valtuustoon?

Mirva Brola

kaitten täytyy tosin edelleen olla täysi-
ikäisiä. Seurakunnissa onkin hyvä pohtia, 
kuinka nuoria voitaisiin rohkaista vaali-
uurnille. Tärkeää olisi, että he voisivat ää-
nestää toisia nuoria ehdokkaita, jotka aja-
vat nuorten asioita seurakunnissa.

Monet seurakuntien päätöksenteko-
elimissä toimivat edustavat vanhempaa 
ikäpolvea, jolla on aikaa osallistua luotta-
mustehtäviin. Olisi kuitenkin hyvä, jos 
päätöksentekijöiksi saataisiin kattava 
edustus erilaisia seurakuntalaisia: naisia 
ja miehiä, nuoria ja varttuneita, maahan-
muuttajia ja kantasuomalaisia. Näin val-
tuustoihin muodostuisi laaja näkemys 
seurakuntien kehityskohteista ja -tar-
peista. Osaamista ajatellen erityistarvetta 
olisi talouden, hallinnon ja lainsäädän-
nön tuntijoille.

Syksyn vaaliprosessin käynnistyessä 
jokaisen seurakuntalaisen olisi hyvä kysyä 
itseltään, voisinko juuri minä lähteä eh-
dolle seurakunnan luottamustehtäviin – 
tai tuntisinko jonkun, joka olisi siinä hy-
vä? Ehdokkaita voi esittää tämän lehden 
sivulta 52 löytyvällä lomakkeella.

SEURAKUNNISSAMME on meneillään vaali-
vuosi. Maaliskuussa valittiin uudet kir-
kolliskokousedustajat, ja ensi marras-
kuussa edessä ovat seurakuntien valtuus-
tovaalit. Tärkeä kysymys kuuluu, millä ta-
voin kiinnostus seurakuntien luottamus-
tehtäviin saataisiin nousuun. Edellisissä, 
vuoden 2015 vaaleissa äänestysprosentit 
eivät olleet hääppöisiä, ja monin paikoin 
ehdokkaita oli yhtä monta kuin avoimia 
valtuustopaikkoja.

Valtuustot ovat seurakuntien kirstun-
vartijoita. Ylimpinä päättävinä eliminä 
niiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi seu-
rakunnan talous- ja toimintasuunnitel-
man vahvistaminen, tilinpäätöksen hy-
väksyminen sekä tuloveroprosentista 
päättäminen. Esimerkiksi Helsingin ko-
koisessa seurakunnassa valtuusto päättää 
vuosittain noin seitsemän miljoonan eu-
ron toimintakuluista.

Seurakunnanvaltuustot ovat merkittä-
vässä roolissa myös meneillään olevan 
hallinnonuudistuksen takia. Jo tähän 
mennessä ne ovat antaneet lausuntoja 
asiasta, eikä työmäärä ole ainakaan vähe-
nemässä. Seuraavana vuorossa ovat yh-
distymisneuvottelut seurakuntien liittä-
misestä toisiinsa. Valtuustot hyväksyvät 
yhdistymissopimukset, ja ensi vuonna 
neuvottelut jatkuvat. Tällöin sovitaan mo-
nista käytännön järjestelyistä, kuten seu-
rakuntien talouteen, henkilöstöön ja toi-
mitiloihin liittyvistä kysymyksistä.

Syksyn vaalit ovat merkkipaalu myös 
nuorten osallistamisessa päätöksente-
koon. Äänestysikäraja on laskenut 16 vuo-
teen, joten myös nuorilla on mahdolli-
suus tuoda äänensä kuuluviin. Ehdok-
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KIRKKOHERR ALTA

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Вилле Киивери

настоятель

Православного прихода г. Хамина

Встречи
МОЖНО ли прийти в церковь? Можно ли походить и 
осмотреться? А можно купить свечку, если я не 
православный?

Такие вопросы задают нашему летнему экскурсоводу 
в церкви каждый день. Перед экскурсоводом стоит 
важная задача – чтобы у человека, посетившего церковь и 
задававшего эти вопросы, остались хорошие впечатления: 
работники церкви были гостеприимны, атмосфера 
была деликатной и умиротворяющей, может быть даже 
таинственной. В наших силах повлиять на то, какой увидят 
нашу церковь гости.

Встречи – одно из ключевых понятий христианства. В 
одном только Евангелии встречается множество примеров, 
но с точки зрения нашей темы самым показательным случаем, 
пожалуй, является явление Святой Троицы Аврааму в дубраве 
Мамре. Эта встреча известна под названием филоксения, то 
есть гостеприимство.

Не меньшее значение имеет и встреча церковного 
экскурсовода с посетителями. В летние месяцы таких 

Kohtaamisia
SAAKO tänne tulla? Saako täällä liikkua ym-
päriinsä? Saanko ostaa tuohuksen vaikken 
ole ortodoksi?

Siinä joitakin kysymyksiä, joita kirkkom-
me kesäoppaalta kysellään joka päivä. Hänel-
lä on tärkeä työ, jotta tämä sama kysyjä ker-
toisi kirkosta lähtiessään vierailun olleen 
mielenkiintoinen ja että henkilökunta oli 
vieraanvaraista, atmosfääri oli herkkä ja kos-

kettava, ilmapiiri oli rauhoittava, ehkäpä mystinen. Me voimme 
paljon vaikuttaa asiaan, kun esittelemme kirkkoa vieraillemme.

Koko kristinuskon yksi suurimmista asioista on kohtaaminen. 
Pelkästään Raamatussa näitä esimerkkejä on vaikka kuinka, mut-
ta ehkä aiheemme kannalta kuuluisin on Pyhän Kolminaisuuden 
vierailu Aabrahamin luona Mamren tammistossa. Tuo vierailu 
tunnetaan sanalla filoksenia eli vieraanvaraisuus.

Mutta yhtä suurta on myös se hetki, jolloin kirkon opas ja vie-
ras kohtaavat. Kesäkuukausina näitä kohtaamisia tapahtuu kirkois-
samme enemmän kuin koko vuotena. Silloin testataan kykyämme 
olla läsnä, taitoamme kuunnella ja harkintaamme valita oikeat 
 sanat.

Monella suomalaisella on edelleen kaipuu pyhyyteen ja tarve 
hiljentyä. Kirkossa vieraileminen voi yhdelle olla esteettinen nau-
tinto ja toiselle historian kokeminen. Osalle on tärkeää, että kir-
kossa voi hiljentyä kiitoksen tai surun hetkellä.

Nämä vierailut saattavat olla käänteen tekeviä hetkiä ihmisen 
elämässä, ja noina hetkinä ihmisen lyhyessä elämässä voi puhjeta 
jotakin äärimmäisen hyvää ja kaunista.

Ville Kiiveri
kirkkoherra

Haminan ortodoksinen seurakunta

встреч происходит больше, чем за всю оставшуюся часть 
года. Именно летом мы можем проверить себя: умеем ли 
мы показать свое присутствие, имеем ли навык слушать, 
способны ли подобрать нужные слова.

Многие жители Финляндии по-прежнему испытывают 
потребность к умиротворению и приобщению к священному. 
Посещение православной церкви для одного может быть 
эстетическим удовольствием, а для другого – погружением 
в историю. Но для некоторых людей важно то, что в храме 
можно почувствовать умиротворение в минуту радости или 
печали.

Посещение церкви в качестве гостя может стать для 
человека поворотным моментом в жизни. В такой момент 
короткого человеческого века в душе рождается что-то 
несравнимо доброе и прекрасное.
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9.6. Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Helsinki
Lauantaina 8.6. klo 17 vigilia ja sunnuntaina 9.6. klo 9.30 
vedenpyhitys ja liturgia, ja klo 12 ehtoopalvelus.

9.6. Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Lahti
Lauantaina 8.6. klo 17 vigilia ja sunnuntaina 9.6. klo 9.30 
pieni vedenpyhitys ja liturgia, ja klo 13.30 ehtoopalvelus.

16.6. Kaikkien pyhien tsasouna,  
Metsolan hautausmaa, Lohja 
Lauantaina 15.6. klo 17 suuri ehtoopalvelus ja teeilta. 
Sunnuntaina 16.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia.

24.6. Pyhän Johannes Kastajan tsasouna, Parikkala
Vuonna 1979 valmistunut tsasouna täyttää 40 vuotta. 
Sunnuntaina 23.6. klo 17 ehtoopalvelus tsasounassa ja 
iltatee Kägösessä. Maanantaina 24.6. liturgia klo 10, 
ristisaatto ja vedenpyhitys. Praasniekkajuhla Kägösessä.

29.6. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, Hamina
Perjantaina 28.6. klo 17 vigilia ja lauantaina 29.6.  
klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia. Liturgian jälkeen 
kakkukahvit Pietarin ja Paavalin Trapesassa, jossa isä 
Johannes Wuorlinna esittelee uuden runokirjansa. 

29.6. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin tsasouna, 
Orimattila
Lauantaina 29.6. klo 10 liturgia.

8.7. Pyhän Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko, 
Järvenpää
Järvenpään kirkon kesäpraasniekka. Sunnuntaina 7.7.  
klo 17 vigilia ja maanantaina 8.7. klo 9.30 vedenpyhitys  
ja liturgia.

8.7. Pyhän Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen  
ikonin kirkko, Loviisa

10.7. Pyhän perheen tsasouna, Uukuniemi
Keskiviikkona 10.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
vedenpyhitys.

19.7. Forssan ortodoksinen toimintakeskus,  
Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen muistolle
Perjantaina 19.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia.

20.7. Pyhän profeetta Elian kirkko, Helsinki
Perjantaina 19.7. klo 17 vigilia ja lauantaina 20.7.  
klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia.

20.7. Pyhän Maria Pariisilaisen tsasouna,  
Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
Lauantaina 20.7. klo 10.30 liturgia ja tsasounan 
 praasniekka. 

21.7. Pyhien apostolienvertaisten Vladimir Kiovalaisen  
ja Magdalan Marian kirkko, Hanko
Lauantai 20.7. klo 17 juhlavigilia
Sunnuntai 21.7. klo 10 juhlaliturgia, jonka jälkeen 
 ristisaatto meren rantaan ja pieni vedenpyhitys

25.7. Apostoli Jaakobin ja Pyhän Annan kirkko, 
Kaunisniemen leirikeskus, Loppi
Torstaina 25.7. vietetään Kaunisniemen leirikeskuksen 
praasniekkaa. Leirikeskuksessa järjestetään myös 
perinteinen praasniekkaleiri 22.7.–25.7. 

3.8. Stefanoskodin kappeli marttyyridiakoni  
Stefanoksen muistolle, Helsinki
Perjantaina 2.8. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja pieni 
vedenpyhitys Stefanoskodin kappelissa. Grilli-ilta. 
Lauantaina 3.8. klo 10 liturgia ja kappelin 10-vuotisjuhla.

6.8. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Porvoo
Maanantaina 5.8. klo 17 juhlavigilia ja litania edes menneille 
kirkon rakentajille, rukoilijoille ja hyväntekijöille. 
Palveluksen jälkeen teeilta. Tiistaina 6.8. klo 9 vedenpyhitys 
Porvoonjoen rannassa (säävaraus), klo 10 liturgia, 
ristisaatto kirkon ympäri ja uudishedelmien siunaus 
(arkkipiispa Leo toimittaa). Praasniekka ateria n. klo 12.30 ja 
kakkukahvit. Ruokailun jälkeen n. klo 14 päiväjuhla.

9.8. Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko, Tapiola, Espoo
Torstaina 8.8. klo 17 ehtoopalvelus ja vedenpyhitys, ja 
perjantaina 9.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia.

15.8. Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen 
nukkuminen, Uspenskin katedraali, Helsinki
Keskiviikkona 14.8. klo 17 vigilia ja vedenpyhitys.  
Torstaina 15.8. klo 10 liturgia.

19.8. Pappismarttyyri Aleksander Hotovitski,  
Uspenskin katedraalin kryptakappeli, Helsinki
Sunnuntaina klo 17 ehtoopalvelus kryptakappelissa. 
Maanantaina klo klo 9 vedenpyhitys ja liturgia 
kryptakappelissa.

29.8. Ahveniston kirkko Pyhän Johannes Kastajan 
mestauksen muistolle, Hämeenlinna
Perjantaina 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
jonka jälkeen kirkkokahvit.

30.8. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli, Helsinki
Torstaina 29.8. klo 17.30 vigilia ja perjantaina 30.8.  
klo 10 liturgia sekä klo 17.30 yleinen rukouspalvelus.

1.9. Pyhän viisauden kappeli, Kulttuurikeskus Sofia, 
Helsinki
Temppelijuhla sunnuntaina 1.9. klo 10.30. Liturgian 
kappelissa toimittaa metropoliitta Ambrosius. Liturgian 
jälkeen ristisaatto meren rannalle, jossa toimitetaan 
vedenpyhitys.

Kesäpraasniekkoja 
Ortodoksiviestin ilmestymisalueella

Pyhäkköjen osoitetiedot löydät jumalanpalveluskalenterista 
lehden lopusta. Praasniekkakalenteriin voi tulla muutoksia 
tai lisäyksiä kesän aikana. Tarkat tiedot löytyvät seurakuntien 
internet- ja Facebook-sivuilta. Koko Suomen praasniekka-
kalenteri kirkon internetsivuilla: www.ort.fi
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Trapesassa juhlittiin 
praasniekkaa

PYHIEN mirhantuojien kappelin praasniekkaa vietettiin Espoon 
keskuksessa upeassa auringonpaisteessa sunnuntaina 5.5. Arkki
piispa Leo vihki kappelin ja pyhitti kansainvälisen Trapesan toi
mitilat rovasti Heikki Huttusen johdolla.

Tasokasta ohjelmaa tarjosivat Aleksej Gvozdetskin kvartetti 
Pietarista ja SibeliusAkatemiassa opiskeleva serbimuusikko 
Bojana Pekovic. Perinteiseen tapaan muslimiystävät tarjosivat 
juhlaruuan.

Praasniekan osallistujat viihtyivät pitkään ja kiittivät hyvää il
mapiiriä, joka syntyy erilaisten ihmisten ja kulttuurien välisestä 
vuorovaikutuksesta.

Juhlan aattona 4.5. iltateen äärellä kuultiin kiinnostavia kuu
lumisia Filoksenia ry:n hyväntekeväisyyskohteesta, pietarilaisesta  
Anastasiayhteisöstä, jonka kuuden hengen delegaation kanssa 
rakennettiin myös asiantuntijavaihtoa ja uutta yhteistyötä.

Lisätietoa Filoksenia ry:n toiminnasta: www.trapesa.com  sekä 
Trapesan facebooksivuilla.

Papistoa palkittiin pääsiäisenä
ARKKIPIISPA Leo palkitsi Helsingin hiippakunnan papis-
toa pääsiäisenä. Tampereen seurakunnan kirkkoherralle 
Aleksej Sjöbergille myönnettiin rovastin arvonimi.

Kultaristin käyttöoikeuden saivat pastorit Tapio Rau-
tamäki ja Alexandre Björklund Helsingistä sekä Maka-
rios Alatalo Lappeenrannasta.

Diakoni Olli Lassilalle Helsingistä myönnettiin kier-
reorarin käyttöoikeus.

Porvoon kirkko 
täyttää 30 vuotta
UUDENMAAN ortodokseja palveleva Porvoon kirkko täyttää kesällä 
30 vuotta. Kristuksen kirkastumisen muistolle pyhitetty kirkko 
vihittiin käyttöön elokuussa 1989.

Pyhäkön on suunnitellut rakennusmestari Juhani Sorsa. Iko
nostaasin koristeveistostyön on tehnyt bulgarialainen Jordan 
Ivanov, ja valtaosan kirkon ikoneista on maalannut ikonimaala
ri Ritva Westermark.

Kirkon 30vuotispraasniekkaa vietetään ensi elokuussa. Maa
nantaina 5.8. klo 17 ohjelmassa on juhlavigilia ja litania edes
menneille kirkon rakentajille, rukoilijoille ja hyväntekijöille. 
Palveluksen jälkeen kirkolla pidetään teeilta.

Varsinainen juhlapäivä tiistai 6.8. alkaa sään salliessa veden
pyhityksellä Porvoonjoen rannassa klo 9. Tämän jälkeen toimi
tetaan klo 10 liturgia, ristisaatto kirkon ympäri sekä uudishedel
mien siunaus. Jumalanpalvelukset toimitetaan arkkipiispa Leon 
johdolla.

Palveluksen jälkeen kirkkokansalle tarjoillaan yhteinen 
praasniekkaateria kakkukahvien kera. Päiväjuhla puheineen ja 
palkitsemisineen alkaa klo 14. Tapahtumat järjestetään kirkon 
pihaalueella.

TEKSTI JA KUVA: MIRVA BROLA

Porvoon Kristuksen kirkastumisen kirkko on rakennettu 1980-luvun lopulla.

Rovasti Heikki Huttunen toimittamassa liturgiaa.

Said Aqqa



7

Metropoliittakunnan 
säätiö jakoi stipendejä

Kirkkomusiikki esillä Joensuussa
JOENSUUSSA  järjestetään 10.–16. kesäkuuta kansainvälinen 
kirkkomusiikkikonferenssi. Ortodoksisen kirkkomusiikkiseu-
ra ISOCM ry:n joka toinen vuosi järjestämän konferenssin 
teema on tällä kertaa ”Pyhän ääniä: käsikirjoituksesta esityk-
seen”.

Konferenssin luennot pidetään Itä-Suomen yliopistossa 
teologian osastolla ja ne ovat avoimia yleisölle. Tämänvuoti-
nen tapahtuma keskittyy idän kirkon liturgiseen musiikkiin 
erityisesti sen esittämisen näkökulmasta.

Luentojen ohella tarjolla on yleisölle avoin konsertti. Ve-
näläistä vanhaa musiikkia esittävä lauluyhtye Uzorika kon-
sertoi maanantaina 10.6. klo 18 Joensuun evankelisluterilai-
sessa kirkossa.

Kirkkolaulupäivistä kerätään muistoja
Ensi vuonna Joensuussa järjestetään puolestaan yksi suoma-
laisen kirkkomusiikin merkkitapahtumista, kun järjestykses-
sään 19. ortodoksiset kirkkolaulupäivät pidetään 15.–17. 
toukokuuta 2020.

Itä-Suomen yliopiston tutkija Maria Takala-Roszczenko 
kerää kirkkomusiikkipäivien historiaan (1929–2014) liittyvää 
muistitietoa sekä valokuvia tutkimusta ja näyttelyä varten. 
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja kuvat palautetaan 
lähettäjälle. Muistoja ja kuvia voi lähettää osoitteeseen: Ma-
ria Takala-Roszczenko, Teologian osasto, Itä-Suomen yliopis-
to, PL 111, 80101 Joensuu tai maria.takala@uef.fi.

Arkkipiispa 
palkitsi äitejä 
palmusunnuntaina
SUOMEN ortodoksisessa kirkossa on vuodesta 1994 lähtien pal
kittu ansioituneita äitejä Pyhän Karitsan ritarikunnan I luokan 
ansiomerkillä.

Huomionosoitukset jaetaan perinteisesti palmusunnuntain 
liturgian yhteydessä. Tänä vuonna arkkipiispa Leo palkitsi äite
jä 14. huhtikuuta Uspenskin katedraalissa.

Helsingin hiippakunnassa ansiomerkki myönnettiin seitse
mälle äidille. Helsingin seurakunnasta palkittiin Stiina Hako-
nen, Katarina Koskivaara-Ilmonen, Johanna Miettinen, 
 Irmeli Lasarenko ja Ulla Kudjoi-Salminen. Kotkan seurakun
nasta palkittiin Elena Shorokhova ja Tampereen seurakunnasta 
Marjatta Niemenmaa.

HELSINGIN metropoliittakunnan säätiö myönsi vuotuiset apu
rahansa 7. toukokuuta. Stipendejä myönnettiin seuraavasti:

Teo Merras, 2 000 euroa. Yhdysvalloissa suoritettavan Doc
tor of Ministry opintoohjelman ja siihen liittyvän akateemisen 
työn toteuttamiskustannuksiin.

Jaana Jaatinen, 1 500 euroa. Keskiaikaisen alttariliinan kopion  
valmistamisen tuottamiskustannuksiin.

Helsingin Etiopian ortodoksinen tewahedoseurakunta, 1 100 
euroa. Ortodoksisen kulttuuritapahtuman järjestämiseen ja tal
tiointiin.

Outi Patronen, 2 500 euroa. RajaKarjalan ortodoksiset ris
timänimet tutkimuksen toteuttamiseen.

Jelisei Heikkilä, 2 000 euroa. Tieteelliseen työskentelyyn ja 
akateemisen esitelmän työstämiseen artikkeliksi.

Tikkurilan kirkon tiistaiseura, 3 000 euroa. Tikkurilan kirkon 
ja yhteisön historiikin tuottamiseen.

Ti
in

a 
Ry

yn
än

en
Tiina Ryynänen

Arkkipiispa Leo palkitsi äitejä Uspenskin katedraalissa palmusunnuntaina.

Helsingin metropoliittakunnan säätiön stipendien saajat.
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Nu o r t e n  ä ä n e t  k u u l u v i i n

MARIA KAUPPILA
Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, 
opettaja ja äiti. Hän toimii Ortodoksisten 
nuorten liiton toiminnanjohtajana.

”NO, nytkö ne rynnii ja vie paikat kokeneilta valtuustolaisilta?”
”On järjetöntä päästää nuoria päättämään kirkon asioista!”

Olen sulatellut huuli pyöreänä vastaavia kommentteja, kun 
keskustelussa on ollut nuorten äänioikeusikärajan lasku orto-
doksisen kirkon seurakuntien valtuustovaaleissa. Ovatko pelko-
na todella seurakuntien äänestyspaikoille pilvin pimein rynnivät 
nuoret, jotka tönivät toisiaan ja vahtimestarien paikalle kanta-
mia mellakka-aitoja?

Totuus on, että pienessä kirkkokunnassamme on vähän nuoria. 
Saamme nähdä vaivaa, jos ja kun mielimme saada nuoret vaali-
uurnille tai jopa asettumaan ehdokkaiksi.

Kirkkomme tarvitsee nuoria päätöksentekoon. Nuorten osal-
lisuuden edistämisen velvoite koskee kaikkea valtion tukemaa 
toimintaa, siis myös kirkkoa, ja on kirjattuna useaan lakiin (ku-
ten perustuslaki ja nuorisolaki). Vielä tärkeämmin: ortodoksi-
sessa kirkossa täysivaltainen jäsenyys alkaa kasteesta ja voitelus-
ta. Siten nuorten mukanaolo päätöksenteossa on aivan loogista. 
Nuorilla voi olla raikkaita näkökulmia ja erilaisia lahjakkuuksia 
sekä sellaista sydämen uskoa, jota kirkkomme tarvitsee.

Syksyn seurakuntavaaleissa pääsevät ensimmäistä kertaa ää-
nestämään kaikki 3.11. mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakun-
tien jäsenet. Ehdokkaiden on oltava täysi-ikäisiä. Nuori voi vai-
kuttaa kirkossamme myös muilla tavoilla. Organisoitua paikal-
listason vaikuttamista voi olla tarjolla seurakunnan nuorisotyö-
toimikunnassa tai muussa toimielimessä. Seurakuntien ja jär-
jestöjen henkilöstön tulisi kysyä nuorilta palautetta toiminnasta. 
Nuoria voidaan kannustaa myös uskonnonopetuksessa ottamaan 
kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin, esimerkiksi osallistumalla 
kyselyihin nuortenideat.fi-palvelussa.

Kirkkomme ylimmällä päätöksentekotasolla nuoret ovat tois-
taiseksi mukana nuorten kirkolliskokousstuerttien roolissa. On 
ilonaihe, että tuoreista kirkolliskokousedustajista yksi edustaja 
on kautensa alussa 29-vuotias. Kirkko on myös ottanut myöntei-
sesti vastaan Ortodoksisten nuorten liiton (ONL ry) aloitteen ta-
paamisista, joissa kirkolliskokousedustajat tapaavat hiippakun-
tiensa nuoria kerran tai kahdesti kautensa aikana.

Moni nykyisen nuoren sukupolven edustaja on arkielämäs-
sään tottunut vaikuttamaan ja usein tekemään asioita myös itse. 
Jos nuori tietää, mihin voi mennä mukaan tai miten edetä idean 
kanssa, tilanne on hyvä. Jos tietoa ja tilaisuuksia ei ole, kynnys 
on korkea. Siksi muistutan, että jos nuoria halutaan mukaan kir-
kolliseen toimintaan, heitä on koetettava tavoitella eri keinoin. 
Nykynuorikin kaipaa yhteisöön kuulumista.

ONL ry on ortodoksisen kirkon nuorisotyötä tekevä ja tuke-
va järjestö, jonka toiminnassa on neljä erilaista painopistealu-
etta: tapahtumat ja koulutukset, julkaisut ja tiedotus, kansain-
välinen toiminta sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Suurin vuo-
sittainen koulutustapahtuma on leirinohjaajien peruskurssi, 
jonka suorittaa keskimäärin 50 nuorta joka vuosi. Tunnetuin 
painotuote lienee Ortodoksinen hartauskirja tai ehkä sittenkin 
lasten ja nuorten lehti Tuohustuli. Tapahtumatoiminnassa 
ajankohtaisia ovat lasten ja varhaisnuorten leiri Puroniemessä 
sekä luostarikripari Valamossa. Liiton toiminnan päätukijat 
ovat Suomen orto doksinen kirkko sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö.

Kirkon toiminnan ytimessä on paitsi Jumalan, myös ihmisen 
kohtaaminen. Se, tuleeko henkilö nähdyksi ja kuulluksi. Vastuu 
kuuluu jokaiselle, työntekijöistä seurakuntalaisiin.

Vetoan kaikkiin aikuisiin: kutsukaa ihmisiä, myös nuoria, 
mukaan kirkon toimintaan ja toivottakaa nuoret tervetulleiksi! 
Kirkko on parhaimmillaan taho, johon turvautua, olipa oma taus-
ta mikä tahansa. Toivotan kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi 
mukaan liiton ja seurakuntien leireille ja koulutuksiin, osallis-
tumaan kansainväliseen toimintaan, tilaamaan ja lukemaan or-
todoksista aineistoa ja tänä vuonna erityisesti äänestämään seu-
rakuntavaaleissa! 

M
arkus H

änninen
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s. 9–24

Ihminen luotiin järkeväksi ja hyväntahtoiseksi, joten hän on paljon helpommin ojennettavissa 
rakkaudella ja ystävällisyydellä kuin suuttumuksella ja kovuudella.   –  Joosef Hesykasti

PRAASNIEKKA – KAIKKIEN JUHLA 

"Haluan maksaa 
takaisin sitä kaikkea, 

mitä olen kirkolta 
saanut." 

Irma Vuokko 
sivu 24

  Kesä on praasniekkojen eli temppelijuhlien aikaa. Temppelijuhlaa 
vietetään sen pyhän tai pyhän tapahtuman kunniaksi, jolle kirkkora
kennus on pyhitetty. Sana praasniekka on slaavilaista perua ja tulee 
vanhasta venäjän kielen sanasta pradznik.

Yleensä vuosijuhlapäivän aattona pyhäkössä toimitetaan vigilia ja 
seuraavana päivänä on juhlaliturgia vedenpyhityksineen. Vedenpyhi
tys voidaan toimittaa myös jonkin vesistön äärellä, jos sellainen löytyy 
kirkon lähettyviltä. Vesistön äärelle siirrytään kirkosta ristisaatossa. 

Praasniekat olivat ennen vanhaan tärkeitä kokoontumisia orto
doksi karjalaisille. Praasniekkaperinne hiipui sotien jälkeen, sillä orto
doksinen yhtenäiskulttuuri pirstaloitui evakkojen hajaantuessa ympäri 
maata.  Lisäksi valtaväestön taholta ortodoksit rinnastettiin  venäläisiin, 
mikä aiheutti häpeän tunteita ja painetta peitellä omia perinteitä. 

Praasniekkaperinne elpyi ja laajentui etenkin 1970 ja 1980luvuil
la. Ensimmäisenä elvytettiin Petrun praasniekka Ilomantsin Hattu
vaarassa jo vuonna 1959. Nykyään Suomen tunnetuin praasniekka 
on profeetta Elian eli karjalaisittain Iljan praasniekka, jota vietetään 
heinäkuussa Ilomantsissa.

Tätä nykyä praasniekkaperinne on elinvoimainen, ja praasniekat 
ovatkin kaikkien ortodoksien yhteisiä juhlia, joihin kuka tahansa voi 

osallistua. Perinteisesti juhlajumalanpalvelusten jälkeen on yhteinen 
juhlahetki, johon kuuluu ruokailu ja ohjelmaa. Esimerkiksi Ilomant
sissa ohjelmaan kuuluu karjalaisia leikkejä, lauluja ja suakkunoita eli 
kertomuksia. 

Osa pyhäköistä viettää praasniekkaa kahdesti vuodessa. Jumalan
synnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkossa Järvenpäässä vietetään ke
säpraasniekkaa 8. heinäkuuta ja syyspraasniekkaa 22. lokakuuta. Tä
mä johtuu siitä, että Jumalansynnyttäjän Kazanilaisella ikonilla on 
kaksi muistopäivää. Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan Py
hän Nikolaoksen kirkossa Imatralla vietetään praasniekkaa 6.12., ja 
lisäksi toukokuun yhdeksäs päivä juhlitaan kevätmiikkulaa. Pyhän 
Nikolaoksen muistopäivä on 6.12. ja hänen reliikkiensä siirtoa Bariin 
muistellaan 9.5. 

Ortodoksisessa kulttuurissa on vuosisatoja pitkät perinteet sille, 
että vuodenaikoihin liittyvät tärkeät päivät on yhdistetty pyhien kun
nioittamiseen. Karjalassa juhlittiin yhdeksäntenä toukokuuta myös 
maatöiden alkamista. Joulukuun kuudes puolestaan merkitsi Karja
lassa ulkotöiden loppumista ja jouluvalmistelujen alkamista.

Tarkista kesän praasniekat tämän lehden sivulta 5.

TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Haminan Pyhien 
Pietarin ja Paava
lin kirkon praas
niekan ristisaatto 
on alkamaisillaan. 
Kuva vuodelta 
2017.



HENKILÖ

Ekumenia ei ole kristityille valinta 
vaan tehtävä ja kutsu, sanoo piispa 
Kaisamari Hintikka käsissään ystä-
vyyden ikoni. Koptilainen ikoni 
 esittää pyhää Menasta ja Kristusta.

Ykseyttä 
etsimässä
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”Tavoitteemme on 

saattaa Kristus ja 

ihminen yhteen.”

Viimeiset kahdeksan vuotta Kaisa-
mari Hintikka on työskennellyt 
Genevessä, jossa hän toimi pit-

kään Luterilaisen maailmanliiton apu-
laispääsihteerinä. Kansainväliseen tilan-
teeseen verrattuna suomalainen ekume-
nia on erittäin hyvää ja kahden kansan-
kirkon väliset suhteet ovat lämpimät, Es-
poon piispa kiittelee.

– Meillä käydään jatkuvasti yhteisiä 
neuvotteluja ortodoksien ja luterilaisten 
välillä. Niissä keskitytään sellaisiin kysy-
myksiin, jotka nousevat esiin seurakun-
tien jäsenten riveistä. Tämä on suunta, jo-
hon maailmalla ollaan vasta menossa, 
Hintikka sanoo.

Ortodoksien ja luterilaisten välisten 
oppineuvottelujen aloittamisesta Suo-
messa tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 
vuotta. Hintikka näkee, että neuvottelui-
den keskeisintä antia ovat tuttuuden ja 
luottamuksen rakentaminen, vaikka Suo-
men kokoisessa pienessä maassa onkin 
helppo tuntea toinen toisensa.

– Keskusteluilla on pystytty antamaan 
ekumeenisille perheille konkreettisia vä-
lineitä esimerkiksi kasteisiin liittyen. Täs-
tä on toivottavasti ollut hyötyä perheille.

Mihin keskusteluilla sitten pitäisi pyr-
kiä? Hintikan mukaan kaiken ekumeeni-
sen kanssakäymisen varsinaisen päämää-
rän pitää olla kristittyjen välinen ykseys.

– Niin vaikealta ja haastavalta kuin se 
näyttääkin, sen täytyy olla varsinainen ta-
voite, hän toteaa.

– Miten voimme parhaiten tukea kirk-
kojemme jäseniä tai olla parhaalla mah-
dollisella tavalla kirkko suomalaisessa 
yhteiskunnassa? Nämä ovat isoja kysy-
myksiä, joita kannattaa miettiä yhdessä. 
Tavoitteemme on saattaa Kristus ja ihmi-
nen yhteen.

monikielisyyden paremmin huomioon 
messuissa?

NEUVOTTELUYHTEYS  

PIDETTÄVÄ AUKI

Suomen luterilainen kirkko on vuosi-
kymmeniä ollut aktiivinen myös Venäjän 
ortodoksisen kirkon suuntaan. Oppikes-
kustelujen aloittamisesta tulee pian ku-
luneeksi viisikymmentä vuotta, tosin vii-
meiset reilut neljä vuotta ne ovat olleet 
keskeytyksissä.

