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HARKITEN.
KANSIKUVA: HEIKKI SANTASALO

Minne juna kulkee?
ORTODOKSIVIESTI on viime vuosina uutisoinut tiuhaan Suomen ortodoksisen
kirkon hallinnonuudistuksesta. Hankkeeseen on tähän mennessä mahtunut
niin paljon erilaisia käänteitä, että välillä on ollut vaikeaa pysyä mukana. Vuoden
2017 kirkolliskokous nytkäytti uudistuksen käyntiin koko maassa. Tuolloin päätettiin mm. arvioida hiippakunta- ja seurakuntarajat. Alkuperäiseksi tavoitteeksi
asetettiin, että uudet seurakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2020 alusta.
Vuoden 2018 alusta arkkipiispan istuin siirtyi Kuopiosta Helsinkiin. Samana
vuonna piispainkokous teki parikin esitystä uusista hiippakuntarajoista, ja kirkollishallitus julkaisi lähtökohtansa uudeksi seurakuntajaoksi. Tässä vaiheessa esimerkiksi Helsingin hiippakuntaan
esitettiin mallia, jossa Helsingin seurakunta pysyisi ennallaan ja Kotka, Hamina ja Lappeenranta yhdistyisivät. Lahti ja
Hämeenlinna olisivat liittyneet Turkuun,
ja Tampere siirtynyt Oulun hiippakuntaan
liittyen yhteen Vaasan kanssa.
Helsingin hiippakunnan itäisessä
osassa liitossuunnitelmat saivat kannatusta, lännessä eivät. Vuoden 2019 alussa seurakunnat esittivät omat, vaihtoehtoiset mallinsa yhdistymisille. Ne toteutuivat osittain. Seurakuntien kuulemisen
jälkeen kirkollishallitus päätti viime huhtikuussa, että Lahti ja Hämeenlinna liitetään Helsinkiin ja Turku saa jäädä ennalleen. Samalla kirkollishallitus päätti, että uudistukselle otetaan vuoden aikalisä
ja seurakunnat yhdistyvät vasta vuoden
2021 alusta.

Kuinkas sitten kävikään? Sekä Kaakkois-Suomessa että Helsingissä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa aloitettiin kesän aikana neuvottelut, joiden pohjalta seurakuntien valtuustot hyväksyivät nopeassa
tahdissa yhdistymissopimukset. Tavoitteena oli yhdistyä jo vuoden 2020 alusta.
Ongelmia kuitenkin tuotti valtuustovaalien järjestäminen marraskuussa 2019.
Valittaisiinko vaaleissa valtuustot seurakuntiin, joita ei enää vuodenvaihteen jälkeen olisi olemassa?
Lokakuun alkupuolella kirkollishallitus selkeytti tilanteen päätöksellään: yhdistymissopimukset hyväksyttiin, mutta ne saa panna täytäntöön vasta vuoden
2021 alusta. Näin vältetään vaikeudet valtuustojen tasaveroisissa kokoonpanoissa. Valtuustovaaleissa kannattaa siis käydä äänestämässä, sillä seurakunnat eivät vielä ole yhdistymässä. Oman mielenkiintonsa hallinnonuudistuksen tulevaisuuteen tuovat nyt valittavat valtuutetut sekä uudet kirkolliskokousedustajat. Kannattavatko he edeltäjiensä suunnitelmia?
Mirva Brola
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K I R K KO H E R R A LTA

Yh distymisiä ja vaaleja
SEURAKUNTALIITOKSET siirtyvät hiippakun
tamme alueella vuoden 2021 alkuun, vaikka
seurakunnissa oli saatu hallinnolliset pää
tökset valmiiksi nopeutettua aikataulua sil
mällä pitäen. Lainsäädännöstä johtuva lyk
kääntyminen aiheutti aluksi pettymystä ja
mieliharmia, koska muutostyötä oli tehty
hiippakunnassamme intensiivisesti ja si
toutuneesti. Prosessi ei kuitenkaan pysähdy.
Jo tulevan vuoden aikana liitosalueiden seurakunnat tiivis
tävät yhteistyötään kaikilla mahdollisilla tasoilla ja seurakunnat
voivat sopimuspohjaisesti hoitaa lähes kaikki asiat jo ikään kuin
olisivat liittyneet yhteen. Tässä kuljetaankin ehkä loppujen lo
puksi hyvää tietä: on vuoden ”harjoitteluaika” ja toiminnallisesti
yhteistyö käynnistyy ja juridinen liitos 2021 on prosessin pääte
piste, ei sen alku. Emme siis jää odottelemaan vuotta hiljaiselos
sa, vaan elämme jo uusien tuulien siivittäminä.
Tulevana marraskuuna käydään seurakunnissamme valtuusto

vaalit, joilla valitaan uudet valtuutetut luottamustehtäviinsä.
Vaikka seuraava valtuustokausi jäisikin tavallista lyhyemmäksi,
kyseessä on tärkeä valinta.
Uudet seurakunnanvaltuustot ja neuvostot tulevat olemaan
paljon yhteistyössä keskenään niillä alueilla, joilla seurakunnat
liittyvät yhteen. Hallinnossa voimme oppia ja opetella ja edistää
hyviä käytänteitä. Hedelmällinen yhteistyö ja yhdessä tulevaisuu
den rakentaminen on merkittävä mahdollisuus luoda hyvä pohja
uusille seurakunnille.
Onkin ensiarvoisen tärkeätä, että seurakuntalaiset osallis
tuvat aktiivisesti äänestämällä vaaleihin; se on vaikuttamista ja
vastuunkantoa omasta hengellisestä yhteisöstä. Nyt äänioikeus
on avautunut myös 16 vuotta täyttäneille. Näin nuorillakin on
yhä suurempi mahdollisuus vaikuttaa omana kotiseurakuntansa
asioiden hoitoon.
Timo Tynkkynen
Kirkkoherra
Lappeenrannan seurakunta

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

С лияние приход ов и выборы
слияние приходов на территории
нашей епархии перенесено на начало 2021 года несмотря на
то, что в приходах сумели принять административные
решения в сжатые сроки, изначально отведенные на
подготовку к реформе. Отсрочка, вызванная особенностями
законодательства, поначалу принесла огорчение и
разочарование, ведь на всей территории епархии работа
велась интенсивная и самоотверженная работа по подготовке
реформы. Однако процесс на этом не останавливается.
Уже в следующем году все приходы, слияние которых было
запланировано в ходе реформы, приступят к более плотному
сотрудничеству на всех уровнях, а на основании заключенных
договоров можно будет решать практически все текущие
вопросы так, как если бы слияние уже произошло. Таким
образом, для нас открывается прекрасная возможность в
течение года отработать слияние приходов в испытательном
режиме. На практике совместная работа объединяемых
приходов начнется уже в следующем году, а официальное
слияние, вступающее в силу в начале 2021 года, станет не
началом, а финальной точкой процесса.
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
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В ноябре пройдут выборы в приходские Собрания
уполномоченных, на которых будут избраны новые
представители. Несмотря на то, что предстоящий срок
полномочий будет короче обычного, значимость этих
выборов велика.
Новым Собраниям и Советам уполномоченных
объединяемых приходов предстоит много работать вместе.
Нам предстоит выработать и научиться применять новые
практики административной работы. Плодотворная работа и
построение совместного будущего станут прекрасной почвой
для функционирования новообразованных приходов.
Не менее важно и участие прихожан в этом процессе:
активное голосование на выборах – это ваш способ повлиять
на жизнь прихода и разделить ответственность за наше общее
духовное сообщество. Сейчас возраст голосования снижен
до 16 лет. Таким образом, у молодежи появилась возможность
повлиять на жизнь их прихода.
Тимо Тюнккюнен
Настоятель
православного прихода Лаппеенранты

AJA N KO H TA I STA

Seurakunnat
yhdistyvät vasta 2021

Piispantarkastus
Lappeenrannassa

KIRKOLLISHALLITUS hyväksyi 8. lokakuuta kokouksessaan yhdistyssopimukset, joilla Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat liittyvät Helsinkiin sekä Kotka ja Hamina Lappeenrantaan.
Kokous päätti kuitenkin, että sopimukset voidaan panna täytäntöön vasta vuoden 2021 alusta. Näin ollen seurakunnat säilyvät itsenäisinä vuoden 2020 loppuun. Yhteistyö seurakuntien välillä voi alkaa aiemminkin.
Kaikkien kuuden seurakunnan valtuustot hyväksyivät yhdistymissopimukset kesän aikana. Seurakuntien tavoitteena oli yhdistyä jo tulevan vuoden alusta.
Lykkääntymisen syynä on halu taata alueiden tasavertainen
edustus yhdistyvien seurakuntien valtuustoissa.

LAPPEENRANNAN seurakunnan lakisääteinen seurakunnantarkastus toteutetaan tänä syksynä. Seurakunnan asiakirjat on tarkastettu syyskuun aikana, ja marraskuussa on vuorossa arkkipiispa Leon tarkastuskäynti.
Arkkipiispan vierailu Imatralla alkaa perjantaina 15. marraskuuta. Leo toimittaa ehtoopalveluksen Imatran kirkossa kello 17,
minkä jälkeen kello 18 hän keskustelee seurakuntalaisten kanssa iltateen merkeissä seurakuntasalilla.
Lauantaiaamuna 16.11. hän toimittaa liturgian Imatran kirkossa
kello 9, minkä jälkeen noin kello 10.45 on ruokailu seurakuntasalilla sekä mahdollisuus keskusteluun seurakuntalaisten kanssa.
Lappeenrannassa arkkipiispa toimittaa vigilian lauantaina
kello 17 ja liturgian sunnuntaina 17.11. kello 10. Liturgian jälkeen
kello 12 pidetään seurakunnan kokous Lappeenrannan kirkossa,
mitä seuraa kirkkokahvit seurakuntasalilla.

APULAISPIISPAN VALINTA KIRKOLLISKOKOUKSELLE

Pappisvihkimys Helsingissä
Kuva: Vladimir Sokratilin

Kirkollishallitus hyväksyi myös tämän vuoden kirkolliskokouksen asialistan, jolla on muun muassa apulaispiispan toimen täyttäminen.
Suomen ortodoksisessa kirkossa ei ole tällä erää apulaispiispaa, kun Joensuun piispa Arseni valittiin Kuopion ja Karjalan
hiippakunnan metropoliitaksi viime vuoden kirkolliskokouksessa.
Apulaispiispan valinta tuli esille viime toukokuussa, kun patriarkka Bartolomeos esitti harkittavaksi tyhjäksi jääneen paikan
täyttämistä piispainkokouksen työskentelyn tukemiseksi.
Vielä ei ole tietoa, minkä hiippakunnan alueelle apulaispiispa sijoittuisi. Helsingin hiippakuntaa pidetään todennäköisimpänä.
Lisäksi kirkolliskokouksen asialistalla on muiden muassa
aloite kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnista sekä paljon keskustelua herättänyt kiinteistötyöryhmän
raportti.
HÄMEENLINNAN KIRKON VOI PERUSKORJATA

Kirkollishallitus hyväksyi Hämeenlinnan seurakunnanvaltuuston esityksen Hämeenlinnan pääkirkon purkuluvan kumoamisesta ja kirkon peruskorjaamisesta. Asia tuli kirkollishallituksen
päätettäväksi kirkkolain perusteella.
Sen sijaan kirkollishallitus ei vahvistanut Hämeenlinnan
valtuuston esittämää rakennusyhtiön tarjousta. Hankintalain
mukaan seurakunnan on kilpailutettava kirkon peruskorjaushanke.
TEKSTI: MIRVA BROLA

Arkkipiispa Leo vihki diakoni Ioann Markolaisen papiksi.
ARKKIPIISPA Leo vihki diakoni Ioann Markolaisen papiksi Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 13. lokakuuta. Markolainen
palvelee Tapiolan Herman Alaskalaisen kirkossa. Liturgian yhteydessä muistettiin lisäksi piispa Aleksanteria, jonka kuolemasta tuli kuluneeksi 50 vuotta.
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KO LUM N I