Globaalista näkökulmasta katsottuna 
Kaisamari Hintikka pitää erittäin merkit-
tävänä sitä, että keskusteluyhteys Venäjän 
kirkkoon pidetään auki, sillä kansainvä-
lisessä ekumeenisessa liikkeessä Mosko-

va ei juuri ole tätä nykyä mukana.
– Vielä muutama vuo-
si sitten ajattelimme, et-

tä olisimme olleet glo-
baaleissa luterilaisten 
ja ortodoksien väli-
sissä oppineuvotte-
luissa niin pitkällä tai 

saavuttaneet niin luot-
tamukselliset välit, että 

aika olisi ollut kypsä kir-
kon virkaa ja pappeutta koske-

ville neuvotteluille. Jälkikäteen ajateltu-
na näin ei kuitenkaan ollut. Neuvottelut 
kestivät pitkään, mutta tulos oli melko 
ristiriitainen, hän harmittelee.

Helmi-maaliskuun vaihteessa Suomen 
luterilaisten arkkipiispa Tapio Luoma 
vieraili Moskovan patriarkka Kirillin 
luona tämän kutsusta. Vierailun aikana 
Luoma uudisti Kirillille aiemmin esitetyn 
kutsun vierailla Suomessa. Kutsu esitet-
tiin alun perin jo vuonna 2012, ja kutsu-
jina ovat Suomen luterilainen, katolinen 
ja ortodoksinen kirkko.

Luterilaista kirkkoa kohtaan on esitet-
ty myös ekumeenista kritiikkiä, jonka 
mukaan luterilaiset olisivat joskus enem-
män kiinnostuneita maallisista yhteis-
työkumppaneista kuin ekumeniasta. 
Myös kirkollisuuden häivyttämistä on 
epäilty. Piispa Hintikka tunnistaa ilmiön.

– Suurena kirkkona meillä on velvol-
lisuus käydä keskusteluja monien taho-
jen kanssa, joten saattaa syntyä vaikutel-
ma, että se tapahtuu ekumenian kustan-
nuksella. Riittääkö meillä resursseja 
miettiä, mitkä ovat todellisia kysymyksiä, 
joista keskustelua tulisi käydä? Hintikka 
pohtii.

– Luterilaisen kirkon ekumenian yksi 
iso ongelma on, että luterilaisten kesken 
sillä on usein maine vain kirkon 
ylätason puuhasteluna. Kui-
tenkin meillä on hyvin 
paljon käytännön eku-
meniaa ruohonjuuri-
tasolla. Meillä on ehkä 
ollut vaikeuksia nähdä 
tai sanoittaa sitä, mitä 
tekemistä kirkkojen 
välisillä ylätason neu-
votteluilla on arjen kanssa.

Ruohonjuuritasolla, oman 
hiippakuntansa alueella Kaisamari Hin-
tikka on mielenkiinnolla seurannut Ta-
piolan ortodoksisen Herman Alaskalai-
sen kirkon toimintaa. Myös Espoon kes-
kuksen monikulttuurinen tapaamispaik-
ka Trapesa on tuttu.

– Olen miettinyt, miten me luterilaiset 
voisimme olla vastaanottavaisempia uu-
sien tulokkaiden ja maahanmuuton suh-
teen. Kristuksen kirkkona eläminen täs-
sä maailmassa tarkoittaa avoimuutta ja 
liikkeellä olemista. Voimmeko esimer-
kiksi tulevaisuudessa ottaa seurakunnan 

Espoon hiippakunta sai helmikuussa uuden piispan, jolla on vankka kokemus 
ortodoksien ja katolisten kanssa käydyistä neuvotteluista. Kaisamari Hintikkaa 

kansainväliset suhteet ovat kiinnostaneet opiskeluajoista lähtien.

TEKSTI MIRVA BROLA     KUVAT LAURA KARLIN
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Kaisamari Hintikka
• Syntyi 1967 Helsingissä. Puoliso ja 

 yksi lapsi.
• Espoon hiippakunnan kolmas piispa, 

aloitti virassa 1.2.2019.
• Väitteli teologian tohtoriksi 2001. 

 Vihittiin papiksi 2009.
• Työskenteli Genevessä Euroopan 

kirkkojen konferenssin dialogikomis
sion johtajana 2011–12 ja Luterilaisen 
maailmanliiton teologian ja julkisen 
todistuksen osaston johtajana ja 
 ekumeenisten asioiden apulais
pääsihteerinä 2012–18.

suosituskirjeeni jollekin, joka ymmärsi 
englantia. Kirjastonhoitaja tuli takaisin 
viiden minuutin päästä ja ykskaks kaikki 
alkoi toimia!

Hintikka luonnehtii 90-luvun tutki-
musmatkojaan ”kummallisiksi keikoiksi”.

– Olin suomalainen, olin luterilainen 
ja nainen, kuljin yksin. Siellä pidettiin 
kummallisena, että nainen liikkuu yksin 
– vähintään olisi pitänyt olla toinen nai-
nen seurana. Mutta siellä istuin. Pyhän 
synodin arkisto oli erään pienen luostarin 
yhteydessä. Kopioin asiakirjoja käsin, sil-
lä en saanut käyttää kopiokonetta. Kuulin 
kyllä seinän läpi, että sellainen olisi ollut.

Tuhansien sivujen käsinkirjoitettuja 
muistiinpanojaan hän ei ole vieläkään 
raaskinut heittää pois.

Hintikka ajatteli tuolloin, että Roma-
niasta olisi tullut hänelle toinen merki-
tyksellinen maa, mutta ulkopuolisuuden 
vuoksi hän ei koskaan onnistunut luo-
maan syvempiä ystävyyssuhteita maahan.

Toisaalta tutkimus määritti elämää 
ja kokemuksesta seurasi muita asioita. 
Asioi dessaan Genevessä Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston arkistoissa Hintikka kävi 
tapaamassa useita romanialaisia ortodok-
seja, mitä kautta kehittynyt ystävyys joh-
ti lopulta rohkaistumiseen hakea työpaik-
kaa ulkomailta.

TOIVOA HÄDÄSSÄ OLEVILLE

Kirkon keskeisenä tehtävänä nykypäivän 
Suomessa Kaisamari Hintikka näkee toi-

von tuomisen hädässä oleville ihmisille.
– Se, mitä ihmiset tarvitsevat enem-

män kuin mitään muuta, on toivo. Esi-
merkiksi kun ollaan kolmannen polven 
työttömiä eikä osata kuvitella muunlaista 
elämää. Kirkon tehtävä on nostaa katse 
ylös siitä välittömästä todellisuudesta 
kohti Jumalan todellisuutta.

Kirkko joutuu määrittelemään paik-
kansa uudelleen, sillä entistä harvempi 
suomalainen on luterilaisen kirkon jä-
sen. Viime vuonna luterilaiseen kirkkoon 
kuuluvien määrä putosi valtakunnallises-
ti alle 70 prosentin. Myös ortodoksisen 
kirkon puolella on jouduttu lasku-uralle.

Näyttääkin siltä, että Suomessa seura-
taan kirkkoon kuulumisessa yleistä poh-
joismaista laskevaa trendiä, mutta vii-
veellä. Kaisamari Hintikka näkee kehi-
tyksessä hyviäkin puolia luterilaisen kir-
kon kannalta.

– Meiltä on päässyt unohtumaan, mitä 
on olla kirkko tässä maailmassa, eikä yh-
teiskunnallinen instituutio. Kehitys lait-
taa meidät miettimään asiaa. Miten tu-
lemme instituutiosta Kristuksen ruu-
miiksi, kansankirkosta tasavertaiseksi 
toimijaksi muitten kanssa? hän kysyy.

– Totta kai jäsenmäärän lasku tuo vai-
keuksia seurakunnille. Monelle seura-
kunnalle se on iso ja kipeä asia jo pelkäs-
tään taloudellisen selviämisen kannalta. 
Monessa paikassa on kuitenkin oivallettu 
vapautua kirkon seinien sisältä ja on läh-
detty sinne, missä ihmiset ovat. 

Risti ja kynttilänjalat ovat lahjoja virkaanastujaisis
sa mukana olleelta syyrialaiselta arkkimandriitta 
Alexi Chehadehilta.

Kaisamari Hintikka toivoo vierailun to-
teutuvan ja pitää sitä myös mahdollisena. 
Suomen ortodoksisen kirkon kannalta jän-
nitteitä tuo Konstantinopolin ja Moskovan 
patriarkaattien välirikko Ukrainan kirkon 
itsenäistymisen vuoksi. Piispainkokous on 
kuitenkin todennut, että Suomen ortodok-
sisella kirkolla on aina valmius rakentavaan 
yhteistyöhön Venäjän kirkon kanssa.

Piispa Hintikka näkee vierailussa 
mahdollisuuden avoimeen vuoropuhe-
luun kirkkojen välillä.

– Suomen ortodoksinen kirkko olisi 
totta kai mukana ohjelman järjestämises-
sä, jos vierailu toteutuu. Suomalais-venä-
läisiin neuvotteluihin on koko ajan liitty-
nyt vahvasti ajatus Suomen ortodoksisen 
kirkon pitämisestä kansallisena kirkkona. 
Venäjän kirkon taholtahan on vilauteltu, 
että heillä pitäisi saada olla täällä enemmän 
venäläisiä seurakuntia ja jopa hiippakunta.

– Olemme tietoisia, että meillä on neu-
votteluissa vastuu siitä, miten puhumme 
Suomen tilanteesta ja puolustamme ny-
kyistä hyvin toimivaa tilannetta.

YKSINÄINEN NAINEN ROMANIASSA

Itäisen Euroopan kirkot ovat olleet Kaisa-
mari Hintikan kiinnostuksen kohteena jo 
yliopisto-opintojen aikaan. Teologian li-
sensiaatin työnsä sekä väitöskirjansa hän 
teki Romanian ortodoksikirkosta osana 
sosialistisen valtion ulkopolitiikkaa.

– Romanian kirkosta oli äärimmäisen 
vähän tehty kirkkohistoriallista tutki-
musta länsimaisilla standardeilla. Pro-
fessorini Eino Murtorinne epäili, etten 
välttämättä pääse Romanian arkistoihin, 
siksi aiheeksi valikoitui Romanian kirkko 
Kirkkojen maailmanneuvostossa osana 
Ceau escun ulkopolitiikkaa.

Kaisamari Hintikalle myönnettiin Ro-
manian tiedeakatemian stipendi, jonka 
turvin hän pääsi vierailemaan maassa. 
Mukaansa hän sai silloisen arkkipiispa 
Johanneksen suosituskirjeen.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa Romani-
assa menivät siten, että joka aamu menin 
arkistoon ja minulle sanottiin, että arkis-
tonhoitaja on kokouksessa, syömässä tai 
menossa jossain. Lopulta sain kirjaston-
hoitajan vakuutettua niin, että hän vei 
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Helsingin hiippakuntaan ajetaan 
edelleen kolmen seurakunnan 
mallia, mutta yhdistettävät seu

rakunnat ovat muuttuneet: Turku saakin 
jäädä itsenäiseksi, kun taas Lahti ja Hä
meenlinna liitetään Helsinkiin. Kaakossa 
edetään alkuperäisellä mallilla, jossa Kot
ka ja Hamina liitetään Lappeenrantaan.

Tampere siirtyy osaksi Oulun hiippa
kuntaa vuoden 2020 alusta ja yhdistyy 
myöhemmin Vaasan kanssa. Oulun hiip
pakunnan toisen seurakunnan muodos
tavat Oulun seurakuntaan yhdistyvät Lap
pi ja Kajaani.

Kirkollishallituksen tekemät päätökset 
ovat vielä hallinnonuudistuksen valmis
telua, eikä niistä voi tehdä oikaisupyyn
töä. Lopulliset päätökset seurakuntien 
yhdistämisistä on tarkoitus tehdä vuoden 
loppuun mennessä.

VALTUUSTOILLE  

KESÄTÖITÄ LUVASSA

Seurakuntien luottamuselimille uudis
tuksen eteneminen tietää työteliästä ke
säkautta. Helsingin, Lahden ja Hämeen
linnan valtuustot pääsevät laatimaan uu
det lausunnot kirkollishallitukselle, kos
ka huhtikuussa esitetty seurakuntajako 
poikkeaa aiemmin esitetystä.

Kirkollishallitus on pyytänyt toimitta
maan lausunnot kesäkuun loppuun men
nessä. Uusista seurakunnista päätetään 
lopullisesti kirkollishallituksen 27.8. 

 kokouksessa. Näistä päätöksistä voi tehdä 
oikaisupyynnön.

Kaikki yhdistyvät seurakunnat puoles
taan aloittavat neuvottelut yhdistymisso
pimuksista, joissa pohditaan myös seura
kuntien nimiä ja mahdollisia kappeliseu
rakuntia.

Tavoitteena on, että seurakunnanval
tuustot voisivat päättää yhdistymissopi
muksista syyskauden kokouksissaan ja 
sopimukset olisivat valmiita vuoden lop
puun mennessä. Tämän jälkeen kirkollis
hallitus vahvistaa sopimukset.

SEURAKUNTAJAOLLE  

VUODEN LISÄAIKA

Uuden seurakuntajaon voimaantulossa 
otettiin vuoden lisäaika, eli uudistuksen 
on määrä astua voimaan vasta vuoden 
2021 alusta. Seurakunnat voivat kuitenkin 
edetä käytännön yhteistyössään tätä no
peammin.

Neuvoteltavaa on paljon: yhdistyvien 
seurakuntien tulee päästä yhteisymmär
rykseen esimerkiksi toimitiloista sekä ta
louskysymyksistä. Seurakuntien yhdisty
misessä tapahtuu fuusio, jossa vastaanot
tava seurakunta ottaa vastaan yhdistyvät 
seurakunnat varoineen ja velkoineen. 
Esimerkiksi lainat ja vakuutukset täytyy 
neuvotella uusiksi.

Myös kappeliseurakuntien toiminnas
sa on vielä pohdittavaa. Nykyinen kirkko
laki antaa mahdollisuuden kappelineu

voston perustamiseen, mutta toisaalta 
hallinnonuudistuksen tavoitteena on hal
linnon keventäminen, ei paisuttaminen.

Kirkolliskokouksen lakityöryhmä 
miettiikin, onko kappelineuvostoille tar
vetta vai riittäisikö tehtävään pienempi 
paikallinen kokoonpano. Varsinainen 
päätöksenteko seurakunnissa tapahtuu 
aina seurakunnanvaltuustossa.

KIRKOLLISKOKOUS  

SINETÖI UUDISTUKSEN

Hallinnonuudistus aiheuttaa tarvetta teh
dä muutoksia lakiin ortodoksisesta kir
kosta sekä kirkkojärjestykseen. Näiden 
muutosten valmistelusta vastaa kirkollis
kokouksen lakityöryhmä, joka sai laajan 
toimeksiannon viime marraskuun kirkol
liskokouksessa.

Tavoitteena on, että ensi syksynä ko
koontuva kirkolliskokous pääsee päättä
mään näistä muutoksista. Työmäärän laa
juuden vuoksi päätökset saattavat kuiten
kin lykkääntyä vuoden 2020 kirkollis
kokoukselle.

Hallinnonuudistukseen liittyvien asioi
den lisäksi lakityöryhmällä on tehtävänä 
pohtia kirkollisten vaalien uudistamista. 
Esimerkiksi seurakuntavaltuustovaalei
hin on harkittu postiäänestyksen mah
dollisuutta. 

Juttua varten on haastateltu 

kirkon lakimiestä Jari Rantalaa.

Seurakuntajakoa 
rukattiin uusiksi

Huhtikuun alkupuolella kokoontunut kirkollishallitus teki korjausliikkeitä kaavailtuun 
uuteen seurakuntajakoon. Seurakuntien antamat lausunnot vaikuttivat siihen, 

että Helsingin hiippakunnassa kartta meni uusiksi Kaakonkulmaa lukuun ottamatta.

TEKSTI MIRVA BROLA
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Valtuustovaalit 
tulossa syksyllä

Seurakunnanvaltuustoihin valitaan uudet edustajat marraskuussa. 
Tänä syksynä äänestämään pääsevät ensi kertaa jo 16 vuotta täyttäneet.

TEKSTI MIRVA BROLA

VAALIT

Ortodoksisten seurakuntien val-
tuustovaalit käydään tulevana 
syksynä hallinnonuudistuksesta 

huolimatta. Marraskuussa toimitettavissa 
vaaleissa valitaan uudet valtuustoedusta-
jat nykyisiin seurakuntiin vuoden 2020 
alusta alkavalle kaudelle.

Valtuustot pääsevät päättämään mer-
kittävistä asioista, sillä ensi vuoden aika-
na käydään neuvotteluja seurakuntien yh-
distymisiin liittyvistä käytännön kysy-
myksistä, kuten taloudesta, henkilöstöstä 
ja toimitiloista.

Syksyllä valittavien valtuutettujen kau-
si uhkaa kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli 
seurakuntajaon uudistus etenee kaavail-
lulla aikataululla. Seurakuntaliitosten on 
määrä toteutua vuoden 2021 alusta.

Kirkon lakimiehen Jari Rantalan mu-
kaan suunnitelmissa on toimittaa uudet 
valtuustovaalit seurakuntien yhdistymis-
ten jälkeen. Piispat määräisivät siten yli-
määräisten vaalien toimittamisesta uu-
sissa seurakunnissa vuonna 2021.

Nyt syksyllä valittavien valtuutettujen 
toimikausi ulottuisi näin vuoden 2020 
alusta vuoden 2021 uusiin vaaleihin saak-
ka. Normaalisti valtuustokausi kestää nel-
jä vuotta.

Rantala ei halua tarkemmin avata syytä 
uusien vaalien järjestämiseen. Kirkkojär-
jestys kuitenkin määrää, että seurakunta-
valtuuston koko voi olla 9–21 henkeä seu-
rakunnan jäsenmäärän mukaisesti. Val-

tuustojen yhdistäminen ei siksi kävisi 
päinsä.

NUORET ENSI KERTAA UURNILLE

Syksyllä toimitettavat seurakunnanval-
tuustovaalit ovat poikkeukselliset myös 
siksi, että niissä äänioikeus on ensi kertaa 
jo 16 vuotta täyttäneillä seurakuntien jä-
senillä. Vaaleissa äänestävän on oltava 
16-vuotias viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä eli 3. marraskuuta.

Kirkolliskokous päätti äänestysikära-
jan laskusta jo 2011, mutta muutos ei eh-
tinyt voimaan edellisissä, vuonna 2015 
toimitetuissa vaaleissa.

Ehdokkaaksi asettuvalta vaaditaan 
edelleen 18 vuoden ikää. Lain mukaan 
seurakunnan luottamustoimiin on vaali-
kelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu 
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaaval-
tainen”. Seurakuntien päätoimiset työn-
tekijät eivät voi asettua ehdolle.

EHDOKASASETTELU PÄÄTTYY 

SYYSKUUSSA

Ehdokkaaksi pääsemiseen tarvitaan kah-
den seurakuntalaisen kirjallisesti tekemä 
esitys. Lomakkeita on saatavilla kirkko-
herranvirastoista sekä tämän lehden si-
vulta 52. Kaksi täysi-ikäistä, äänioikeu-
tettua seurakunnan jäsentä voi asettaa 
useampia ehdokkaita omalta vaalialueel-
taan.

Valtuustovaalit 2019
• Nykyiset seurakunnanvaltuustot 

päättivät vaalin ajankohdat, vaali
alueet ja valittavien ehdokkaitten 
määrän kevään kokouksissaan.

• Seurakunnanneuvosto laatii syys
kuussa äänioikeutettujen luette
lon, joka tulee nähtäväksi seura
kunnan  ilmoitustaululle.

• Ehdokasasettelua koskevat 
 asiakirjat on toimitettava kirkko
herranvirastoon viimeistään  
19. syyskuuta.

• Ehdokasluettelo sekä ilmoitus 
 äänestyspaikoista ja ajoista 
 tulevat julki 4. lokakuuta.

• Vaali toimitetaan 3.–17. marras
kuuta välisenä aikana.

Aikaraja valtuustovaalien ehdokkaiden 
asettamiselle on 19. syyskuuta, johon 
mennessä allekirjoitetut lomakkeet tulee 
toimittaa kirkkoherranvirastoon. Tämän 
jälkeen vaalilautakunta laatii ehdokas-
luettelon, joka julkaistaan 4. lokakuuta.

Valtuustovaalit pidetään marraskuun 
3.–17. päivän välisenä aikana. Seuraavilla 
sivuilla julkaistaan seurakuntien päätök-
set vaalin järjestämisestä.

Äänestysajankohdat ja -paikat kerro-
taan lokakuussa seurakuntien ilmoitus-
tauluilla ja muissa viestintäkanavissa. Or-
todoksiviesti esittelee ehdokkaat 25.10. 
ilmestyvässä numerossaan. 
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Vaalin toimittamisen aika
Haminan ortodoksisen seurakunnan seu
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 
sunnuntaina 3.11.2019. Haminan Pyhien 
apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa 
klo 11.30–13.00. Vaali jatkuu Myllykosken 
tsasounassa klo 14.30–15.30. Vaali jatkuu 
Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa klo 16.00–
17.30. Vaalitoimituksen päätös klo 18.30–
19.00 Haminan Pyhien apostolien Pieta
rin ja Paavalin kirkossa.

Seurakunnanvaltuusto on 27.5.2019 
päättänyt, että seurakunta muodostaa 
kaksi (2) vaalialuetta. Pohjoiseen vaali
alueen, johon kuuluvat Kouvolan ja Luu
mäen kunnat, valitaan kuusi (6) jäsentä. 
Eteläisen vaalialueen, johon kuuluvat Ha
mina, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, 
valitaan (3) jäsentä.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Haminan ortodoksisen seura
kunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oi

keus asettaa ehdokkaita seurakunnanval
tuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja 
kussakin esityksessä voidaan esittää enin
tään yhdeksän (9) ehdokasta. Asiakirjassa 
on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, 
syntymäaika ja kotikunta ja se on vähin
tään kahden (2) Haminan ortodoksisen 
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuus
ton vaalissa on ortodoksisesta kristillises
tä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seu
rakunnan päätoiminen työntekijä.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
osoite: Haminan ortodoksinen seurakun-
ta, Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola, 
viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 13.00.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul

kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi
tustaululle perjantaina 4.10.2019.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, osoite Varuskun
takatu 14, 45100 Kouvola, 16.–22.9.2019 
välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettu
jen luettelon korjaamisesta on jätettävä 
kirkkoherranvirastoon viimeistään tors
taina 24.9.2019 klo 13.00 mennessä. Vaa
lilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen 
luettelon kokouksessaan 24.9.2019 klo 
16.30.

22.5.2019 Kouvola

Ville Kiiveri 
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vaalin toimittamisen aika ja vaalialueet
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seu
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.–
10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa vali
taan valtuustoon 21 (kaksikymmentäyk
si) jäsentä. Seurakunta muodostaa viisi 
(5) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seu
raavasti:

1. Vaalialue = Helsinki 10 (kymmenen)
2. Vaalialue = Espoo, Kauniainen 3 
(kolme)
3. Vaalialue = Vantaa 3 (kolme)
4. Vaalialue = Keski- ja Itä-Uusimaa 3 
(kolme) (Askola, Järvenpää, Kerava, 
 Pornainen, Pukkila, Porvoo, Nurmijärvi, 
Sipoo, Tuusula)
5. Vaalialue = Länsi-Uusimaa 2 (kaksi) 
(Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, 
Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, osoite Liisankatu 
29, 00170 Helsinki, 16.9.–22.9.2019 väli
senä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jätettävä kirk
koherranvirastoon viimeistään 24.9.2019 
klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunta vah

vistaa äänioikeutettujen luettelon ko
kouksessaan 26.9.2019.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Helsingin ortodoksisen seura
kunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oi
keus asettaa ehdokkaita vaalialueellaan 
seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin 
esityksessä voidaan esittää enintään niin 
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialu
eelta valitaan valtuustoon jäseniä eli Hel
singin vaalialueella enintään kymmenen 
(10) jäsentä, Espoon, Kauniaisten vaalialu
eella kolme (3) jäsentä, Vantaan vaalialueel
la kolme (3) jäsentä, Keski ja ItäUusimaan 
vaalialueella kolme (3) jäsentä sekä Länsi
Uusimaan vaalialueella kaksi (2) jäsentä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täy
dellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se 
on vähintään kahden (2) Helsingin orto
doksisen seurakunnan jäsenen allekirjoi
tettava.

Ehdokkaan on vahvistettava suostu
muksensa ehdokkaaksi allekirjoituksel
laan.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 

osoite Liisankatu 29, viimeistään 19.9.2019 
klo 14.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyt
tänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole va
jaavaltainen eikä Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul
kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi
tustaululle viimeistään 4.10.2019. Lisäksi 
ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin nu
merossa 7/2019.

Helsingissä 23.5.2019

Markku Salminen
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
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Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue
Hämeenlinnan ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanvaltuuston vaali toimite-
taan 3.–10.11.2019 välisenä aikana. Vaalis-
sa valitaan seurakunnanvaltuustoon yh-
deksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 16.5.2019 
päättänyt, että seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Hämeenlinnan ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä 
on oikeus asettaa ehdokkaita seurakun-
nanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjalli-
sesti ja kussakin esityksessä voidaan esit-
tää enintään yhdeksää (9) ehdokasta. 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydel-
linen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se 
on vähintään kahden (2) Hämeenlinnan 
ortodoksisen seurakunnan jäsenen alle-
kirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
osoite: Hämeenlinnan ortodoksinen seu-
rakunta, Matti Alangon seurakunta, 
13130 Hämeenlinna, viimeistään torstai-
na 19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, Matti Alangon 
katu, 13130 Hämeenlinna, 16.–22.9.2019 
välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutet-
tujen luettelon korjaamisesta on jätettä-
vä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiis-
taina 24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta 
vahvistaa äänioikeutettujen luettelon ko-
kouksessaan lauantaina 28.9.2019.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 

jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Hä-
meenlinnan ortodoksisen seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh-
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes-
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita-
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul-
kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl-
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk-
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi-
tustaululle viimeistään perjantaina 
4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Or-
todoksiviestin 25.10.2019 ilmestyvässä 
numerossa.

Hämeenlinna 16.5.2019

Jonas Bergenstad, 
kirkkoherra toimen hoitaja
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vaalin toimittamisen aika
Kotkan ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.–
4.11.2019. Vaalissa valitaan seurakun-
nanvaltuustoon yhdeksän (9) jäsentä. 
Seurakunnanvaltuusto on 15.5.2019 
päättänyt, että seurakunta muodostaa 
kaksi (2) vaalialuetta, jotka ovat Kotkan 
vaalialue, johon kuuluu Kotkan kaupunki 
ja muun seurakunnan vaalialue, johon 
kuuluvat Lapinjärven, Loviisan, Myrsky-
län ja Pyhtään kunnat. Kotkan vaalialu-
eelta valitaan kahdeksan (8) jäsentä, 
muun seurakunnan vaalialueelta yksi (1) 
jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, Kymenlaakson-
katu 2, 48100 Kotka 16.–22.9.2019 välise-
nä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jätettävä kirk-
koherranvirastoon viimeistään tiistaina 
24.9.2019 klo 16.00 mennessä. Vaalilauta-

kunta vahvistaa äänioikeutettujen luette-
lon kokouksessaan 25.9.2019.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Kotkan ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussa-
kin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä 
vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä 
eli Kotkan vaalialueella enintään kahdek-
san (8) jäsentä, muun seurakunnan vaali-
alueella yksi (1) jäsen. 

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydel-
linen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se 
on vähintään kahden (2) Kotkan ortodoksi-
sen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, vii-
meistään torstaina 19.9.2019 klo 14 men-
nessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu seurakunnan jä-
sen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Kotkan 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh-
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes-
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita-
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul-
kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl-
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk-
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi-
tustaululle viimeistään maanantaina 
4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan 
seurakunnan ilmoituslehden Ortodoksi-
viestin numerossa 7/2019.

Lappeenranta 23.5.2019

Timo Tynkkynen, vt. kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

KOTKAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
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Vaalin toimittamisen aika
Lappeenrannan ortodoksisen seura-
kunnan seurakunnanvaltuuston vaa-
li toimitetaan 3.11.2019. Vaalissa vali-
taan seurakunnanvaltuustoon kaksitois-
ta (12) jäsentä. Seurakunnanvaltuusto 
on 14.5.2019 päättänyt, että seurakun-
ta muodostaa kaksi (2) vaalialuetta, jot-
ka ovat läntinen vaalialue, johon kuulu-
vat Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen 
ja Taipalsaaren kunnat, itäinen vaalialue, 
johon kuuluvat Imatran, Ruokolahden, 
Rautjärven ja Parikkalan kunnat. Länti-
seltä vaalialueelta valitaan kahdeksan (8) 
 jäsentä, itäiseltä vaalialueelta neljä (4) jä-
sentä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, Kristiinankatu 7, 
53900 Lappeenranta, 16.-22.9.2019 väli-
senä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jätettävä kirk-
koherranvirastoon viimeistään tiistaina 
24.9.2019 klo 16.00 mennessä. Vaalilauta-

kunta vahvistaa äänioikeutettujen luette-
lon kokouksessaan 25.9.2019.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Lappeenrannan ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä 
on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdok-
kaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussa-
kin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä 
vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä 
eli läntisellä vaalialueella enintään kah-
deksan (8) jäsentä, itäisellä vaalialueella 
neljä (4) jäsentä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täy-
dellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden (2) Lappeenran-
nan ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta, 
viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 14 
mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Lap-
peenrannan seurakunnan päätoiminen 
työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh-
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes-
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita-
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul-
kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl-
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk-
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi-
tustaululle viimeistään maanantaina 
4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan 
seurakunnan ilmoituslehden Ortodoksi-
viestin numerossa 7/2019.

Lappeenranta 23.5.2019

Timo Tynkkynen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue
Lahden ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.–
10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa vali-
taan seurakunnanvaltuustoon kaksitoista 
(12) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 14.5.2019 
päättänyt, että seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Lahden ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuus-
toon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kus-
sakin esityksessä voidaan esittää enin-
tään kaksitoista (12) ehdokasta. Asiakir-
jassa on oltava ehdokkaan täydellinen ni-
mi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vä-
hintään kahden (2) Lahden ortodoksisen 
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
osoite: Lahden ortodoksinen seurakunta, 
Harjukatu 5, 15110 LAHTI, viimeistään 
torstaina 19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, Harjukatu 5, 
15110 Lahti, 16.–22.9.2019 välisenä aika-
na. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon 
korjaamisesta on jätettävä kirkkoherran-
virastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 
klo 13.00. Vaalilautakunta vahvistaa ääni-
oikeutettujen luettelon kokouksessaan 
sunnuntaina 29.9.2019.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 

jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Lah-
den ortodoksisen seurakunnan päätoimi-
nen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteella eh-
dokasluettelon sekä ilmoituksen äänes-
tysajoista ja äänestyspaikoista, vaalita-
vasta sekä siitä, milloin vaalin tulos jul-
kaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisäl-
tävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirk-
koherranvirastossa seurakunnan ilmoi-
tustaululle viimeistään perjantaina 
4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Or-
todoksiviestin 25.10.2019 ilmestyvässä 
numerossa.

Lahti 14.5.2019

Jonas Bergenstad, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

LAHDEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

LAPPEENRANNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
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TILAUSOSOITE:
Filantropia  
PL 236  
00101 Helsinki tai  
filantropia@ort.fi

ORTODOKSISEN KIRKON 
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 

JA LÄHETYSTYÖ  

Filantropia

Pyhiinvaeltajan Lauluja  
CD-levy á 20 € + toim.kulut

Kiitosakatistos 
CD-levy á 20 €  
+ toim.kulut Lahjoita Uspenskiin 

USPENSKIN  katedraalin ystävät ry kerää varoja 
 katedraalin ikonostaasin korjaamiseen.  
Monivuotinen korjaushanke kaipaa edelleen tukea.

Verkkosivun kautta voit nyt tehdä lahjoituksen 
 ikonostaasin korjauksen hyväksi.

lahjoitauspenskiin.fi

Yhdistys on saanut Poliisihallitukselta keräysluvan 
1.9.2018 – 31.8.2019 koko Suomen alueelle Ahvenan-
maata lukuun ottamatta (lupanumero: 29.3.2018, 
RA/201 8/346). Keräystili FI78 1544 3000 0595 22 /viite 2244

ILMOITUS

Vaalin toimittamisen aika
Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 
3.–10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa va
litaan valtuustoon viisitoista (15) jäsentä. 
Seurakunta muodostaa kaksi vaalialuetta.
I vaalialueeseen kuuluvat Akaa, Kangas
ala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, 
Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylö
järvi. Vaalialueelta valitaan yksitoista (11) 
edustajaa.
II vaalialueeseen kuuluvat Eurajoki, Hon
kajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajo
ki, Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, 
Kihniö, Kuhmoinen, Merikarvia, Mänttä
Vilppula, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Po
ri, Ruovesi, Sastamala, Siikainen, Orivesi, 
Ulvila, ja Virrat. Vaalialueelta valitaan nel
jä (4) edustajaa.