Kirkkoturva edistää turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa
on toimintamalli, jota eri kirkkokuntien seurakunnat soveltavat tukeakseen vaikeissa elämäntilanteissa olevia
siirtolaisia. Se on osa kirkkojen yleistä diakoniatyötä, ja sillä pyritään tukemaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia. Kirkkoturvakäytäntö rantautui Suomeen jo 1990-luvulla, mutta erityisesti toiminta alkoi laajeta vuoden 2007 jälkeen,
jolloin Suomen Ekumeeninen Neuvosto julkaisi Kirkko turvapaikkana -ohjeistuksen. Kirkkoturvatyö on luonteeltaan usein
varsin ekumeenista. Myös Suomen ortodoksinen kirkko on ollut
mukana useissa kirkkoturvatilanteissa.
Tavallisesti kirkkoturvatilanne syntyy, kun turvapaikanhakija
saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta kokee ettei voi palata kotimaahansa. Seurakunnan puolelta kriteerinä puolestaan on
epäilys siitä, että hakijan turvapaikkaprosessissa on ollut puutteita tai virheitä. Virheitä tapahtuu jonkin verran; esimerkiksi vuonna 2017 kolmessasadassa niistä turvapaikkapäätöksistä, joista valitettiin hallinto-oikeuteen, havaittiin maahanmuuttoviranomaisen tekemä virhe.
Virhe turvapaikkamenettelyssä voi olla hakijan kannalta kohtalokas. Turvapaikkapäätös on ainoa suomalaisen viranomaisen
tekemä päätös, joka voi epäonnistuessaan johtaa henkilön kidutukseen tai kuolemaan. Kirkkoturvatilanteet liittyvät toisinaan
myös perheenyhdistämisiin ja lasten oikeuksiin. Kirkkoturvaan
voidaan ryhtyä, mikäli lapsen etua ei ole huomioitu prosessissa.
Esimerkiksi lapsen oikeus vanhempiinsa on seikka, jota menettelyssä tulisi kunnioittaa.
Näiden reunaehtojen puitteissa syntyvillä kirkkoturvatilanteilla on selvä yhteiskunnallinen ja eettinen tilaus. Kirkkoturvalla pystytään parhaimmillaan edistämään turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä tukemaan
suomalaista oikeusvaltiota. Kirkkoturvatoiminta kytkeytyy usein
laajempaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Se on myös yhteiskunnallista vaikuttamista niiden puolesta, jotka eivät välttämättä voi ajaa omia oikeuksiaan.
Suomen uskontojohtajat ovat johdonmukaisesti ja toistuvasti
ottaneet kantaa turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Niin
ikään seurakuntien papisto kuin seurakuntalaisetkin ovat tehneet
merkittävää työtä paikallistasoilla. Kirkkoturvalla ei kuitenkaan
pystytä vaikuttamaan jokaisen Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen tilanteeseen. Seurakunnat eivät voi suoranaiKIRKKOTURVA
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sesti vaikuttaa turvapaikkapäätöksentekoon, vaikka ne voivat toki
muuten tukea turvaa hakevia monin tavoin.
Periaatteiltaan kirkkoturvassa toimitaan seurakunnan taholta avoimesti suhteessa paikallispoliisiin ja maahanmuuttoviranomaisiin. Valitettavasti tällainen toimintatapa ei ole aina mahdollinen. Ristiriitoja voidaan ehkäistä avoimella toiminnalla, jossa
keskustellaan etukäteen neuvotellen ja vastapuolta kunnioittaen.
Luottamuksen rakentaminen on molemminpuolista. Pääsääntöisesti kirkkoturvatilanteissa seurakunnilla on hyviä kokemuksia
yhteistyöstä poliisin kanssa.
Kirkkoturvatilanne voi aiheuttaa ristiriitoja paitsi seurakunnan ja viranomaisten välillä, myös seurakuntayhteisön sisällä.
Avoimuus toiminnan periaatteista ja lähtökohdista ehkäisee ristiriitojen syntymistä. Kirkkoturvassa olevan yksityisyyttä ja yksityiselämää on kuitenkin suojattava.
Kirkkoturvatilanteissa seurakunnan vapaaehtoisten mukanaolo on usein suuri ja korvaamaton apu seurakunnan työntekijöille. Seurakunnan työntekijöiden ja muiden seurakuntalaisten yhteistyö tuo esiin kirkon olemuksen: kirkko on siellä, missä ihmiset ovat, ja missä lähimmäisen hyvä toteutuu.

TALVIKKI AHONEN
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori,
jonka kirkkoturvaa koskeva väitöskirja
tarkastettiin keväällä Itä-Suomen yliopistossa.

ARKENA

s. 9–28

Älkää sanoko, että ihmiset eivät näe jumalallista valoa tai että jumalallisen valon näkeminen on
mahdotonta! Se on näet täysin mahdollista niille, jotka sitä tahtovat. – Simeon Uusi Teologi
”Marraskuussa
valittavilla valtuustoilla
on merkittävä rooli siinä,
kuinka yhdistämisprosessit
viedään läpi
seurakunnissa.”
sivu 8

Tulevissa vaaleissa
äänestämään
pääsevät ensi
kertaa jo 16 vuotta
täyttäneet.

AINUTLAATUISET VAALIT
TEKSTI MIRVA BROLA

KUVA MARKUS HÄNNINEN

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa pidetään marraskuussa vaalit, joita muualla ortodoksisessa maailmassa ei juuri nähdä, nimittäin seurakunnanvaltuustovaalit.
Kirkkomme hallintojärjestelmä rakennettiin aikoinaan luterilaisen
mallin pohjalta. Se on taannut seurakunnille vahvemman aseman
kuin monissa muissa ortodoksimaissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,
että seurakunnilla on verotusoikeus jäseniinsä.
Nykyisin seurakuntiemme ylin päättävä elin on seurakunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan demokraattisesti. Seurakuntalaiset voivat asettaa ehdokkaita ja äänestää heitä valtuuston jäseniksi.
Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet seurakunnanneuvostoon,
joka muun muassa vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta sekä käyttää seurakunnan puhevaltaa.
Ennen nykyistä hallinnollista järjestelmää seurakuntien asioista päättivät 1800-luvulla yleiset seurakunnankokoukset sekä hoitokunnat. Vuonna 1905 säädettiin seurakunnanneuvostojen perustamisesta, ja keväällä 1953 annettiin asetus seurakunnanvaltuustojen
perustamisesta.
Esimerkiksi Helsingissä ensimmäiset valtuutetut valittiin maaliskuussa 1954 ja ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin jo seuraavassa kuussa.

Kreikassa kirkon hallintomalli on hyvin erilainen kuin Suomessa,
kertoo Ilomantsin kirkkoherra Ioannis Lampropoulos.
Monen muun ortodoksimaan tapaan Kreikassa on käytössä hiippakuntahallinto, jossa piispalla on keskeinen osa johtajana. Kuitenkin seurakunnat päättävät itsenäisesti monista asioista, kuten rakennusten korjaamisesta.
Seurakunnissa on seurakunnanneuvostot, jotka koostuvat papeista ja seurakuntalaisista. Seurakunnat esittävät jäseniä neuvostoon, ja piispa nimittää heidät. Hiippakunnanneuvoston jäsenet
asettaa piispa.
Lampropoulos näkee hyviä ja huonoja puolia sekä Suomen että
Kreikan hallintomalleissa.
– Suomessa seurakunnat ovat hyvin itsenäisiä, mikä voi tuoda
haittoja monissa asioissa. Kreikassa puolestaan maallikkojen aktiivisuus voi olla heikompaa, hän arvioi.
Lampropoulos näkee, että hiippakuntakeskeinen hallintomalli voisi
palvella myös Suomea. Kuitenkaan maallikoiden huomioiminen päätöksenteossa ei ole kiinni järjestelmästä, vaan toimintakulttuurista.
– Jos pappi haluaa tehdä maallikoiden kanssa yhteistyötä Kreikassa, se on täysin mahdollista. Suomessakin voi olla niin, että pappi päättää asioista ja maallikot hyväksyvät ne ilman keskustelua. Tämä ei ole kiinni lainsäädännöstä.
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VA A L I T

Valtuustovaalit lähestyvät

Ortodoksiseurakunnissa järjestetään marraskuussa vaalit, joissa valitaan uudet edustajat
seurakuntavaltuustoihin vuoden 2020 alusta alkavalle kaudelle.
TEKSTI MIRVA BROLA

O

sana hallinnonuudistusta toteu
tettavat seurakuntien liitokset ovat
lykkääntymässä vuoden 2021 al
kuun. Tämä merkitsee sitä, uudet valtuus
tot ehtivät toimia nykyisten seurakuntien
ylimpinä päätöseliminä aina siihen saak
ka, kunnes piispat määräävät uusintavaa
lien järjestämisestä hiippakunnissaan.
Marraskuussa valittavilla valtuustoilla
on merkittävä rooli siinä, kuinka yhdistä
misprosessit viedään läpi seurakunnissa.
Sen lisäksi ne vastaavat tavanomaisista teh
tävistään seurakuntien ylimpinä päättäjinä.
EHDOKASMÄÄRÄ VÄHENI HIEMAN

Tulevat seurakuntaliitokset näyttävät
hieman laimentaneen halukkuutta aset
tua ehdolle tämän vuoden vaaleissa. Mo
nessa seurakunnassa ehdokkaita on tällä
kertaa vähemmän kuin edellisissä, vuon
na 2015 toimitetuissa vaaleissa.
Esimerkiksi Helsingin seurakunnassa
on tänä vuonna 29 ehdokasta, kun nel
jä vuotta sitten heitä oli 32. Valtuustoon
heistä valitaan 21. Äänestämään päästään
kuitenkin melkein kaikilla vaalialueilla,
sillä vain Keski ja ItäUudellamaalla on
edessä sopuvaali.
Helsinkiin liittyvässä Hämeenlinnas
sa ehdokasinto on ollut erityisen vähäis
tä. Ehdokkaita on vain kuusi, kun kirkko
laki sallisi 9 hengen valtuuston.
Haminassa ehdokkaita on 10, mikä on
neljä vähemmän kuin viimeksi. Myös Lah
dessa ehdokkaita on 10, kun viime kerral
la heitä oli 14. Valtuustoon kummassakin
seurakunnassa valitaan yhdeksän.
Lappeenrannassa ehdokkaita on 14,
joista 12 valitaan. Ehdokkaita on yksi vä
hemmän kuin viimeksi.
Kahdessa Ortodoksiviestin levikki
alueen seurakunnassa kehitys on kulke
8

nut myönteiseen suuntaan. Kotkassa eh
dokkaita on 12 eli kaksi enemmän kuin
viimeksi. Valtuustoon heistä valitaan 9.
Tampereella ehdokkaita on 17, jois
ta 15 valitaan. Ehdokkaita on yksi enem
män kuin viimeksi.
KOTKASSA HUIKEA NAISENEMMISTÖ

Marraskuun valtuustovaalit ovat ensim
mäiset, joissa uurnille pääsevät jo 16 vuot
ta täyttäneet seurakuntalaiset. Ehdokkai
na nuoria on vähänlaisesti. Alle 30vuo
tiasta ehdokasta pääsee kuitenkin äänes
tämään Helsingissä, Haminassa, Kotkassa
ja Lappeenrannassa.
Kolmekymppisiä ehdokkaita löytyy kai
kista seurakunnista, joskin ikähaarukka

keskittyy neli, viisi ja kuusikymppisiin
henkilöihin. Iäkkäitä, yli seitsenkymppisiä
ehdokkaita on tällä kertaa vain muutama.
Tasaarvon näkökulmasta ehdokaslistat
ovat mielenkiintoisia. Hämeenlinnassa ja
Haminassa on yhtä monta mies ja naiseh
dokasta. Lappeenrannassa ja Tampereella
on ehdolla enemmän naisia kuin miehiä,
ja Kotkassa on jopa huikea naisenemmis
tö: 12 ehdokkaasta naisia on 8 ja miehiä 4.
Päinvastainen tilanne on Lahdessa,
jonka kymmenestä ehdokkaasta naisia on
vain kolme, sekä Helsingissä, jossa 29 eh
dokkaasta naisia on 10 ja miehiä 19. Hel
singin vaalialueista LänsiUudellamaalla
voi äänestää vain miesehdokasta.
ÄÄNESTYSPAIKOISSA
PIENIÄ MUUTOKSIA

Seurakuntavaltuusto
vaalit
• Pidetään joka neljäs vuosi.
Seuraava toimikausi kattaa vuodet
2020–2023.
• Tänä syksynä äänestämään
pääsevät ensi kertaa jo 16 vuotta
täyttäneet seurakuntien jäsenet.
• Valtuustoihin valitaan 9–21 jäsentä
riippuen seurakunnan jäsen
määrästä.
• Valtuusto kokoontuu vähintään
kahdesti vuodessa, kevät ja
syyskausilla.
• Valtuuston tehtäviin kuuluu mm.
seurakuntaneuvoston, vaali ja
kiinteistölautakunnan, kirkollis
kokouksen maallikkojäsenten sekä
kirkonisännöitsijän, pappien, dia
konien ja kanttorien valitseminen
sekä seurakunnan toiminta ja
taloussuunnitelman, budjetin ja
tilinpäätöksen hyväksyminen.

Valtuustovaaleissa voi äänestää vain käy
mällä henkilökohtaisesti äänestyspaikal
la. Seurakuntien äänestyspaikat ja ajat
noudattelevat neljän vuoden takaisia,
mutta poikkeuksiakin on tullut.
Kotkassa vaali pidetään tänä vuonna
kaksipäiväisenä, kun se viimeksi oli yksi
päiväinen. Loviisassa äänestysmahdol
lisuus on edelliskerrasta poiketen maa
nantaina.
Helsingin seurakunnassa puolestaan
on yksi uusi äänestyspaikka, Nummelan
rukoushuone LänsiUudellamaalla.
Lahdessa äänestyspaikkoja on sen si
jaan karsittu. Kausalassa ja Riihimäellä
äänestystä ei järjestetä näissä vaaleissa.
Lappeenrannassa Parikkalan tsasouna ja
Tampereella Kolhon kirkko on pudonnut
äänestyspaikoista pois. Syynä on viime
vaalien vähäinen äänestäjien määrä.
Oman seurakuntasi ehdokkaisiin sekä
äänestyspaikkoihin ja aikoihin pääset
tutustumaan seuraavilla sivuilla.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
HELSINGIN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

VAALI-ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA
Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa
Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan 3.–10.11.2019 välisenä aikana
seurakunnanvaltuuston jäsenten vaali valtuuston toimikaudelle 2020–2023 seuraavasti:
su 3.11.2019
ma 4.11.2019
ti 5.11.2019
ti 5.11.2019
ti 5.11.2019
ti 5.11.2019
ke 6.11.2019
ke 6.11.2019
ke 6.11.2019
to 7.11.2019
pe 8.11.2019
la 9.11.2019
la 9.11.2019
su 10.11.2019
su 10.11.2019

klo 12–16
klo 18–19
klo 11–12
klo 13–14
klo 16.30–17.30
klo 18–19
klo 11–15
klo 16.30–18
klo 19–20
klo 15–19
klo 10–14
klo 14–15
klo 16.30–18
klo 12–13
klo 14–16

Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha, Helsinki
Klaukkalan kko, Kuonomäentie 80, Klaukkala
Helenan vanhainkoti, Hämeentie 55, Helsinki
Stefanoskoti, Uimarannantie 17, Helsinki
Lohjan kirkko, Nahkurinkatu 4, Lohja
Nummelan rukoushuone, Naaranpajuntie 7, Nummela
Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha, Helsinki
Järvenpään kko, Kartanontie 45, Järvenpää
Porvoon kirkko, Tattarinmalmi, Porvoo
Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha, Helsinki
Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha, Helsinki
Pokrovan luostari, Elfvinginkuja, Jorvas, Kirkkonummi
Myllypuron toimintakeskus, Myllypurontie 1, Helsinki
Tikkurilan kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48, Vantaa
Tapiolan kirkko, Kaupinkalliontie 2, Espoo

Vaalin tulos julistetaan kirkkoherranvirastossa, Liisankatu 29, Helsinki, maanantaina 11.11.2019
klo 9.00 ja se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle.
Vaalissa valitaan valtuustoon 21 (kaksikymmentäyksi) jäsentä. Seurakunta muodostaa 5 (viisi)
vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:
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, Nurmijärvi,
Pornainen, Pukkila, Porvoo, Tuusula, Sipoo)
5. vaalialue = Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi 2 (kaksi) (Hanko, Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä
seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16
vuotta. Äänioikeutta käytetään sillä vaalialueella, jonka alueella äänioikeutetulla on kotikunta
31.8.2019. Äänestää voi millä tahansa äänestyspaikalla.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää niin
monta vaalialueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon.
Valituiksi tulevat vaalialueittain eniten ääniä saaneet ehdokkaat.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestäjän tulee
varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
Helsingissä 3.10.2019
Markku Salminen
kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

VAALIALUE 1

25

Bly Ritva, 56
FL, johtava asiantuntija
Nykyinen valtuutettu
1. Olen seurakunnan toiminnan ja talou
den suunnittelutoimikunnan puheen
johtaja sekä kirkolliskokousedustaja.
Uspenskin katedraali on kotikirkkoni.
Myllypurossa käyn Sofiakerhossa.
Neulon kastetöppösiä.
2. (1) Vapaaehtoistyöhön osallistumalla
saadaan yhdessä aikaan enemmän.
(2) Papistolle järjestyy enemmän aikaa
hengelliseen työhön. (3) Nuoret aikuiset
pysyvät seurakunnassa ja osallistuvat
aktiivisesti.
3. Tunnen kirkon hallinnon, mutta myös
monia seurakuntalaisia ja kuuntelen hei
dän toiveitaan. Olen verkostoitunut hal
linnon osaajien kanssa, tuon esiin hyviä
käytäntöjä ja valmistaudun huolella.

VAALIALUE 1

19

Brodkin Jefim, 21
lääketieteen opiskelija

1. Olen toiminut aktiivisesti erilaisissa
vastuutehtävissä: ponomarina ja lukijana
jumalanpalveluksissa, yhdistystoimin
nassa, vastuuvapaaehtoisena ja kerhon
ohjaajana seurakunnan lastenkerhoissa.
2. Tärkeimpinä ovat monipuolisen ja run
saan jumalanpalveluselämän ylläpitämi
nen, seurakunnan päätöksenteon ja hal
linnon julkisuus sekä talouden saaminen
myös tulevaisuuden haasteet kestävälle
pohjalle.
3. Olen seurannut tarkasti vuosien ajan
seurakunnan ja kirkkokunnan hallintoa ja
päätöksentekoa. Minulla on paljon näke
mystä, ja haluan tehdä tästä seurakun
nasta toimivan vielä tuleviksi vuosikym
meniksi.
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SEURAKUNTAVAALIT 2019
HELSINGIN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

11

23

16

professori

Projektinjohtaja
Nykyinen valtuutettu

1. Kirkossa käynti, toisinaan ponomarina,
pari kertaa lukenut latinaksi, italiaksi tai
suomeksi. 5-15-vuotiaana käynyt seurakunnan lastenleireillä min. 1 krt/ vuosi.
Aikaisemmin ollut lasten kuorossa.

1. Käyn palveluksissa kun perhe-elämältä
ja työltä ehdin 1-4 kertaa kuukaudessa.
Olen Itä-Helsingin ortodoksit ry:n varapj.
Osallistun pyhiinvaelluksille 1-2 kertaa
vuodessa (mm. Athos, Syväri, Petseri)s

1. Seurakuntavaltuuston jäsen. Kiinteistölautakunnan jäsen. Vapaaehtoistoimintaa
kirjaston parissa.

2. Päätöksenteko tulee tuoda ymmärrettävänä lähelle seurakuntalaista. Jokaisen
seurakuntalaisen tulisi olla perillä seurakunnan asioista. Seurakunnan tulisi olla
kaikille kutsuva ja vetovoimainen.

2. Ortodoksinen usko on niin hieno asia,
että siitä pitää kertoa laajemmin. Kaikessa
pitää ottaa huomioon eri-ikäiset ja eri
taustaiset ihmiset. Uutta pitää kokeilla,
mutta ortodoksisesti.

3. Analyyttista ja metodista lähestymistapaa. Olen toiminut useissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Teologian opiskelijana
tuon alan osaamisen päätöksiin. Toimintani ytimessä ovat empatia ja traditio.

3. Olen ollut mukana kunnallisissa luottamustoimissa ja ammattiliitossa ja tunnen
päätöksenteon mekanismit hyvin. Osaan
ammattini puolesta arvioida tutkimustuloksia ja soveltaa niitä päätöksenteossa.
tis

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

3

20

2

Yhteiskuntasuhdejohtaja,
kasvatustieteen maisteri

Opiskelija
Nykyinen valtuutettu

Yrittäjä

1. Olen toiminut vuosien varrella monissa
eri rooleissa; esimerkiksi kummina, kirkossa käyjänä, kuorolaisena, leirin- ja
kerhonohjaajana.

1. Srk:n valtuuston 2.vpj, TTS, ort. kirkon
edustaja Kirkkojen maailmanneuvoston
ulkoasian komissiossa sekä rauhan ja
oikeudenmukaisuuden referenssiryhmässä. Jumalanpalvelukset ja kirkkovuosi
vahvasti osa elämä.

Colaneri
Carlo Eugenio, 19

Haukka Jari, 59

Teologian ylioppilas

Lampinen Marina, 32

2.Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen, diakoniatyö ja eriarvoisuuden
ehkäiseminen, ja kirkon toiminta osana
yhteiskuntaa; viestintä ja vaikuttaminen
siellä, missä ihmiset ovat.
3. Olen sekä yksityisellä että julkisella ja
kolmannella sektorilla kokenut päätöksentekijä, sekä vaikuttamisen ja viestinnän ammattilainen, jolla on laajat
verkostot.
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Mountraki Maria, 27

2. Monikulttuurinen työ, nuorisotyö ja
kasvatus kokonaisuudessaan, seurakuntien yhdistyminen tulevalla kaudella.
3. Kansainvälisyyttä kirkon luottamushenkilönä toimimisesta. Yhden kauden
valtuuston ja TTS:n jäsenenä olen perillä
seurakunnan tilanteesta. Nuorta näkemystä ja aktiivista kokemusta seurakuntalaisena.

Kontkanen Mika, 57

2. Ortodoksisen identiteetin vahvistaminen nuorten ja maahanmuuttajataustaisten seurakuntalaisten parissa. Kiinteistöjen tuottavuuden varmistaminen. Aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön
suojelu.
3. Ensimmäisen valtuustokauden jälkeen
olen valmiimpi ja ymmärtäväisempi reagoimaan käsiteltäviin asioihin. Päivätyöni
kiinteistöjen parissa antaa vahvan näkemyksen myös seurakunnan kiinteistöasioihin.

Nikula-Blomqvist
Jari, 56

1. Kirkossa käynti.
2. Itäiseen Helsinkiin tulisi rakentaa Helsingin seurakunnan alainen ortodoksinen
kirkko. Pitäisi luopua väistötiloissa olevista kirkoista. Ortodoksista varhaiskasvatusta pitäisi lisätä. Kirkko kuuluu kaikille.
3. Yhteisten rahojen järkevän käytön.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
HELSINGIN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

15

21

10

Sosiaalineuvos, Valtiotieteiden tohtori
Nykyinen valtuutettu

Asianajaja, oikeustieteen tohtori
Nykyinen valtuutettu

Varatuomari, eläkkeellä

1. Olen ollut nyt yhden kauden valtuustossa ja oppinut paljon. Pian aloitan kirkolliskokousedustajana. Olen myös kolmen ortodoksinuoren äiti. Kotikirkkoni
on Uspenski ja EPL lempipalvelus!