Äänioikeutettujen luettelo 
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa, Suvantokatu 10 
A 2. kerros, 33100 Tampere, 16.–22.9.2019 
välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutet

tujen luettelon korjaamisesta on jätettä
vä kirkkoherranvirastoon viimeistään 
24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta vah
vistaa äänioikeutettujen luettelon ko
kouksessaan 25.9.2019.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Tampereen ortodoksisen seura
kunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oi
keus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita 
seurakunnanvaltuustoon. Esitys on teh
tävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä 
voidaan esittää enintään niin monta eh
dokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta vali
taan valtuustoon jäseniä eli I vaalialueel
ta yksitoista (11) jäsentä ja II vaalialueel
ta neljä (4) jäsentä. Asiakirjassa on oltava 
ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäai
ka, kotikunta, puhelinnumero ja sähkö
postiosoite ja se on vähintään kahden (2) 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakir-
jat on toimitettava kirkkoherranviras-
toon, Suvantokatu 10 A, 2. kerros, 33100 

Tampere, viimeistään torstaina 19.9.2019  
klo 13.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu 
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaaval
tainen eikä Tampereen ortodoksisen seu
rakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toi
mitettujen asiakirjojen perusteella ehdo
kasluettelon sekä ilmoituksen äänestys
ajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta 
sekä siitä, milloin vaalin tulos julkistetaan. 
Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoi
tus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvi
rastossa seurakunnan ilmoitustaululle vii
meistään keskiviikkona 4.10.2019.

Tampereella 22.5.2019

Aleksej Sjöberg
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

TAMPEREEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
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убеждениями, имеющий право голоса 
и являющийся дееспособным». Работ-
ники церкви не могут выдвигать свою 
кандидатуру. 

Приветствуется участие в выборах 
максимально большого количества 
кандидатов, в том числе и иностран-
ного происхождения.

КАК ВЫДВИНУТЬ СВОЮ 

КАНДИДАТУРУ?

Для выдвижения кандидатуры 
необходимо письменное 
предложение от двух членов прихода. 
Бланк заявления можно получить в 
канцелярии прихода. Бланк также 
представлен на странице 52 этого 
выпуска газеты. Двое 
совершеннолетних, обладающих 
правом голоса членов прихода могут 
выдвигать более одной кандидатуры 
от своего участка голосования.

В канцелярии прихода можно полу-

чить более подробную информацию о 
выдвижении кандидатов.

Выдвинуть кандидата для участия в 
выборах Собрания уполномоченных 
приходов можно до 19 сентября – к 
этому сроку подписанные бланки 
заявлений должны быть доставлены 
в канцелярию прихода. После этого 
избирательная комиссия составляет 
список кандидатов, который будет 
опубликован 4 октября.

Выборы в Собрание уполномочен-
ных приходов пройдут в период с 3 по 
17 ноября. Информация о точном вре-
мени и месте голосования появится в 
течение октября на информационных 
стендах приходов и по другим до-
ступным информационным каналам. 
Газета «Ortodoksiviesti» опубликует 
список кандидатов в номере от 25.10.

Текст: Мирва Брола
Фото: Архив газеты «Ortodoksiviesti»

Осенью состоятся выборы
Будущей осенью пройдут выборы в Собрания уполномоченных приходов. 
Право голоса теперь имеют все прихожане, достигшие 16-летнего возраста.

Выборы в Собрание уполномоченных приходов пройдут в период с 3 по 17 ноября. 

СТРАНИЦЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В НОЯБРЕ пройдут выборы в 
Собрания уполномоченных приходов. 
Будут избираться члены Собрания 
уполномоченных на период, 
начинающийся с 2020 года.

Собрание уполномоченных при-
ходов обладает высшей властью, 
которой принимаются решения в при-
ходах. Задачами Собрания являются, 
в числе прочего, утверждение плана 
экономического развития, финансо-
вой отчетности и решение о ставке 
подоходного налога.

Новоизбранные Собрания упол-
номоченных смогут принимать 
решения и о других важных делах. 
Сейчас в ФПЦ идет административная 
реформа, в ходе которой происходят 
объединения приходов. Собрания 
уполномоченных будут вести пере-
говоры о ходе реформы, а также будут 
принимать решения, касающиеся 
финансового положения, персонала и 
недвижимости приходов.

ПРАВО ГОЛОСА С 16 ЛЕТ

Грядущие выборы примечательны 
тем, что на них впервые право голоса 
получат прихожане, достигшие 16 лет. 
Для получения права голоса 
шестнадцатилетие должно наступить 
не позднее первого дня выборов, то 
есть 3 ноября.

Поместный собор принял решение 
о снижении минимального возрас-
та голосования еще в 2011 году, но к 
предыдущим выборам, состоявшимся 
в 2015 году, это решение еще не успе-
ло вступить в силу.

Минимальный возраст для канди-
дата по-прежнему составляет 18 лет. 
Согласно закону, уполномоченным 
прихода может стать «прихожанин, 
известный своими православными 



Luterilaisen Ivakon perheen naiset lähtivät 
kukin omalle uskonnolliselle tielleen. Äiti 
Tuula Ivakosta tuli ortodoksi, samoin toi-

sesta tyttärestä. Nuura-Johanna Ivakko valitsi 
toisin ja löysi islamin. Mitä tapahtui ja miltä se 
heistä tuntui?

Johanna: ”Isän puolen suku on ortodoksista. 
Suku on kotoisin Salmin pitäjästä Raja-Karjalas-
ta. Isä itse on luterilainen. Muistan, että ihan 
pienenä, kun olin alle kouluikäinen, meillä luet-
tiin Levolle lasken luojani -iltarukous.”

Tuula: ”Emme olleet kovin uskonnollisia. Jou-
lukirkossa silloin tällöin käytiin.”

ORTODOKSISUUS

Tuula: ”Minusta tuli ortodoksi 31 vuotta sitten. 
Olin Hagelstamin galleriassa töissä. Siellä oli 
näyttely, johon liittyviä papereita minun piti läh-
teä hakemaan eräältä henkilöltä. Hän oli menos-
sa Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon ja sanoi, että  

tule sinne hakemaan ne paperit.
Tulin kirkkoon ja seisoin ovella. Kullat ja 

hopeat kiilsivät ikonien ympärillä. Suitsuk-
keet tuoksuivat ja kuoro lauloi. Ajattelin, et-

tä onpa ihanaa! Tuli voimakas tunne, että 
tänne haluan tulla. Tunsin olevani kotona.

Mietin, miten kirkossa pitää käyttäy-
tyä. Otin yhteyttä ortodoksipappiin. Kes-
kustelimme pitkään, ja sain muutamia 
kirjoja luettavaksi. Isä Feodor Iltola liit-
ti minut ortodoksiseen kirkkoon Vala-
mon luostarissa 12.11.1988.”

Johanna: ”Olin silloin 8. tai 9. luokalla. En 
varmaan ajatellut asiasta mitään sen ihmeelli-
sempiä. Sen muistan, kun kotitaloustunnilla oli 
puhetta paastosta. Hätkähdin, kun opettaja kysyi 
jotakin. Olin kauhean ylpeä, kun tiesin oikean 
vastauksen.

Äidin liittyminen ortodoksiseen kirkkoon oli 
varmaan ihan luonnollista. Se oli hänen valin-
tansa.”

HENGELLISTÄ ETSINTÄÄ

Johanna: ”Olen todella pienestä asti kokenut lu-
terilaisuuden ja kristinuskon vieraaksi. Rippilei-
rillä oli kivaa, siellä kuului käydä mutta se ei in-
nostanut. Olin 20-vuotias, kun erosin kirkosta. 
Etsikkovuoteni olivat värikkäät.

Parikymppisenä luin lehdestä meditoinnista 
ja kiinnostuin buddhalaisuudesta. Kävin jonkin 
verran meditoimassa. Koin, että siinä oli hyviä 
asioita, mutta jossain vaiheessa oli Buddhan 
palvontamenoja ja ajattelin, ettei ihmistä voi 
palvoa.

Vuonna 2001 olin eronnut pidemmästä suh-
teesta. Oli sellainen masentunut elämänvaihe 
menossa. Äitini kysyi, halusinko lähteä Valamon 
luostariin. Olin siellä viikon ja koin uskonnollis-
ta heräämistä. Minusta pidettiin hyvää huolta ja 
koin jotenkin vahvana Jumalan ja uskon läsnä-
olon. Äiti sanoi, että kirkossa pitää olla huivi ja 
hame. Koin sen kauhean mukavana. Tuli usko sii-
hen, että Jumala on olemassa - mutta mitä se sit-
ten on? Meni useampi vuosi niin, ettei elämäs-
säni ollut uskontoa.”

Tuula: ”Muistatko muuten, kun tulit Valamos-
ta? Sanoit, että siellä oli ihan kivaa ja ihmiset pi-
tivät sinusta huolta, mutta sanoit, ettei se ole si-
nun juttusi.”

Johanna: ”Pyhä kolminaisuus tuntuu vieraal-
ta. Tästä olen monesti puhunut muitten suoma-

Uskon poluilla
Äidistä tuli ortodoksi, tyttärestä muslimi. 
Mitä he ajattelevat toistensa vakaumuksista?

TEKSTI JA KUVAT MIRVA BROLA

KESKUSTELLEN

Nuura-Johanna Ivakko
Helsinkiläinen lastenhoitaja ja äskettäin 
esikoisteoksensa julkaissut runoilija. 
Suomalais-egyptiläinen puoliso. Nuura-
nimi tulee arabian sanasta nur, ’valo’.
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laisten islamiin kääntyneitten kanssa. Islamissa 
tämä asia on selkeämpi.”

Tuula: ”Se oli kuten Johanna totesi. Ajattelin 
silloin että noh, Johanna löytää. Muistan, kun si-
nulla oli buddhalainen vaihe. Minä vain toivoin 
ja rukoilinkin, että löytäisit jonkun uskon missä 
sinun olisi hyvä ja helppo olla.”

ISLAM

Johanna: ”Vuoden 2010 alussa kiinnostuin 
enemmän islamista. Olin töissä vanhainkodissa, 
jossa työskenteli eräs marokkolainen muslimi-
nainen. Myös silloinen avopuolisoni oli muslimi. 
Tätä kautta islam tuli elämääni.

En tuntenut muita musliminaisia. Jotenkin 
tämä marokkolainen nainen vaikutti minuun. 
Hän oli niin hyvä ihminen. Hänellä oli jotain, 
mitä  kaipasin itsellenikin. Se oli sellaista johda-
tusta. Näin unta, että minulla oli huivi kädessäni 
ja annoin sen työpaikalla tälle naiselle ja pyysin 
laittamaan sen minulle päähän. Sitten erään ker-
ran laitoin hänelle viestiä, että voisitko opettaa 
minua ja viedä islamin polulle.

Saman vuoden marraskuussa sanoin islamin 
uskontunnustuksen eli shahadan. Siitä lähtien 
olen harjoittanut islamia: rukoillut viidesti päi-
vässä ja paastonnut ramadanin aikana. Olen li-
beraali sunnimuslimi.”

Tuula: ”Ajattelin, että muslimi - ahaa, en tiedä  
muslimeista mitään. Juttelin asiasta Johannan 
kanssa ja otin vähän selvää. Näin Johannasta, 
että hänen oli hyvä olla. Minusta oli ihanaa, et-
tä Johanna löysi jonkin tällaisen viitekehyksen, 
ettei tarvitse olla tyhjä. Olin iloinen varsinkin, 
kun kuulin, että juttelit tästä ensimmäisenä kol-
legasi, naisen kanssa. Ei ollut mitään sellaista, 
että olisit löytänyt miehen ja sinun olisi sen ta-
kia pitänyt kääntyä muslimiksi. Se oli sinun oma 
löytösi.”

Johanna: ”Itse asiassa islamissa sanotaan, et-
tei saa pakottaa tähän uskontoon. Sen pitää tulla 
omasta sydämestä.”

PERHE JA SUKULAISET

Johanna: ”Amerikassa asuvalle tädilleni oli aika-
moinen shokki, kun kerroin kääntyneeni musli-
miksi. Hän edustaa äärikristittyjä. Minulle on 
ihan sama, kuka uskoo mitenkäkin. Edesmennyt 
kummitätini sanoi olleensa vedet silmissä, kun 

Tuula Ivakko
Helsinkiläinen eläkkeellä oleva 
kääntäjä. Asuu Lallukan taiteilija-
kodissa kuvataiteilijamiehensä 
kanssa.

kuuli muslimiksi tulostani. Hän itki ja oli onnel-
linen. Hän oli muutenkin hyvin vapaamielinen.

Kaikki ystävyyssuhteeni ovat säilyneet. Olen 
kuullut paljon tarinoita, että varsinkin pienem-
millä paikkakunnilla voi mennä välit, jos suoma-
lainen nainen kääntyy islamiin.”

Tuula: ”Täällä pääkaupunkiseudulla näkee 
paljon erilaisia ihmisiä. Enää ei ole niin ihmeel-
listä, jos pukeutuu huiviin.”

Johanna: ”Aluksi otin vakavasti sen, että kris-
tillisiin juhliin osallistuminen on haram, kiel-
lettyä. Viime vuosina on tullut haikea olo joului-
na, kun on niin kauniit muistot lapsuuden jou-
luista. Kunnioituksesta äitiä kohtaan olemme 
 olleet hänellä joulun vietossa syömässä. Jumala 
näkee sydämeen, mitä me olemme. Olemme 
mieheni kanssa avaramielisiä.

Meillä on ramadanin jälkeen id-juhla, mutta 
emme ole paljon juhlineet sitä. Mutta sehän oli-
si vain mukavaa, jos joku tulisi juhlimaan. Kaik-
ki ovat tervetulleita.”

VAKAUMUKSET

Johanna: ”Ajattelen ihan positiivisesti ortodok-
sisuudesta. Jos pitäisi valita luterilaisuuden ja 
ortodoksisuuden välillä, valitsisin ortodoksisuu-
den sen esteettisyyden vuoksi. Äiti on harras or-
todoksi ja käy palveluksissa. Muistan, kun 
meillä oli kodinpyhitys silloin kun olin lap-
si. Se oli hieno tilaisuus. En koe sitä mi-
tenkään negatiivisena.”

Tuula: ”Ei se muuta sinua mitenkään, 
että olet muslimi. Olet ihan sama Johan-
na kuin ennenkin. Olen iloinen puoles-
tasi. Näen että sinulla on hyvä olla 
nyt.”

Johanna: ”Olen hyvässä hen-
gellisessä kodissa ja ihmissuh-
teessa. Etsintä on loppunut.”

Tuula: ”Minulla on luterilai-
nen mies ja kodissamme on 
runsaasti ikoneja. Eikä siinä ole 
mitään ongelmaa.” 
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Kirkko traktorivajassa
Uusi-Seelanti on monessa mielessä tasa-arvon mallimaa. Alkuperäisväestö maoreilla on 

erinomainen asema moneen muuhun maahan nähden. Ortodoksipappi Mircea Corpodean 
kokee suvaitsevaisuuden olevan vain nimellistä.

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI ARVONEN

ULKOMAILTA

Uuden-Seelannin pohjoissaaren 
suurimman kaupungin, Auck-
landin länsipuolella sijaitseva 

Taupakin taajama on idyllistä maalais-
maisemaa. Yksikerroksisia omakotitalo-
ja ympäröivät laajat viheralueet kukka-
istutuksineen ja kasvimaineen. Yhden 
omakotitalon pihapiirissä jylisee kaivin-
kone.

– Rakennamme tänne kirkkoa, kertoo 
ortodoksipappi Mircea Corpodean.

Hän osti tontin kolme vuotta sitten 
johtamalleen romanialaiselle Pyhän Ig-
natiuksen seurakunnalle.

– Aiemmin meillä ei ollut omaa kirk-
koa. Olen seurakuntalaisten kanssa samaa 

mieltä, että oma kirkko on tärkeä asia.
Talon laajassa pihapiirissä on useita 

huonokuntoisia, vuosia sitten hylättyjä 
rakennuksia.

– Aluksi teimme kirkkosalin vanhaan 
kasvihuoneeseen, jossa oli monia ongel-
mia. Tila oli aurinkoisella säällä hyvin 
kuuma ja vanhempien ihmisten oli vaikea 
seistä siellä pitkään. Lopulta myrsky ha-
jotti rakennusta ja siitä tuli liian vaaralli-
nen, Mircea kertoo.

Uusi, tällä hetkellä käytössä oleva kirk-
ko on peltinen traktorivaja. Rakennuksen 
ulkopuolelta ei voi arvata, että se kätkee 
sisäänsä kauniin ortodoksikirkon. Ulko-
puolella ei ole ristiä.

– Onhan tämä pieni ja vaatimaton, 
mutta hyvin rakas kaikille. Ehkäpä alkeel-
lisemmassa kirkossa tavoittaa herkem-
min uskon syvimmän merkityksen, isä 
Mircea pohtii.

Pyhän Ignatiuksen seurakunnassa on 
noin 120 jäsentä, eli viitisenkymmentä 
perhettä. Romanialaisia Uudessa-See-
lannissa ja Aucklandin seudulla asuu pal-
jon enemmän.

– Osa romanialaistaustaisista ei halua 
olla missään tekemisissä romanialaisyh-
teisön kanssa, osa haluaa olla väljästi si-
doksissa yhteisöön, osa toimii virallisissa 
yhdistyksissä ja kaikkein pienin ryhmä 
ovat ne, jotka haluavat olla aktiivisesti 

Isä Mircea nykyisen kirkon alttaripöydän äärellä.
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”Onhan tämä pieni 

ja vaatimaton, mutta 

hyvin rakas.”

UUDEN-SEELANNIN  ensimmäiset orto-
doksit olivat 1850-luvulla uskonnollis-
ta vainoa pakenevia kristittyjä Lähi-
idästä, etenkin Syyriasta ja Libanonis-
ta. Kultakaivoksille erityisesti Dunedi-
nin kaupunkiin saapui 1880-luvulla 
myös ortodokseja etenkin Lähi-idästä 
ja Itä-Euroopasta.

Venäjän, Syyrian ja Kreikan ortodok-
sit kokoontuivat yhteisiin tilaisuuksiin 

1890-luvulla, minkä jälkeen ristiriidat 
eri ortodoksikirkkojen välillä päättivät 
yhteistyön.

Uuden-Seelannin ensimmäinen or-
todoksikirkko rakennettiin Dunediniin 
vuonna 1910. Nykyään Uudessa-See-
lannissa on noin 20 ortodoksiseurakun-
taa ja yksi (kreikkalais-ortodoksinen) 
luostari. Eniten seurakuntia on Venäjän, 
Serbian ja Kreikan ortodoksikirkoilla.

Uuden-Seelannin ortodoksit

07_kuvateksti

mukana seurakunnan toiminnassa, isä 
Mircea kertoo.

”KIRKKO EI SAA OLLA MUSEO”

Tontille on ensimmäiseksi rakenteilla 
juhlasalirakennus, jonka isä Mircea toi-
voo olevan valmis tämän vuoden lopussa.

– Seurakuntalaiset olisivat halunneet, 
että kirkko rakennetaan ensin, mutta saa-
dakseni luvan kirkon rakentamiselle pitää 
olla parkki- ja saniteettitilat ja siksi ra-
kennan ensin juhlasalin.

Pikkukirkossa järjestetään liturgia jo-
ka kuukauden ensimmäisenä sunnuntai-
na. Pyhäkoulua ei toistaiseksi ole, joten 
pienetkin lapset ovat mukana jumalan-
palveluksessa. Kielinä ovat romania ja 
englanti tilanteen ja osallistujien mukaan 
sekä osaksi kirkkoslaavi.

– Kirkko ei saa olla museo. Kirkko on 
elävä paikka, jossa lapsillekin pitää olla ti-
laa. Toki lapset välillä pitävät vähän mete-
liä, mutta en välitä siitä, vaikka jotkut seu-
rakuntalaiset minua kritisoivatkin liian 
löyhäksi kurinpitäjäksi, isä Mircea sanoo.

Hän kokee roolinsa pappina olevan 
paitsi hengellinen myös laajemmin so-
siaalisen elämän neuvonantaja.

– Aiemmin pappi oli pelottava hahmo, 
jota etenkin lapset pelkäsivät. Haluan ol-
la helposti lähestyttävä ja lempeä, myös 
lapsille.

Isä Mircea korostaa myös kummien 
tärkeyttä.

– Usko syntyy ja kasvaa esimerkin 
kautta. Kummit ovat lapsen hengellisiä 
vanhempia ja siten avainasemassa lapsen 
uskonnollisessa kasvussa.

kuukauden jälkeen häneltä alettiin vaatia 
sunnuntaityöpäiviä.

– Ilmoitin irtisanoutuvani, jos minut 
pakotetaan sunnuntaisin töihin, ja lopul-
ta työantaja suostui viisipäiväiseen työ-
viikkoon, jossa lauantait ja sunnuntait 
ovat vapaat.

Vielä enemmän hän hämmästyi viran-
omaisilta saamastaan ohjeesta, jonka mu-
kaan tulevan kirkkorakennuksen ympä-
rille pitää rakentaa niin korkea muuri, et-
tei kirkko näy tontin ulkopuolelle.

– Lopulta sain sovittua, että portin 
kohdalla voi olla avoin tila. En ymmärrä, 
miksi ortodoksisuus herättää täällä niin 
voimakkaita tunteita. Anglikaaninen tai 
katolilainen kirkkorakennus ei ole ongel-
ma. Buddhalainen temppelikin saa näkyä. 
Myös vapaamuurareiden symboleita on 
paljon julkisilla paikoilla.

Isä Mircea keskusteli kirkkorakennus-
hankkeesta tulevien naapureidensa kans-
sa ennen tontin ostamista.

– Yksi naapureista sanoi suoraan, että 
vastustaa kirkon rakentamista, koska 
kirkko naapurissa laskee tontin arvoa. Nyt 
kolmen vuoden naapuruuden jälkeen hän 
hyväksyy hankkeemme ja auttaa raken-
nustöissä.

Isä Mircea perheineen kärsii aika ajoin 
kovasta koti-ikävästä Romaniaan. Uudes-
sa-Seelannissa perhe on asunut vuodesta 
2009 lähtien. Aiemmin isä Mircea työs-
kenteli kymmenen vuotta Romanian or-
todoksikirkon pappina Etelä-Afrikassa.

– Olisimme mieluusti palanneet Afri-
kasta Romaniaan, mutta meidät lähetet-
tiin tänne ja täällä palvelemme Jumalaa, 
seurakuntalaisia ja kirkkoamme. 

KIRKKO NAAPURISSA  

LASKEE TONTIN ARVOA

Pyhän Ignatiuksen seurakunta toimii Ro-
manian ortodoksikirkon Australian ja 
Uuden-Seelannin vuonna 2008 peruste-
tun episkopaatin alaisuudessa. Piispana 
on ollut alusta asti piispa Michael, joka 
toimii Bukarestin arkkihiippakunnassa 
kirkkoherrana.

Seurakunta saa toiminta-avustusta Ro-
maniasta sekä seurakuntalaisilta. Avustus 
kattaa rakennustyöt ja pappilan ylläpito-
kustannukset, mutta se ei riitä isä Mirce-
an palkkaan.

– Joudun tekemään toista työtä pys-
tyäkseni elättämään perheeni eli vaimoni 
ja kolme poikaamme, hän kertoo.

Työn saaminen Uudessa-Seelannissa 
ei ole ollut helppoa.

– Lähes kaikkialla vaaditaan työkoke-
musta Uudesta-Seelannista. Sain töitä 
bussinkuljettajana ja rekkakuskina, kos-
ka minulla on näihin tarvittavat ajokortit. 
Nykyään työskentelen toimistotöissä bus-
siyrityksen valvomossa.

Isä Mircea tekee joka päivä kahta työ-
vuoroa, joko iltapäivällä tai aamupäivällä 
bussiyrityksessä ja toisen puolen päivästä 
pappina.

– On yllättävää, miten tässä niin mo-
dernina ja liberaalina pidetyssä maassa 
on kuitenkin vahvaa syrjintää esimerkik-
si kristittyjä kohtaan. Syrjintä kulminoi-
tuu etenkin siinä, ettei pyhäpäivänä sun-
nuntaina ole mahdollista saada vapaata.

Isä Mircea onnistui neuvottelemaan it-
selleen suullisen sopimuksen, jonka mu-
kaan sunnuntait olisivat vapaita, mutta 
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MEIKÄLÄISIÄ

Uusi lehti kääntyi elämässä
TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Kävin mielelläni pääsiäisenä Lappeen-
rannassa Pokrovan kirkossa. Seurakun-
nan ilmapiiri miellytti minua. Kysyin 
kanttori Mauri Patroselta, saisinko tulla 
laulamaan kirkkokuoroon. Hän sanoi, et-
tä tänne vaan. Vuonna 2006 jäin eläkkeel-
le ja vähän sitä ennen aloin laulaa täällä 
kuorossa. Vuonna 2011 minut valittiin 
seurakunnanvaltuustoon. Sitä ennen olin 
lopettanut kuorossa laulamisen, koska 
toisesta korvastani meni kuulo. Olen ollut 
valtuustossa nyt kaksi kautta ja valtuusto-
työskentely on ollut erittäin haasteellista 
ja mielenkiintoista. Olen halunnut tehdä 
asioita seurakunnan hyväksi. Haluan 
maksaa takaisin sitä kaikkea, mitä olen 
kirkolta saanut.

Tätä nykyä asumme puolisoni kanssa 
maalaistalossa Savitaipaleella. Meillä on 
itse rakennettu kasvihuone. Olemme hy-
vin pitkälti omavaraisia. Pihalta voi astua 
metsään, ja marjamaat ovat heti ulottuvil-
la. Vuosittain poimimme kymmeniä äm-
pärillisiä puolukoita kotitalon lähettyviltä. 
Läheisestä järvestä saamme kalaa. Miehe-
ni haluaa tehdä kaikenlaisia kasvien istu-
tuskokeiluja, ja sillekin on runsaasti tilaa. 
Elämme säästäväisesti ja omavaraisesti. 
Meille jokainen päivä on luomakunnan 
päivä.” 

”ORTODOKSISUUS tuli elämääni, kun ero-
sin vuonna 1978 ensimmäisestä miehes-
täni ja jäin kahden tyttären yksinhuolta-
jaksi. Muutimme Vantaalta Järvenpäähän, 
jossa liityin luterilaiseen kirkkokuoroon. 
Järvenpään kuorokavalkadi -tapahtumas-
sa esiintyivät kaikki kuorot alueelta, ja sil-
loin kuulin ensimmäistä kertaa ortodok-
sista kirkkokuoroa. Ihastuin kuoroon ja 
kävin kysymässä kanttorilta, tarvittai-
siinko siellä laulajaa. Kävi ilmi, että he et-
sivät alttoa, joka on äänialani. Olin tiiviis-
ti kirkkokuorossa mukana ja kuorolaiset 
olivat hyvin sitoutuneita.

Tyttäret lähestyivät teini-ikää 1980-lu-
vulla, ja työni oli vaativaa. Elämä oli haas-
tavaa ja raskasta. Soitin luterilaiselle pa-
pille, koska halusin keskusteluapua. Sain 
kehotuksen varata ajan kirkkoherranvi-
rastosta. Sanoin, että tarvitsisin ajan nyt. 
Se ei onnistunut, ja tuntui siltä, kuin ovi 
olisi sulkeutunut edestäni. Sitten mielee-
ni tuli isä Viktor Porokara, Järvenpään 
ortodoksipappi. Kysyin häneltä, voisim-
meko keskustella. Hän vastasi saman tien, 
että kyllä, vaikka heti. Isä Viktor sanoi, et-
tä voisin soittaa hänelle vaikka kello kol-
me yöllä, jos siltä tuntuu. Se helpotti. Pa-
rin vuoden kuluttua isä Viktor vinkkasi, 
että Helsingissä on katekumeenikerho, 

jos ortodoksisuus kiinnostaa enemmän-
kin. Vuonna 1986 minut sitten liitettiin 
ortodoksiseen kirkkoon Tuhlaajapojan 
sunnuntaina ja tuntui, kuin uusi lehti oli-
si kääntynyt elämässäni. Tutusta kirkko-
kuorosta löytyi minulle kummi.

Kun olin kahden leikkauksen jälkeen 
pitkällä sairaslomalla, tuli kanttori Tatja-
na Wilenius kotiini omalla ajallaan pitä-
mään minulle kuoroharjoituksia. Hänellä 
oli stemmatkin c-kasetilla mukana. Sii-
hen aikaan ei puhuttu burn outeista, mut-
ta myöhemmin ajattelen, että se on ollut 
minulla kyllä hyvin lähellä silloin. Nykyi-
sen puolisoni Sepon olin tavannut jo 
vuonna 1981. Kun nuorin tyttäreni kirjoit-
ti ylioppilaaksi vuonna 1987, Seppo sanoi, 
että eiköhän lopeteta nämä hommat täällä 
ja muuteta maalle. Sanoin, että sopii. Olin 
silloin Finnairilla osastosihteerinä ja olin 
tehnyt sitä työtä jo tarpeeksi kauan. Löy-
simme talon Kannuskoskelta Valkealasta. 
Minä menin maatalouslomittajan kurssil-
le ja rupesin lypsämään lehmiä. Haasteel-
lisen työrytmin takia kirkkokuoro jäi.

”Meille jokainen päivä on 

luomakunnan päivä.”

Nimi: Irma Vuokko
Ikä: 75 vuotta
Asuu: Savitaipaleella
Ammatti: eläkkeellä
Harrastukset: lukeminen, 
skräppäys, kirjeiden kirjoittaminen, 
ulkoilu, kuntosali
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s. 25–36

Kun Kaikkeinkorkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajotti kansat. Mutta kun hän jakoi tuliset 
kielet, hän kutsui kaikki yhteyteen. Ja niin me yksin mielin ylistämme kaikkein pyhintä Henkeä.
 –  Kontakki, 8. säv.

YLISTYSTÄ POLVIASENNOSSA

"Juhannusjuhla on 

saanut nimensä 

Johannes Kastajalta." 
 

sivu 29

  Ortodoksisessa jumalanpalveluksessa ja rukouksessa on mukana 
koko vartalo. Kirkossa seisomme, teemme ristinmerkkejä ja painam-
me päämme alas. Joskus kumarrus viedään lattiaan asti. Tunnetko 
kirkkomme rukousliikkeet?

Ristinmerkin yhteydessä tehtävä kumarrus lienee tutuin. Se on 
enemmän kuin pelkkä pään nyökkääminen, sillä siinä taipuu koko 
ylävartalo. Tätä kumarrusta tehdään muutoinkin, esimerkiksi papin 
siunatessa tai suitsuttaessa kohti sekä kehottaessa ”Kumartukaam-
me Herran edessä”. Tapa on yleistynyt, ja nykyisin monesti kumarre-
taan myös pyhää porttia avattaessa ja suljettaessa.

Suomalaisille ortodokseille ehkä vieraampi on puolivartaloku-
marrus, jota näkee usein esimerkiksi Välimeren maissa. Siinä tehdään 
ensin ristinmerkki, minkä jälkeen avoimella oikealla kädellä koskete-
taan lattiaa. Puolivartalokumarrusta käytetään usein ikonia kunnioi-
tettaessa. Joskus puolivartalokumarrusta näkee täydellisen maahan 
kumartamisen sijaan, esimerkiksi kipeän selän vuoksi.

Täydellisessä maahan kumartamisessa mennään polvilleen, tu-
keudutaan käsiin ja kosketetaan otsalla lattiaa. Tässä asennossa voi-
daan pysyä pidempään tai nousta heti ylös. Yleensä tehdään ristin-
merkki ennen ja jälkeen kumarruksen. Maahan kumarrukset kuulu-

vat esimerkiksi suuren paaston katumuskanoneihin sekä ennen py-
hitettyjen lahjain liturgiaan.

Helluntaina ajankohtainen rukousasento on polvistuminen. Py-
hän Kolminaisuuden päivän kohdalla voit nähdä jumalanpalveluska-
lenterissa merkinnän polvirukouksista. Helluntain ehtoopalvelukses-
sa pappi asettuu molemmille polvilleen ja lukee pyhästä portista 
seurakuntaan päin kääntyneenä seitsemän Jumalan suuruutta ylis-
tävää rukousta. Seurakunta kuuntelee ne polvillaan.

Polvistumista käytetään myös suuren paaston aikana. Joissain kir-
koissa on myös liturgiassa tapana olla polvistuneena ehtoollista edel-
tävän rukouksen (”Uskon Herra ja tunnustan”) aikana. Yhdelle jalalle 
polvistumista käytetään meillä vain diakoniksi vihittäessä.

Kumarrukset ja polvistumiset ovat usein paikallisia tapoja. Niihin 
liittyy yleisiä periaatteita mutta ei ehdottomia sääntöjä. Vain pääsiäi-
sen juhlakaudella ei kumarreta maahan asti. Tottumattoman kirkos-
sakävijän kannattaa seurata muiden toimintaa ja tehdä samoin.

Jumalanpalveluksissa pelkästään papistolle varattu rukousasen-
to on kohotetuin käsin rukoileminen. Siinä piispa tai pappi nostaa 
molemmat kätensä hieman sivuille ja ylöspäin sekä lukee rukouksen 
joko ääneen tai hiljaa mielessään, eli salaisesti.

TEKSTI MIRVA BROLA     KUVA MIRO JÄRNEFELT

Helluntain 
 polvirukoukset 
luetaan seura-
kuntaa kohti.



ortodoksinen kirkko ei kannusta tavoitte-
lemaan kielilläpuhumista.

HARHAOPPI PYHÄN HENGEN 

KASTEESTA

Helluntailaisessa herätysliikkeessä opete-
taan, että käsittämätöntä kieltä puhumi-
nen on merkki Pyhällä Hengellä täyttymi-
sestä eli Pyhän Hengen kasteesta.

Johannes Kastaja valmisti tietä Kris-
tuksen tulemiselle sanoen, että ”Hän 
kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulel-
la.” (Matt. 3:11). Jeesus opetti, että Juma-
lan valtakuntaan päästäkseen ihmisen on 
synnyttävä uudelleen vedestä ja hengestä 
(Joh. 3:3–7).

Kirkko on alusta saakka tähdentänyt, 
että Pyhän Hengen kaste ja uudelleen-
syntyminen tapahtuvat ihmistä, aikuis-
ta tai lasta kastettaessa. Vasta viime vuo-
sisadan alussa eräät amerikkalaiset maal-
likkosaarnaajat alkoivat opettaa erillisen 
Pyhän Hengen kasteen vaatimusta.

Tällaisesta alkoi noin vuonna 1906 hel-
luntailaisuudeksi kutsuttu liike, jossa juu-
ri kielilläpuhumista alettiin pitää erillisen 
Pyhän Hengen kasteen merkkinä ja siksi 
pelastuksen välttämättömänä ehtona.

Helluntailainen liike on nimeään myö-
ten ottanut vaikutteita Apostolien tekojen 
2. luvussa kuvatusta, helluntaina Jerusale-
missa tapahtuneesta Pyhän Hengen vuo-

Väärin ymmärretty 
kielilläpuhuminen

Hengellisissä tilaisuuksissa voi tapahtua hurmioitunutta kielilläpuhumista. 
Tapahtuma saattaa olla seurausta Pyhästä Hengestä, mutta ei todista sitä.

TEKSTI MATTI P. PULKKINEN     KUVA CANSTOCKPHOTO

HARHAOPIT

Pyhä apostoli Paavali varoitti Korintin seurakuntaa yliarvostamasta kielilläpuhumista, jossa hurmioitunut puhuja tuottaa merkitystä vailla olevaa puhetta. 
Mosaiikki Istanbulin Khoran Kristus Vapahtajan kirkossa.

Monille uskonnollisen käänty-
myksen kokeneille ratkaiseva 
tapahtuma on ollut osallistumi-

nen herätyskokoukseen, jossa ihminen on 
alkanut rukoiltuaan vuodattaa suustaan 
sanoja, joita hän ei itse ymmärrä.

Samalla hän on kokenut niin voimakas-
ta rakkautta, rauhaa ja turvallisuutta, että 
on vakuuttunut Pyhän Hengen läsnäolos-
ta. Tällainen kielilläpuhumisen kokemus 
voi muuttaa elämän ja avata tien hurskaa-
seen kilvoitteluun.

Tällaista hurmioitunutta, käsittämä-
töntä puhetta kutsutaan glossolaliaksi. Se 
voi todellakin olla seurausta Pyhän Hen-
gen läsnäolosta, mutta ei todista sitä. Siksi  
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”Jumalan armo ei voi 

laskeutua sydämeen, 

joka pakenee sitä.”

datuksesta, jonka ansiosta alkuseurakun
nan jäsenet saivat kyvyn puhua vieraita 
kieliä (Ap. t. 2:4).

Kysymyksessä olivat silloin oikeat, to
della puhutut kielet, joita seurakuntalai
set eivät olleet koskaan opiskelleet. Ilmiö
tä kutsutaan ksenolaliaksi ja se on erittäin 
harvinaista. Nykyajalta tunnetaan vain vä
hän tapauksia ja niiden todistusvoima on 
kiistanalainen.

Hengellisissä tilaisuuksissa tapahtuva 
kielilläpuhuminen ei todellakaan ole sa
ma asia kuin helluntain ihme, jossa Py
hä Henki antoi Kristuksen sanaa levittä
mään lähteville lisää kielitaitoa. Raamattu 
tuntee kyllä myös nykyisen kaltaisen glos
solalian. Apostoli Paavali neuvoi Korintin 
seurakuntaa, jossa puhuttiin kielillä.

Itselle käsittämättömän kielen puhu
minen oli kyllä Paavalin todistuksen mu
kaan Pyhän Hengen vaikutusta, samoin 
kuin jollekin annettu kyky tulkata glos
solaliaa ymmärrettäväksi. Apostoli kui
tenkin tähdensi korinttilaisille, että nä
mä armolahjat eivät olleet millään tavalla 
erityisasemassa.

Pyhän Hengen lahjoja olivat myös kyky 
uskoa, jakaa viisautta ja tietoa tai parantaa 
sairaita. Kaikki saivat jotain Pyhästä Hen
gestä, mutta kaikille annettiin vain tar
peen mukaan. Kristittyjen yhdenvertai
suus toteutuu Kristuksen ruumissa, kir
kossa, jonka yhdenvertaisia jäseniä kaik
ki ovat (1. Kor. 1–31).

Pyhä Johannes Krysostomos selitti 
saarnassaan Paavalin korinttilaiskirjettä 
ja totesi, että glossolalia on yksi vähäisistä 
armolahjoista. Kielilläpuhuminen olikin 
hänen aikanaan jo häviämässä.

MYÖS PAKANAT PUHUVAT KIELILLÄ

Yksi kielilläpuhumisen teologiaan liitty
vistä ongelmista on se, että glossolalia ei 
rajoitu vain kristinuskon piiriin. Uskon
nosta riippumatta ihmiset ovat tavoitelleet 
ja saavuttaneet ekstaasin, mystiseksi koe
tun yhteyden tuonpuoleiseen.

Paavali varoittikin korinttilaisia paka
nallisesta hurmoksesta Pyhän Hengen 
lahjan valepuvussa (1. Kor. 2). Antiikin  
pakanallisen ekstaattisuuden tunne
tuin edustaja oli 200luvulla jKr. elänyt 

neensä kokouksia, joissa aikuiset käyttäy
tyivät arvaamattomasti kuin humalaiset.

Paavali tiesi mitä kirjoitti, kun hän täh
densi korinttilaisille, että kielilläpuhu
minen ei sovellu kaikille. Mutta jollekin 
glossolalia sopii ja auttaa uuden, parem
man elämän aloittamisessa. Siksi myös 
hyville muistoille kielilläpuhumises
ta on tilaa, eivätkä siihen liittyvät harha
opit ja käsitykset oikeuta vähättelemään 
kenenkään uskolle tärkeitä kokemuksia. 
Asia kuitenkin muuttuu heti, jos glosso
laliaa käännetään kirkkoa ja ortodoksista 
uskoa vastaan.

EKSTAASISTA ETEENPÄIN

Ortodoksi pyrkii hengellisessä elämäs
sään yhteyteen Luojan kanssa. Yhteyttä 
ei voi saavuttaa vain omin voimin, mut
ta voimme rukouksin ja katuen puhdistaa 
sydäntämme. Jumalan armo ei voi laskeu
tua sydämeen, joka pakenee sitä.

Mystinen yhteys Luojaamme syntyy 
oman tietoisen toimintamme ja Jumalan 
armon ja rakkauden yhteisvaikutukses
ta, synergiasta. Ekstaasissa ihminen jät
tää olemuksensa eikä pysty sanomaan, 
onko hän tässä elämässä vai tuonpuolei
sessa. Hurmoksellinen kielilläpuhumi

nen voi olla yhteyden tien ensimmäi
nen vaihe – ei enempää mutta 

ei vähempääkään.
Pyhä Simeon Uusteo

logi vertasi ekstaasin 
kokenutta vankiin, jo
ka on syntynyt ja kas
vanut säkkipimeässä 
vankilassa. Hänen ko

ko elämänsä muuttuu, 
kun hänelle sytytetään 

ensimmäistä kertaa kyntti
lä. Silloin vanki oppii näkemään, 

mutta ympärillä ovat edelleen sellin sei
nät. Vankilan ulkopuolista valon maailmaa 
hän ei voi vielä kuvitellakaan.

Pelkkä passiivinen armoon turvautu
minen ei siksi riitä, ja kilvoittelun tiellä 
on pyrittävä sekä sydämen että mielen tie
toiseen hallintaan. Jatkuva, tietoinen kil
voittelu, johon kuuluvat rukous, katumus 
ja askeesi, auttavat vaelluksella eteenpäin 
ensimmäisen valon kokemisen jälkeen. 

uusplatonisti, filosofi Plotinos, joka ker
toi kokeneensa kahdesti yhteyden tuon
puoleiseen.

Kieli ja kansatieteilijä Toivo Lehtisalo  
tutki Siperian jakuuttien ja tunguusien 
kielilläpuhumisen traditiota. Šamaanien 
käsittämätöntä puhetta pidettiin usein sa
lattuna jumalien puheena tai eläinten kie
lenä, jonka puhuja matki eläinten ääniä 
murahdellen ja karjuen. Ympäri maailmaa 
tunnetaan myös Paavalin kuvaamaa käy
täntöä, jossa kielilläpuhujan käsittämä
töntä puhetulvaa tulkkaa ymmärrettäväk
si toinen, erikoistunut tietäjä.

Aikoinaan maineikas, nyttemmin su
rullisen kuuluisa ranskalainen meedio 
Hélène Smith väitti 1800luvun lopus
sa puhuvansa ja kirjoittavansa marsilais
ten kieltä, jota hän selitti spiritismistä in
nostuneiden aikalaistensa mieliksi ja an
saitsi näin elantoaan. Rahantarpeen lisäk
si Smithin taustalla oli mielenterveyson
gelmia.

MITEN SIIS SUHTAUTUA?

Koska kielilläpuhuja itse on hurmostilas
sa, hän ei voi suoraan tietää, onko kysy
myksessä Pyhän Hengen armolahja, vai 
onko ilmiön taustalla pelkkä suggestiivi
nen tajunnan tason alenema, jossa ky
ky tuottaa puhetta on laskenut.

Sellainen yhteisö , joka  
vastoin Paavalin  varoituk
sia nostaa glos solalian 
erityiseksi uskonkap
paleeksi, on väistämät
tä myös skismaattinen, 
koska yksilöllinen hen
gellinen kokemus noste
taan Kristuksen ruumiin, 
kirkon jäsenten yhteistä py
hyyttä tärkeämmäksi.

Tällainen yksilö ja ratkaisukeskei
nen opetus pelastuksesta vetoaa helpos
ti nykyajan individualistiseen ihmiskäsi
tykseen. Minäkeskeinen ihminen yrittää 
suorittaa pelastuksensakin itse ymmärtä
mättä kirkon ratkaisevaa merkitystä.

Kielilläpuhumista tavoittelevat hengel
liset tilaisuudet vieroittavat monia uskon
nosta. Monet helluntailaisten tilaisuuksiin 
lapsena osallistuneet muistavat pelän
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PYHÄNÄ

Johannes Kastajan juhlat
Kunniallinen profeetta Johannes Edelläkävijä ja Kastaja mainitaan kirkkomme rukouksissa 
usein heti Neitsyt Marian jälkeen. Ikoneissa Johannes Kastaja seisoo Jumalanäidin kanssa 

lähimpänä Kristusta Hänen ympärillään.

TEKSTI PASTORI KIMMO KALLINEN     KUVA MIRVA BROLA

Johannes Kastaja Tapiolan Herman Alaskalaisen kirkon freskossa.

na vietetään hänen sikiämisensä muis
topäivää (23.9.). Johanneksen sikiämi
seen ja syntymään liittyvistä tapahtumis
ta kerrotaan Luukkaan evankeliumin en
simmäisessä luvussa.

Evankeliumi kertoo, kuinka Johannek
sen iäkkäät ja hurskaat vanhemmat, pap
pi Sakarias ja Elisabeth, olivat jääneet 
lapsettomiksi. Ylienkeli Gabriel kuiten

kin ilmestyy Sakariaalle ja ilmoittaa lap
sen syntymästä. Enkeli kertoo, että lap
sesta oli tuleva suuri Jumalan mies ja että 
lapselle on annettava nimeksi Johannes.

Tapahtuu niin kuin enkeli on ennusta
nut. Tasan puoli vuotta ennen Jeesuksen 
syntymää Elisabet synnyttää Johannek
sen. Johanneksen äiti Elisabeth ja Jee
suksen äiti Maria olivat serkuksia, mikä  

Pyhien ihmisten joukossa Juma
lanäiti, Neitsyt Maria on omaa luok
kaansa. Mutta heti hänen jälkeensä 

kirkko kunnioittaa Kristuksen Edelläkä
vijää ja Kastajaa Johannesta.

Johannes oli viimeinen Vanhan tes
tamentin profeetoista ja samalla hän oli 
ensimmäinen, joka tunnisti Jeesuksen 
jumalallisen luonnon: ”Katsokaa: Juma
lan Karitsa, joka ottaa pois maailman syn
nin!” (Joh. 1:29).

Pyhittäjä Andreas Kreetalainen kir
joittaa Johanneksesta: ”Miksi nimittäi
simme sinua, oi profeetta? Enkeliksi, 
apostoliksi vai marttyyriksi? Enkeliksi, 
sillä sinä vietit ruumiitonta, taivaallista 
elämää. Apostoliksi, sillä sinä opetit kan
sakuntia. Marttyyriksi, sillä sinut surmat
tiin Kristuksen tähden.”

Kirkon viikkokalenterissa jokai
nen tiistai on pyhitetty Johannes Kasta
jan muistolle. Lisäksi kirkkovuodessa on 
peräti kuusi Johannes Kastajalle omis
tettua juhlapäivää: hänen sikiämisensä 
muistopäivä (23.9.), Kristuksen kasteen 
jälkeinen päivä (7.1.), hänen kunnial
lisen päänsä ensimmäisen ja toisen löy
tämisen muistopäivä (24.2.) ja kolman
nen löytämisen muistopäivä (25.5.) sekä 
hänen syntymäpäivänsä (24.6.) ja hänen 
mestaamisensa muistopäivä (29.8.).

SIKIÄMINEN JA SYNTYMÄ

Syyskuun alussa alkavan kirkkovuoden 
ensimmäisenä Johannes Kastajan juhla
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Jokainen tiistai on 

pyhitetty Johannes 

Kastajan muistolle.

 merkitsee sitä, että Jeesus ja Johannes 
Kastaja olivat keskenään pikkuserkkuja.

Jeesuksen syntymän jälkeen kunin-
gas Herodes määräsi tapettavaksi kaikki 
kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poika-
lapset. Tämän kuultuaan Elisabet pake-
ni Johanneksen kanssa erämaahan. Jo-
hannes oli siis syntyään nasaretilainen, 
mutta hän vietti ensimmäiset elinvuo-
tensa Juudean vuoristoseuduilla. Siellä 
hän vietti yksinkertaista elämää, ”yllään 
kamelin karvavaate ja vyötäisillään nahka-
vyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsir-
kat ja villimehiläisten hunaja” (Matt. 3:4).

Vartuttuaan Johannes aloitti julki-
sen saarnaamisen, ja hänen jopa luultiin 
olevan Messias. Tähän Johannes vasta-
si: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on 
tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa 
edes avaamaan hänen kenkiensä nauho-
ja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja 
tulella.” (Luuk. 3:16).

Aikanaan Jeesus tuli Johanneksen luo 
kasteelle. Kastettuaan Jeesuksen ja täytet-
tyään näin Jumalan vanhurskaan tahdon, 
Johannes pyysi omia opetuslapsiaan seu-
raamaan Jeesusta.

JOHANNES KASTAJAN MESTAUS

Johannes Kastajan maallinen elämä päät-
tyi marttyyrikuolemaan noin vuonna 32 
jKr. Taustalla oli Johanneksen Galilean 
kuvernööri Herodes Antipasta kohtaan 
osoittama arvostelu. Herodes oli jättänyt 
laillisen vaimonsa ja nainut veljensä vai-
mon Herodiaan.

Johanneksen arvostelusta loukkaan-
tuneina Herodias ja tämän tytär Salome 
johdattivat Herodeksen tuomitsemaan 
Johanneksen surmattavaksi. Profeetta 
mestattiin, ja hänen päänsä tuotiin ho-
peatarjottimella Herodiaalle, joka heitti 
sen lopulta epäpyhään paikkaan.

Sieltä kunniallisen pään otti salaa tal-
teen pyhä Johanna, yksi Kristuksen mir-
hantuojanaisista, joka hautasi sen Öljy-
mäelle. Johannes Kastajan opetuslapset 
puolestaan hautasivat opettajansa päät-
tömän ruumiin Sebastiaan.

pahtumaa juhlitaan pään toisena löytä-
misenä.

Kunniallisen pään kolmas löytäminen 
tapahtui noin vuonna 850. Pyhän Jo-

hanneksen pää oli kulkeutu-
nut eri paikkoihin kirkol-

listen levottomuuksien 
aikoina, ja lopulta se 
oli piilotettu maahan 
ikonoklasmin vaino-
jen aikana. Kun iko-
nien kunnioitus jäl-

leen palautettiin, pat-
riarkka Ignatius (847–

857) näki näyssä pään pii-
lopaikan. Sieltä pää löytyi kol-

mannen kerran.

JOHANNES KASTAJAN SYNAKSIS

Herran ja Jumalansynnyttäjän suurten 
juhlien jälkeisinä päivinä kirkkovuo-
dessa vietetään usein varsinaiseen juh-
laan kiinteästi liittyvän henkilön muis-
toa. Kristuksen kastejuhlan eli teofanian 
jälkeisenä päivänä (7.1.) muistellaan Jo-
hannes Kastajaa.

Kristuksen kastamisessa Johannes 
Edelläkävijän tehtävä huipentui ja päät-
tyi. ”Iloni on nyt täydellinen”, Johannes 
totesi, ”Hänen on tultava suuremmaksi, 
minun pienemmäksi.” (Joh. 3:30). Juhla-
päivästä käytetään myös nimitystä Johan-
nes Kastajan synaksis.

MUISTAMINEN SUOMESSA

Juhannusjuhla on saanut nimensä Johan-
nes Kastajalta. Vanhastaan juhannuspäi-
vä on ollut Johannes Kastajan syntymän 
muistopäivä 24.6., mutta myöhemmin 
juhannusta on siirrytty viettämään ke-
säkuun 19. päivää seuraavana lauantaina. 
Kirkollinen Johannes Kastajan syntymä-
juhla on silti aina 24. päivänä kesäkuuta.

Maassamme on ainakin kahdeksan 
Johannes Kastajan muistolle pyhitettyä 
kirkkoa ja rukoushuonetta. Helsingin 
hiippakunnassa Parikkalassa sijaitseva 
Johannes Kastajan rukoushuone viettää 
tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa. 

Johanneksen mestauksen muistopäi-
vä (29.8.) on yksi kirkkovuoden ankarim-
mista paastopäivistä. Karjalassa tätä päi-
vää kutsuttiin nimellä Kuiva-Iivana.

PÄÄN LÖYTÄMISTEN 

MUISTOPÄIVÄT

Johannes Kastajan kun-
niallinen pää löydettiin 
ensimmäisen kerran 
Öljymäeltä 300-luvul-
la. Perimätiedon mu-
kaan munkki Innoken-
ti oli rakentamassa kel-
jaa. Perustusten kaivamisen 
yhteydessä hän löysi saviruuk-
kuun kätketyn pään, josta säteili ihmeel-
listä armovoimaa. Innokenti varjeli päätä 
suurena aarteenaan. Ennen kuolemaansa 
hän kätki sen samaan paikkaan, josta sen 
oli löytänyt.

Kunniallisen pään toinen löytäminen 
tapahtui, kun Johannes ilmestyi kahdel-
le munkille ja kertoi heille kunniallisen 
päänsä sijainnin. Munkit kaivoivat py-
häinjäännöksen esiin, laittoivat sen ka-
melinkarvasäkkiin ja jatkoivat matkaan-
sa. Matkalla he kohtasivat savenvalajan 
ja antoivat hänelle arvokkaan taakkansa  
kannettavaksi. Tällöin Edelläkävijä il-
mestyi savenvalajalle ja käski häntä jät-
tämään nuo huolettomat ja laiskat mun-
kit. Savenvalaja otti kunniallisen pään ja 
varjeli sitä suurella kunnioituksella. En-
nen kuolemaansa hän laittoi sen vesikan-
nuun ja antoi sisarelleen.

Reliikki pysyi tallessa hurskaiden 
kristittyjen varjeluksessa, kunnes se 
päätyi Areioksen harhaoppiin sortuneen 
Eustathioksen haltuun. Pyhäinjäännök-
sen avulla Eustathios levitti harhaoppia, 
mutta joutui lopulta pakenemaan. Sitä 
ennen hän kuitenkin hautasi pyhän re-
liikin luolaan lähelle Emesaa.

Jumalan johdatuksesta luolan lähel-
le rakennettiin luostari. Vuonna 452 Jo-
hannes Kastaja ilmestyi luostarin arkki-
mandriitta Marcellukselle ja osoitti hä-
nelle, mihin pää oli piilotettu. Tätä ta-
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SVENSK SI DA

Ortodoxt böneliv
Bönen är ett samtal där vi riktar både vårt hjärta och vårt förstånd till Gud för att utgjuta våra själars 
känslor inför Honom. Bönen är en nödvändighet precis som syret för andningen, inget dyrbarare 

existerar. Genom bön blir det omöjliga möjligt, det tunga blir lätt och det svåra blir enkelt.

I Faderns och Sonens och Den Helige Andens namn. Amen.
Exempelvis med dessa ovanstående ord kan bönen inle

das vid någon av de många olika dagliga bönetiderna. Med 
tacksägelse och lovprisning stillar vi oss och inväntar våra hjär
tan att fyllas av Gudsfruktan och vördnad, för att lugnt och utan 
brådska föra fram vår bön till den Allsmäktige. För att komma så 
långt behöver vi emellertid veta vilka böner som gäller och hur 
Kyrkan undervisar om att be.

I praktiken finns väl inga regler för när vi kan eller får be. Det 
kan låta förundransvärt för någon eftersom man inom den orto
doxa Kyrkan så starkt betonar det gemensamma deltagandet i 
gudstjänst. Men för oss medlemmar är till exempel redan teck
nandet av korset [över oss själva eller någon 
annan] en bön, vilket varken begränsas till tid 
eller rum. Korsets tecken skall alltid tecknas 
omsorgsfullt, inte viftande, och med fingrarna 
i högerhand placerade på rätt sätt. Att slarvigt 
teckna Korset över sig har ingen kraft, snarare 
räknas det bedjaren till synd. Korset är en levande symbol, vil
ket även ses utåt i själva handlingen. Men vare sig tecken eller 
uttalade böner, finns ingen begränsning för att be, tvärtom upp
manas vi till ständig närvaro genom bön eftersom vi hela tiden 
önskar komma närmare vår Skapare.

Samtidigt besitter den ortodoxa Kyrkan en outtömlig rik skatt 
av liturgiska texter, sammanställda i böneböcker eller mot
svarande utgåvor. De ursprungliga texterna finns på grekiska 
men översättningar till våra inhemska språk baserar sig också på 
kyrkoslaviska dito. Som medlemmar av den ortodoxa kyrkan i 
Finland, kan det komma som en överraskning att översättningar 
av gudstjänster och förrättningar till svenska går tillbaka 165 år 
i historien. De tryckta utgåvorna på svenska är dock relativt få, 
privatutgåvor i form av stencilier och kopior finns vid sidan om. 
På webbsidor finns även att en del material.

Den första tryckta utgåvan av Chrysostomosliturgin på svens
ka går tillbaka till år 1852, då prästen Arsenij Soudakoffs över

sättning delas ut bland prästerskapet i Finland. Följande utgåva 
med komplement når dagsljus ungefär 30 år senare, även denna 
i Stockholm. Nationalistiska strömningar under det ryska kejsar
dömets tid bidrog sannolikt till översättningarna. På 1880talet 
tillsattes en egen kommission för svenska översättningar av den 
heliga synoden, vilket resulterade bland annat i prästens förrätt
ningsbok på svenska. Under 1910talet kompletterades den med 
tilläggsdelar.

Följande milstolpe för ortodoxt liturgiskt material på svenska 
i Finland blir år 1949, då författaren Tito Colliander ansluter sig 
till skaran av inflytelserika personer för vårt kyrkliga arbete på 
svenska, därtill även Christofer Klasson på 1970talet. Som 

 under föregående århundrade, fortsatte man i 
Sverige parallellt också under 1900talet att 
översätta liturgiskt material till svenska men 
kvaliteten på en del av översättningarna från 
både grekiska och kyrkoslaviska lämnade en 
del att önska, bland annat på grund av bristande  

kunskaper i källspråken. Grundorsaken till behovet av texter på 
svenska var i alla fall entydig, man behövde texter att be till.

I raden av betydligt fler översättningar av ortodoxt liturgiskt 
material på svenska än de här uppräknade, startade man på fin
ländskt ortodoxt håll år 2009 ett projekt i med målet att i första 
hand bearbeta Chrysostomosliturgin för en vacker modern språk
dräkt med förstudier av den grekiska texten. Senare har detta 
projekt utvidgats med sikte mot ett Hieratikon, inkluderande de 
tre liturgierna samt afton och morgongudstjänsterna. Efter god
kännande av biskopsmötet i Finland kan de publiceras. 

Skribenten studerar ortodox teologi vid universitetet i Östra Finland, 

är lärare i ortodox religion och grafisk formgivare.

Kolumnen bygger på tidigare artikel av fader Mikael Sundqvist.

TEXT RIKHARD DAHLSTRÖM

”Korsets tecken skall 

alltid tecknas omsorgsfullt, 

inte viftande”
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ESIPAIMENELTA

UUTISET ovat nykyaikana totuttaneet mei-
dät siihen, että tärkeät tapahtumat eivät voi 
jäädä meiltä huomaamatta. Kuitenkin on 
sellaisia tärkeitä tapahtumia, jotka tuskin 
koskaan ylittävät uutiskynnystä ja jotka 
siksi painuvat vähitellen valtaväestöltä un-
holaan. Näitä tapahtumia ovat monet kir-
kolliset juhlat, joiden sanoma ja ajankoh-
takin jäävät pelkän median varassa eläviltä 
pimentoon.

Vuosisatojen ajan nämä kirkolliset juhlat määrittivät ihmis-
ten vuodenkiertoa. Ajankäsitys oli muutenkin hyvin erilainen 
ennen kellojen yleistymistä. Vellikello ilmoitti maalla ruoka-
ajan, kirkonkellot kutsuivat palvelukseen ja luonnon merkeistä 
luettiin, milloin oli minkäkin askareen aika. Esimerkiksi 
pääsiäi sen aikaan ortodoksisuuden ydinalueilla Kreikassa myös 
luonto viettää ”ylösnousemustaan”, sillä juuri tuohon aikaan 
luonto on siellä kauneimmillaan. Yksitoikkoisen karut maisemat 
muuttuvat värikkääksi kukkamereksi, joka auttaa myös juhlaa 
viettäviä ihmisiä kokemaan ylösnousemuksen riemun voimak-
kaana ja todellisena. Toisin on nyt, monessakin mielessä. Ny-
kyihmiselle tunnit ja minuutit tuntuvat olevan tärkeitä ikään kuin 
niiden itsensä takia. Olemme ajan orjia.

Historiassa on käännekohtia, joiden merkityksen ymmärräm-
me vasta tuntuvan ajallisen välimatkan päästä. Globalisaatio on 
yksi tällaisista mieleeni tulevista ilmiöistä, vaikkakin siitä puhu-
taan usein myös meidän haasteenamme. ”Me” viittaa kansalliseen 
kokonaisuuteen, vaikka usein samaan hengenvetoon saatettaisiin 
väittää, että tällaiset kokonaisuudet ovat häviämässä globalisaati-
on myötä. ”Me” on kuitenkin yhdistävä tekijä – se luo sopusoin-
tua niin menneisyyteen kuin nykyisyyteen ja tulevaisuuteenkin.

Lopulta – myös globalisaatiokeskustelussa – aika on vain vä-
line, joka mittaa, määrittelee ja rajoittaa eri ilmiöitä. Idän kir-
kollinen aikakäsitys on osuva esimerkki erilaisesta, mutta nyky-
keskustelua lainaten ”globaalista ilmiöstä,” jossa ajan ja paikan 
raja hämärtyy ja sulautuu yhteen piittaamatta maantieteellisistä 
rajoista. Eräs venäläinen teologi on kiteyttänyt edellisen hyvin 
sanoessaan: ”Kirkko elää maan päällä, mutta on suuntautunut 
taivaaseen, elää ajassa, mutta hengittää iankaikkisuutta.”

Kirkkovuoden liturginen kierto pohjautuu juuri tähän koke-
muksen yhteyteen ikuisuudesta, jossa se käy lävitse vuoden mit-

taan ihmisen ja maailman koko historian. Joka vuosi nämä ta-
pahtumat eletään uudestaan ikään kuin ne tapahtuisivat aina täs-
sä ja nyt. Ne koetaan elämyksellisesti nykyhetkessä. Kirkolle ajan 
käsitys ei ole tässä, tästä maailmasta. Kirkon suurin juhla kylläs-
tää koko kirkkovuoden. Elävä todistaja tästä oli pyhittäjä Serafim 
Sarovilainen, joka tervehti vuoden jokaisena päivänä vastaantu-
lijoita pääsiäistervehdyksellä. Kirkolliset juhlat yhdistävät mei-
dät siihen hengelliseen todellisuuteen, joka on niiden taustalla 
ja joka on ajattoman merkityksellinen meille kaikille.

Ortodoksinen kirkko edistää tässäkin suhteessa sellaista glo-
balisaation muotoa, joka korostaa kaikkien ihmisten ykseyttä 
rakkauden ja yhteistyön sitein. Tällaisen ykseyden etsimisessä 
on voitava katsoa ajankohtaisten poliittisten turbulenssien yli, 
sillä ortodoksisen kirkon rakkaus ihmisiin ei ole koskaan riip-
puvainen ihmisten henkilökohtaisesta uskosta. Tämän sain elä-
västi kokea muun muassa Filoksenia ry:n tilojen siunaamisessa 
toukokuussa Espoon keskuksessa, monikulttuurisen lähiön ak-
vaariossa Trapesassa. Siellä juhla-aterian olivat valmistaneet yh-
distyksen muslimiaktiivit. Kristityt valmistavat vuorostaan mus-
limeille ramadanin aikana perinteisen iftar-aterian. Vastaavaa 
paikallisen tason kanssakäymistä on tehtävä nykyistä enemmän 
ja aktiivisemmin niissä raameissa, joista patriarkkamme Barto-
lomeos on kerran sanonut: ”Vastuuseemme ja kutsumukseem-
me ei kuulu koko maailman muuttaminen, vaan parantavan ja 
merkityksellisen muutoksen saaminen aikaan sillä pienellä 
 alueella, jolla olemme eläneet, niissä muutamissa kohtaamisis-
sa jotka olemme käyneet läpi ja siinä pienessä mittakaavassa, 
jonka puitteissa olemme toimineet."

I k u i s u u d e n  a j a s s a

arkkipiispa Leo
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О Т В ЛА ДЫКИ

СОВРЕМЕННЫЕ новости приучили нас к 
тому, что мы не можем пропустить 
важные события. Однако происходят 
важные, но не преодолевающие 
новостного порога события и, потому, 
остающиеся большинством населения 
незамеченными. К их числу относятся 
многие церковные праздники, 
содержание и дата которых для живущих 
одним только новостным рядом остаётся 

покрытыми мраком неведения.
На протяжении веков эти церковные праздники 

определяли годовой круг людей. Но и представление о 
времени было совершенно иным до всеобщего 
распространения часов: в сельской местности ударом в 
колокол сообщали начало обеденного перерыва, церковные 
колокола приглашали на службу и по переменам в природе 
знали, когда и чем заниматься. 

Например, на Пасху в сердце Православия - Греции 
природа тоже празднует «воскресение», ибо именно в это 
время природа там наиболее красива. Скучный, суровый 
пейзаж преображается в пёстрое море цветов, помогающее 
праздничному люду сильно и по-настоящему ощутить 
воскресную радость. Сегодня – во многом не так. Как будто бы 
современному человеку часы и минуты ценны уже сами по 
себе. Мы – рабы времени.

В истории есть переломные моменты, значение которых 
открывается нам лишь по прошествии ощутимого временного 
пути. В качестве одного из таких явлений мне на ум приходит 
глобализация, о которой часто говорят как о вызове нам. 
«Мы» указывает на национальное целое, хотя часто, 
одновременно с этим, может утверждаться, что они исчезают 
под влиянием глобализации. Однако «мы» является 
объединяющим фактором, приводящим в гармонию прошлое 
с настоящим и будущим.

Наконец, в обсуждении глобализации время – лишь 
инструмент, измеряющий, определяющий и 
разграничивающий различные явления. Представление о 
времени Восточной церкви – яркий пример отличного, 
используя современное выражение «глобального явления», 
когда пределы времени и места исчезают и растворяются без 
соотнесения с географическими границами. Один русский 

богослов выразил эту мысль так: «Церковь живёт на земле, но 
направлена к небу, живёт во времени, но дышит вечностью.»