1. Olen Helsingin seurakuntavaltuuston
jäsen ja osallistun jumalanpalveluksiin
lähinnä Uspenskin katedraalissa. Käyn
myös mielelläni kuorojen konserteissa
ja annan neuvoja ja apua niitä pyydettäessä.

1. Useita kertoja palveluksissa/kk, luentokuuntelua kerhoissa, luen ortodoksista
kirjallisuutta ym.

Palola Elina, 52

2. Valtuustotyön ydin on taata kirkolle
parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa
tehtäväänsä. Seurakunnan on elettävä
ajassa ja oltava aidosti kaikille avoin ja
kaikki jäsenensä kohtaava yhteisö.
3. Teen arkityötä sosiaali- ja terveysministeriössä lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi. Samat teemat ja verkostot ovat tärkeitä myös seurakunnassa.

Railas Lauri, 61

2. Seurakunnan tulee kehittää jäsenten
vapaaehtoistyötä sekä ylläpitää yhteishenkeä. Seurakunnan eri osien tarpeet
huomioitava laajentumisessa Lahteen ja
Hämeenlinnaan. Talous on pidettävä
vakaana.

Reimers Ulf, 64

2. Hallinnon uudistamisen läpivienti,
katekumeeniyhteisöjen yhteisten tilaisuuksien aktivointi, Uspenskin turistivierailujen järkeistäminen pääsymaksuilla
tai rajoittamalla.
3. Hallinnollinen ja juridinen ammattitaito.

3. Olen lakimies, jolla on monipuolista
kokemusta sopimusasioista, järjestötoiminnasta sekä julkishallinnosta EU:ta
myöten. Tunnen kirkon ja sen sidosryhmien toimintaa ja toimijoita henkilökohtaisesti.

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

12

28

22

Saarinen Ulla, 53
Ravintoloitsija
Nykyinen valtuutettu

Tchervinskij
Anna, 40
Työterveyshoitaja

1. Kirjastolautakunnassa 2 kautta, valtuustossa 3 kautta, kiinteistölautakunnan
jäsen, 3. kausi alkamassa kirkolliskokouksessa (talousvaliokunta ja kollegion varajäsen), käyn pääsääntöisesti Uspenskissa.

1.Olen ollut lapsuudesta asti aktiivinen
seurakunnan jäsen. Ortodoksisuus on
identiteettini ja näkyy elämässäni päivittäin. Laulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuorossa ja käyn kirkossa viikoittain.

2. Varautuminen uskonnonopetuksen
loppumiseen, varautuminen verotusoikeuden loppumiseen (esim. korjaushankkeet vietävä loppuun, kun se vielä
on verotuloilla mahdollista), yhdistyvän
seurakunnan kehittäminen.

2. Mielestäni kirkkomme tulisi olla aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija, kuin
tällä hetkellä on. Olisi tärkeä saada seurakuntalaiset ja nuoret aktiivisiksi toimijoiksi, osaksi seurakunnan toimintaa.

3. Talouden ja kiinteistöasioiden lisäksi
minulla on perheen kautta tuttua lapsi- ja
nuorisotyö sekä myös erilainen vapaaehtoistoiminta.

Tuovinen Timo, 61
juristi, teol.kand.

3. Minulla on tietämystä ortodoksisesta
kirkosta suhteellisen paljon koska isäni
on ortodoksipappi ja äitini työskenteli
eläkeikään asti kanttorina seurakunnassamme. Itse olen aktiivinen ja kantaaottava.

1. Osallistun palveluksiin viikoittain. Pyrin
yhdistämään ortodoksisen uskon ja arkielämän niin, ettei usko rajoittuisi vain palveluksiin ja pyhäpäivien juhlahetkiin.
2. Evankeliumin eläväksi tekeminen on
tärkeintä! - Ja samalla: Rahaa tarvitaan
paljon, koska kiinteistöt pitää peruskorjata. Verotulot eivät riitä, emmekä voi velkaantua. Tarvitsemme yhteistä viisautta.
3. Hallinnollista, oikeudellista ja talouden
osaamista, unohtamatta yhteisen
uskomme ja ihmisenä kasvamisen merkitystä. Jag kan också prata svenska på
församlingsarbetet.
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VAALIALUE 2, VAALIALUE 3

VAALIALUE 2

VAALIALUE 2

VAALIALUE 2

17

4

30

Lähihoitaja
Nykyinen valtuutettu

Ympäristönhoitaja, fil. yo.

Sairaanhoitajaopiskelija
ja kotiäiti

1. Pyrin olemaan aktiivisesti mukana seurakunnan elämässä: käyn viikoittain kirkossa, olen eri luottamustehtävissä mm.
Espoon Ortodoksien hallituksessa, TTStoimikunnassa ja harrastan ikonimaalausta.

1. Ruuhkavuosien kiireessä en ole ollut
nyt niin aktiivisesti läsnä seurakunnassa,
välillä vapaaehtoisena Tapiolan perhekerhossa, mutta kiinnostus ja välittäminen
kirkkoa ja seurakuntaa kohtaan on
säilynyt.

1. Olen käynyt perheeni kanssa lapsuuden ajoista asti pääosin Tapiolan kirkossa
sekä osallistunut lasten ja nuorten toimintaan.

2. Haluan varmistaa että seurakunnan
palvelut tavoittavat monipuolisesti kaikkia jäseniä nyt sekä tulevaisuudessa. Erityisesti kiinnittäisin huomiota nk. ei-aktiivisten jäsenten tavoittamiseen sekä
diakoniaan.

2. Kasvatustyö on lähellä sydäntäni.
Omat kolme lastani ovat aloittaneet polkunsa seurakunnan päiväkerhossa (jota
itse olen myös pitänyt). Uuden yhdistyvän seurakunnan kokonaisvaltainen
kehittäminen on nyt erittäin tärkeää.

3. Nuoremman sukupolven ääntä ja
näkökulmaa sekä jatkoa eri luottamustehtävissä aloittamaani työskentelyyn.

3. Aitoa kiinnostusta ja halua perehtyä
sekä päästä vaikuttamaan asioihin, jotta
seurakunta mm. vastaisi entistä paremmin seurakuntalaisten tarpeisiin.

VAALIALUE 2

VAALIALUE 3

VAALIALUE 3

27

9

14

FM lukion lehtori, ma-fy
ja tietotekniikka

Yksikön johtaja

1. Olen naimisissa ja kolmen lapsen isä
(9-, 8- ja 3-vuotiaat). Käyn perheen kanssa
silloin tällöin mm. liturgiassa. Olen myös
käynyt aikoinaan muutamissa kuoroharjoituksissa Tikkurilassa.

1. Kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon
liittyvät talkootyöt Tikkurilassa. Saimaan
Skiittojen rakennustalkootyöt Ilkonsaaressa. Harrastuksena veneily ja mökkeily.
Palveluksiin osallistun 2–3 krt/kk.

2. Haluaisin säilyttää palvelustoiminnan
kaikissa seurakuntamme kirkoissa, uskonnonopetukseen kirkkoretkiä enemmän,
nuorisoa ja perhettä tukevat käytänteet
kirkoissa ja palvelusaikojen ulkopuolella.

2. Hyvän talouden varmistaminen ja
omaisuuden turvaaminen tulevaisuutta
varten. Tarvittaessa ylimääräisten kulujen
karsinta. Käytettävissä olevien resurssien
ohjaus seurakunnan ja ihmisten toimintaan.

Kilpinen Kim, 36

Virolainen
Joonas, 42
Puuseppä
Nykyinen valtuutettu
1. Olen Espoon vastuuvapaaehtoinen ja
lähimmäispalvelussa. Järjestänyt tapahtumia, keskiviikkokerhoa sekä ystävyydenateriaa Tapiolan kirkolla. Toiminut
useissa ortodoksisten yhdistyksien hallituksissa.
2. Parantaa monikulttuurisia palveluita
seurakunnassa, myös alueilla. Kehittää
kiinteistöjä ja toimintatapoja ekologisimmiksi. Huolehtia lasten ja nuorten toiminnasta, jotta kirkolla olisi tulevaisuus.
3. 13 vuoden kokemuksen seurakunnan
kerhoista, jumalanpalveluksista ja hallinnon toimivuudesta. Hyvää taloudenpitoa
sekä kiinteistön hoidon osaamista ja kulttuurihistorian tuntemusta.
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Kosonen Essi, 42

Karpin Miika, 42

3. Olen myös tvt-tukihenkilö, ryhmänohjaaja ja vertaismentori omassa yksikössäni, joten työssäni vaaditaan digiosaamista, pedagogista tukea, suunnittelua,
sosiaalisia taitoja ja verkostoitumiskykyä.

Kütt Valeria, 25

2. Kirkon pitäisi tulla lähemmäs ihmisiä
lähiöissä. Kehittää lisää monikulttuurista
ja nuorten toimintaa.
3. Osaamista lasten ja nuorten kanssa ns.
kokemusosaajana.

Nikkanen Tero, 55

3. Toivon tuovani yhteistyötä ja neuvottelutaitoa. Tarvittaessa päätöksentekokykyä vaikeissa tilanteissa. Päivätyöni rakentamisen ja rakennuttamisen kautta toivon auttavani seurakuntaa ratkaisuissaan.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
HELSINGIN SEURAKUNTA
VAALIALUE 3, VAALIALUE 4

KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

VAALIALUE 3

VAALIALUE 3

VAALIALUE 3

8

18

6

Opiskelija

eläkeläinen

Orlovskiy Vadim

Soraniva Anna, 65

Stenberg
Andreas, 60
Koulunkäyntiavustaja
erikoisluokassa, diakoni

1. Kirkossa käynnissä, vapaaehtois
toiminnassa.
2. Toisten auttaminen. Yhteiset pyhiin
vaellukset. Vuorovaikutus seurakuntalais
ten kesken.
3. Kokemus muiden auttamisesta,
Venäjän kulttuurin tuntemus.

1. Olin Helsingin ortodoksisen seurakun
nan diakoniatoimikunnan jäsen 2007–
2015. Toimin Tikkurilan Tiistaiseurassa ja
olen sen hallituksen jäsen. Liturgiassa
käyn sunnuntaisin.
2. Tärkeimpiä kehityskohteita seurakun
nassamme on kaikenikäisten ja erilaisten
ihmisten kohtaaminen ja diakoniatyö eri
puolella seurakuntaa.
3. Olen koulutukseltani sosionomi. Työ
elämässä työskentelin lasten ja perhei
den parissa, Minulla on 3 lasta ja 4 lasten
lasta. Tuon näkökulman eriikäisten ja eri
laisten ihmisten tarpeista ja toiveista.

1. Seurakuntaneuvoston jäsen 2016–
2019, Tikkurilan tiistaiseuran hallituksen
jäsen, entinen kuorolaulaja, diakoni.
2. Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden
aktivoiminen. Seurakuntayhdistymisen
kautta kasvavan seurakunnan yhteistyö
haasteet. Vanhenevan kiinteistökannan
hoito.
3. Oman alani erikoistuntemusta. Neu
vostotyön kautta tullut laaja tuntemus
seurakunnasta. Hyvä jumalanpalvelus
elämän tuntemus.

VAALIALUE 4

VAALIALUE 4

VAALIALUE 4

24

31

5

Eläkkeellä
Nykyinen valtuutettu

kirjanpitopäällikkö,
eläkkeellä

Operaattori
Nykyinen valtuutettu

1. Toimin alttarissa, lukijaksi vihitty tänä
kesänä, valtuustossa 2 kautta päätöksiä
tekemässä, ikonimaalausta Porvoon kir
kolla 10 vuotta, tiistaiseurassa ollut aika
naan jne.

1. Olen ollut valtuustossa ja neuvostossa
useita toimikausia. Vapaaehtoistyö talou
denhoitajana Lintulan Ystävissä ja vetä
jänä Järvenpään Ystäväpiirin toiminnassa
Järvenpään kirkon hyväksi, kirkossa
usein.

1. Olen valtuutettu, Porvoon kirkon
vastuuvapaaehtoinen ja tiistaiseuran
puheenjohtaja. Lukijaharjoittelija.

Larsson Frank, 59

2. Että seurakuntalaisilla olisi mahdolli
suus palveluksiin tasapuolisesti koko alu
eella, että lapset ja nuoret huomioidaan
päätöksissä sekä tuleva liitos seurakun
nassa on erittäin tärkeä saada toimimaan.
3. 2 valtuustokautta, työskentely valtuus
tossa tuttua. Osaan myös sanoa ei, jos
asiat eivät mielestäni mene oikein, sekä
tukea hyviä ja rakentavia ehdotuksia.

Lindström Anja, 72

2. Paikallisten pyhäkköyhteisöjen jäsen
tyneen toiminnan luominen riittävin talo
udellisin resurssein. Tiedotus avoimem
maksi ja internetin monipuolinen käyttö
siinä. Ennakoiva, hyvä taloudenpito.
3. Osaamiseni talousasioissa ja pitkäaikai
sen sekä monipuolisen kokemuksen ko.
työssä. Tuon näkökulmaa myös kirkon
hallinnon valtakunnallisesta toiminnasta
perustuen kokemukseeni kirkolliskokous
edustajana.

Pylvänäinen Jari, 54

2. Jumalanpalveluselämän rikkauden säi
lyttäminen. Kirkkojen kynnyksien poista
minen harvoin kirkossa käyviltä ja kirk
koon tutustuvilta. Talous: tarvitaan luo
vuuden tukemista niin, että budjetoitu
raha säilyy.
3. Ruohonjuuritason näkemyksiä, selven
tävien kysymysten ja talonpoikaistason
ratkaisujen muodossa.
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SEURAKUNTAVAALIT 2019
HELSINGIN SEURAKUNTA
VAALIALUE 5

HAMINAN SEURAKUNTA
POHJOINEN VAALIALUE

VAALIALUE 5

VAALIALUE 5

13

7

Diplomi-insinööri
Nykyinen valtuutettu

Yrittäjä / ratkaisuvastaava

1. Seurakunnan valtuuston jäsen 2016–
19, valtuuston puheenjohtaja 2017–19.

1. Olen aktiivinen Pokrovan kävijä, toimin
siellä ponomarina ja lukijana aina kun
mahdollista. Muuten minut tapaa satunnaisesti Tapiolassa ja seurakunnan muissa
pyhätöissä ja konserteissa. Teologian yo.

Kokkonen Arvo, 63

2. (1) tulevan seurakuntafuusion toteuttaminen seurakuntalaisia palvelevalla
tavalla (2) jumalanpalveluselämään osallistumisen aktivoiminen (3) kestävän
talouden suunnittelun edistäminen.
3. Rohkeutta uudistamisiin, johdonmukaisuutta päätöksentekoon, positiivista
mieltä.

Sailo Sami, 51

2. Nuorten perheiden ja lapsien/nuorten
aktivointi ortodoksiseen perinteeseen.
Koulun ja seurakuntaelämän yhteyden
löytäminen. Talouden ja toimintaedellytysten varmistaminen.
3. Aktiivisen seurakuntatyön lisäksi vahva
kokemus nuorisotyöstä, yhdistystoiminnasta, kunnallispolitiikasta ja yritysjohtamisesta. Olen myös järjestänyt erilaisia
suuria tapahtumia.

VAALIALUE 5

29

Uotila Urpo, 68
Eläkeläinen
Nykyinen valtuutettu

SEURAKUNNAN KIRJASTO
Liisankatu 29 A 2.krs.,
puhelin 09 85 646 180
Aukioloajat ma–ti klo 10–15,
ke–to 15–19
FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET
Elisabetsgatan 29 A, II vån.,
tel. 09 85 646 180
Öppet mån–ti 10–15, on–to 15–19
PARISH LIBRARY
Liisankatu 29 A, tel. 09 85 646 180
Open Mon–Tue 10–15, Wed–Thu 15–19
Kirjallisuuspiiri kokoontuu kerran
kuukaudessa lauantaisin klo 11–13
kirjastossa.
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1. Valtuutettu, viestintätoimikunnan
puheenjohtaja, Lohjan Seudun Ortodoksit ry:n puheenjohtaja, alttariapulainen.
2. Paikallisyhteisöjen ja seurakunnan
yhteistyön kehittäminen. Asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuus ja
läpinäkyvyys. Nuoret ja nuoret perheet,
miten seurakunta tavoittaa heidät.
3. Kokemusta, uusia ja vaihtoehtoisia
näkökulmia, levollisuutta.

SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI
HAMINAN ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA 3.11.2019
Haminan ortodoksisessa seurakunnassa
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsen
ten vaali valtuuston toimikaudelle 2020–
2023 seuraavasti:
Haminan ortodoksisen seurakunnanval
tuuston vaalit pidetään sunnuntaina
3.11.2019. Vaali toimitetaan Haminan
kirkossa klo 11.45–13, Myllykosken rukous
huoneessa klo 14.30–15.30 ja Kouvolan
kirkossa klo 16–17.30.
Vaalin tulos julkaistaan pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin kirkossa Haminassa
sunnuntaina 3.11.2019 klo 19 ja seurakun
nan nettisivuilla. Vaalin tuloksen sisältävä
pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan
nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan
ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa.
Seurakunnanvaltuustoon valitaan yhdek
sän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa
kaksi vaalialuetta. Pohjoiseen vaalialueen,
johon kuuluvat Kouvolan ja Luumäen kun
nat, valitaan kuusi (6) jäsentä. Eteläisen
vaalialueen, johon kuuluvat Hamina,
Miehikkälän ja Virolahden kunnat, valitaan
(3) jäsentä.
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoi
meen on ortodoksisesta kristillisestä va
kaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen,
joka ei ole vajaavaltainen eikä Haminan
seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä
3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Ääni
oikeutta käytetään siinä seurakunnassa,
missä äänioikeutettu on merkitty seura
kunnan jäseneksi 31.8.2019.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää
enintään niin monta vaalialueensa jäsentä
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäse
niä valtuustoon. Valituiksi tulevat yhdeksän
(9) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Ääni
oikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää
vain henkilökohtaisesti. Äänestäjän on va
rauduttava todistamaan henkilöllisyytensä
äänestyspaikalla kuvallisella henkilötodis
tuksella.

26.10. FM Ida Sofia Schulgin esittelee
tutkimustaan emigranttikirjailija Vera
Bulitsin tuotannosta ja toiminnasta.

Kouvolassa 2.10.2019

9.11. katsotaan Klaus Härön uusin
elokuva ”Tuntematon mestari”,
jota esittelee elokuvan käsikirjoittaja
Anna Heinämaa.

Ville Kiiveri
kirkkoherra, vaalilautakunnan
puheenjohtaja

SEURAKUNTAVAALIT 2019
KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
POHJOINEN

POHJOINEN

POHJOINEN

3

4

6

koulusihteeri

Taiteen maisteri,
graafinen suunnittelija
Nykyinen valtuutettu

eläkeläinen
Nykyinen valtuutettu

Andersson
Johanna, 56

1. Olen seurakunnan rivijäsen. Olen kiinnostunut suuresti myös kuorosta ja kirkkomusiikista.
2. Jäsenten aktivointi. Miten tavoittaa
työssäkäyvät ja nuoret kirkon toimintaan
mukaan sujuvasti.
3. Olen avarakatseinen, yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä. Toivottavasti
minulla olisi antaa uusia näkökulmia ihan
perustyöhön valtuustossa sekä ajatuksia
jäsenistön aktivoimiseen.

Halonen Antti, 55

Jaakkonen
Marja-Leena, 68

1. Työ ja perhe vievät ansaitusti suurimman osan ajastani, mutta seurakunta kulkee siinä kaikessa mukana. Graafikkona
olen voinut tukea seurakuntaa mm. viestinnässä. 2016–19 toimin valtuuston 2.
puheenjohtajana

1. Valtuuston puheenjohtaja, neuvoston
kokoukset kutsuttuna. Vapaaehtoistoiminta: tiistaiseura, ortodoksiapiiri, tekstiilikerho, lastenkerhon avustaja. Yleensä
aina, kun on mahdollista, käyn palveluksissa.

2. Seurakuntamme on kodikas, elävä ja
toimiva. Turvataksemme tämän tulee
meidän tavoittaa myös hiljaisimmat ja
lisätä tietoisuutta toisistamme ja itsestämme. Avoimin mielin Kaakkois-Suomen seurakuntaan.

2. Saada uusia jäseniä seurakuntaan/kirkkoon. Kannustaa seurakuntalaisia tutustumaan ja osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja kerhotoimintaan. Talouden tasapainon ylläpitäminen.

3. Opettajana osaan viitata ja kuunnella
toisia. Edellisen valtuustokauden vanhana edustajana voin toimia viestinviejänä seuraavaan kauteen ja uuteen
Kaakkois-Suomen seurakuntaan.

3. Avoimen keskustelun ylläpitäminen.
Jatkuvuutta (2 kautta valtuustossa). Jos et
tiedä, kysy ja ota selvää asioista. Tarkka ja
inhimillinen.

POHJOINEN

POHJOINEN

POHJOINEN

9

5

10

Lang Dmytro
(Dmitri), 29
Raskaankaluston
mekaanikko
Nykyinen valtuutettu
1. Valtuuston jäsen, kiinteistölautakunnan jäsen, kirkolliskokouksen maallikkoedustaja, alttaripalvelija (Kouvola),
siunattiin lukijaksi 2019 eli aktiivinen
seurakuntalainen.
2. Nuorisotyö, seurakunnan näkyvyys,
diakoniatyö.
3. Olen nuori ja aktiivinen seurakuntalainen ja uskon tuovani rohkeutta nuoriin ja
madaltamaan kynnystä tulla kirkkoon ja
osallistumaan kirkolliseen toimintaan.

Ristolainen Niina, 41
Sosiaalityöntekijä

Seleznev
Vladimir, 32
Opiskelija

1. Minulle ortodoksisuus on tärkeä asia.
Paastoan ja vaalin traditioita. Kirkossa
käyn liian vähän. Olen kaupunginvaltuutettu ja mukana useissa eri luottamustoimissa. Harrastan matkustelua lasten
kanssa.
2. (1) Lisää toimintaa ja tukea, lasten ja
nuorten sekä perheiden tueksi. (2) Jäsenhankinnan kehittämistä ja uusia ideoita.
(3) Ortodoksisuuden merkityksen sekä
ymmärryksen vahvistaminen valtaväestölle.

1. Toimin ponomarina/lukijana ja kirkkokellojen soittajana Kouvolan Pyhän Ristin
kirkossa.
2. Kirkon kunto. Lasten ja nuorten työ.
Vapaaehtoistyön kehittäminen.
3 . Pyrin tuomaan kaiken osaamiseni
minkä voin.

3. Hyvät yhteistyöverkostot, sosiaalityön
sekä sosiaalipolitiikan ammatillisen osaamisen. Uudenlaisia ideoita sekä vahvan
persoonan puolesta puhumaan ortodoksisten perheiden ja seurakunnan puolesta.
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SEURAKUNTAVAALIT 2019
HAMINAN SEURAKUNTA
POHJOINEN VAALIALUE
ETELÄINEN VAALIALUE

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTA
HÄMEENLINNA

POHJOINEN

ETELÄINEN

2

8

Huk ja lähihoitaja
Nykyinen valtuutettu

Tulliylitarkastaja
Nykyinen valtuutettu

1. Valtuuston jäsen. Aktiivinen vapaa
ehtoinen kahvituksissa ja kirkon juhlissa.
Olen toiminut myös aikoinaan uskonnon
opettajana.