В основе круга церковного литургического года лежит 
единство этого опыта вечности, пронизывающей в течение 
года всю историю человека и мира. Каждый год эти события 
проживаются вновь, как будто они происходят здесь и сейчас. 
Они живо ощущаются в данный момент. Для Церкви 
представление о времени лежит не здесь, оно - неотмирно. 
Самый великий праздник Церкви наполняет весь церковный 
год. Живым свидетельством тому был святой Серафим 
Саровский, в любой день года приветствовавший посетителей 
словами пасхального приветствия. Церковные праздники 
вводят нас в ту духовную действительность, что стоит за ними 
и имеет вневременное значение для нас всех.

В этом Православная церковь способствует глобализации, 
выражяющейся в единстве всех людей в любви и 
сотрудничестве. В поиске такого единства становится 
возможным видение, преодолевающее сиюминутную 
политическую турбулентность, ибо любовь Православной 
церкви к людям никогда не зависит от уровня личной веры 
каждого. Сам я живо ощутил это при освящении помещений 
организации «Филоксения» в центре Эспоо, в Трапезе - 
аквариуме многокультурного района. Праздничный обед был 
приготовлен активистами из мусульман. Христиане же 
приготовят мусульманам традиционный ужин «ифтар» во 
время празднования Рамадана. Такое местное сотрудничество 
необходимо больше и активнее развивать в тех рамках, о 
которых наш патриарх Варфоломей однажды сказал: «К нашей 
ответственности и призванию не относится изменение всего 
мира, но достижение исцеляющей и дающий смысл перемены 
в той его части, где жили мы сами, в рамках тех встреч, в 
которых нам довелось участвовать, и в том малом масштабе, в 
котором сами мы трудились.»

Во времени вечности

Архиепископ  Лев
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Karjalaisia säveliä kesässä
 yhtä arvokkaita ihmisiä, Jumalan lapsia, 
uskontokunnasta tai uskontokuntaan 
kuulumattomuudesta riippumatta.  

Sarastuksen ortodoksiseen ohjelmis-
toon kuuluu mm. Agni Parthene ja Rakas 
Jeesus, Vaeltajan laulu, joka on Olannolle 
erityisen tärkeä. Hän mieltää sen evakko-
jen spirituaaliksi eli rukouslauluksi. Läh-
tö sodan jaloista kotiseuduilta oli raskas. 

– Meidän sovituksemme kappaleesta 
on aika raju, mutta koen siinä pääseväni 
ilmaisemaan evakkoon lähteneiden tun-
nelmaa. Evakkous elää minussa vahvana 
vanhempieni ja isovanhempieni kautta.

Karjalan kieli on Olannon sydäntä lä-
hellä. Hänen isänsä oli karjalankielinen 
ja Olanto on myös laulanut karjalaksi. Vii-
me syksynä Lekkujad-yhtye teki Karjalan 
kielen seuran kanssa levyn, jossa on tut-
tuja lastenlauluja karjalan kielellä. Olanto 
uumoilee levyn ilmestyvän ensi syksyllä.

Metrolla buabon luo -niminen levy on 
osa seuran kielenelvytysprojektia. Laulut 
on laulettu kolmella karjalan murteella. 
Laulut ovat livviksi, vienankarjalaksi ja 
varsinaiskarjalaksi.

– Olin skeptinen pystynkö tähän pro-
jektiin, koska meillä kotona ei puhuttu 
karjalaa. Minulle sanottiin, ettei täydelli-
syyttä edes tavoitella. Kielen elvytys on to-
della tärkeää. 

Sarastus-yhtye konsertoi kesällä eri 
paikkakunnilla. Ohjelmistoon kuu-
luu myös ortodoksisia lauluja. Yhty-

een laulaja Kristiina Olanto kertoo, että 
Sarastus perustettiin jo vuonna 2013, 
mutta viime vuodet yhtye on viettänyt hil-
jaiseloa. Kaikki yhtyeen jäsenet ovat mo-
nipuolisia muusikkoja, joilla on yhteistyö-
kuvioita erilaisten kokoonpanojen kanssa. 
Olanto on mukana Sarastuksen ohella 
myös Lekkujad-yhtyeessä. Lisäksi hän 
esiintyy Iro Haarlan kanssa.

– Sarastus levytti vuonna 2013 ensim-
mäisen kerran. Sarastus oli aluksi enem-
män puolisoni Jorma Tapion projekti, jos-
sa oli kyse Duke Ellingtonin hengellisestä 
sävellyssarjasta, jonka ympärille sitten läh-
dettiin rakentamaan ohjelmistoa ja levyä.

Olannon ja freejazzmuusikkona tun-
netun Tapion kanssa yhtyeessä musisoi 
pianisti Harri Taittonen. Ellingtonin 
laulut ovat pysyneet matkassa mukana, 
mutta yhtyeen ohjelmistoon kuuluu pal-
jon muutakin, kuten ortodoksisia ja kato-
lilaisia lauluja, eri maiden kansanmusiik-
kia ja omia lauluja.

Olanto ei halua lokeroida yhtyettä hen-
gelliseksi, vaikka Sarastus onkin esiinty-
nyt paljon kirkoissa. Yhtyeen repertuaari 
on niin laaja, että ohjelmistoa on helppo 
muuttaa tarpeen mukaan.

PAPPISSUVUN KASVATTI

Kristiina Olannon tausta on mielenkiin-
toinen. Hän tulee ortodoksikarjalaisesta 
pappissuvusta ja sanoo varttuneensa 
kuunnellen ortodoksista resitatiivilaulua 
tuohusten tuoksussa ikonien keskellä. 
Kirkko merkitsee hänelle juuria ja turva-
satamaa, mutta kirkon ei tarvitse olla or-
todoksinen kirkko. Olanto viihtyy pyhissä 
paikoissa, Jumalan huoneissa, riippumat-
ta siitä mitä uskontoa tai suuntausta ne 
edustavat. Intuitio kertoo hänelle, missä 
on hyvä olla.

– Minulla on ollut rankka elämä ja olen 
muuttanut paljon. Usko on sellainen asia, 
joka ei ole muuttunut huolimatta siitä, et-
tä välillä on ollut todella pitkiä kuivia kau-
sia, jolloin usko on ollut koetuksella. Olen 
kastettu ortodoksiksi ja suhteeni kirk-
koon ei ole mutkaton. Olemme kaikki 

Laulaja Kristiina Olanto pohdiskeli Helsingin keskustakirjasto Oodin portaikossa, jossa on taiteilija Otto 
Karvosen taideteos Omistuskirjoitus.

TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Konsertteja kesällä:
Sarastus:
8.6. klo 16 Pohjan kirkko
26.6. klo 19 Savitaipaleen kirkko
7.7. klo 18 Kuoreveden kirkko

Lekkujad-trio:
22.6. Kallion kirkko klo 16 

Iro Haarla & Kristiina Olanto -duo:
25.6. klo 18 Käpylän kirkko
Lisäksi Olanto on Karjalaisten kesäjuhlien kar-
jalaisella torilla Hämeenlinnassa Säästöpankki 
Areenalla 15.6. ja 16.6. klo 11–14 välisenä aika-
na laulattamassa lapsille karjalankielisiä lauluja.
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nen pohdiskelu, jossa selvitellään, millainen 
on kuoleman majesteetti ja mitä ihmiselle 
kuoleman jälkeen tapahtuu.

Romaanin kertoja on Ilona, yllättäen ja ta-
paturmaisesti kuollut 45-vuotias äidinkielen-
opettaja, vaimo ja äiti. Hän kertoo kuoleman-
sa jälkeisestä ajasta noin kahden vuoden ajan 
tarkkaillen ympäristöään, läheisiään ja näiden 
elämää. Kertoja muistelee elämäänsä, lap siaan 
ja puolisoaan ja yhdessä vietettyjä hetkiä pa-
laten näkymättömänä heidän keskelleen. 
Teos  kertookin enemmän elämästä kuin kuo-
lemasta, ja se on romaanin parasta antia.

Teoksen aihe on kiehtova ja paljon lupaa-
va, koska kukaan ei ole palannut kertomaan 
kuoleman jälkeisestä tilastaan. Ilona vaeltaa 
– kirjailijan sanoin liukuu, leijuu, lentää, haa-
muilee – jälkeensä jääneiden omaisten jou-
kossa näkymättömänä. Romaanissa kirjailija 
käyttää termiä haamu, kun hän tarkoittaa si-
jatonta, näkymätöntä ja vaeltavaa kuollutta 
ruumista. Sielua ei ainakaan suoraan mainita.

Romaanin ihmiset ovat hyvin toimeentu-

levia, joille on itsestäänselvyys olla etuoikeu-
tettu ja elää vaurasta elämää. Siitä elämästä 
Ilona onkin kiitollinen, koska tajuaa saaneen-
sa elämältä runsain mitoin materiaalista ja 
muutakin hyvää. Lopulta Ilona päästää irti lä-
heisistään ja suostuu kuolemaan lopullisesti, 
kun näkee, että läheiset ovat selviytyneet su-
rustaan ja jatkavat elämäänsä. Se tekee teok-
sen lopusta armollisen ja lohdullisen.

Minulle teos oli pienoinen pettymys ehkä 
siksi, että olin asettanut odotukset korkealle – 
ehkä väärin perustein – kirjan saaman huomi-
on takia. Teoksesta tuntui puuttuvan kaipaa-
mani teologinen ja filosofinen ulottuvuus. 
Jumala ja uskonto kyllä mainitaan muuta-
man kerran tekstissä: Ilona rukoilee läheisten-
sä puolesta, kapinoi Jumalaa vastaan ja tark-
kailee kristillisiä hautajaisiaan. Mutta teologi-
nen pohdiskelu ei ole teoksen keskeisin piirre. 
Kuolema on kirjassa arkinen tapahtuma, jolle 
on annettu kliininen merkitys.

ANNE ROSENIUS

Keijo K. Kulha, Sari Savikko, 
Hanna Pukkila-Toivonen

EVAKKOTAIVAL 
– KARJALAN SIIRTOVÄEN 
TARINA
Amanita Oy 2019

Monen ortodoksin juuret ovat luovutetussa 
Karjalassa. Nuorimmillakin Karjalasta lähte-
neillä saattaa olla jo kolmas jälkipolvi kasva-
massa. Siksi perinteen tallennuksella ja siirrol-
la alkaa olla kiire.

Liki 500-sivuista arvoteosjärkälettä on pai-
nettu 1939 numeroitua kappaletta. Ensim-

mäinen puolikas kertoo siirtoväen vaiheet so-
dan jaloissa ja usein kivuliaankin sopeutumi-
sen sotien jälkeen. Tämä osa on Käkisalmesta 
lähteneen FT Keijo K. Kulhan (s. 1937) käsialaa. 
Oleellinen osa evakoiden tarinaa on sopeutu-
minen täysin uuteen ympäristöön ja kulttuu-
riin. Raja-Karjalan ortodoksipitäjistä vaikkapa 
Satakuntaan oli pitkä matka sekä maantie-
teellisesti että henkisesti. Sopeutumishaastei-
ta oli puolin ja toisin.

Kirjan jälkipuolisko esittelee rajan taakse 
jääneet lähes viisikymmentä kuntaa aakkos-
järjestyksessä. Mielenkiintoiset kuntaesittelyt 
kertovat monenlaisia faktoja maantieteestä 
elinkeinorakenteeseen ja pitäjän kuuluisim-
piin asukkaisiin asti. Ortodoksisuus on hyvin 
mukana. Sellainenkin yksityiskohta selviää, et-
tä Salmissa oli Suomen ainoa oppikoulu, jossa 
oppilaiden enemmistö oli ortodokseja.

Karjalasta muuttaneet ovat jättäneet py-
syvän jäljen moniin läntisen Suomen pitäjiin. 
Useilta paikkakunnilta löytyy edelleen pienta-
loalue, jonne karjalaisia asutettiin. Lapsuuteni 
Hämeenlinnasta muistan esimerkiksi Antrean-
tien, Muolaantien ja Sortavalantien. Myös 
muutaman ortodoksisen seurakunnan alkuna 
ovat olleet Karjalan evakot.

Kirjan erityinen ansio on, että pitäjien pe-
rinneasiat kerrotaan nykyaikaan asti. Häm-
mästyttävän monella pitäjällä on oma perin-
nelehti. Myös entisten kotiseutujen nykykuu-
lumiset kerrotaan. Monta suomalaisvaiheista 
kertovaa muistopatsasta on pystytetty kirkon 
tai hautausmaan paikalle.

Suuri sivukoko antaa hienoille valokuville 
tilaa hengittää eikä niitä ole tarvinnut pienen-
tää tulitikkuaskin kokoisiksi. Pitäjäesittelyjen 
numerotiedot olisi kannattanut esittää tieto-
laatikoina. Sillä tavoin ne olisivat nopeammin 
hahmotettavissa. Kirja keskittyy Karjalan hei-
moon, joten Petsamon ja muun Pohjois-Suo-
men sekä Hangon ja Porkkalan evakot käsitel-
lään maininnoilla.

Tämä kirja käy mainiosti vaikka arvokkaak-
si lahjaksi nuoremmille sukupolville, joiden 
juuret ovat Karjalan kunnailla, mutta joilla ei 
ole omia kokemuksia sieltä. Karjalassa elä-
neet voivat verestää muistojaan ja etsiä tut-
tuja paikkoja tai henkilöitä kirjan sivuilta. Tässä 
apuna ovat hyvät hakemistot. Kirja on ehdot-
toman kiinnostava myös niille, joiden suku-
juuriin ei karjalaisuus liity.

SEPPO SIMOLA

Anna-Maria Eilittä

KUN OLEN POISSA
Atena Kustannus Oy 2019

Aiemmin rahoitusalalla työskennellyt kirjailija 
aloitti teologian opinnot samaan aikaan kuin 
romaaninsa kirjoittamisen. Aiheen perusteella 
voisi ajatella, että teos on syvällinen teologi-
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si kattauksen molempien kirkkokuntien py-
häkköjä, hautausmaita ja pappiloita unohta-
matta luovutettua kunnan osaa.

Rajan pinnassa on todellakin vuosisatojen 
pyörteissä sattunut ja tapahtunut. Tsasounia 
on hävitetty, kirkkoja palanut salaman sytyt-
tämänä ja onpa omia pyhiä huoneita joudut-
tu vieraiden tieltä sota-aikaan polttamaankin.

Mielenkiintoiset yksityiskohdat sitovat 
kiehtovasti rakennusperinteen esittelyn pai-
koittain osaksi koko Suomen historiaa. Tiesit-
kö esimerkiksi, että ilomantsilaiset varasivat 
evakuointiin valmistautuessaan jo sytykkeet-
kin valmiiksi luterilaisen kirkon polttamista 
varten? Tai että yksi Profeetta Elian kirkon 
kelloista on peräisin Konevitsan luostarista?

Ulkopaikkakuntalainen on suorastaan ka-
teuden vallassa käydessään läpi rakennus-

historiallisesta aarreaitasta poimittujen hel-
mien luetteloa.

Ortodoksista lukijaa häiritsevät tekstissä 
käytetyt termit ”kreikkalaiskatolinen” ja ”krei-
kanuskoinen”. Sanoja käytetään sinnikkäästi, 
vaikka termi kreikkalaiskatolinen nykysuo-
messa tarkoittaa katolisen kirkon uniaatti-
kirkkoa. Ortodoksiseen kirkkoon liittyvässä 
sanastossa on paikoitellen muutakin pientä 
epätarkkuutta.

Edelleen paikoillaan seisovat pyhät huo-
neet tuovat kulkijan ulottuville ikuisuuden 
henkäyksen omassa ajassamme. Tähän hen-
käykseen voi tänäkin kesänä tarttua käymäl-
lä tiekirkossa. Ilomantsissa niitä on tarjolla 
kolmin kappalein.

ANU HEIKKILÄ

Maria Takala- Roszczenko, Valeria Ratilainen, 
Ilona Lehmus, laulu. Markus Hänninen, 
laulu ja kitara.

PYHIINVAELTAJAN
LAULUJA
Filantropia ry. 2019

Monet meistä, jotka ovat aikanaan käyneet 
luterilaisen rippikoulun, muistavat iltanuoti-
on kitaralauluineen. Meidän kirkkomme vas-
tineena samassa tilanteessa voisivat soida Py-
hiinvaeltajan laulut. Nämä laulut ovat kokoel-
ma kansanmusiikkivaikutteisia ortodoksisia 
hengellisiä lauluja eri puolelta Eurooppaa.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
julkaisi Pyhiinvaeltajan lauluja yksiäänisenä ja 
moniäänisenä nuottikokoelmana vuonna 
2014. Tälle levylle niistä on poimittu valikoima 

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.,  
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PARISH LIBRARY
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slaavilaisia lauluja, joita esittää lauluryhmä 
osittain kitarasäestyksellä. Arvokkaan työn le-
vytyksessä on tehnyt Maria Takala-Roszczen-
ko, joka on vastannut sanoitusten käännöksis-
tä. Hän oli mukana myös kokoelman toimi-
tustyössä yhdessä munkkidiakoni Damaski-
noksen (Jaakko Olkinuora) kanssa.

Pyhiinvaeltajan lauluista tulee hyvin sa-
manlainen tunnelma kuin koljadoista, orto-
doksisista joululauluista, jotka ovat myös osin 
samoilta seuduin kotoisin: musiikki soljuu yk-
sinkertaisena, mutta hartaana. Melodiat kaar-
tuvat kauniisti ja ne painuvat mieleen mel-
kein ensimmäisellä kuuntelukerralla. Tässäkin 
mielessä ne ovat erinomaista materiaalia ke-
säisille kriparileireille.

Maria Takala-Roszczenkon, Valeria Ratilai-
sen, Ilona Lehmuksen ja Markus Hännisen esi-
tykset ovat levollisia ja konstailemattomia. 
Niiden äärellä sielu lepää. Laulu on puhdasta 
ja se välttää kaikkia turhia krumeluureja, ihan 
niin kuin kirkkoveisuissammekin on tapana. 
Levyn esittelyteksti on niukka. Olisi ollut kiin-
nostavaa lukea enemmänkin näiden laulujen 
historiasta ja taustasta. Levyn tuotolla tuetaan 
Filantropia ry:n työtä.

Pyhiinvaeltajan laulujen soisi kuuluvan 
kaikkien ortodoksien levyvarastoon!

RISTO NORDELL

Aini Peltola

KIRKKOJEN ILOMANTSI
Grano Oy 2019

Aini Peltolan toimittama Kirkkojen Ilomantsi 
-teos sukeltaa ennakkoluulottomasti maam-
me itäisimmän kunnan rikkaaseen rakennus-
perinteeseen. Kirja tarjoilee lukijan nähtäväk-
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PYHÄT ESIRUKOILIJAMME

KESKITYSLEIRIN ROHKEA 
RISTINKANTAJA

Uusmarttyyri äiti Maria Pariisilainen (20.7.)
TEKSTI MATTI P. PULKKINEN

Tämä Maila Mäkisen maalaama Maria Pariisilaisen ikoni on Kulttuuri
keskus Sofian yhteyteen rakennetussa Maria Pariisilaisen tšasounassa 
Helsingin Kallahdessa.

ÄITI Maria syntyi Latvian Riiassa vuonna 1891. Hänet kastettiin 
Jelizavetaksi. Nuoresta pitäen hän osallistui Venäjän kulttuurielä
mään ja tunsi hyvin monia kirjallisuuden kärkinimistä. Isän kuo
lema sai hänet menettämään uskonsa Jumalaan, ja koska aika oli 
kapinallinen, myös Jelizaveta radikalisoitui.

Ollessaan 19vuotias hän 
meni naimisiin bolševikki agi
taattori Dimitri KuzminKaraje
vin kanssa. Liitto päättyi eroon 
eikä vuonna 1913 syntyneen Je
lizavetan esikoistyttären, Gaia
nan isää tiedetä. Näihin aikoihin 
Jelizavetan totuuden etsinnäs
sä hedelmätön materialismi al
koi antaa tilaa uskonnollisuu
delle.

Ennen vallankumouksen 
puh keamista Jelizaveta muut
ti perheen tilalle Anapaan, Mus
tanmeren rannikolle. Vallanku
mous vuonna 1917 innosti Je
lizavetan liittymään Sosiaalival
lankumoukselliseen puoluee
seen. Marraskuussa 1917 vallan 
Venäjällä kaappasivat demokra
tiaa ja sosiaalivallankumouksel
lisia halveksineet bolševikit. 
Kun Anapan pormestari pakeni 
kaupungista, Jelizaveta valittiin 
hänen tilalleen.

Keväällä 1919 Venäjän val
koinen vapaaehtoisarmeija val
tasi Anapan. Valkoiset epäilivät 
Jelizavetaa laittomuuksista, 
mutta syyte kaatui ja hän meni 
naimisiin valkoisen kasakka
päällikkö Daniel Skobtsovin kanssa. Punaiset valtasivat Anapan 
takaisin 1920. Jelizaveta pakeni perheineen Georgiaan, missä hän 
sai 1921 pojan, Georgin. Seuraavana vuonna syntyi tytär, Anasta
sia. Pakolaiset päätyivät Pariisiin. Siellä pieni Anastasia kuoli tu
berkuloosiin vain nelivuotiaana ja Jelizavetan toinenkin avioliitto 
kariutui. Kriisit lähensivät hänet ortodoksiseen kirkkoon, jonka 
hän koki uudistuneen ja henkistyneen maanpaossa.

Hänet vihittiin nunnaksi saaden Maria Egyptiläisen mukaan ni
mekseen Maria. Hän näki kaikkensa antavan rakkauden kristityn 
elämän tärkeimmäksi ohjeeksi. Nunnan tehtäväksi hän määritteli 
työn syntisten parissa, turvallisen luostarin seinien ulkopuolella. 
Nunnanakin hän oli vallankumouksellinen, joka halusi uudistaa 

luostarielämää.
Naisille hän perusti turvako

din Lourmelkadulle. Avustus
keskuksessa työskentelivät li
säksi Äiti Marian poika Georgi, 
pappi Dimitri Kelpin sekä enti
nen poliitikko ja lehtimies Elias  
Fondamski. Äiti Maria kirjoit
ti syvällisiä tutkielmia kaikken
sa antavan, koko sielun tyhjen
tävästä rakkaudesta ja ristinsä 
kantamisen merkityksestä.

NatsiSaksan valloitettua Pa
riisin Lourmelkadun nelikko al
koi auttaa vainottuja juutalaisia, 
joille isä Dimitri kirjoitti kasteto
distuksia. Lourmelkadun nelik
ko kuitenkin ilmiannettiin. Hei
dät olisi vapautettu, mikäli he 
olisivat sitoutuneet lopetta
maan juutalaisten auttamisen. 
Nelikko ei taipunut ja heidän 
marttyyrintaipaleensa alkoi.

Vuonna 1943 äiti Maria kulje
tettiin Saksaan Ravensbrückin 
keskitysleiriin. Hänet tunteneet 
vangit kertoivat, kuinka äiti Ma
ria oli aina hyväntuulinen, ystä
vällinen ja avulias kaikille. Van
kien ruokaannokset olivat mi
tättömät, ja maaliskuussa 1945 

hän ei jaksanut juuri muuta kuin maata lavitsallaan hiljaisessa ru
kouksessa. Hän oli Lourmelkadun nelikosta viimeinen jäljelle jää
nyt, kun hänet maaliskuun 31. päivänä 1945 surmattiin kaasu
kammiossa. Yksityiskohdat eivät ole tiedossa, mutta mahdollises
ti hän meni kuolemaan toisen vangin asemasta.

Hänen ja koko Lourmelkadun pyhän nelikon muistopäivä on 
20. heinäkuuta. 
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s. 37–55

Parikkalan tsasouna täyttää 40 vuotta. Tervetuloa juhlimaan!
sivu 49

TAMPEREEN KIRKKO JUHLII

Koko perheen voimin 

kesäleirille?
 

sivu 38

   Tampereen Pyhien Aleksanteri Nevskin ja Nikolaoksen kirkko täyt-
tää tänä vuonna 120 vuotta. Juhlavuoden ohjelma käynnistyy 8. elo-
kuuta Tuohusten yöllä, ja syksyn aikana luvassa on vaelluksia, kon-
sertteja ja teemaluentoja – jumalanpalveluksia unohtamatta.

Tuohusten yö on osa Tampereella vietettävää Tapahtumien yötä. 
Tuolloin kirkko on avoinna myöhään yöhön, ja ohjelmassa on pie-
noiskonsertteja, esittelyjä ja rukouspalvelus. Vuosittain kävijöitä on 
ollut viitisensataa.

– Historia on mukana kirkossa ja juhlassa, mutta juhlimme seura-
kunnan toiminnan merkeissä ja katsomme eteenpäin, luonnehtii 
kirkkoherra Aleksej Sjöberg juhlavuoden laajaa ohjelmaa.

Tampereen kirkko on rakennettu vuosina 1896–99. Kirkon suun-
nitteli lahjoituksena Venäjän armeijan arkkitehti, insinöörieversti  
T. U. Jazykov, ja sen vihki käyttöön Suomen ja Viipurin piispa Niko-
lai pyhän Aleksanteri Nevskin muistolle.

Sisällissodan aikana vuonna 1918 kirkko kärsi pahoja vaurioita: 
alttari häväistiin ja kirkkosalia turmeltiin, suurin osa irtaimistosta ka-
tosi. Sodan jälkeen kirkkoa kunnostettiin yksityisin varoin. Talvisodan 
pommituksissa kirkko vaurioitui eteläsiivestä mutta säilyi muuten lä-
hes ehjänä.

Sotien jälkeen vuonna 1950 Tampereesta tuli oma seurakuntan-
sa. Kirkko restauroitiin vuosina 1958–61 ja vihittiin uudelleen käyt-
töön pyhien Aleksanteri Nevskin ja Nikolaoksen muistolle.

Kirkon juhlavuoden päätapahtumia ovat nimikkopyhien temppe-
lijuhlat, joita vietetään marras- ja joulukuussa. Ensiksi on vuorossa 

Nevskin praasniekka 22.–23.11. ja sen jälkeen pyhän Nikolaoksen 
juhla 5.–6.12.

Tampereen kirkon juhlavuoden päättää Kai Hyttisen johdolla to-
teutettu laulu- ja yhteislauluilta 10. joulukuuta.

Tampereen kirkon 120-vuotisjuhlan ohjelma:
8.8. Tuohusten yö
22.–25.8. Trifonin pyhiinvaellus Lappiin PSHV:n kanssa
10.9. Teemaluento: Juha Järvinen – kirkon historia
5.10. Pyhän Birgitan ja Maria Pariisilaisen ekumeeninen 
 kaupunkivaellus
8.10. Teemaluento: Maria Hattunen kertoo seurakuntauudistuksesta
27.10. Liturgia ja Lintula-aiheinen päivä metropoliitta Arsenin 
 johdolla
29.10. Seurakuntamatka Turkuun Kanttorikuoron konserttiin
9.11. Ehtoopalvelus ja Tampereen ortodoksisen kirkon kuoron 
 juhlakonsertti
12.11. Teemaluento: kirjailija Marko Annala
22.–23.11. Nevskin praasniekka: pe 22.11. rukouspalvelus 
 Aleksanteri Nevskille klo 18 ja la 23.11. liturgia, yhteinen lounas 
kirkkokahveilla
5.–6.12. Pyhän Nikolaoksen juhla, vigilia ja juhlaliturgia
10.12. Kai Hyttisen laulu- ja yhteislauluilta

Katso lisätiedot kalenteriosiosta.

TEKSTI MIRVA BROLA     KUVAT HEIKKI SANTASALO

Kirkon merkki-
vuosi näkyy syk-
syn ohjelmassa.
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H E L SI NGI N SEU R A K U N NA N K A S VAT US TOI M I
Kristiina Aminoff, kasvatustoimen esimies 040 350 1951
Sergei Petsalo, kasvatuksen pappi 040 620 5944
Joakim Pietarinen, kasvatuksen kanttori 044 331 1995
Kristiina Klubb, kasvatustyöntekijä, perheet 040 725 5713
Tiia Haimi, kasvatustyöntekijä, lapset 0400 531 896
Laura Riissanen, kasvatustyöntekijä, nuoret 040 809 9454
Jaso Pössi, kasvatustyöntekijä, nuoret ja nuoret aikuiset 040 825 8230
Kaarina Lyhykäinen, kasvatustyöntekijä, kouluyhteistyö ja aikuiset 040 512 5825

Sähköpostit etunimi.sukunimi@ort.fi

KAUNISNIEMEN 
LEIRIKESKUS 
Suurtalousisäntä 
Ari Kanerva 040 775 0894
Talonmies/vahtimestari 
Petri Jeskanen 040 575 7974
kaunisniemi.helsinki@ort.fi
Kokki/siivooja Tarja Friman 
040 761 8604

TAPAHTUU LAHDESSA JA HÄMEENLINNASSA

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA

TAPAHTUU HÄMEENLINNASSA

TAPAHTUU LAHDESSA

Perheleiripäivä Lammilla
Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat järjestävät yhdessä lauantaina 
29.6. perheiden leirin Athossäätiöllä, Lammin Ronnilla. Leiri on tarkoi-
tettu kaikille virkistystä kaipaaville perheille. Päivä alkaa aamulla litur-
gialla klo 10 ja päättyy klo 17 alkavaan ehtoopalvelukseen. Päivän ai-
kana palvelusten lisäksi ohjelmaan kuuluu lounas, tutustumista aluee-
seen, patikointia laavulla sekä saunomista ja uimista. Leiripäivän hinta 
on 25 € aikuinen, 15 € lapsi (7–16-v), alle kouluikäiset maksutta. Ilmoit-
tautuneille lähetetään tarkempi leirikirje lähempänä ajankohtaa. Kerro 
ilmoittautuessa yhteystietosi sekä mahdolliset ruokarajoitukset.

Sitovat ilmoittautumiset kanttori Leena Lomulle 18.6. mennessä 
sähköpostitse: leena.lomu@ort.fi tai p. 040 7076715. Mukavaa leiriä 
odotellessa!

Lasten kesäleiri
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta järjestää lasten- ja nuorten-
leirin Viimolassa 1.–4.7. Leiri on tarkoitettu 6–14-vuotiaille. Ohjelmassa 
pelejä ja leikkejä yms. Leirin hinta on 40 euroa seurakunnan  jäsenille 
(muille 120 euroa) ja se sisältää kyyditykset. Ilmoittautumiset sähkö-
postilla ja tekstiviestillä isä Andreille: andrei.verikov@ort.fi,  
p. 0400 411923. Ilmoittautumisessa mainitkaa leiriläisen nimi ja osoite 
ja mahdolliset ruoka-allergiat. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja 
erillinen ilmoittautumiskaavake, joka kerätään leirillä.

Karjalaiset kesäjuhlat
Karjalaisten kesäjuhlien 14.–16.6. yhteydessä paljon erilaista tarjontaa 
myös lapsille ja nuorille. Katso: www.karjalaisetkesajuhlat.fi

Ikonikerho
La 22.6. klo 10–12 lasten ikonikerho. Viimeistellään kauden aikana 
maalatut ikonit.

Ortodoksinen lomaleiri kaikille
Ollaan yhdessä -leiri Puroniemessä 1.–5.7. Rautalammilla Puroniemen 
leirikeskuksella. Lomaillaan rantamaisemassa tervehenkisesti, ollaan yh-
dessä vaikka mummin, kummin kanssa. Yksikin on perhe, ja kaverinkin 
kanssa voi tulla lomalle: joten kaikki mukaan leireilemään! Uidaan, sau-
notaan ja touhutaan leiriyhteisönä ja ruoka odottaa valmiina. Lapsille on 
monenlaista kesätekemistä koulutettujen ohjaajien kanssa. Nuoristakin 
on kiva tehdä asioita yhdessä – ja hengata. Aikuisille on virikkeellistä lu-
ennointia ja ajatuksenvaihtoa. Aamu- ja iltarukoukset ovat omassa leirit-
sasounassa niemennokassa. Iltanuotiolta kukapa pysyisi poissa. Ei ku-
kaan, sielläkin letut paistuvat ekumeenisessa, hyväksyvässä ja iloisessa lo-
mailuhengessä. Lapsi tai nuori, ota mummi, kummi, isi ja/tai äippä kaina-
loon ja tule kesäleirille!

Hinnat: Aikuiset 150 e, 4–14-vuotiaat 50 e, alle 4 v. ilmaiseksi. Maksu 
max. 350 euroa/perhe. Yhden päivän hinta: aikuinen 30 euroa, 4–14-v. 
15 euroa. Kannattaa kysyä tukea omalta seurakunnalta. Osallistuakseen 
ei tarvitse olla kirkon jäsen. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 14.6. 
mennessä milla.sajaniemi@gmail.com, p. 040 707 5020 tai Mirja Mäkinen 
villamirjam.suonenjoki@gmail.com, p. 044 320 1147. Puroniemen leiri-
keskus, Kerkonkoskentie 608, 77700 Rautalampi

Tutustu Puroniemeen ja sen tarinoihin www.puroniemi.net. Mukana 
 järjestelyissä: Puroniemen ystävät ry, Lahden ortodoksinen seurakunta, 
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Rautalammin ortodoksinen 
 seurakunta ja Sivis

TAPAHTUU HELSINGISSÄ
Kiitos kuluneesta kerhovuodesta! 
Kerhot ovat kesän ajan tauolla ja toiminta alkaa taas viikolla 36.
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Basileios Suuri 

Gregorios Teologi 

Johannes Krysostomos  ______________________

_____________________ 

_____________________ 

Magdalan Mariaa kutsutaan apostolien
vertaiseksi, sillä häntä pidetään Jeesuksen 
opetuslapsena ja ihmisenä, joka teki 
 vastaavanlaisia tekoja kuin apostolit. 
 Mariasta käytetään myös nimeä mirhan
kantaja, sillä hän kuului niiden naisten 
 joukkoon, jotka pääsiäisaamuna menivät 
voitelemaan  Kristuksen ruumista. 
Oikeanpuoleisessa  kuvassa on 10 eroavuutta 
vasempaan  verrattuna. Löydätkö ne? 
Väritä lopuksi  vasemman puoleinen kuva.

Kulje reitit. Minkä esineen kukin kirkkoisä saa? Nimeä esine ja lopuksi väritä kuvat.



Kalenteri  |   Jumalanpalvelukset | Minne mennä

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

KIRKOLLISET JUHLAT 12.4.–9.6. 
*9.6. Pyhän kolminaisuuden päivä, helluntai
10.6. Pyhän Hengen päivä
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. Jumalansynnyttäjä Neitseen Marian 
kuolonuneen nukkuminen, Uspenie
1.9. Kirkkovuoden alku, luomakunnan päivä

ARKKIPIISPA LEON PALVELUKSIA

Su 9.6. klo 10 jumalallinen liturgia, helluntai, 
kirkon vuosijuhla, Lahden kirkko

Su 16.6. klo 9 jumalallinen liturgia, Hämeenlin-
nan kirkko

Ti 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja jumalallinen litur-
gia, Kristuksen kirkastuminen, kirkon vuosi-
juhla, Porvoon kirkko

RADIO & TV

AAMUHARTAUDET
joka kuukauden kolmas lauantai Yle Radio 1  
klo 6.15 ja 7.15
15.6. Nunna Elisabet
13.7. Kirkkoherra Ville Kiiveri

ILTAHARTAUDET
joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1  
klo 18.50
18.6. Pastori Kimmo Kallinen
16.7. Pastori Mikko Sidoroff

Kaikkien seurakuntien työntekijöiden sähköposti-
osoitteet 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

Pastori Raimo Pores, (eläkk.) p. 050 533 8790
Rovasti Timo Soisalo, p. (09) 349 6599
Rovasti Viktor Porokara, p. 0400 744 757
Pastori Alexandre Björklund, p. 040 550 0103
Pastori Juha Hirvonen,  
juha.hirvonen@edu.hel.fi
Ylidiakoni Gennadij Stolbow, (eläkk.),  
p. 040 587 8580
Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Kari Hartikka, p. (09) 8564 6162, 040 703 4616
Elina Pale, p. 040 723 7632

  Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1/Pormestarinrinne 1,  
Katajanokka, p. (09) 85 646 200,  
sähköposti: uspenski@ort.fi. 
Isännöitsijä nunna Elisabet, p. 050 585 3870
Papit Markku Salminen, Teo Merras ja Mikko 
 Leistola, ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori  
Varvara Merras-Häyrynen (työvapaalla), kanttorin 
sij.  Larissa Qvintus-Petsalo, diakoni Heikki Kaski

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia
Su 9.6. klo 12 ehtoopalvelus (polvirukoukset)
Ma 10.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 12.6. klo 8 liturgia
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
Ke 19.6. klo 8 liturgia
La 22.6. klo 17 vigilia
Su 23.6. klo 10 liturgia
Su 23.6. klo 17 vigilia
Ma 24.6. klo 9 liturgia
Ke 26.6. klo 8 liturgia
Pe 28.6. klo 17 vigilia
La 29.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 17 vigilia
Su 30.6. klo 10 liturgia
Ke 3.7. klo 8 liturgia
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
Ke 10.7. klo 8 liturgia
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
Ke 17.7. klo 8 liturgia
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
Ke 24.7. klo 8 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia
Su 28.7. klo 10 liturgia
Ke 31.7. klo 8 liturgia
To 1.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 9 liturgia
Ke 7.8. klo 8 liturgia
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 8 liturgia
Ke 14.8. klo 17 vigilia (ja vedenpyhitys)
*To 15.8. klo 10 liturgia
La 17.8. klo 17 vigilia

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, puhelinpäivystys klo 14–16, 
p. (09) 8564 6105

KIINTEISTÖTOIMI
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, ke–to 15–19

SEURAKUNTASALI
Unioninkatu 39 (sisäpiha), p. (09) 8564 6196
Katso kaikki yhteystiedot: www.hos.fi/
yhteystiedot

HELSINKI

PAPISTO
Rovasti Markku Salminen, p. (09) 85 646 103
Pastori Mikko Leistola,  
p. (09) 8564 6121, 0400 413 196
Pastori Teo Merras (diakoniatyöstä vastaava 
pappi),  
p. (09) 8564 6120, 040 540 3200
Pastori Sergei Petsalo, 
p. (09 )8564 6191, 040 620 5944
Pastori Joosef Vola, p. 040 545 2250
Ylidiakoni Juha Lampinen,  
p. (09) 8564 6130, 040 527 9580

KANTTORIT
Varvara Merras-Häyrynen (työvapaalla),
Larissa Qvintus-Petsalo (sij. 31.7.2019 asti) 
p. 040 828 2283
Kirsi-Maria Susuna, p. 050 401 4798

AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Juhani Härkin (eläkkeellä)
Rovasti Johannes Karhusaari, (eläkk.)  
p. 040 544 7557
Rovasti Timo Lehmuskoski, (eläkk.),  
p. (koti) (09) 135 2902
Rovasti Veikko Purmonen, (eläkk.)  
p. 040 5920 684,  
veikko.purmonen@gmail.com
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Su 18.8. klo 10 liturgia
Su 18.8. klo 17 ehtoopalvelus (kryptakappelissa)
Ma 19.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia (krypta
kappelissa)
Ke 21.8. klo 8 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET 
Su 9.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 16.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 23.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 30.6. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 7.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 14.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 21.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 28.7. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 4.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 11.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 18.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 25.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 1.9. klo 18 Jeesuksen rukous

   Hautausmaan  
Profeetta Elian kirkko

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

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 19.7. klo 17 vigilia
La 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

  Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli 
Jauhokuja 3 B 2
Pappi Joosef Vola, kanttori Kirsi-Maria Susuna

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 16.30 yleinen panihida
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia (ja polvirukousten 
ehtoopalvelus)
Ma 10.6. klo 8 liturgia
Ke 12.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
To 29.8. klo 17 vigilia
Pe 30.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

  Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio
Stefanos-säätiön hoitaja: Iulian Pop,
stefanossaatio@gmail.com, p. 040 5922 066
Papit Juhani Härkin, Raimo Pores ja Markus Kinkki

JUMALANPALVELUKSET 
Stefanoskodin kesäpraasniekka
Pe 2.8. klo 18 pieni vedenpyhitys, suuri ehtoopal
velus, grilliilta
La 3.8. klo 10 jumalallinen liturgia, kappeli 10 v.

  Hoivakoti Helena
M:t Pistis, Elpis, Agapi ja heidän äitinsä  
Sofian kirkko, Hämeentie 55, Helsinki
Papit Viktor Porokara ja Markus Kinkki
Palvelukset kaksikielisiä su/sl

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 17.30 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia (ja suuri ehtoopalvelus)

   Jumalansynnyttäjän  
syntymän kappeli

Mikonkatu 25, Helsinki

JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimi
tetaan arkisin klo 5.45 aamurukoukset, puoliyö
palvelus/paraklesis, aamupalvelus ja illalla klo 
18.30 Jeesuksen rukous palvelus tai akatistos.

  Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,  
Kallvikinniementie 35, Vuosaari

JUMALANPALVELUKSET 
La 20.7. klo 10.30 liturgia, pyhän Maria Pariisilai
sen tsasounan praasniekka
Su 1.9. klo 10.30 liturgia, pyhän Viisauden 
kappelin praasniekka
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja ehtoopalvelus 
klo 17. Keskiviikkoisin Jeesuksen rukous palvelus 
vaihtelevasti joko ehtoopalveluksen sijaan tai he
ti sen jälkeen. Lauantaisin liturgia klo 10.30.
Myös muita palveluksia tapahtumien yhteydessä, 
ks. sofia.fi/kappeli

LÄNTINEN ALUE

PAPISTO
Rovasti 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
Diakoni Harry Fagerlund, p. 044 511 6817

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Taisia Pohjola (Espoo, Kauniainen),  
p. (09) 856 46163, 040 583 2915
Sarianne Karulinna (Länsi-Uusimaa),  
p. (09) 8564 6165, 0400 531 308

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 17 vigilia
La 8.6. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
*Su 9.6. klo 10 liturgia
La 15.6. klo 17 vigilia

La 15.6. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
Su 16.6. klo 10 liturgia
To 27.6. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila)
La 29.6. klo 17 vigilia
Su 30.6. klo 10 liturgia
To 4.7. klo 14 hetkipalvelus (kesäkahvila)
Su 7.7. klo 10 liturgia
Su 14.7. klo 10 liturgia
Su 21.7. klo 10 liturgia
Su 28.7. klo 10 liturgia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
To 8.8. klo 17 ehtoopalvelus (praasniekan 
 vedenpyhitys)
Pe 9.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia  
(praasniekka)
Su 11.8. klo 10 liturgia
Su 18.8. klo 10 liturgia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 11 hetkipalvelus
La 31.8. klo 17 vigilia
La 31.8. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
Su 1.9. klo 10 liturgia

  Espoon keskus
Trapesa, Kirkkojärventie 1  
(Espoon juna-asema, 2. krs.)
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Antti Narmala

JUMALANPALVELUKSET
Ke 14.8. klo 18–21 vigilia ja liturgia
Su 18.8. klo 10 liturgia

  Hanko
Pyhien apostolienvertaisten Magdalan Maria 
ja Vladimir Kiovalaisen kirkko, Täktomintie 4 
Isännöitsijä Alan Jeffery, 040 554 2764
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Hangon ortodoksinen kirkko (Täktomintie 5) on 
auki kesällä 24.6.–28.7. päivittäin klo 12–16. Kah
vila on avoinna kolmena viikonloppuna 29.–
30.6., 6.–7.7. ja 13.–14.7. klo 12–16 Hangon orto
doksisella seurakuntatalolla ja sään salliessa kir
kon pihalla.

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 17 juhlavigilia (praasniekka)
La 20.7. klo 19 litania (Hangon vanha hautaus
maa, iltapala)
Su 21.7. klo 10 juhlaliturgia, jonka jälkeen 
ristisaatto meren rantaan ja pieni vedenpyhitys 
(praasniekka)
La 10.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.8. klo 10 liturgia

  Karkkila
La 31.8. klo 17 vedenpyhitys (ja eläinten siunaus 
matonpesupaikalla sillan pielessä)

  Lohja
Metsolan tsasouna
Myyryntie 8, Lohja

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 10 yleinen panihida
Su 9.6. klo 18 ehtoopalvelus (polvirukoukset)
La 15.6. klo 17 suuri ehtoopalvelus, teeilta, 
praasniekka
Su 16.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
praasniekka
La 6.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 7.7. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
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La 17.8. klo 17 ehtoopalvelus (maallikkopalvelus 
kanttorin johdolla)
Su 18.8. klo 10 liturgia
Su 1.9. klo 10 liturgia (ja eläinten siunaus, 
luomakunnan päivä)

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 23.6. klo 10 liturgia
La 3.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 4.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia

  Kirkkonummi
Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja 11, Jorvas 
p. (09) 221 1400
Papisto: pappismunkki Hariton ja 
pappismunkki Foma

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 17 vigilia 
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
polvirukoukset
Ma 10.6. klo 8 liturgia
Ke 12.6. klo 8 liturgia, Arseni Konevitsalainen
La 15.6. klo 17 vigilia 
Su 16.6. klo 10 liturgia 
La 22.6. klo 17 vigilia
Su 23.6. klo 10 liturgia
Ma 24.6. klo 8 liturgia
La 29.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 14.7. klo 10 liturgia, palvelus toimitaan Ap. 
vertaisten Olgan ja Vladimirin tsanounalla.  
Varautukaan sään mukaan!
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia 
*Ti 6.8. klo 8 liturgia
Su 11.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 17 vigilia 
*To 15.8. klo 8 liturgia 
Su 18.8. klo 10 liturgia 
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE

PAPISTO
Rovasti Mikael Sundkvist, p. 050 350 9356
Pastori Kimmo Kallinen, p. 040 707 9609

KANTTORIT
Minna Jokinen, p. 050 358 7339
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
Pastori Johannes Lahtela, p. 040 776 0700 
Järvenpää
Diakoni Erkki Toivanen, Järvenpää 
Diakoni Sergei Podschivalow  
p. 040 749 1560, Tikkurila

  Porvoo
Kristuksen kirkastumisen kirkko 
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi 
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232, 
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Elena Nemlander

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia (ja helluntain 
polvirukoukset)
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
(apostolit Pietari ja Paavali)
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia
Su 28.7. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17.30 vigilia 
(30-vuotisjuhlapraasniekka)
*Ti 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia 
(30-vuotisjuhlapraasniekka)
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia

MONIKULTTUURINEN TYÖ

PAPISTO
Pastori Vaslav (Slava) Skopets  
p. (09) 8564 6123,
Pastori Teemu Toivonen, 
p. (09) 8564 6122, 040 511 3846

KANTTORI
Irina Tchervinskij-Matsi, 
p. (09) 8564 6141, 050 374 0019

AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Heikki Huttunen, p. 040 741 8792
Rovasti Ion Durac, p. 040 516 6741 (rom)
Pastori Alexandre Björklund, p. 040 550 0103

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

PALVELUKSET KIRKKOSLAAVIKSI
La 8.6. klo 16.30 yleinen panihida
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
*Su 9.6. klo 12 ehtoopalvelus
Ma 10.6. klo 10 liturgia
Ke 12.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 15.6. klo 16.30 yleinen panihida
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
Ke 19.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 22.6. klo 16.30 yleinen panihida
La 22.6. klo 17 vigilia
Su 23.6. klo 10 liturgia
Ke 26.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.6. klo 17 vigilia
Pe 28.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 16.30 yleinen panihida
La 29.6. klo 17 vigilia
Su 30.6. klo 10 liturgia
La 6.7. klo 16.30 yleinen panihida
La 6.7. klo 17 vigilia

Diakoni Andreas Stenberg, Tikkurila
Diakoni Risto Ikäheimo, Tikkurila
Diakoni Yrjö Saranpää, Porvoo
Diakoni Heikki Korhonen, Porvoo

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Johanna Jomppanen (Vantaa),  
p. (09) 8564 6166, 050 404 9404
Jaana Björninen (Itä- ja Keski-Uusimaa),  
p. (09) 8564 6164, 0400 304 361

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (vainajien 
muistelupäivä)
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia
Su 9.6. klo 12.30 ehtoopalvelus (polvirukoukset)
La 22.6. klo 17 vigilia
Su 23.6. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia  
(profeetta Elia)
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 17.30 vigilia (Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen)
*To 15.8. klo 9 liturgia (Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen)
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

  Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen  
ikonin kirkko, Kartanontie 45 
Isännöitsijä Jyrki Vaara, p. 040 090 7550 
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Minna Jokinen

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 16.30 yleinen panihida  
(sielujen lauantai)
La 8.6. klo 17 vigilia
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
Su 7.7. klo 17 vigilia (kesäpraasniekka)
Ma 8.7. klo 9.30 liturgia (kesäpraasniekka)
To 18.7. klo 17.30 ehtoopalvelus ja akatistos pt 
Serafim Sarovilaiselle (pt Serafim Sarovilaisen py-
häinjäännöskintaan esille asettaminen)
Pe 19.7. klo 10 liturgia
Ti 6.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus (sadon siunaus)
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 10 liturgia

  Klaukkala 
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko  
Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala 
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. (09) 8564 6231, 
-papit Teo Merras ja Mikko Leistola, kanttori Minna 
Jokinen

JUMALANPALVELUKSET  
La 8.6. klo 10 liturgia
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  Культурный центр София 
Часовня Святой Софии – Премудрости 
Божией, Kallvikinniementie 35,  
00980 Helsinki, тел. 010 277 900
Расписание богослужений: www.sofia.fi

  Эспоо
Церковь прп. Германа Аляскинского в 
Тапиола, Kaupinkalliontie 2, 02100 Espoo  
тел. 09 85 646 221
Священники: Петри Корхонен, тел. 09 85 646 
127; Хейкки Хуттунен, тел. 040 741 8792.
В первое воскресенье месяца служба на 
финском и русском языках.

Интернациональный  
центр Трапеза
Часовня в честь равноапостольных жен-
мироносиц Kirkkojärventie 1, 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.

TOIMINTAA HELSINGIN 
SEURAKUNNASSA

HELSINKI

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimi-
tetaan arkisin klo 5.45 aamurukoukset ja puoliyö-
palvelus/paraklesis, klo 6.30 aamupalvelus ja il-
taisin klo 18.30 Jeesuksen rukouspalvelus tai aka-
tistos (ei keskiviikkoiltana). Usko arjessa-keskus-
telut jatkuvat 13.6., jolloin sovitaan mahdollisista 
kesäajan tapaamisista ja pyhiinvaelluksista lähi-
seudun kohteisiin.  Olohuone-lafka auki to–la 
13–16. Osoite Mikonkatu 25, 00100 Helsinki 
(summeri lukee kappeli, käynti sisäpihalta). 
 Lisätietoja, myös mahdolliset muutokset viikko-
ohjelmassa osoitteessa theotokos.fi.

  TAPAHTUMIA

Ortodoksinen Taiteiden yö 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa (Unioninkatu 31) 
ja pihapiirissä järjestetään perinteinen ortodoksi-
nen Taiteiden yö 15.8. klo 16–23. Luvassa on kir-
konkellojen soittoa, kirkkokuoron laulua, slaavi-
laista musiikkia ja kiitosrukous jumalanpalvelus. 
Ohjelma klo 16–23
Klo 16 Ruoan siunaus ja kirkon portit avataan
Klo 18 Kuorokonsertti
Klo 19 Ortodoksisuuden esittely
Klo 20.30 Kamarikuoro Gallerie esiintyy kirkon 
 pihalla, kuoroa johtaa Victoria Meerson
Klo 21 Ortodoksisuuden esittely 
Klo 22 Kiitosrukouspalvelus
Koko illan kirkon pihapiirissä soi slaavilainen mu-
siikki ja tarjolla on venäläisen keittiön klassikoita: 
borssikeittoa, lihavartaita, blinejä, kaalipiirakoita, 
kahvia, teetä sekä kvas-kotikaljaa.

Su 7.7. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 16.30 yleinen panihida
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 16.30 yleinen panihida
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 16.30 yleinen panihida
Su 28.7. klo 10 liturgia
To 1.8. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
La 3.8. klo 16.30 yleinen panihida
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
La 10.8. klo 16.30 yleinen panihida
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia
La 17.8. klo 16.30 yleinen panihida
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 16.30 yleinen panihida
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 16.30 yleinen panihida
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

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

   Kotikirkko / Ss. James and  
Catherine Church

Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)
Teemu Toivonen, 040 511 3846

   Στο παρεκκλήσιο του 
Kotikirkko

Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Teemu Toivonen, 040 511 3846

  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
Протодиакон Геннадий Столбов
Диакон Иван Марколайнен

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 8.6. в 16.30 Панихида
Сб 8.6. в 17 Всенощное бдение
*Вс 9.6. в 9.30 водоосвящение и литургия
*Вс 9.6. в 12 вечерня
Пн 10.6. в 10 литургия
Ср 12.6. в 17 вечерня

Сб 15.6. в 16.30 Панихида
Сб 15.6. в 17 Всенощное бдение
Вс 16.6. в 10 литургия
Ср 19.6. в 17 вечерня
Сб 22.6. в 16.30 Панихида
Сб 22.6. в 17 Всенощное бдение
Вс 23.6. в 10 литургия
Ср 26.6. в 17 вечерня
Чт 27.6. в 16.30 Панихида
Пт 28.6. в 10 литургия
Сб 29.6. в 16.30 Панихида
Сб 29.6. в 17 Всенощное бдение
Вс 30.6. в 10 литургия
Сб 6.7. в 16.30 Панихида
Сб 6.7. в 17 Всенощное бдение
Вс 7.7. в 10 литургия
Сб 13.7. в 16.30 Панихида
Сб 13.7. в 17 Всенощное бдение
Вс 14.7. в 10 литургия
Сб 20.7. в 16.30 Панихида
Сб 20.7. в 17 Всенощное бдение
Вс 21.7. в 10 литургия
Сб 27.7. в 16.30 Панихида
Вс 28.7. в 10 литургия
Чт 1.8. в 9.30 утреня и литургия
Сб 3.8. в 16.30 Панихида
Сб 3.8. в 17 Всенощное бдение
Вс 4.8. в 10 литургия
Пн 5.8. в 17 Всенощное бдение
*Вт 6.8. в 10 литургия
Сб 10.8. в 16.30 Панихида
Сб 10.8. в 17 Всенощное бдение
Вс 11.8. в 10 литургия
Сб 17.8. в 16.30 Панихида
Сб 17.8. в 17 Всенощное бдение
Вс 18.8. в 10 литургия
Сб 24.8. в 16.30 Панихида
Сб 24.8. в 17 Всенощное бдение
Вс 25.8. в 10 литургия
Сб 31.8. в 16.30 Панихида
Сб 31.8. в 17 Всенощное бдение
Вс 1.9. в 10 литургия

Семейный православный кружок
Приглашаем родителей и детей на занятия  
по вторникам с 11.00 до 14.00  при Свято-
Троицком храме.  Совместное участие в 
молебне, беседы о православной вере, 
чаепитие, приготовление различной выпечки, 
общение, обмен опытом, развивающие игры и 
поделки с детьми. Добро пожаловать!

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

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 8.6. в 17:30 Всенощное бдение
*Вс 9.6. в 10 литургия (и великая вечерня)

   Приходской центр в 
Mюллюпуро

Часовня прп. Александра Свирского 
Jauhokuja 3 B 2, 00920 Helsinki, 
Священник Иосеф Вола, 
тел. 0405452250
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
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Solistikonsertti
Uspenskin katedraalissa torstaina 22.8. klo 
19  Uspenskin katedraalin ikonostaasin hy-
väksi. Esa Ruuttunen, baritoni, Varvara Mer-
ras-Häyrynen, sopraano. Uspenskin kated-
raalikuoroa johtavat Larissa Qvintus-Petsalo 
ja Varvara Merras-Häyrynen. Ohjelma 20 €.
Uspenskin katedraalin ystävät ry

Katedraalin yö 15.8.
Uspenskin katedraalissa avoimet ovet Taiteiden 
yönä torstaina 15.8.
Ohjelma:
17 Akatistos Jumalansynnyttäjälle
18 Avoin yleisöopastus: "Katedraali ja sen ikonit"
19 Uspenskin katedraalikuoron konsertti
20 keskustelutilaisuus katedraalin kryptassa: 
"Voiko jumalan olemassaolon todistaa?", tilaisuu-
den juontaa filosofi ja kirjailija Torsti Lehtinen, 
keskustelussa mukana yllätysnimiä
17-21 katedraalin pihalla tarjolla monikulttuurisia 
makuja, järjestäjänä Uspenskin nuoret

Luomakunta ja lähimmäinen -seminaari
Helsingissä 30.–31.8.
Perjantai 30.8.
Teema: Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen
Kahvit tarjolla klo 14 alkaen
14.15 Seminaarin avaus, Helsingin ja koko Suo-
men arkkipiispa Leo
14.30–16.00 Osa I: Vapaaehtoistoiminta ortodok-
sisissa seurakunnissa – paikallisia kokemuksia: 
Porin seudun tiistaiseura, Haminan, Helsingin, 
Lahden ja Lappeenrannan yhteishanke ja toimin-
nanjohtaja Soili Penttonen PSHV:sta
Tauko
16.15–17.00 Osa II: Työkaluja vapaaehtoistoimin-
nan järjestämiseen, vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattori Kristiina Aminoff
17.00 Akatistos luomakunnalle
17.30 Päivällinen + iltatee
18.00–19.30 Osa III: Pappi ja maallikko monikult-
tuurisen työn parissa, pastori Teemu Toivonen 
Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta ja Filant-
ropian projektipäällikkö Minna Rasku
Lauantai 31.8.
Teema: Luomakunta ja kristitty
8.00 Aamupalvelus ja aamupala
9.00–10.30 Osa IV: Luomakunta ja kristitty, pasto-
ri Andrei Verikov Lappeenrannan ortodoksisesta 
seurakunnasta – Hiilijalanjälki: mitä meistä jää jäl-
keen? Filantropian toiminnajohtaja Riina Nguyen
Tauko
10.45–11.30 Osa V: Kirkkoliput kaupungilla: Risti-
saatto hengelliskulttuurisena perinteenä, pastori 
Petri Korhonen Helsingin ortodoksisesta seura-
kunnasta
11.30–12.00 Lounas
12.00–13.30 Osa VI: Ristisaatto 2020 – ideasta 
käytäntöön + palaute

Paikka: perjantaina seurakuntasali (Unioninkatu 
39, sisäpiha), lauantaina Kotikirkko ja Mirolybov-
sali (Liisankatu 29, 4. krs)
Seminaari on avoin kaikille kirkon ja seurakun-
tien työntekijöille, vapaaehtoisille ja aiheesta 
kiinnostuneille. Vapaaehtoinen ruokamaksu. Il-
moittautuminen avataan kesäkuussa.
Järjestäjät: Suomen ortodoksinen kirkko, Filant-
ropia ry ja PSHV ry. Seminaaria tukee myös Agri-
cola Opintokeskus.
Tiedustelut: riina.nguyen@ort.fi HUOM! Muutok-
set ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia.

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Taidenäyttelyt
Tekstiili- ja kuvataiteilija Mari Heinon näyttely 
9.6.–25.8.
Rosa Liksomin Postmoderni ekumeeninen -iko-
nostaasi, esillä toistaiseksi
Pysyvä kirkkotaidenäyttely

Kurssit ja tapahtumat

Pyhän Maria Pariisilaisen tsasounan 
praasniekka
La 20.7. klo 10.30 liturgia Pyhän Viisauden kappe-
lissa. Liturgian jälkeen ristisaatto tsasounalle.

Elämäni tarinat –kirjoituskurssi
Pe–su 2.–4.8. Moni haaveilee kirjoittavansa elä-
mästään itselleen ja tuleville sukupolville. Oma 
elämä onkin kirjoittajan aarrearkku. Elämän ko-
kemukset; ilot ja surut, kauneimmat muistot jos 
syvimmätkin pimeyden hetket avautuvat itselle 
kirjoittamalla. Usein elämää avaavat sanat vievät 
kulkemaan aiempien sukupolvien polkuja – ja 
ymmärtämään siten myös omaa elämän tietä. 
Kurssilla muistellaan ja kootaan erilaisten tehtävi-
en ja tekniikoiden avulla muistot omiksi tarinoik-
si. Mari Vainio on opettanut luovaa kirjoittamista 
jo noin kymmenen vuoden ajan. Sinä aikana hän 
on huomannut ihmisten tarpeen muistella ja 
muistaa turvallisesti luottamuksessa, herkkiä ko-
kemuksia tukien. Kurssilla kuljetaan ohjaajan ja 
ryhmän tuella kohti oman elämän päiviä men-
neisyydestä tähän hetkeen. Kurssilla ei arvostella 
kenenkään tekstejä vaan iloitaan yhdessä jokai-
sen omista sanoista. Kurssin sisältöä tukevat Vai-
nion opiskelemat ratkaisukeskeisen ja ekspressii-
visen taideterapian metodit. Mari Vainio on myös 
hiljaisuuden retriitinohjaaja ja joogaohjaaja. 
Kurssimaksu 150 €, sis. viikonlopun opetuksen ja 
ateriat. Kurssimajoitus aamiaisella 40 €/hlö/2hh/
vrk ja 60 €/1hh/vrk. Kurssille otetaan 5–10 hlöä. 
Ilmoittautuminen 19.7. mennessä: reception@so-
fia.fi tai p. 010 277 900. Vapaita paikkoja voi tie-
dustella vielä ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 
Huom! Kurssista lähetetään osallistujille ennak-
kolasku, joka tulee maksaa ennen kurssia.

Ikonimaalausviikko
Ma–la 5.–10.8. Koko viikon kestävä ikonimaalaus-
kurssi on oivallinen tapa opetella ikonien maala-
usta ja samalla viettää kesälomaa meren rannalla. 
Ikonien aiheet ja mallit valitaan ennen kurssin al-
kua yhdessä henkilö- ja tapahtumaikoneista kun-
kin oppilaan taitotason mukaan. Kurssin opettaja-
na toimii FM ikonimaalari Tuula Majurinen. Kurssi-
laisilla tulee olla omat välineet ja ikonilauta muka-
naan. Niitä voi ostaa esim. nettikaupasta www.or-
tiko.com (suomalainen ikonimaalaustarvikeliike). 
Lisätietoja välineistä saa Tuula Majuriselta. Kurssil-
la on mahdollisuus osallistua Sofian Pyhän Viisau-
den kappelissa pidettäviin palveluksiin. Kurssi-
maksu osallistujien määrästä riippuen enintään 
350 € sisältäen opetuksen sekä lounaan ja päivä-
kahvin joka päivä. Iltapalaa voi ostaa vastaanoton 
aulakahvilasta omalla kustannuksella. Aamiaista 
voi ostaa hintaan 7 €/hlö. Majoittuville aamiainen 
sisältyy huonehintaan. Kurssimajoitus aamiaisella 
40 €/hlö/2hh/vrk ja 60 €/1hh/vrk. Sauna ja uinti 

joka päivä ilman erillistä veloitusta. Ilmoittautu-
minen 1.7. mennessä: reception@sofia.fi  tai puh. 
010 277 900. Vapaita paikkoja kannattaa tiedus-
tella vielä ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Kurs-
sille otetaan enintään 10 osallistujaa.
Lisätiedot: sofia.fi/tapahtumat. Ohjelmamuutok-
set mahdollisia. Kurssien yhteydessä majoitus 
-aamiaisella alkaen 40 € /vrk. Ilmoittautumiset: 
-reception@sofia.fi tai p. 010 277 900. Kulttuuri-
keskus Sofia, -Kallvikinniementie 35, 00980 Hki.

Sofian praasniekka
Su 1.9. klo 10.30 Pyhän Viisauden kappelin temp-
pelijuhla. Liturgia kappelissa, toimittaa metropo-
liitta Ambrosius. Liturgian jälkeen ristisaatto me-
ren rannalle, jossa toimitetaan vedenpyhitys.

TAPIOLAN KIRKKO, Kaupinkalliontie 2, Espoo

Kesäkahvila Tapiolan ortodoksisessa kirkossa 
Torstaina 27.6. klo 14–18
Torstaina 4.7. klo 14–18
Espoo-päivänä 31.8. klo 11–16 
Tarjolla kahvia, pientä purtavaa ja kirpputori. 
Opastettuja kierroksia ikonien ja seinämaalaus-
ten maailmaan. Klo 14 toimitetaan maallikkopal-
veluksena lyhyt rukoushetkipalvelus, johon kaik-
ki ovat tervetulleita.

Ystävyydenateria 
Ystävyydenateria 6.9. klo 11–12 Tapiolan orto-
doksisessa kirkossa. Kokoonnumme yhteisen 
ruokapöydän ääreen syömään ja seurustele-
maan. Ateria maksaa yhden euron. Tilaisuus on 
avoin kaikille. Espoon puhallinorkesteri (Epo) hui-
listiryhmä esiintyy aterian aikana. Tervetuloa!

Trapesa, Kirkkojärventie 1,  
Espoo (Espoon keskuksen juna-asema, 
asemasilta, 2. krs)

Trapesassa tapahtuu
14.6. klo 11–14 tai chi -puistopiknik Lagstadin 
puistossa (Vanha Lagstadintie 4), jonne on Trape-
sasta 300 metriä. Kiinalaiset opettavat lempeää 
joustavaa liikettä, joka on hyvää lihashuoltoa ja 
kehittää tasapainoa. Omat liinat ja piknik-eväät 
mukaan ja jakoon; tuodaan maistiaisia eri maista. 
Nurmikkopelejä ja muusikoita kesäisen juhlan 
merkeissä kauniissa Espoonjoen luonnossa ja 
lehmusten katveessa. 
12.7.–11.8. Trapesa on kesätauolla. 
30.8. klo 17 Espoo-päivänä Trapesan catwalk esit-
telee juhla- ja käyttömuotia Suomesta, Euroopas-
ta ja eri mantereilta musiikin, tanssien ja ruokien 
äärellä. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muutok-
set: www.trapesa.com/tapahtumat

Lohjan kirkko, Nahkurinkatu 4

Kuoroharjoitus
Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen 
kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori Matti Jyrki-
nen, p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi.

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi 
Lisätietoja isä Kalevi Kasala, p. 040 525 2868, 
 kalevi.kasala@ort.fi

Seniorikerho
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, 
matti.jyrkinen@ort.fi

Lohjan Seudun Ortodoksien seurakuntaillat
Lisätietoja: puheenjohtaja Urpo Uotila,  
p. 044 314 5210.