1. Olen toiminut menneellä kaudella kiin
teistölautakunnan jäsenenä. Osallistun
jumalanpalveluselämään parhaani
mukaan. Haminassa Pietarin ja Paavalin
kirkossa tulee kuitenkin käytyä myös
muulloinkin.

Syrjänen-Filppu
Anna, 56

2. Yhteistyö eri tahojen kanssa, nuoriso
työ ja diakoniatyö.
3. Tuon valtuustotyöskentelyyn koke
musta. Otan selvää asioista. Olen avoin
kaikille uusille ideoille, kehittämisajatuk
sille ja uudistuksille. Esim. seurakuntien
yhdistymiset.

Jauhiainen
Kimmo, 41

2. Haminalaisten seurakuntalaisten
herättäminen kiinnostumaan oman seu
rakunnan asioista ja aktivoiminen seura
kunnan toimintaan. Arvokkaiden pyhäk
köjen ja kiinteistöjen kunnossapito.
Vuokratalon kohtalo.
3 . Yksi valtuustokausi takana, joten val
tuustotyöskentelyn käytännöt selvillä.
Ammattini ja koulutukseni kautta tuon
luotettavaa juridispohjaista ajattelua sekä
kykyä ja uskallusta päätöksien tekoon.

ETELÄINEN

ETELÄINEN

7

11

Eläkeläinen

Site Logistics Technical
Advisor

Riihelä
Minna-Liisa, 52

1. Pyrin käymään kotikirkkoni Haminan
Pietarin ja Paavalin kirkon palveluksissa.
Ja yritän osallistua seurakunnan talkoo
työhön ja tapahtumiin. Käyn myös mah
dollisuuksien mukaan muissa alueen
pyhäköissä.
2. Tulevan yhdistyneen seurakunnan toi
minnan käynnistäminen. Tasapuolisuu
den huomioiminen alueellisesti laajassa
seurakunnassa. Yhtenäisyyden tunteen
saavuttaminen seurakuntalaisten keskuu
dessa.
3 . Vaikea itse arvioida omaa panostaan,
mutta ainakin tuon kaukana kaikista
seurakuntamme keskuksista asuvan
seurakuntalaisen näkemyksen.
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Sivonen Heikki, 62

1. Pääkirkon isännöitsijä. Haminan hauta
usmaan kirkon isännöitsijä. Neuvoston
jäsen. Palveluksissa ponomarina toiminta.
Aikaisemmin myös valtuuston jäsen.
2. Seurakuntalaisten aktivointi, diakonia
työ, arvokkaiden kirkkorakennusten
ylläpito.
3 . Kokemusta seurakunnan luottamus
työskentelystä.

HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Seurakunnanvaltuuston vaali
kaudelle 2020–2023
Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.–10.11.2019.
Vaalissa valitaan valtuutetut vuosille 2020–
2023.
Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 6 uutta valtuutettua.
Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja -ajat
ovat seuraavat:
– Hämeenlinnan kirkko 3.11.2019
klo 11.30–13.30
– Forssan toimintakeskus 3.11.2019
klo 16–17
– Hämeenlinnan kirkkoherran virasto
8.11.2019 klo 15–16
– Hämeenlinnan kirkko 10.11.2019
klo 11.30–13
Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston
vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen,
joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa,
missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää
enintään 6 ehdokasta. Äänestyslippuun
on varattu 6 paikkaa, joihin merkitään
ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 6 ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen
käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan
ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.
Jonas Bergenstad
vaalilautakunnan puheenjohtaja
27.9.2019

SEURAKUNTAVAALIT 2019
KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNA

5

3

7

Varhaiskasvatuksen
opettaja
Nykyinen valtuutettu

rekrytointipäällikkö
Nykyinen valtuutettu

sijoitusjohtaja
Nykyinen valtuutettu

1. Olen tällä hetkellä valtuuston jäsen.
Harrastuksiini on kuulunut jo vuosien
ajan ikonimaalaus. Maalaan seurakunnan
ikonipiirissä.

1. Olen ollut seurakuntavaltuuston jäsen
kaudella 2016–2019 sekä olen mukana
kirkkokuorotoiminnassa.

1. Olen ollut vuosia mukana seurakuntamme sijoitustoiminnassa. Tämän lisäksi
olen monesti osallistunut budjetin laadintaan.

Heporauta Katri, 41

2. Hämeenlinnan pääkirkon peruskorjaus. Hämeenlinnan seurakunnan yhdistyminen Lahden ja Helsingin seurakuntien kanssa. Uuden, vakituisen papin
palkkaaminen.
3. Innokkuutta ja avarakatseisuutta.
Olen työskennellyt aiemmin Helsingin
seurakunnan diakoniatyöntekijänä.

Huovinen Laura, 35

2. Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon
peruskorjaus. Seurakuntauudistuksen
loppuun vieminen. Monipuolinen seurakuntatoiminta, ”elävä seurakunta”.
3. Olen mukana valtuustossa kuluvalla
toimikaudella ja aktiivisesti osallistunut
seurakunnan asiainkäsittelyyn. Minulla
on siis jo kokemusta päätösten teosta ja
halu saattaa kesken jääneet asiat loppuun.

Männistö Jussi, 44

2. Päällimmäisenä mieleeni tulee kirkkomme remontointi, uuden papin saaminen seurakuntaamme sekä taloutemme
turvaaminen.
3. Pystyn olemaan apuna talouteen ja
sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa.

HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNA

4

2

6

Teologian opiskelija

keittiöpäällikkö
Nykyinen valtuutettu

eläkeläinen
Nykyinen valtuutettu

1. Käyn säännöllisesti kirkon palveluksissa ja toimin alttaripalvelijana. Opiskelen avoimessa yliopistossa ortodoksista
teologiaa ja luen paljon.

1. Olen seurakunnanvaltuuston jäsen,
tiistaiseuran sihteeri/rahastonhoitaja.
Teen vapaaehtoisena mm. diakoniaaamiasta ja seurakunnan nettisivujen
päivitystä. Harrastan ikonimaalausta ja
kuulun kirkkokuoroon.

1. Ponomari, kesäkirkon isännöitsijä.

Rasilainen Toni, 40

2. Kirkkorakennuksen peruskorjaus ja
uudistaminen, palvelusten pitäminen
säännöllisinä ja jatkuvina, sekä oman
vakituisen papin saaminen.
3. Olen analyyttinen ja pyrin näkemään
kokonaisuuksien lisäksi myös sellaisia
yksityiskohtaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole helposti havaittavissa.

Wessman Erja, 60

2. Vapaaehtoistyön kehittäminen on
ensiarvoisen tärkeää. Toimitilaratkaisut
(mm. kirkko) pitää saada lopultakin kuntoon. Seurakuntien yhdistyminen pitää
hoitaa niin, että se koituu kaikkien parhaaksi.

Ylämurto Sami, 45

2. Pääkirkon kunnostus, kesäkirkon tontti
seurakunnan haltuun, seurakuntalaisten
aktivointi palvelusten ulkopuoliseen
toimintaan.
3. Monipuolista ja idearikasta suunnittelua tulevaisuuteen.

3. Kokemuksen kahdelta edelliseltä
valtuustokaudelta
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KOTKAN SEURAKUNTA
KOTKAN VAALIALUE

ILMOITUS SEURAKUNNAN
VALTUUSTOVAALISTA
KOTKAN ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA 3.–4.11.2019
Kotkan ortodoksisessa seurakunnassa
toimitetaan seurakunnanvaltuuston
jäsenten vaali valtuuston
toimikaudelle 2020–2023 seuraavasti:
Kotkan seurakunnan valtuuston vaali pide
tään kaksipäiväisenä 3.–4.11.2019. Vaali
aloitetaan 3.11.2019 Kotkan kirkossa kel
lo 18 jatkuen kello 19. saakka. Vaali jatkuu
Loviisan kirkossa 4.11.2019 kello 17–18
ja Kotkan kirkossa kello 19–19.30. Tämän
jälkeen vaali päätetään ja suoritetaan ään
tenlaskenta ja julistetaan vaalin tulos.
Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitus
osoituksineen asetetaan nähtäville 30 päi
vän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle
kirkkoherranvirastossa, Kymenlaaksonkatu
2, 48100 Kotka.
Seurakunnanvaltuustoon valitaan yhdek
sän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa
kaksi (2) vaalialuetta.

KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
KOTKA

KOTKA

6

11

Muusikko. Myyjänä
vaatekaupassa.

eläkeläinen
Nykyinen valtuutettu

1. Kirkossa käynti, seurakunnan kuorossa
laulaminen, seurakunnan venäjänkielisessä lauluryhmässä laulaminen. Seurakunnan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen (juhlat, myyjäiset jne.).

1. Kirkossa aina, kun on palvelus. Kynttilämyyntipöydän hoito ja tilitys ja kolehtitilitys (kerran kuukaudessa). Suurien juhlapyhien kukkalaitteen asettelu kirkossa.
Kaikkeen osallistun, mitä osaan, kykenen
ja ehdin.

Belova Alexandra, 36

2 . (1) Kirkkoherran paikan täyttäminen.
(2) Kasvatusta ja opetusta lapsille, hengellisessä elämässä tukemista aikuisille
(papin tehtävät, opetuspiirit, kerhot jne.).
(3) Kirkon rakennuksen väkivallasta suojelu.

Borodulin Vera, 69

2. (1) Tiedotustoiminta. Digitaalinen ja
perinteinen ilmoitustaululla kirkolla ja
virastolla. (2) Nuoret mukaan seurakunnan toimintaan. (3) Vapaaehtoistyö ja sen
merkitys.

3. Maahanmuuttajataustaisena haluaisin
edustaa valtuustossa seurakuntamme
venäjänkielisiä jäseniä. Seurakuntamme
aktiivisena jäsenenä haluaisin osallistua
ajankohtaisten kysymyksien käsittelemiseen.

3. Varsin haastavan kauden jälkeen olen
oppinut paljon uutta ja saanut asianmukaista tietoa toiminnasta ja osaan soveltaa näitä päätöksien tueksi tässä tärkeässä vastuullisessa toimessa.

KOTKA

KOTKA

3

9

Veneenrakentaja

Merkonomi

1. Käyn kirkossa joka viikko, osallistun
oman kirkon ja seurakunnan elämään
(ponomarina ja lukijana, talkoot, kirkkokahvit seurakunnan salissa, olin lasten
kerhon vetäjänä).

1. Kirkossa käynti, harrastukset, kuoro,
juhlien järjestäminen.

Valtuustoon valitaan vuoden 2019 vaalissa
Kotkan vaalialueelta (Kotka) kahdeksan (8)
eniten ääniä saanutta henkilöä ja muun
seurakunnan vaalialueelta (Lapinjärvi,
Loviisa, Myrskylä ja Pyhtää) yksi (1) eniten
ääniä saanutta henkilöä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka vii
meistään ensimmäisenä vaalipäivänä
3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioi
keutta käytetään siinä seurakunnassa,
missä äänioikeutettu on merkitty seura
kunnan jäseneksi 31.8.2019.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää
enintään niin monta vaalialueensa jäsentä
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä
valtuustoon. Valituiksi tulevat Kotkan vaali
alueelta kahdeksan (8) eniten ääniä saa
nutta ehdokasta ja muun seurakunnan
vaalialueelta yksi (1) eniten ääniä saanutta
ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen
käyttää vain henkilökohtaisesti. Ääni
oikeutta voi käyttää millä tahansa äänes
tyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on va
rauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Kotkassa 26.9.2019
Timo Tynkkynen
vt. kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
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Burakvihin Gleb, 29

2. Kirkon oma vakituinen pappi. Kirkon
aita ja kirkon korjaustyöt. Suomen- ja
venäjänkielisten jäsenten yhteistyö.
3. Kommunikointi, kielitaito (suomi,
venäjä, englanti), oman kirkon sisäisen
elämän tieto.

Dmitrieva Natalia, 37

2. Seurakuntalaisten lisääminen.
Toiminta nuorisolle. Kirkon kunto.
3. Kokemuksia. Yhteistyökyky.
Yhteistoiminta.

SEURAKUNTAVAALIT 2019

KOTKA

KOTKA

KOTKA

8

10

5

Projektipäälikkö

Sairaanhoitaja

Henkilöstöravintolan
vastaava

1. Käymme perheen kanssa palveluksissa
ja osallistumme muihin seurakunnan
tilaisuuksiin. Perheessämme on myös
aikaisemmin harrastettu mm. ikonimaalausta.

1. Valtuuston 2. varapuheenjohtaja.
Kirkkokuorossa laulamassa. Vapaa-ajalla
monipuolinen liikunta ja kulttuuri.

1. Kirkossa tulee käytyä ja lastenleirin
emäntänä ollut parina kesänä sekä lapsia
tuon kerhoihin.

2. Seurakuntien liitosten hallittu yhdistäminen. Seurakuntalaisten aktivointi
mukaan toimintaan ja diakoniatyö.
Vakituisen papin saaminen Kotkaan.

2. Parempaa yhteisöllisyyttä. Parempaa
viestintää seurakuntalaisille. Talouden
tasapainotus.

Gronow Erna, 50

2. (1) Kotkan kirkko, luovia ratkaisuja ja
laajemmin kotkalaiset mukaan pelastamaan Kotkansaaren vanhinta rakennusta.
(2) Eri ryhmien ja kielten yhteistyö. (3)
Passiivisten seurakuntalaisten aktivointi.

Haltola Marju, 55

3. Sosiaali- ja terveysalan osaamisen.

3. Koulutustaustaltani olen ekonomi,
joten minulla on perustietämystä talousasioista ja projektien suunnittelusta ja
läpiviemisestä. Perheessä on kolme eriikäistä lasta, joten perheiden asiat tärkeitä.

Kettunen Tanja, 44

3. Toivoisin tuovani paljon keskustelua ja
näkökulmia asioihin. 13 vuotta olin perheyrityksessä työssä ja se oli melkoinen
korkeakoulu. Sieltä uskoisin riittävän
annettavaa myös tähän tehtävään.

KOTKA

KOTKA

KOTKA

12

2

4

Linja-autonkuljettaja

Merkonomiopiskelija

Johtaja
Nykyinen valtuutettu

1. Ponomarina olen ollut jo hieman yli 40
vuotta. Olen myös kirkonkellon soittaja ja
tykkään myös laulaa kirkkokuorossa, aina
kun se on mahdollista. Toimin välillä esilukijana aina mahdollisuuden tullen.

1. Olen seurakunnan aktiivinen jäsen,
laulan kuorossa, osallistun palveluihin ja
seurakunnan tapahtumiin perheeni
kanssa.

Marhala
Gregorio, 46

2. Minulle on tärkeää, että seurakuntalaisten kesken pysyy Kristuksen opettama
rakkaus. En suvaitse pahanpuhumista ja
kaksinaamaisuutta. Haluan kuunnella
seurakuntalaisia ja tuoda heidän huolensa esiin.
3. Kirkkotekstiilien kunnon tarkistus sekä
myös esineistön. Ihmisten kesken kanssakäyminen. Kirkonkellojen kunto. Vapaaehtoistyöt.

Shorokhova
Elena, 40

2. Ensimmäiseksi on erittäin tärkeää
pysyvän pappi läsnäoloamme, ja sen jälkeen sinun on kiinnitettävä huomiota
työskentelyyn nuorten, lasten ja mahdollisten seurakunnan jäsenten kanssa.

Westman Pertti, 63

1. Toimin valtuuston puheenjohtajana ja
käyn aktiivisesti kirkossa.
2. Talouden tasapainottaminen. Kirkon
korjaukset. Yhteisöllisyys, ei ”kuppikuntia”.
3. Vuodet 2012–2015 neuvostossa ja
2016–2019 valtuustossa ovat tuoneet
kokemusta.

3. Tämä on minulle uusi kokemus, toivon
voivani ymmärtää paremmin seurakunnan päätöksentekoa ja haluaisin olla
yhteys venäjänkielisten seurakunnan
jäsenten ja seurakunnan neuvoston
välillä.
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7

Ylinen Outi, 38
Luokan ja uskonnon
opettaja
Nykyinen valtuutettu
1. Olen ollut seurakunnan edellisenä
nelivuotiskautena sekä valtuustossa että
neuvostossa. Nämä ovat vieneet aika
paljon aikaani. Lasteni kanssa pyrimme
osallistumaan aktiivisesti jumalan
palveluselämään.
2. (1) Jumalanpalveluselämä, (2) yhteisöl
lisyys, joka käsittää niin aikuisten kuin
lastenkin kanssa tehtävän työn ja (3)
uudistuvan seurakunnan työnjako.
3. Neljässä vuodessa olen oppinut tunte
maan seurakunnan asiat melko hyvin.
Uskallan ehdottaa asioita ja tunnustan
realiteetit. Erityisenä osaamisalueenani ja
sydäntä lähellä on lapsi ja nuorisotyö.

MUU VAALIALUE

13

Haataja Johnny, 54
Johtava sosiaali
työntekijä
1. Diakonina toimiminen jumalanpalve
luksissa.
2. Arkipäivän palveluksia (ehtoopalvelus,
Jeesuksen rukouspalvelus ja maallikko
palveluksia). Kirkon näkyvyyttä lisää.
Haluan vaalia yhteisöllisyyttä seurakunta
elämässä.
3. Minulla on työni puolesta kokemusta
yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.
Haluan olla mukana kehittämässä seura
kuntaa.
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LAHDEN SEURAKUNTA
LAHTI

LAHDEN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Seurakunnanvaltuuston vaali
kaudelle 2020–2023
Lahden ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.–10.11.2019. Vaalissa
valitaan valtuutetut vuosille 2020–2023.
Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 10 uutta valtuutettua.
Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja -ajat
ovat seuraavat:
– Lahden kirkko 3.11.2019 klo 11.30–13.00
– Heinolan kirkko 3.11.2019 klo 14–15
– Hyvinkään kirkko 10.11.2019
klo 11.30–12.30

LAHTI

7

Goltz Anna, 31
Myyjä
Nykyinen valtuutettu
1. Olen seurakuntavaltuuston jäsen ja
pyrin osallistumaan palveluksiin niin
usein kuin mahdollista.
2. Seurakuntalaisten aktivoiminen
mukaan seurakunnan toimintaan. Tiedot
tamisen lisääminen esimerkiksi tapahtu
mista ja kerhojen toiminnasta. Seurakun
tien sujuva yhdistäminen.
3. Nuoren seurakuntalaisen kannan
seurakunnan toiminnasta ja tietämystä
seurakunnan kasvatustyöstä.

Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston
vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen,
joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa,
missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää
enintään 10 ehdokasta. Äänestyslippuun
on varattu 10 paikkaa, joihin merkitään
ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 10 ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen
käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan
ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.
Jonas Bergenstad
vaalilautakunnan puheenjohtaja
29.9.2019

LAHTI

2

Joska Jari, 53
Turvallisuustyöntekijä
Nykyinen valtuutettu
1. Kaksi kautta valtuuston ja neuvoston
jäsenenä. Heinolan kirkossa toimin toi
sena ponomarina sekä lukijana. Harras
tukset: lenkkeily ja kesäisin moottori
pyöräily.
2. Koulutuksen lisääminen luottamus
henkilöille. Saada aktivoitua nuoria ja
lapsiperheitä käymään kirkossa.
3. Kahden kauden tuoma valtuuston ja
neuvoston kokemus.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
LAHTI

LAHTI

LAHTI

6

9

8

FM, kieltenopettaja,
språklärare

Opettaja
Nykyinen valtuutettu

Työvalmentaja
Nykyinen valtuutettu

1. Olen ollut seurakunnanneuvoston sihteerinä (jäsenenä) viimeiset kaksi kautta.
Toimin Hyvinkäällä diakonina ja pyrin
avustamaan palveluksissa aina kun ehdin.

1. Toimin aktiivisesti Hyvinkään kirkossa.
Palvelen lukijana ja laulan kirkon kuorossa.

1. Olen ollut seurakunnan valtuustossa
toimikauden 2016–2019. Käyn palveluksissa säännöllisesti ja laulan Hyvinkään
kirkon kuorossa.

Korpela Aki, 49

2. Yhdistyminen Helsingin seurakuntaan
on vietävä hallitusti läpi. Nuorisotyössä ja
sen yhteyksissä koulujen uskonnonopetukseen on parannettavaa. Paikallisesti
Hyvinkäällä pitää vahvistaa pyhäkköyhteisöä.

Kuri Mikko, 38

2. Tällä hetkellä tärkeimmät kehityskohteet ovat mielestäni sujuva sulautuminen
Helsingin seurakuntaan sekä paikallisen
jumalanpalveluselämän ja kasvatustyön
jatkuva kehittäminen.

Kuri Tanja, 34

2. Koko elämänkaaren pituisen kasvatustyön vahvistaminen, alueellisen työn ylläpitäminen taloudellisesti järkevästi sekä
uusien seurakuntalaisten aktivointi.

3. Minulla on vahva osaaminen mediaalan työvälineistä ja käyttömahdollisuuksista ja voin käyttää osaamistani seurakunnan viestinnän kehittämisessä.

3. Tuon valtuustotyöskentelyyn kasvatustyön osaamista erityisesti lapsiperheen
näkökulmasta.

LAHTI

LAHTI

LAHTI

5

4

10

Diplomi-insinööri
Nykyinen valtuutettu

eläkeläinen

Liiketoimintajohtaja
Nykyinen valtuutettu

1. Toimin valtuustossa, laulan kuorossa,
joskus toimin lukijana. Osallistun työhön
venäjänkielisten aikuisten ja lapsiperheiden kanssa sekä muihin seurakunnan
tapahtumien järjestelyihin.

1. Olen viime vaalikauden ollut diakoniatoimikunnan jäsen Lahden seurakunnassa. Olen muuttanut Helsingistä Riihimäelle joitakin vuosia sitten. Helsingissä
olen ollut mukana diakoniatyössä
vuosien ajan.

1. Olen aktiivinen seurakuntalainen ja
osallistun valtuustotyön lisäksi mm. kasvatustyön kehittämiseen. Osallistun
aktiivisesti kirkon palveluksiin Lahdessa
ja jatkossa Helsingissä.

3. Olen ollut yli 20 vuotta Hyvinkään kaupunginvaltuuston jäsen ja 14 vuotta kaupunginhallituksessa. Tunnen hallinnon
kiemurat ja julkisen taloudenpidon hyvin.

Lappalainen
Anatoli, 38

2. Luulen, että hengellisen elämän tukeminen ja vahvistaminen, kasvatustyö
sekä diakonia ovat kohteita, joihin on
erityisesti panostettava jokaisessa seurakunnassa.
3. Minulle on kertynyt kokemusta valtuustotyöskentelystä. Olen valmis ottamaan kantaa käsiteltäviin asioihin.
Haluan toimia Kirkon ja seurakunnan
hyväksi.

Niemenlehto
Markku, 69

2. Tärkein asia on jo seurakunnassa olevien aktivointityö mukaan seurakunnan
elämään. Kattavan jumalanpalveluselämän järjestäminen seurakunnan kaikkiin
osiin. Seurakuntaelämän monipuolistaminen.
3. Työelämässä olin liike-elämän palveluksessa. Opin, miten asioihin voidaan
vaikuttaa ja miten tärkeätä on uusien
toimintatapojen sisäänajo jo rutinoituihin
käytäntöihin. Kaikki palvelut ovat muutoksessa.