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

Miestenpiiri
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen,  
p. 040 525 0782.
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Naistenpiiri
Lisätietoja: Pirkko Siili, p. 0400 782 144.

Lasten kirkkokerho
Lisätietoja: Päivi Kasala, p. 050 347 0205.

NUMMELAN RUKOUSHUONE, Naaranpajuntie 7

Perjantaipiiri
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, 
matti.jyrkinen@ort.fi

Ikonipiiri
Lisätietoja: Ritva Tarima, p. 0400 719 563,  
ritva.tarima@suomi24.fi.

Lasten kirkkokerho
Lisätietoja: Päivi Kasala, p. 050 347 0205.

HANGON ORTODOKSINEN KIRKKO, 
Täktomintie 5
Hangon ortodoksinen kirkko (Täktomintie 5) on 
auki kesällä 24.6–28.7. päivittäin klo 12–16.
Kahvila on avoinna kolmena viikonloppuna 29.–
30.6., 6.–7.7. ja 13.–14.7. klo 12–16 Hangon orto-
doksisella seurakuntatalolla ja sään salliessa kir-
kon pihalla.
Esitteet kirkon vierailijoita varten:
1. Lyhyt esittely uskonnosta ja ortodoksisen 
 kirkon historiasta
2. Hangon kirkon lyhyt historia
3. Tehtäväkartta lapsille Hangon kirkosta ja sen 
esineistöstä
Esitteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hangon kirkon praasniekka
Hangon ortodoksinen kirkko on pyhitetty 
apostolienvertaisten Vladimir Kiovalaisen ja 
Magdalan Marian muistolle. Temppelijuhlaa 
eli praasniekkaa vietetään 20.–21.7. Juhlan 
jumalanpalvelukset ovat avoimia kaikille ja 
toimitetaan seuraavasti:
Lauantai 20.7. klo 17 juhlavigilia
Sunnuntai 21.7. klo 10 juhlaliturgia, jonka 
jälkeen ristisaatto meren rantaan ja pieni 
 vedenpyhitys

Kuoroharjoitus
Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen 
kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori Matti Jyrki-
nen, p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi.

Torstaikerho
Lisätietoja: kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, 
matti.jyrkinen@ort.fi

Lasten kirkkokerho
Lisätietoja, p. Päivi Kasala 050 347 0205.

KARKKILA, EV. LUT. SEURAKUNTATALO, 
Huhdintie 9–11

Seurakuntailta
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, 
matti.jyrkinen@ort.fi

Ikonipiiri
Lisätietoja Tarja Tarima 040 541 3901,  
tarja.tarima@tikkurila.com

KIRKKONUMMI, EV. LUT. SEURAKUNTATALO, 
SEURAKUNNANTIE 1

Seurakuntailta
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen,  
p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi

Pokrovan yleisöpäivät kesällä 2019
La 8.6. Yleisöpäivä klo 11–15
La 17.8. Yleisöpäivä klo 11–15
Vapaa pääsy! Tapahtuman aikana mahdollisuus 
nauttia kesäkahvion antimista ja opastetut kier-
rokset! Huom! Molemmat päivät ovat samalla 
borssikeiton noutopäiviä, joten ennakkotilaukset 
voi antaa samalla viikolla maanantaista torstaihin 
klo 16 asti.Osoite: Elfvinginkuja 11, Kirkkonummi. 
www.pokrova.fi, www.facebook.com/pokrovan-
yhteiso

Valtakunnallinen puutarhapäivä Pokrovassa
Su 7.7. klo 12–18. Opastetut kierrokset, ta-
pahtuman aikana mahdollisuus nauttia ke-
säkahvion antimista. Taimi- ja siemenmyynti. 
Vapaa pääsy!

ITÄINEN ALUE

TOIMINTAA TIKKURILASSA

Vapaaehtoisia kaivataan 
Vapaaehtoisia tarvitaan sunnuntaisin liturgian 
jälkeen tarjoiltuun kirkkokahvien keittämiseen, 
tarjoilun esillepanoon sekä loppusiivoukseen. 
Opastusta tehtävään annetaan. Ota yhteyttä: Lii-
sa Karlsson p. 050 3847 723.

TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ

Sielujen lauantai
Sielujen lauantaina 8.6. kello 14.30–16.15 Järven-
pään hautausmaalla (Kaukotie 47) toimitetaan 
pyydettäessä muistopalveluksia haudoilla. Kello 
16.30 Jumalanäidin Kazanilaisen ikonin kirkossa 
(Kartanontie 45) toimitetaan edesmenneille yh-
teinen panihida ennen vigiliaa.

Järvenpään kesäpraasniekka
7.–8.7. Järvenpään kirkon kesäpraasniekka. Vigi-
lia sunnuntaina klo 17 ja vedenpyhitys ja liturgia 
maanantaina klo 9.30.
8.–19.7. Pyhittäjä Serafin Sarovilaisen juhla ja hä-
nen pyhäinjäännöksensä esille asettaminen. 
Torstaina klo 17.30 ehtoopalvelus ja akastistos ja 
perjantaina klo 10 liturgia.

TOIMINTAA PORVOOSSA

Porvoon tiistaiseura
11.6. klo 18 tiistaiseuran illassa Leena Saranpää 
kertoo sanoin ja kuvin: 98 päivää maailman ym-
päri.

Kesäilta kirkossa
3.7. klo 18–20 kesäilta kirkolla, kuoro laulaa ja 
laulattaa. Syötävää ja juotavaa trapesassa ja gril-
lillä pientä maksua vastaan. Myyjäiset.

Porvoon kirkon 30-vuotispraasniekka
Maanantaina 5.8.
klo 17 juhlavigilia ja litania edesmenneille kirkon 
rakentajille, rukoilijoille ja hyväntekijöille
palveluksen jälkeen teeilta
Tiistaina 6.8.
klo 9 vedenpyhitys Porvoon joen rannassa (sää-
varaus)
klo 10 liturgia, ristisaatto kirkon ympäri ja uu-
dishedelmien siunaus (arkkipiispa Leo toimittaa)
n. klo 12.30 praasniekka-ateria & kakkukahvit
ruokailun jälkeen noin klo 14 päiväjuhla

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 

AVUSTAVA PAPISTO 
Rovasti Martti Honkaselkä, p. 044 306 4900, 
marttihonkaselka@gmail.com
Pastori Johannes Wuorlinna, p. 050 589 9011, 
jouko.wuorlinna@gmail.com
Pastori Jukka Jauhiainen  
p. 0400 958 760 jukka.jauhiainen@ort.fi
Diakoni Gennadi Ikävalko, p. 040 742 4615

HAMINAN SEURAKUNNAN LIIKE- JA 
VUOKRATALO
Isoympyräkatu 20, Hamina
Isännöinnistä vastaa Itä-Suomen
Kiinteistöpalvelu, Isoympyräkatu 9 A 10, 
49400 Hamina. Isännöitsijä Tero Tuononen
puh. 050 546 7120 (klo 15 jälkeen),  
tero.tuononen@outlook.com

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

JUMALANPALVELUKSET 
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia
Pe 28.6. klo 17 vigilia, praasniekka 
La 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
praasniekka 
Su 7.7. klo 10 liturgia 
Su 28.7. klo 10 liturgia 
Su 11.8. klo 10 liturgia, koululaisten siunaaminen
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia, perheleirin päätös 
La 31.8. klo 17 vigilia 
Su 1.9. klo 10 liturgia

Hautausmaan kirkko
Hirveläntie 22, Hamina

 JUMALANPALVELUKSET 
La 6.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 27.7. klo 17 ehtoopalvelus 
La 24.8. klo 17 ehtoopalvelus 

  Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki, 
Kirkonmäenkatu 2

JUMALANPALVELUKSET 
La 15.6. klo 17 vigilia 
Su 16.6. klo 10 liturgia 
Su 30.6. klo 10 liturgia 
Su 14.7. klo 10 liturgia 
Su 4.8. klo 10 liturgia, koululaisten siunaaminen 
Ti 6.8. klo 10 liturgia, Herramme kirkastuminen

45



HÄMEENLINNAN SRK

SEURAKUNTAKOTI
Matti Alangon katu 11 A, 13130 Hämeenlinna

SEURAKUNNANVIRASTO
Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna 
p. 050 321 0035
Viraston aukioloajat: 
ke klo 14–16.30 ja pe klo 9.30–12 
hameenlinna@ort.fi
www.hmlortodoksinen.fi
www.facebook.com/
HameenlinnanOrtodoksinenSeurakunta/ 

PAPISTO
Vt. kirkkoherra Jonas Bergenstad 
p. 0400 330 484, jonas.bergenstad@ort.fi
Pastori Taisto Rikkonen, p. 050 371 6475

KANTTORI
Leena Lomu 
p. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi

AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Kari M. Räntilä, p. 040 550 6272
Diakoni Erkki Lumisalmi, p. 0400 396 326
Diakoni Veli Backman, p. 050 323 9893

MUU HENKILÖKUNTA
Kiinteistönhoitaja Markku Seljänne 
p. 0400 716 810
Forssan toimintakeskuksen isännöitsijä 
Heikki Halme, p. 040 558 0465
Pääkirkon ja Ahveniston kirkon isännöitsijä
Kirsi Backman, p. 050 349 5985 

  Hämeenlinna
Pyhien Aleksanteri Nevskin ja Johannes  
Krysostomoksen kirkko, Erottajakatu 2

JUMALANPALVELUKSET
Su 16.6. klo 9 liturgia, arkkipiispa Leo toimittaa 
(huom! poikkeuksellinen aika)
Ti 9.7. klo 10 liturgia, su, sl, Tihvinskaja

La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia

  Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

JUMALANPALVELUKSET
Su 23.6. klo 10 liturgia, Johannes Kastajan 
syntymä 
Su 21.7. klo 10 liturgia 
Ke 14.8. klo 17 vigilia 
*To 15.8. klo 10 liturgia 

TOIMINTAA HAMINAN 
SEURAKUNNASSA

Kerhot ja toimintapiirit ovat jääneet kesätauolle.

Haminan praasniekka
La 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia. Liturgi-
an jälkeen kakkukahvit Pietarin ja Paavalin trape-
sassa (Isoympyräkatu 20), jossa isä Johannes 
Wuorlinna esittelee uuden runokirjansa. 

  Ahveniston kirkko
Ahvenistontie 20, Hämeenlinna

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja polvirukoukset (hel-
luntai), kirkkokahvit
La 15.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 24.6. klo 10 liturgia (Johannes Kastajan 
syntymä), kirkkokahvit
To 27.6. klo 17 akatistos, Sergei ja Herman 
 valamolaiset
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
Ma 8.7. klo 17 vigilia, Tihvinskaja
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 10 liturgia (profeetta Elia)
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia ja hedelmien siunaus
*Ti 6.8. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 17 vigilia
*To 15.8. klo 10 liturgia, uspenie
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
To 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, Ahve-
niston kirkon praasniekka ja kirkkokahvit

  Forssa
Forssan toimintakeskus, Keskuskatu 10, Forssa

JUMALANPALVELUKSET
Su 30.6. klo 10 liturgia
Pe 19.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, vuosi-
juhla (Pt. Serafim Sarovilainen)
Su 28.7. klo 10 liturgia
Su 25.8. klo 10 liturgia

  Lammi
Athos-säätiön toimintakeskus, 
Panagian puistotie 39 A, Lammi

JUMALANPALVELUKSET
La 29.6. klo 10 liturgia, apostolit Pietari ja Paavali, 
perheleiripäivä
La 29.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 27.7. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 10 liturgia, Kosmas Aitolialainen

TOIMINTAA HÄMEENLINNAN 
SEURAKUNNASSA

Diakoniaseura 
Yhteyshenkilö Silja Shepherd, p. 050 560 4318 tai 
siljaelinashepherd@gmail.com. Tietoa diakoni-
aseuran toiminnasta yhteyshenkilöltä tai srk:n 
nettisivuilta. Diakoniaseuran matka Turkuun 
 sunnuntaina 30.6.2019. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin. Ilmoittautua voi puhelimitse, p. 
044 2826 372. Järjestämme kirkkokahvit 29.8. Ah-
veniston kirkon praasniekassa.

Ikonikurssi Hämeenlinnassa 
Seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A. 
Opettaja Pasi-Mikael Huovinen, p. 041 576 6143

Ikonimaalauksen intensiivinen kesäkurssi 
24.–27.6. seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 
11 A, Hämeenlinna. Opettajana Tarja Tarima,  
p. 040 541 3901, tarja.tarima@tikkurila.com ma–
to klo 9–17.30. Kurssi on tarkoitettu sekä vasta- 

alkajille että pidempään maalanneille. Yhteisenä 
aiheena kurssilaisten toiveen mukaisesti ovat vä-
rit. Käymme läpi väriteoriat, pigmenttejä ja teem-
me harjoituksia. Kurssilla maalataan väriteorian 
jälkeen ikoni 4+1 värein. Materiaaleja voi tarvit-
taessa ostaa opettajalta, mutta ilmoitathan mate-
riaalitarpeesi opettajalle hyvissä ajoin ennen 
kurssia! Lisäinfoa ja ilmoittautumiset opettajalle. 
Kurssi on täynnä, kysy peruutuspaikkoja opetta-
jalta!

Kyyrölä-kerho
Pj. Antonina Sosunov-Perälä, 040 721 8436, anto-
nina@pp.inet.fi. Varapj. ja sihteeri Lidia Jaskari, 
040 588 5185, lidia.jaskari@gmail.com. Kyyrölä-
kerho järjestää kirkkokahvit helluntaina 9.6. Tih-
vinskaja-juhlan kahvitilaisuus pidetään 9.7. litur-
gian jälkeen seurakuntakodilla, os. Matti Alangon 
katu 11. Kyyrölä-kerho järjestää kirkkokahvit 
myös Kristuksen kirkastumisen juhlana 6.8. 
 Ahvenistolla. Antonina järjestää kotiseutumatkan 
Kyyrölään 20.–22.8. Tiedustelut Antoninalta,  
p. 040 721 8436. 

Pyhä Syke ry 
Pj. Marianne Kantonen, 050 331 8905. Pyhä Syke 
on mukana Karjalaisilla kesäjuhlilla, jotka pide-
tään Hämeenlinnassa 14.–16.6. Myyntipöytä löy-
tyy Karjalaiselta torilta Säästöpankki Areenalta. 
Suosittu tori aukeaa lauantaina 15.6. klo 9. Voit 
lukea lisää Pyhän Sykkeen toiminnasta yhdistyk-
sen nettisivuilta osoitteesta pyhasyke.fi

Kirkkokuoro
Kuoroharjoituksia ei kesäkaudella pidetä. Kuoro-
laisten aktiivinen osallistuminen jumalanpalvelu-
selämään kesän aikanakin on toivottavaa.

Tiistaiseura
Pj. Sven Wessman, 040 7575 228, sven.wess-
man@pp1.inet.fi 
Tiistaiseura järjestää kirkkokahvit Ahvenistolla 
 Johannes Kastajan syntymän juhlana 24.6. Tiistai-
seuran toiminta jatkuu syyskuussa. Toivotamme 
kaikille hyvää kesää.

  TAPAHTUMIA

Evakkoaarteiden näyttely
Karjalaiset kesäjuhlat pidetään 14.–16.6. 
 Hämeenlinnassa. Elenia Areenalle on suun-
niteltu näyttely, joka koostuu evakoiden so-
dan jaloista pelastetuista rakkaista pyhistä 
esineistä. Näyttelyn aarteisiin on hyvä liittää 
myös tarina, jossa kerrotaan esineen histori-
asta ja sen taipaleesta. Mikäli teiltä löytyy 
Karjalasta tuotuja Raamattuja, ristejä, ikonei-
ta, käspaikkoja, hartauskirjoja tai muita py-
hyyteen liitettäviä esineitä, osallistukaa 
näyttelyyn ja lainatkaa niitä evakkoaartei-
den näyttelyn ajaksi. Aarteiden määrää on 
pakko rajata, jottei tule montaa samanlaista 
esinettä, joten tarinalla on suuri merkitys. 
Esineet asetetaan vitriineihin, joten yleisö ei 
pääse niitä käsittelemään. Näyttely pystyte-
tään Elenia Areenalle jo torstaina 13.6., joten 
tuohon mennessä esineiden tulee olla jo 
Hämeenlinnassa. Ilmoittakaa aarteistanne ja 
laittakaa niistä kuva sekä tarina sähköpostil-
la osoitteeseen leena.lomu@ort.fi viimeis-
tään ma 10.6. mennessä.

Taiteiden yö 30.8.
Seurakuntamme osallistuu taiteiden yön tapah-
tumaan, mutta aika ja paikka on vielä suunnitte-
luvaiheessa eli seuratkaa paikallislehtiä ja netti-
tietoja.
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Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 

Tihvinskaja-juhla Hämeenlinnassa
Jumalansynnyttäjän juhla Tihvinän ikonin 
kunniaksi on Karjalan kannakselta Kyyröläs-
tä tulleen siirtoväen mukanaan tuoma kesäi-
nen juhla, jota vietetään vuosittain 8.–9.7. 
Hämeenlinnassa. Juhlaa vietetään Suomen 
ortodoksisen kirkon käytännöstä poiketen 
vanhan kalenterin mukaan. Tihvinskaja-juh-
la alkaa ma 8.7. klo 17 vigiliapalveluksella 
Ahveniston ortodoksisessa kirkossa (Ahve-
nistontie 20) ja jatkuu tiistaina klo 10 liturgi-
alla pääkirkossa (Erottajakatu 2). Liturgia toi-
mitetaan sekä suomen että kirkkoslaavin 
kielellä. Päiväjuhla kirkkokahveineen viete-
tään liturgian jälkeen ortodoksisella seura-
kuntakodilla (Matti Alangon katu 11 A), kah-
vimaksu 10 €. Kaikki ovat lämpimästi terve-
tulleita viettämään kesän iloista juhlaa! 
Lisätietoja: Antonina Sosunov-Perälä, 
p. 040 721 8436, antonina@pp.inet.fi

Kyllikki Suden lasityönäyttely
Lasitöitä Hämeenlinnan ortodoksisella seurakun-
takodilla. Esillä on enkeleitä ja raamatunaiheisia 
tiffany-, sulatuslasi- ja lasimosaiikkitöitä. Näyttely 
on nähtävillä viraston aukioloaikoina ke klo 14–
16.30 ja pe klo 9.30–12. Karjalaisten kesäjuhlien 
aikaan perjantaina on pidennetty aukioloaikaa 
klo 16 saakka. Varsinainen näyttely on seurakun-
takodilla, mutta Vanajan keskiaikaisen kirkon pat-
saista tehdyt lasimosaiikkityöt näkyvät viraston 
ulkopuolella. Näyttelyn sisäänkäynti on Matti 
Alangon katu 11 A-rapun kautta tai viraston auki-
oloaikoina viereisestä ovesta kirkkoherranviras-
ton kautta. 

  LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMIA

Karjalaiset kesäjuhlat
Karjalaisten kesäjuhlien 14.–16.6. yhteydessä 
 paljon erilaista tarjontaa myös lapsille ja nuorille. 
Katso: www.karjalaisetkesajuhlat.fi

Ikonikerho
La 22.6. klo 10–12 lasten ikonikerho. Viimeistel-
lään kauden aikana maalatut ikonit.

Perheleiripäivä Lammilla
Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat järjestävät 
yhdessä lauantaina 29.6. perheiden leirin Athos-
säätiöllä, Lammin Ronnilla. Leiri on tarkoitettu 
kaikille virkistystä kaipaaville perheille. Päivä al-
kaa aamulla liturgialla klo 10 ja päättyy klo 17 al-
kavaan ehtoopalvelukseen. Päivän aikana palve-
lusten lisäksi ohjelmaan kuuluu lounas, tutustu-
mista alueeseen, patikointia laavulla sekä sauno-
mista ja uimista. Leiripäivän hinta on 25 € aikui-
nen, 15 € lapsi (7–16-v), alle kouluikäiset maksut-
ta. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi leirikirje 
lähempänä ajankohtaa. Kerro ilmoittautuessa 
 yhteystietosi sekä mahdolliset ruokarajoitukset. 
Sitovat ilmoittautumiset kanttori Leena Lomulle 
18.6. mennessä sähköpostitse leena.lomu@ort.fi 
tai p. 040 7076715. Mukavaa leiriä odotellessa!

KOTKAN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka
Avoinna maanantaisin klo 15–17
p. (05) 212 490
kotka@ort.fi, www. kotkaort.fi

NIKOLAOS-SALI
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka,
Nikolaos-salia vuokrataan  
erilaisiin tilaisuuksiin, p. (05) 212 490

PAPISTO
Kirkkoherran sij. Timo Tynkkynen 
0400 654 883 tai timo.tynkkynen@ort.fi

KANTTORI
Kanttori Katarine Lehtomäki, p. 050 359 4823

MUU HENKILÖKUNTA
Vahtimestari Vesa Lehtomäki, p. 050 599 8855

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

  Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko 
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Esa Terviö, p. 0440 837846

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 15 panihida hautausmaalla
La 8.6. klo 17 juhlavigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 17 vigilia, su, sl 
Su 30.6. klo 10 liturgia, sl
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia, su, sl 
Su 28.7. klo 10 liturgia, sl
La 3.8. klo 17 vigilia
Ma 5.8. klo 17 juhlavigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia ja sadon siunaus
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia ja koululaisten siunaus
Ke 14.8. klo 17 juhlavigilia
*To 15.8. klo 10 liturgia
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia, su, sl
Su 25.8. klo 10 liturgia, sl
La 31.8. klo 17 vigilia
7.9. klo 17 juhlavigilia
8.9. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.7. klo 17 vigilia
Ma 8.7. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Su 4.8. klo 10 liturgia
Su 1.9. klo 10 liturgia

TOIMINTAA KOTKAN 
SEURAKUNNASSA

  TAPAHTUMIA
Kerhot ja toimintapiirit jäävät kesätauolle kesä-
kuun alusta lähtien! Syyskuun alussa ilmestyväs-
sä Ortodoksiviestissä uuden toimintakauden oh-
jelmat.

MUUTA
Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin 
kello 15–17.

TAPAHTUMIA SEURAKUNNASSA

Kotkan kirkko avoinna kesällä
Kotkan kirkko on avoinna kesäkaudella 4.6.–
31.8.2019 tiistaista perjantaihin kello 10–15 ja 
lauantaista sunnuntaihin kello 10–17.

Akatistos-paveluksia
Akatistos-palveluksia pyhälle Nikolaokselle kir-
kossa kesän aikana torstaisin 13.6., 20.6. ja 27.6. 
kello 13. Palvelukset lauletaan kahdella kielellä.

Panihida
Vainajien muistopäivän panihida hautausmaalla 
helluntain aattona 8.6. kello 15.

Kirkonkellokonsertti ja esitelmä kellonsoitosta
Lohisoitto -festivaalin yhteydessä lauantaina 8.6. 
kello 12.30 kirkonkellokonsertti Kotkan kirkolla ja 
sunnuntaina 9.6. kello 14 esitelmä kirkonkelloista 
ja niiden soitosta, esitelmä pidetään kirkossa.

Langinkosken keisarillisen kalamajan 
130-vuotisjuhla
Langinkosken keisarillisen kalamajan 130-vuotis-
juhlaa vietetään sunnuntaina 14.7. Kello 15 toi-
mitetaan rukouspalvelus kappelissa ja vedenpy-
hitys.

Loviisan kirkon kesäpraasniekka
Loviisan kirkon kesäpraasniekkaa juhlistetaan su 
7.7. kello 17 vigilialla ja ma 8.7. kello 10 liturgialla 
ja vedenpyhityksellä.

Lasten kesäleiri 
Luovissa 17.–19.7. Ilmoittautumiset 30.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon maanantaisin puhe-
limitse kello 15–17 numeroon 05 212 490 tai säh-
köpostilla kotka@ort.fi. Leirin hinta on 25 €/ hen-
kilö. Voit ilmoittautua myös Kati-kanttorille!

Seurakunnan toimintapiirien ja kerhojen 
vetäjien yhteinen syyskauden suunnittelupäivä
Maanantaina 29.7. kello 18 alkaen Nikolaossalis-
sa. Tervetuloa kaikki piirien ja kerhojen vetäjät ja 
puheenjohtajat!

Koululaisten siunaaminen koulutielle
Sunnuntaina 11.8. liturgian jälkeen kouluvuoden 
alkamisen rukouspalvelus ja opintonsa aloittavi-
en siunaus. Tulkaa vanhemmat koululaistenne 
kanssa yhdessä kirkkoon.

Loviisan kirkko avoinna 
Loviisan kirkko avoinna Loviisan wanhojen talo-
jen päivinä 24–25.8. kello 10–16. Käy tutustumas-
sa maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen vanhaan 
sotilaiden kenttäkirkkoon, joka on sijainnut Lovii-
sassa jo 1800-luvulta alkaen. Kirkon osoite on 
Itäinen Tullikatu 17.
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  Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,  
Hämeenkatu 6
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 10 liturgia
La 10.8. klo 10 liturgia

  Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna
Keskikatu 4

JUMALANPALVELUKSET
La 20.7. klo 10 liturgia

  Orimattila
Pyhien Pietarin ja Paavalin tsasouna
Toivolantie 19

JUMALANPALVELUKSET

La 29.6. klo 10 liturgia (praasniekka)

  Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
http://minea.palvelee.net/
Yhteyshenkilö Aira Antti-Poika, p. 050 322 4382

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 7.6 klo 18 litaniat kappelikirkon hautausmaalla 

TOIMINTAA LAHDEN 
SEURAKUNNASSA

Ortodoksinen lomaleiri kaikille
Ollaan yhdessä -leiri Puroniemessä 1.–5.7. Rauta-
lammilla Puroniemen leirikeskuksella. Lomaillaan 
rantamaisemassa tervehenkisesti, ollaan yhdessä 
vaikka mummin, kummin kanssa. Yksikin on per-
he ja kaverinkin kanssa voi tulla lomalle: joten 
kaikki mukaan leireilemään! Uidaan, saunotaan 
ja touhutaan leiriyhteisönä ja ruoka odottaa val-
miina. Lapsille on monenlaista kesätekemistä 
koulutettujen ohjaajien kanssa. Nuoristakin on 
kiva tehdä asioita yhdessä – ja hengata. Aikuisille 
on virikkeellistä luennointia ja ajatuksenvaihtoa. 
Aamu- ja iltarukoukset ovat omassa leiritsasou-
nassa niemennokassa. Iltanuotiolta kukapa py-
syisi poissa. Ei kukaan, sielläkin letut paistuvat 
ekumeenisessa, hyväksyvässä ja iloisessa lomai-
luhengessä. Lapsi tai nuori, ota mummi, kummi, 
isi ja/tai äippä kainaloon ja tule kesäleirille! Hin-
nat: Aikuiset 150 e, 4–14-vuotiaat 50 e, alle 4 v. il-
maiseksi. Maksu max. 350 euroa/perhe. Yhden 
päivän hinta: aikuinen 30 euroa, 4–14 v. 15 euroa. 
Kannattaa kysyä tukea omalta seurakunnalta. 
Osallistuakseen ei tarvitse olla kirkon jäsen. Tie-
dustelut ja sitovat ilmoittautumiset 14.6. men-
nessä milla.sajaniemi@gmail.com, p.040 707 
5020 tai Mirja Mäkinen villamirjam.suonenjoki@
gmail.com, p. 044 320 1147. Puroniemen leirikes-
kus, Kerkonkoskentie 608, 77700 Rautalampi
Tutustu Puroniemeen ja sen tarinoihin www.pu-
roniemi.net. Mukana järjestelyissä: Puroniemen 
ystävät ry, Lahden ortodoksinen seurakunta, 
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Rautalammin 
ortodoksinen seurakunta ja Sivis

Perheleiripäivä Lammilla
Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat järjestävät 
yhdessä lauantaina 29.6. perheiden leirin Athos-
säätiöllä, Lammin Ronnilla. Leiri on tarkoitettu 
kaikille virkistystä kaipaaville perheille. Päivä al-

LAHDEN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO
JA SEURAKUNTASALI
Harjukatu 5, 15110 Lahti,  
p. 040 359 4846
Avoinna ma–to klo 10–13,  
lahti@ort.fi, www.lahdenort.fi

PAPISTO
Kirkkoherra Jonas Bergenstad,  
p. 0400 330 484, jonas.bergenstad@ort.fi

KANTTORI
Petri Huttu, p. 0440 251 062

MUU HENKILÖKUNTA
Kasvatustyöntekijä Marina Salokangas,  
p. 040 662 8513, marina.salokangas@ort.fi
Seurakuntakeskuksen vahtimestari  
Kimmo Mäenrinne, p. 040 5041176

AVUSTAVA PAPISTO 
Rovasti Olavi Merras, p. 040 510 4664
Pastori Taisto Rikkonen, p. 050 371 6475
Pastori Matti Lipitsäinen, p. 0400 625 446
Diakoni Aki Korpela, p. (019) 422 101

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

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 17 vigilia
*Su 9.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia
Su 9.6. klo 13.30 ehtoopalvelus
Su 23.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 17 vigilia, sl
Su 30.6. klo 10 liturgia, sl
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 17 vigilia
*To 15.8. klo 10 liturgia
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

  Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Puh. 040 359 4846 (ma–to klo 10–13).

JUMALANPALVELUKSET
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
Pe 28.6. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia
Su 28.7. klo 10 liturgia
To 1.8. klo 10 liturgia
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia

kaa aamulla liturgialla (klo 10) ja päättyy klo 17 
alkavaan ehtoopalvelukseen. Päivän aikana pal-
velusten lisäksi ohjelmaan kuuluu lounas, tutus-
tumista alueeseen, patikointia laavulla sekä sau-
nomista ja uimista. Leiripäivän hinta on 25€ ai-
kuinen, 15€ lapsi (7-16-v), alle kouluikäiset vapaa. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi leirikirje lä-
hempänä ajankohtaa. Kerro ilmoittautuessa yh-
teystietosi sekä mahdolliset ruokarajoitukset. Si-
tovat ilmoittautumiset kanttori Leena Lomulle 
18.6. mennessä sähköpostitse: leena.lomu@ort.fi 
tai p. 040 7076715. Mukavaa leiriä odotellessa!

MINEAN TOIMINTAA RIIHIMÄELLÄ

Muistelulitaniat haudoilla pe 7.6.
Perinteiset sielujen lauantain muistelulitaniat toi-
mitetaan Riihimäen hautausmaalla perjantaina 
7.6. klo 18. Kokoontuminen kappelikirkolla, josta 
kierros haudoilla alkaa. Kierros kestää noin puoli-
toista tuntia ja sen puolivälissä nautitaan kahvit 
ulkosalla. Muistelutoiveita voi esittää isä Taistolle 
tai Mikko Junekselle. Lämpimästi tervetuloa!

Kiitosakatistos kaupunginpuistossa to 13.6.
Kiitosakatistos, joka aiemmin tunnettiin ni-
mellä akatistos luomakunnalle, toimitetaan 
Riihimäen kaupunginpuistossa torstaina 
13.6. klo 18. Kyseessä on jo kolmas akatistos, 
joten vuonna 2017 käynnistetty perinne saa 
näin mukavasti jatkoa. Kokoontuminen kau-
punginmuseolle vievän tien varrella. Lämpi-
mästi tervetuloa! 

 Riihimäen Taiteiden yö pe 23.8.
Minea avoinna, ikoniaiheista ohjelmaa.

LAPPEENRANNAN SRK

LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRAN-
VIRASTO JA SEURAKUNTATALO
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta, 
p. 040 0414 792
Virasto auki ma klo 10–14. Kirkkoherra Timo
Tynkkynen on tavattavissa ma klo 10–14
Lappeenrannan seurakuntatalolla.
Lomat ja kirkolliset juhlat voivat aiheuttaa
poikkeuksia. Virastoajan ulkopuolellakin
voi ottaa yhteyttä suoraan työntekijöihin.
Papiston ja kanttorien vapaapäivät ovat
to–pe.
lappeenranta@ort.fi, www.ekort.fi

IMATRAN SEURAKUNTATALO
Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra

PAPISTO
Kirkkoherra Timo Tynkkynen,  
p. 040 0654 883
Toinen pappi Andrei Verikov, p. 0400 411 923

KANTTORI
Kanttori Maria Verikov, p. 040 169 8676
Apukanttori Tatiana Mäkelä, p. 040 685 8592

MUU HENKILÖKUNTA
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,  
p. 040 0933 287

AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Markus Petsalo, p. 0400 253 370
Rovasti Mauri Patronen, p. 040 595 1688
Pastori Aarne Ylä-Jussila, p. 044 980 2116
Diakoni Jorma Liesma, puh. 040 7176491
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  Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen  
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,  
p. 040 0933287

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 15 panihida hautausmaalla
La 8.6. klo 17 juhlavigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Su 16.6. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos Juma-
lansynnyttäjälle
La 22.6. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos Arseni 
Konevitsalaiselle
Su 23.6. klo 10 liturgia
Ti 25.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 17 vigilia, su, sl
Su 30.6. klo 10 liturgia, sl
La 6.7. klo 17 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 17 vigilia
La 27.7. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 28.7. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Ke 31.7. klo 17 aamupalvelus ja Ristin esiinkanto
To 1.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 juhlavigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia ja sadon siunaus
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia ja koululaisten siunaus
La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 17 vigilia
7.9. klo 17 juhlavigilia
8.9. klo 10 liturgia

  Imatra 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Vuoksenniskantie 3

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 17 juhlavigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
La 15.6. klo 17 vigilia, su, sl
Su 16.6. klo 10 liturgia, sl
La 22.6. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos  
Arseni Konevitsalaiselle
Su 23.6. klo 10 liturgia
Ke 26.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 17 vigilia
Su 30.6. klo 10 liturgia
La 6.7. klo 17 vigilia, su, sl
Su 7.7. klo 10 liturgia, sl
Ke 10.7. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos 
 Jumalanäidin Konevitsalaiselle ikonille
La 20.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia
Su 28.7. klo 10 liturgia
La 3.8. klo 17 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 17 juhlavigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia ja sadon siunaus
La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia ja koululaisten siunaus
Ke 14.8. klo 17 juhlavigilia
*To 15.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
Su 1.9. klo 17 ehtoopalvelus ja kiitosakatistos

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫК 
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЕНРАНТА
Сб 29.6. в 17 всенощная
Вск 30.6. в 10 литургия
Сб 27.7. в 17 всенощная
Вск 28.7. в 10 литургия

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА
Сб 15.6. в 17 всенощная
Вск 16.6. в 10 литургия
Сб 6.7. в 17 всенощная
Вск 7.7. в 10 литургия

  Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna, 
Uimalantie 1, Parikkala

JUMALANPALVEUKSET
Su 23.6. klo 17 ehtoopalvelus (praasniekka)
Ma 24.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys 
(praasniekka)
Ke 7.8. klo 10 liturgia
Su 1.9. klo 10 liturgia

  Uukuniemi
Pyhän perheen tsasouna, Uukuniementie 1047
Ke 10.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys

  Joutseno
Pulpin kappeli, Linjatie 11

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 15 panihida hautausmaalla

LAPPEENRANNAN 
SEURAKUNNAN TOIMINTAA

Katso myös seurakunnan internet-sivuilta www.
ekort.fi. Tervetuloa mukaan! Muutokset mahdol-
lisia! Ajantasainen viikko-ohjelma myös Faceboo-
kissa: Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta. 
Keskiviikkoisin myös kirkolliset ilmoitukset Lap-
peenrannan Uutisissa ja Imatralaisessa. Kesän 
ajaksi toimintapiirit jäävät tauolle ja kokoontuvat 
jälleen syksyn koittaessa.

Ystävää ja kuuntelijaa vailla?

Lappeenrannan seurakunnassa on koulutettu 
 lähimmäispalveluvapaaehtoisten ryhmä. Lähim-
mäispalvelusta voit saada seurakunnasta ystä-
vän, joka voi vierailla luonasi tervehtimässä ja 
keskustelemassa. Ota yhteyttä seurakunnan kirk-
koherranvirastoon, p. 0400 414 792 ma klo 10–14 
tai suoraan seurakunnan työntekijöihin. Voimme 
järjestää myös venäjän kieltä puhuvan ystävän 
vierailemaan luonasi.

Diakonia-avustukset

Diakoniatoimikunta voi myöntää taloudellista 
apua elämän eri tilanteissa. Lähetä vapaamuoti-
nen ja perusteltu hakemuksesi diakoniatoimi-
kunnalle joko sähköpostilla osoitteeseen 
 lappeenranta@ort.fi tai postitse osoitteeseen 
 Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta. Hakemuk-
set käsitellään luottamuksellisesti.

LAPPEENRANTA

Päiväpiiri kokoontuu vielä kesäkuussa
Kokoonnumme kerran kuukaudessa Lappeen-
rannan seurakuntasalilla kahvin ja seurustelun 
merkeissä, kuuntelemme myös pieniä esitelmiä 
eri aiheista. Kokoonnumme vielä tiistaina 11.6. 
kello 14 sään salliessa kirkon puutarhaan, muu-
toin seurakuntasalille. Tervetuloa virkistäyty-
mään!

Kirkkotiedon polku
Kirkkokahvien yhteydessä pieni esitelmä ja kes-
kustelu ortodoksisuusta. Kesällä Lappeenrannan 
seurakuntasalilla su 4.8. liturgian jälkeen. Aihee-
na kirkkomme uudet pyhät: Johannes Valamolai-
nen ja Johannes Sonkajanrantalainen.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ЛАППЕЕНРАНТА
Богослужения на церковно-славянском языке 
и духовные беседы
Раз в месяц в 10 часов в Покровском храме 
совершается божественная литургия на 
церковно-славянском языке с участием 
русскоязычного хора. В субботу на кануне 
славянской службы в 17 часов всенощная 
совершается на финском и церковно-
славянском языках. После литургии духовная 
беседа в приходском зале. См. расписание 
служб!

IMATRA

Kirkkotiedon polku
Kirkkokahvien yhteydessä pieni esitelmä ja kes-
kustelu ortodoksisuusta. Kesällä Imatran seura-
kuntasalilla su 28.7. liturgian jälkeen. Aiheena 
kirkkomme uudet pyhät: Johannes Valamolainen 
ja Johannes Sonkajanrantalainen.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ИМАТРА
Богослужения на церковно-славянском языке 
и духовные беседы 
Раз в месяц в 10 часов в Свято-Никольском 
храме совершается божественная литургия на 
церковно-славянском языке с участием 
русскоязычного хора. В субботу на кануне 
славянской службы в 17 часов всенощная 
совершается на финском и церковно-
славянском языках. После литургии чаепитие 
и беседа в приходском зале. См. расписание 
служб!

   SEURAKUNNAN TOIMINTAA  
LAPSILLE JA NUORILLE

Lastenkerhot jäävät kesätauolle ja kokoontuvat 
jälleen syyskuun alusta.
Nuorten piirit kokoontuvat Lappeenrannassa  
ja Imatralla isä Andrein johdolla, tiedustelut  
puh. 0400 41 1923 tai andrei.verikov@ort.fi

   KESÄN TAPAHTUMIA  
SEURAKUNNAN ALUEELLA

Kirkot avoinna kesän ajan 
Lappeenrannan Jumalansynnyttäjän suojeluksen 
kirkko on avoinna kesällä 4.6.–31.8. välisenä aika-
na kello 11–15, maanantaisin kirkko on suljettu. 
Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko avautuu 11.6. 
ja on avoinna elokuun loppuun kello 11–15 lu-
kuunottamatta maanantaipäiviä.

Hautausmaajuhla Lappeenrannassa
Lappeenrannan hautausmaalla helluntain 
 aattona 8.6. kello 15 panihida ja kahvitarjoilu.

Parikkalan tsasounan 40-vuotisjuhla
Vuonna 1979 valmistunut Parikkalan Johan-
nes Kastajan syntymäjuhlan tsasouna täyt-
tää 40 vuotta. Sunnuntaina 23.6. kello 17 eh-
toopalvelus tsasounassa ja iltatee Kägöses-
sä. Maanantaina 24.6. liturgia alkaa kello 10 
ja sen päätteeksi ristisaatto ja vedenpyhitys. 
Praasniekkajuhlaa vietämme Kägösessä.

Lasten kesäleiri
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta järjes-
tää lasten- ja nuortenleirin Viimolassa 1.–
4.7.2019. Leiri on tarkoitettu 6–14 -vuotiaille. 
 Ohjelmassa pelejä ja leikkejä yms. Leirin hinta on 
40 euroa seurakunnan jäsenille (muille 120 eu-
roa) ja se sisältää kyyditykset. Ilmoittautumiset 
sähköpostilla ja tekstiviestillä isä Andreille: 
 andrei.verikov@ort.fi, p. 0400-411923. Ilmoittau-
tumisessa mainitkaa leiriläisen nimi ja osoite ja 
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TAMPEREEN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
Avoinna ti–pe klo 9–13
Avoinna 1.6.–31.8.2019 ti–pe klo 9–12
p. 0400 346 089, tampere@ort.fi,  
www.tampereort.fi
PAPISTO
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg, p. 050 557 0050
Kirkkoherra tavoitettavissa parhaiten 
kansliassa tiistaisin klo 9–12
2. pappi Heikki Honkamäki, p. 050 557 0057
Osa-aikainen pappi Jelisei Rotko,  
p. 040 507 5790, elisrotko@gmail.com
Kanttori Heikki Hattunen,  
p. 050557 0051, heikki.hattunen@ort.fi

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
Rovasti Mikael Punnala, p. 050 524 2641, 
mikael.punnala@gmail.com
Diakoni Harri Kahila, p. 045 130 6723
Diakoni Jarkko Luonila, p. 040 521 8697, 
jarkko.luonila@gmail.com

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

  Tampere
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän  
Nikolaoksen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27,  
p. 040 358 9099
Isännöitsijä Leena Uusi-Tarkka, p. 040 563 5556

JUMALANPALVELUKSET
La 8.6. klo 18 vigilia
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
polvirukoukset
Ma 10.6. klo 10 liturgia
La 15.6. klo 18 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
Su 23.6. klo 10 liturgia
Ma 24.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 10 liturgia
Su 30.6. klo 10 liturgia
La 6.7. klo 18 vigilia
Su 7.7. klo 10 liturgia
La 13.7. klo 18 vigilia
Su 14.7. klo 10 liturgia
La 20.7. klo 18 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 18 vigilia
Su 28.7. klo 10 liturgia
La 3.8. klo 18 vigilia
Su 4.8. klo 10 liturgia
Ma 5.8. klo 18 vigilia
*Ti 6.8. klo 10 liturgia
La 10.8. klo 10 liturgia, kristinoppileirin päätös
Su 11.8. klo 10 liturgia
Ke 14.8. klo 18 vigilia
*To 15.8. klo 10 liturgia

mahdolliset ruoka-allergiat. Ilmoittautuneille 
 lähetetään leirikirje ja erillinen ilmoittautumis-
kaavake, joka kerätään leirillä.

Akatistos vedenpyhityspuistossa Imatralla
Keskiviikkona 10.7. kello 17 aloitamme ehtoopal-
veluksen kirkossa ja siirrymme kunnostettuun 
Vedenpyhityspuistoon laulamaan yhdessä aka-
tistoksen Jumalanäidin Konevitsalaiselle ikonille.

Virkistysretki Kotkaan
Diakoniatoimikunta järjestää päivän virkistysret-
ken Kotkaan sunnuntaina 14.7. Lähtö Imatran 
 kirkolta kello 12 ja Lappeenrannan kirkolta kello 
12.45. Osallistumme Langinkosken keisarillisen 
kalamajan 130-vuotisjuhlaan ja vierailemme Kot-
kan nähtävyyksissä. Matkan hinta on 20 €. Sito-
vat ilmoittautumiset 30.6. mennessä maanantai-
sin kirkkoherranvirastoon kello 10–14 puhelimit-
se numeroon 0400 41 4792 tai sähköpostilla 
muuna aikana osoitteeseen lappeenranta@ort.fi.

Kristinoppikoulun päätösjuhla
Tänä vuonna seurakunnan nuoret käyvät kristi-
noppikoulun Joensuun Sikrenvaarassa yhdessä 
kotkalaisten kanssa. Päätösliturgia on sunnuntai-
na 21.7. kello 10 Imatran Pyhän Nikolaoksen kir-
kossa.

Seurakunnan perustamiseen 264-vuotispäivä
Sunnuntaina 4.8. tulee kuluneeksi 264 vuotta 
seurakunnan perustamisesta. Juhlistamme tätä 
liturgialla ja sen jälkeen kokoonnumme kirkko-
kahveille.

Koululaisten siunaaminen koulutielle
Sunnuntaina 11.8. molemmissa kirkoissamme li-
turgian jälkeen toimitetaan kouluvuoden alun 
rukoushetki ja siunataan opintonsa aloittavat 
koululaiset.

Lappeenrannan kaupungin 
370-vuotisjuhlaliturgia
Lappeenrannan kaupunki täyttää 370 vuotta. 
Linnoituksen kirkossa sunnuntaina 8.9. kello 10 
juhlaliturgia, joka on samalla seurakunnan toi-
mintakauden aloitus. Tervetuloa!

Retki Kuopioon ja Valamoon pe 26.7. 
Tutustumme Kuopiossa Petros Sasaki – mestari 
Japanista -näyttelyyn, vierailemme Lintulan luos-
tarissa ja Valamossa tutustumme Yhteiset py-
hämme jakamattoman kirkon aikana -näyttelyyn. 
Matkan hinta 60 € sisältäen matkan, pääsyliput ja 
ruokailun ja kahvin Lintulassa. Sitovat ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvirastoon 15.7. mennessä, 
maanantaisin puh. 0400 414 792 kello 10-14, 
muuna aikana sähköpostilla lappeenranta@ort.fi.

La 17.8. klo 18 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 18 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
La 31.8. klo 18 vigilia
Su 1.9. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
*Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
polvirukoukset
To 27.6. klo 18 Jeesus-rukous
Su 14.7. klo 10 liturgia
To 18.7. klo 18 Jeesus-rukous
To 8.8. klo 18 Jeesus-rukous
Su 11.8. klo 10 liturgia
Su 25.8. klo 10 liturgia Merikarvian perheleirillä
To 29.8. klo 18 Jeesus-rukous

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 15.9. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
To 26.12. klo 10 liturgia

  Jämsä
Jämsän ev. lut. seurakuntatalo, Koskentie 30

JUMALANPALVELUKSET
Su 29.9. klo 10 liturgia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Su 22.12. klo 10 liturgia

  Valkeakoski
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,  
Kalmistonkatu 6
Isännöitsijä: Yrjö Kerisalo, p. 0400 924124

JUMALANPALVELUKSET
Su 22.9. klo 10 liturgia
Su 20.10. klo 10 liturgia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ti 24.12. klo 14 ehtoopalvelus

  Akaa
Ev.lut. seurakuntasali, alasali, Sontulantie 1

JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 10 liturgia

  Viljakkala
Pyhän Johannes Venäläisen tsasouna,  
Nopanperäntie 586

JUMALANPALVELUKSET
La 21.9. klo 9.30 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA

Hartausmateriaalit netissä
Ortodoksinen hartauskirja (sinikantinen pieni 
vihko) löytyy sähköisenä osoitteesta 
http://m.onl.fi. 
Päivittäiset Raamatun lukukappaleet ja pyhien 
elämäkerrat löytyvät www.ort.fi -sivuston kirkko-
kalenterista. 
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Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 

Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro
Johtaa kanttori Heikki Hattunen. Kuoron tehtävä 
on laulaa sunnuntaiden ja suurten juhlien juma-
lanpalveluksissa. Osan palveluksista laulavat 
 kuorolaisista muodostetut kvartetit. Harjoitukset 
Nikolainsalissa viikottain. Uudet laulajat terve-
tulleita, ota yhteyttä kanttoriin koelauluajan 
 sopimiseksi.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta 
seurakunnassa?
Jätä yhteystietosi srk:n kansliaan (p. 0400 346 089 
ti–pe klo 9–13), niin otamme sinuun yhteyttä.

Занятия в группе продолжаются  
по средам и пятницам:
Июнь - 7.6: 17–19.
Место проведения - библиотека 
православного прихода г. Тампере, Suvanto-
katu 10A, 2k. Вопросы и пожелания можно 
отправлять по адресу - elisrotko@gmail.com, 
0405075790, священник Елисей Ротко.
С 8.6.2019 по 12.8.2019 летние каникулы.

  TAPAHTUMIA

Tuohusten yö
Tuohusten yönä kirkko ja Nikolainsali ovat 
 avoinna. Nikolainsalissa on kahvio avoinna  
klo 17.30–20.30. Ohjelma kirkossa:
klo 17 kirkko aukeaa, rukoushetki työn alkaessa
klo 18 kirkon esittely                                                               
klo 19 konsertti, yksiäänistä kirkkolaulua (sis. kan-
taesitys), Janne Salmenkangas ja Heikki Hattu-
nen
klo 20 kirkon esittely
klo 21 konsertti, Tampereen ortodoksisen kirkon 
kuoro                                                                                       

klo 22 rukoushetki työn päättyessä
klo 22.30 kirkko suljetaan

TOIMINTAA PORISSA

Porin Seudun Tiistaiseura ry
Puheenjohtaja Anita Luonila, p. 050 569 3671
Sihteeri Maria Ojanen, p. 050 381 2063
Tiistaiseuran nettisivuilta löydät mm. tietoja tule-
vista tapahtumista. Osoite on www.porinseudun-
tiistaiseura.fi.
Tiistaiseuraillat ovat joka toinen tiistai kello 18. 
Aluksi pidetään rukoushetki. Isä Aleksej, isä Heik-
ki, kanttori Heikki ja Nemanja pitävät vuorollaan 
opetustilaisuuden. Muina tiistaiseurailtoina voi 
olla esitelmä kiinnostavasta aiheesta tai luetaan 
PSHV:n opetusmateriaalia. Jokaisessa illassa on 
tarjolla maittava kahvipöytä sekä piristykseksi 
miniarpajaiset. Syyskauden aloitus on ti 10.9.

Kirkkokahvit 
Tarjotaan liturgiajumalanpalvelusten jälkeen 
 Teologisalin puolella.

Lukupiiri
Vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini. Seuraava 
 kokoontuminen su 1.9. klo 16.

Ortodoksiapiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa tiistai-iltaisin  
klo 18. Aluksi on ehtoopalvelus. Vetäjänä on Jyri 
Luonila. Piirissä käsitellään monia eri aiheita orto-
doksisesta kirkosta ja kristityn elämästä. Orto-
doksiapiiri sopii myös niille, jotka harkitsevat 
 ortodoksiseen kirkkoon liittymistä. Seuraavasta 
kokoontumisesta ilmoitetaan erikseen.

Askartelukerho Pyöröset
Kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 15–17. 
Kerhoa pyörittää Anita Luonila. Kerhossa sekä 
vaalitaan perinteitä että opetellaan uusia tuulia. 
Tehdään monipuolisesti tuotteita kirkon käyt-
töön ja myytävää myyjäisiin. Syyskauden aloitus 
ke 18.9.

Porin kirkkokuoro
Johtaa kanttori Marianna Länne. Harjoitukset 
 pidetään Porin kirkolla kaksi kertaa kuussa erik-
seen sovittavana ajankohtana. Uusilla laulajilla 
toivotaan olevan kuorolaulukokemusta. Lisätie-
toja: mariannalanne@gmail.com

Perheleiri Merikarvialla
La–su 24.–25.8. Kaikenkokoiset perheet ovat ter-
vetulleita! Tiedustelut: Jyri Luonila, jyri.luonila@
gmail.com tai p. 050 351 3868

Porin ortodoksinen kirkko avoinna  
kesällä 2019
Kirkko on avoinna tutustumista ja hiljentymistä 
varten ajalla 7.5.–2.8. ti–pe klo 10–16, suljettuna 
30.5. ja 21.6. Paikalla on opas ja kirkon myymälä 
Butku on avoinna ostoksia varten. Aukiolopäivi-
nä klo 13–13.10 on kellojen soitto ja lyhyt ru-
koushetki.

Karjalaista juhlahumua Hämeenlinnassa
KARJALAISET kesäjuhlat pidetään Hämeenlinnassa 14.–16. kesä-
kuuta. Juhla kokoaa yhteen Karjalan ja karjalaisuuden ystävät eri 
puolilta Suomea. Juhlien teemana ovat lapset ja nuoret. Se on 
huomioitu myös kaikille avoimen juhlaviikonlopun ohjelmassa.

Kesäjuhlien hengellisessä ohjelmassa on lauantaina 15.6. klo 
17 järjestettävä ehtoopalvelus Ahveniston ortodoksisessa kesä-
kirkossa. Sunnuntaina 16.6. klo 9 Hämeenlinnan ortodoksisessa  
kirkossa on liturgia, jonka toimittaa arkkipiispa Leo.

Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on lukuisia konsertteja ja kar-
jalainen tori. Karjalankielinen yhtye Loimolan voima esiintyy 
klubi-illassa Palokunnantalolla lauantai-illalla. Karjalan kieltä 
esitellään karjalan kielen pajassa. Kesäjuhlien pääpaikkoina ovat 
Hämeenlinnan Säästöpankki Areena ja Elenia Areena, jossa pi-
detään mm. lauantain 15.6. avajaiset, kuorokavalkadi ja 16.6. päi-
väjuhla.

Elenia Areenalla on mm. evakkoaarteiden sekä karjalaisten ja 
hämäläisten kansallispukujen näyttely. Kyyrölä-kerholla on 
 Elenia-areenalla oma esittelypöytänsä ja Kyyrölän Savi esittelee 
savenvalantaa omalla pisteellään.

Karjalaiset kesäjuhlat järjestää Karjalan Liitto ja 
Karjalaisseurojen Etelä-Hämeen piiri. 
Katso lisää ohjelmasta: www.karjalaisetkesajuhlat.fi 
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Seurakunnanvaltuuston vaalit 2019
Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2019

Me allekirjoittaneet                                                ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdotamme vuoden 2019 
seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi  Syntymäaika   Kotikunta Sähköposti ja puhelinnumero

 

                 

 

 

Päivämäärä: _______/_______2019

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

   

   

   

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 12 mennessä.  
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §.

Ehdokkaiden suostumus:

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi                                                ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalissa 
valittaessa seurakunnan valtuuston jäseniä toimikaudelle 2020–2023.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

                                                                /              2019                                                                                           

                                                                /              2019                                                                                           

                                                                /              2019                                                                                           

                                                                /              2019                                                                                           
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Diakonia

Perheuutisia
Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saatuamme siihen erillisen luvan. 
Jos haluatte tiedon avioliittoon vihkimisestä, lapsenne kasteesta tai omaisenne kuolemasta, pyy-
dämme antamaan julkaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai ilmoittamalla siitä Helsingin seura-
kunnan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhelimitse numeroon (09) 85 646 100. 
Voit lähettää perheuutisesi suoraan toimitukseen: ortodoksiviesti@ort.fi.

Helsingin seurakunta

KASTETUT
Elmeri Niila Sakari Semenoja, 13.1.2019

IKUINEN MUISTO
Teija Marjatta Ohvo, s. 1954, Liperi
Aira Annikki Pennanen, s. 1936 Suistamo
Alvi Petjoi, s. 1936 Salmi, Miinala
Tuulikki Rodionoff, s. 1931 Pielavesi

Tampereen seurakunta

Ikuinen muisto
Martti Kiprianoff, s. 1931 Petsamo

DIAKONIAN TOIMINTA 
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

Diakoniatyö on käytännön työtä sairaiden, 
 vanhusten, yksinäisten tai muilla tavoin avun 
tarpeessa olevien parissa. Se on kuuntelemista, 
keskusteluja ja yhteistä pohdintaa ratkaisujen 
löytämiseksi. Teemme myös koti- ja laitoskäyn tejä 
koko seurakunnan alueella aina Hangosta Asko-
laan. Arjessa jaksamista voivat kuormittaa monet 
erilaiset asiat. Ota rohkeasti yhteyttä kesäaikaina 
ensisijaisesti diakoniatoimen päivystykseen.

Päivystämme ma, ti, to ja pe klo 9–12  
puh. (09) 8564 6160.   

DIAKONIAN TOIMINTA 
MUISSA SEURAKUNNISSA
Tarvitessasi diakoniapalveluja ota rohkeasti yh-
teyttä oman seurakuntasi kirkkoherranvirastoon. 
Yhteystiedot löydät kalenterisivuilta.

 OSALLISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

Oloneulos
Oloneulos on kaikille avoin kohtaamispaikka. 
Olemme kesätauolla ja tapaamme seuraavan 
kerran ti 3.9. Kokoonnumme diakoniatoimen 
kerhotiloissa (Unioninkatu 39, sisäpiha) parillis-
ten viikkojen tiistaisin heti diakoniaruokailun 
jälkeen noin klo12.45–14.15. Voit tulla yksin tai 
yhdessä jatkamaan syntyneitä keskusteluja, 
viettämään aikaa kanssamme, lukemaan lehtiä 

tai osallistua käsitöiden merkeissä toimintaam-
me. Voit ottaa mukaasi omat langat, puikot ja 
virkkuukoukut tai valita välineet pienestä ”käsi-
työkirjastostamme”. Maksuttomaan toimintaan 
ei tarvitse ilmoittautua – tule mukaan sellaisena 
kuin olet! Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Elina 
Pale, puh. 040 723 7632.

Seniorikerho
Seniorikerho kokoontuu Helsingin seurakunta-
salilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) parillisten viik-
kojen torstaipäivinä klo 12–14. Olemme kesä-
tauolla ja toiminta jatkuu 5.9. Kerhossa on tarjol-
la luentoja, esityksiä ja keskusteluja sekä kahden 
euron lounas. Tervetuloa! Lisätietoja: diakonia-
työntekijä Kari Hartikka, puh. 040 703 4616.

Kahvitreffit
Kahvitreffeillä voit tavata diakoniatyöntekijän ja 
muita seurakuntalaisia kahvi- tai teekupposen 
äärellä. Espoossa olemme muutoin kesätauolla, 
mutta tapaamme kesäkahvien merkeissä Glim-
sin museokahvilassa ke 17.7. klo 13.00–14.30,  
os. Glimsintie 1, Espoo. Glimsin pihalla on kesä-
kanala, päärakennuksessa pikkuinen museo-
kauppa, laitumella käyskentelevät lampaat ja 
useina kesinä on ollut lehmiäkin. Tapaamme klo 
12.45 Jorvin sairaalan alueella olevalla bussien 
päätepysäkillä, johon pääset busseilla 226, 531, 
542 ja 549. Lisäksi Jumalansynnyttäjän kuolon-
uneen nukkumisen praasniekkaliturgia on to 
15.8. klo 9.30 alkaen. Lisätietoja: diakoniatyön-
tekijä Taisia Pohjola, puh. 040 583 2915.

Kahvitreffit laajenevat Espoosta tulevana 
syksynä myös Helsingin eri kaupunginosien 
kahviloihin. Maksuttomia Kahvitreffejä järjeste-
tään Itäkeskuksessa, Kannelmäessä, Malmilla 
sekä Helsingin keskustassa. Seuraile syksyn 
ilmoittelua lehdestä ja tapahtumakalenterista, 
sillä näihin tapaamisiin tulee ilmoittautua etu-
käteen. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Elina Pale, 
puh. 040 723 7632.

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

Kiitokset

Lämpimät kiitoksemme KP arkkipiispa 
Leolle, Helsingin ortodoksiselle seurakunnal-
le, kuorolle, papistolle, sukulaisille ja ystäville 
osanotosta suruumme rakkaan sisaremme 
Sennin (Senin) poismenon johdosta.

Seni Haapimaan omaiset

Kiitän sydämellisesti
KP arkkipiispa Leoa saamastani arvokkaasta 
huomionosoituksesta.

Marjatta Niemenmaa

Kiitämme
Helsingin ortodoksista seurakuntaa 8.5. 
merkkipäiväjuhlassa muistamisesta.

Tellervo Virtanen ja 
Ritva-Liisa (Elisabet) Paalokoski

Suuret kiitokset
K.P. Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
Leolle Samarialaisen naisen sunnuntaina 
19.5. saamistamme huomionosoituksista.

Diakoni Olli Lassila ja 
pastori Tapio Rautamäki

Kiitokset
Äitimme Tuulikki Rodionoff nukkui pois 
 Kristuksen ylösnousemuksen juhlapäivänä 
21.4.2019 Helenan vanhainkodissa. Hänet 
siunattiin Profeetta Elian kirkossa 18.5.2019. 
Haluamme kiittää isä Mikkoa, kuoroa ja 
 kirkon henkilökuntaa erittäin lämpimästä ja 
kauniista siunaustilaisuudesta.

Risto ja Mervi Rodionoff
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LAINATUT

Ota kantaa! Ortodoksiviesti julkaisee 
tällä palstalla lukijoitten kirjeitä, kolum-
neja ja mielipidekirjoituksia. Toimitus 
voi lyhentää tekstejä ja korjata oikein-
kirjoitusta. 
Kirjoituksia voi lähettää osoitteeseen: 
ortodoksiviesti@ort.fi.

Haettavana kasvatustyöntekijän toimi
HELSINGIN ortodoksinen seurakunta 
hakee kasvatustyöntekijää vakituiseen 
ja kokoaikaiseen työsuhteeseen. Kasva-
tustyöntekijä toimii osana seurakunnan 
moniammatillista kasvatustiimiä. Tii-
min jäsenten kesken on jaettu aluetyö: 
sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot 
sekä leirien, kerhotoimintojen, ryhmä-
toimintojen sekä tapahtumien organi-
sointi ja toteutus. Yhdessä tehtävän 
kasvatustyön kehittämisen, suunnitte-
lun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi 
kullakin työntekijällä on selkeä oma eri-
tyisosaamisalansa ja vastuualueensa. 
Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itse-
näistä työskentelyä ja suunnittelua.

Kasvatustyöntekijän tehtäviin kuu-
luu erityisesti perheiden kanssa tehtä-
vän toiminnan suunnittelu ja toteutus 
sekä käytännön tehtävät leireillä, ta-
pahtumissa, kerhoissa ja koulutuksissa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa 
kasvatusalan koulutusta. Myös muu so-
veltuva koulutus ja osaaminen voidaan 
huomioida. Ortodoksisen kirkon ja seu-
rakunnan toiminnan tuntemus sekä 

työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai 
muulta vastaavalta palvelualalta katso-
taan eduksi. Tehtävän luonteen vuoksi 
hakijan on oltava ortodoksisen kirkon 
jäsen.

Hakijalta edellytetään lisäksi sovel-
tuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteis-
työtaitoja. Valitun tulee esittää ote ri-
kosrekisteristä.

Palkkauksessa noudatetaan ortodok-
sisen kirkon työehtosopimusta. Haetta-
va toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työ-
ehtosopimuksen vaatimusryhmään 3.

Tehtävä täytetään sopimuksen mu-
kaisesti. Tehtävässä on kuuden kuukau-
den koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee toimit-
taa 16.6.2019 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.
fi. Haastattelut toteutetaan viikoilla 25 
ja 26. Valinta tehdään elokuussa.

Lisätietoja antaa kasvatuksen 
esimies Kristiina Aminoff: 
kristiina.aminoff@ort.fi
p. 040 3501951

"Koen, että minun itseni pitää olla tiellä 
jonnekin eikä niin että kirkko on muu-
toksessa koko ajan. Vaikka minun elä-
mässäni tapahtuu kaikkea, niin voin 
luottaa siihen, mitä kirkossa on. Siellä  
ei ole mitään sähkökitaramessuja vaan 
ihana turvallinen liturgia.”

Riikka Uuoti, Länsi-Suomi 19.4.

”Elämänohjeeni nuorille on rukouksesta 
kiinni pitäminen ja oman mielen varje-
leminen. Missä mielemme liikkuu, 
 vaikuttaa kaikkeen ja näkyy meissä. 
Mieli pitää suunnata Jumalaan. Silloin 
Kristuksen kirkkaus säteilee meistä.”

nunna Ksenia, Maaseudun Tulevaisuus 
18.4.

”Ortodoksisuudessa korostetaan, että 
ihminen on tarkoitettu iloitsemaan ja 
nauttimaan elämästä. Syntipuhe ei nou-
se esiin samalla lailla kuin luterilaisuu-
dessa.”

Helena Värelä, Jämsän Seutu 15.4.

”Tapamme toimia on hyvin traditionaa-
linen. Vaikka se on haastavaa, yritämme 
toteuttaa tässä ajassa sitä, miten kirkko 
on ennen toiminut. Emme ole milloin-
kaan uudistusten kärjessä.”

kirkkoherra Timo Mäkirinta,  
Keskisuomalainen 14.4.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

Mechelininkatu 32    www.seurakuntapalvelu.fi

 perunkirjoitukset                 hautakivityöt

09 628 398
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www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen
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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 tai sähköpostitse osoitteeseen 
ortodoksiviesti@ort.fi. Vastausten tulee olla perillä 8. elokuuta mennessä. Ratkaisu sekä 
voittajan nimi julkaistaan 5/19-lehdessä 30.8.

Edelliseen tehtävään saimme mukavasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi  
Arvo Karhapäätä Vantaalta. Hänelle postitimme Pekka Särkiön ja Matti Björnisen 
teoksen Kulkijan rukous. Onnittelumme!

RISTIKKO 3/19 RATKAISU

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 4/19

Helsingin ortodoksinen seurakunta

AUTTAVA PUHELIN
09 - 8564  6299

päivystää ti, pe ja la klo 18 – 22
Auttavan puhelimen toiminnasta lisää:

www.hos.fi

Seuraavassa numerossa: 
  30. elokuuta ilmestyvässä Ortodoksiviestissä 

aloitamme uuden kirkkovuoden ja esitte
lemme seurakuntien syksyn toimintaa.

  Keskustelemme kolttasaamelaisuudesta 
 elokuvantekijä Katja Gauriloffin kanssa.

  Kerromme hallinnonuudistuksen etenemisestä 
ja vierailemme ulkomailla.



Seuraava numero ILMESTYY PE 30.8.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään to 8.8. 

Pyhän Kolminaisuuden 
päivä, helluntai

9.6.

Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit 
viisaiksi kalamiehet, kun heidän päälleen Pyhän Hengen 

vuodatit ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman. 
Kunnia olkoon sinulle ihmisiä rakastava Jumala.

Tropari