Pelkonen
Markku, 51

2. Koen, että kolme tärkeintä kehittämiskohdetta seurakunnassamme ovat kasvatus- ja nuorisotyö, maahanmuuttajien
osallistaminen mukaan toimintaan sekä
taloudellisten reunaehtojen ennakoiva
huomioiminen.
3. Toimin liiketoimintajohtajana oppimisen palveluliiketoiminnassa. Tuon osaamisena mukaan talous- ja strategiaosaamisen lisäksi vahvan johtamis- ja sidosryhmäosaamisen.
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Rombacheva
Elizaveta, 34
Sosionomi
1. Osallistun palveluksiin lasteni kanssa
aina kun pääsemme. Laulan Hyvinkään
kirkon kuorossa. Ajatuksena järjestää kok
kikerho kouluikäisille lapsille Hyvinkään
kirkossa kerran viikossa.
2. Pysyvä pappi ja palvelukset joka viikko.
Lapsille/lapsiperheille suunnattuja ker
hoja. Seurakunnan kasvu.
3. Olen ideoita täynnä. Myös hyvät vuo
rovaikutustaidot, sosiaalialan vahvuudet.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA
ITÄINEN VAALIALUE
LÄNTINEN VAALIALUE

ILMOITUS SEURAKUNNAN
VALTUUSTOVAALISTA
Lappeenrannan ortodoksisessa
seurakunnassa 3.11.2019
Lappeenrannan ortodoksisessa seura
kunnassa toimitetaan seurakunnan
valtuuston jäsenten vaali valtuuston
toimikaudelle 2020–2023 seuraavasti:
Lappeenrannan seurakunnan valtuuston
vaali pidetään sunnuntaina 3.11.2019 yksi
päiväisenä. Vaali aloitetaan Lappeenran
nan kirkossa kello 11.30 jatkuen kello
12.30 saakka. Vaali jatkuu Imatran kirkos
sa kello 13.30–14.30 ja Lappeenrannan
kirkossa kello 15.15–15.30. Tämän jälkeen
vaali päätetään ja suoritetaan ääntenlasken
ta ja julistetaan vaalin tulos.
Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitus
osoituksineen asetetaan nähtäville 30 päi
vän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle
kirkkoherranvirastossa, Kristiinankatu 7,
53900 Lappeenranta.
Seurakunnanvaltuustoon valitaan kaksi
toista (12) jäsentä. Seurakunta muodostaa
kaksi (2) vaalialuetta.

LAHTI

3

Äikäs Mikko, 63
Sopimusalavastaava
Nykyinen valtuutettu
1. Neuvoston varapuheenjohtaja, kirkon
isännöitsijä, kiinteistölautakunnan jäsen.
2. Seurakuntien sulautuminen Helsingin
seurakuntaan, palvelusten ja toiminnan
varmistaminen ja talouden vakauttami
nen.
3. Henkilöstöhallinnon tietämystä,
kiinteistönpidon osaamista.

Valtuustoon valitaan vuoden 2019 vaalissa
läntiseltä vaalialueelta (Lappeenranta, Lemi,
Savitaipale, Taipalsaari) kahdeksan (8) eniten
ääniä saanutta henkilöä ja itäiseltä vaali
alueelta (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi,
Parikkala) neljä (4) eniten ääniä saanutta
henkilöä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä
3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Ääni
oikeutta käytetään siinä seurakunnassa,
missä äänioikeutettu on merkitty seura
kunnan jäseneksi 31.8.2019.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää
enintään niin monta vaalialueensa jäsentä
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä
valtuustoon. Valituiksi tulevat läntiseltä
vaalialueelta kahdeksan (8) eniten ääniä
saanutta ehdokasta ja itäiseltä vaalialueelta
neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen
käyttää vain henkilökohtaisesti. Ääni
oikeutta voi käyttää millä tahansa äänes
tyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on va
rauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Lappeenrannassa 26.9.2019
Timo Tynkkynen
kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
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ITÄINEN

14

Hattunen Misa, 33
Upseeri

1. Käyn kirkossa lasteni kanssa ja osallis
tun kirkkokuorotoimintaan.
2. En osaa tällä hetkellä mainita merkittä
viä kehityskohteita. Päällisin puolin seura
kunta toimii tällä hetkellä hienosti. Ehkä
lapsiperheitä olisi syytä kannustaa käy
mään enemmän kirkossa.
3. Tuon valtuustotyöskentelyyn lapsi
perhenäkökulmaa, organisointikykyä ja
kenties uusia ajatuksia.

ITÄINEN

12

Huskanen Sirpa, 54
Erikoissairaanhoitaja
(psykiatria)
1. Käyn kirkossa ja osallistun tapahtu
miin. Autan keittiössä ja myyjäisissä.
Ortodoksiset perinteet, karjalaisuus ja
pyhiinvaellusmatkat lähellä sydäntä.
Harrastan käsitöitä ja puutarhanhoitoa.
2. Lapsi ja nuorisotyö. Kirkon kiinnosta
vuuden lisääminen. Seurakunnan jäsen
ten aktiivisuuden lisääminen.
3. Laajempaa näkemystä nuorisotyöstä.
Kyvykkyyttä ongelmaratkaisuun.

ITÄINEN

11

Kemppainen
Pirjo, 62
Sosiaalityöntekijä
Nykyinen valtuutettu
1. Kirkkovaltuutettu, diakoniatoimikun
nan puheenjohtaja. Harrastan mm. ikoni
maalausta.
2. Lapsi, perhe ja nuorisotyö, lisäksi dia
koniatoiminta.
3. Kokemusta kirkkovaltuustotyöskente
lystä ja diakoniatoiminnasta yhdessä
diakoniatoimikunnan jäsenten kanssa.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
ITÄINEN

ITÄINEN

ITÄINEN

15

10

13

Eläkeläinen

Yrittäjä
Nykyinen valtuutettu

Kunnallisneuvos,
eläkeläinen
Nykyinen valtuutettu

1. Imatran kirkon isännöitsijä.

1. Minulla on menossa toinen kausi valtuustossa. Aktiivinen osallistuminen ja
mukanaolo lähes kaikissa kokouksissa.
Kirkossa ja tiistaiseurassa käyn vaihtelevasti elämäntilanteen mukaan.

1. Osallistun valtuuston kokouksiin,
jumalanpalveluksiin ja tiistaiseuran
toimintaan.

Pussi Tuomo, 70

2. Tiedottaminen, oman kirkon palvelukset ja talkootoiminta.
3. Seurakuntalaisten kuuntelija.

Sjöholm Sinikka, 54

2. Seurakuntauudistuksen loppuunsaattaminen hyvässä hengessä. Nuorempien
innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan, myös luottamustoimiin. Kirkon
näkyvyyden lisääminen paikallisessa
elinympäristössä ja myös perinteisessä
mediassa.

Tanninen Heikki, 73

2. Seurakuntalaisten osallistumisen
ylläpitäminen seurakunnan tilaisuuksiin
ja toimintaan. Yhteisöllisyyden säilyttäminen ja arvostaminen toiminnassa. Tarpeellisten toimipaikkojen säilyttäminen.
3. Kokemusta, näkemystä ja verkostoja
eri yhteisöjen verkostosta.

3. Yrittäjätaustan mukanaan tuomaa
yleistä ymmärtämystä asioista ja niiden
hoitamisesta yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Rohkeutta ja avoimuutta.

LÄNTINEN

LÄNTINEN

LÄNTINEN

6

7

4

Myyjä

Työfysioterapeutti
Nykyinen valtuutettu

Koulutuksen opiskelija

1. Ylläpidän nuortenpiirin insta-tiliä, toimin lastenkerhon ohjaajana sekä kesäisin
olen ollut lasten- ja kristinoppileirin
ohjaajana ja johtajana. Johtajana olin
viime kesänä ensimmäistä kertaa.

1. Valtuustossa olen ollut kaksi kautta.
Diakoniatoimikunnassa kahdeksan
vuotta sekä olen ollut myös mukana ystävätoiminnassa. Harrastan ikonimaalausta.

1. Kirkossa käynti, seurakunnan miestenpiirin toimintaan osallistuminen, seurakuntamestarin kesälomasijaisuus (2016–
2019), seurakunnan matkoilla käynti.

2. Nuoret mukaan seurakuntatyöhön.
Hyvä yhteistyö ja -henki uuteen, muodostettavaan seurakuntaan. Hyvän taloustilanteen säilyminen tulevaisuudessakin.

2. Seurakunnan kasvu, pyhiinvaellusmatkojen järjestäminen, lasten ja nuorison
parissa ortodoksivalistus.

Kankaanpää
Emilia, 22

2. Lasten ja nuorten toiminta. Perheille
tapahtumia, jotta tietäisivät, että eivät ole
unohdettuja seurakunnassamme ja saisivat uusia tuttavuuksia. Kansainvälistä toimintaa.
3. Uusia ideoita sekä niiden kehittelyä ja
toteuttamista täydellä nuoren energialla.

Kivimäki
Kristiina, 62

3. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olen luova sekä innovatiivinen.

Mulkakhaynen
Vasily, 59

3. Nyt luen ja opin Raamatun Vanhaa testamenttia. Voisin jakaa omaa kokemustani muille seurakuntalaisille. Olen tehnyt
sähköisesti yhdistetyn suomea/venäjää
koko Raamatun käännöksen. Sen voi julkistaa netissä.
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SEURAKUNTAVAALIT 2019
LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA
LÄNTINEN VAALIALUE

TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

LÄNTINEN

LÄNTINEN

5

3

Polyanskaya
Irina, 50

Prokki Afra, 53
Lääkäri

Opettaja, FM
Nykyinen valtuutettu
1. Aktiivinen seurakuntalainen. Valtuus
ton jäsen. Kirkkokuoron laulaja. Seura
kuntalaisten kanssa kanssakäyminen.
2. Maahanmuuttajataustaisten seurakun
talaisten kotouttaminen. Yhdistettävien
seurakuntien toteuttaminen ja seurakun
talaisten yhteen saaminen. Nuorisotyön
kehittämisen jatkaminen.
3. Pitkäaikainen kokemus opetusalalla
työskentelystä. Erilaisten ja eritaustaisten
ihmisten kohtaaminen ja ymmärtäminen.
Pitkäaikainen ja laaja toimiminen luotta
mustehtävissä.

2. Olen valmis tarttumaan kaikkiin
kohtaamiimme haasteisiin.
3. Laajojen kokonaisuuksien hallintaa,
prosessien virtaviivaistamista, ihmis
läheistä työskentelyä.

LÄNTINEN

LÄNTINEN

9

8

Ammatillinen opettaja
Nykyinen valtuutettu

Yrittäjä
Nykyinen valtuutettu

1. Melko aktiivinen kirkossa kävijä. Lisäksi
olen toista kautta seurakunnan valtuus
tossa.

1.Olen toiminut valtuustossa yhden kau
den. Kirkossa käyn lasten kanssa. Harras
tuksiani ovat talvisin mahdollisuuksien
mukaan hiihto ja kesällä tennis ja luon
nossa liikkuminen.

Suikkanen Tapio, 57

2. Riittävästi huomiota Kirkon ydintehtä
vään. Henkilösuhteiden vaaliminen seu
rakunnassa. Rakennusten ja teknisen väli
neistön kunnossapito.
3. Lähinnä kiinteistöteknistä osaamista.

LÄNTINEN

2

Tanhuanpää
Jaana, 55
Lehtori
Nykyinen valtuutettu
1. Hoidan luottamustehtäviä, osallistus
diakoniatoimikunnan työhön ja osallistun
seurakunnan tapahtumiin.
2. Organisaatiouudistus Kotkan ja Haminan
seurakuntien kanssa.
3. Tavallisen seurakuntalaisen näkökulman.
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1. Harrastan ikonimaalausta, avustan tal
koolaisena silloin tällöin tapahtumissa.
Kirkossa käyn silloin tällöin, erityisesti
juhlien aikoina.

Särkkä Vesa, 53

2. Seurakunnan hyvän taloudellisen tilan
teen varmistaminen myös jatkossa. Tule
van yhdistymisen mahdollisimman sujuva
onnistuminen käytännön tasolla sekä
kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen.
3. Pyrin antamaan oman panokseni yrit
täjätaustani avulla taloudellisiin kysymyk
siin sekä tuomaan kolmen lapsen isänä
myös nuorten näkemyksiä ja odotuksia
ortodoksisuudesta tänä päivänä.

SEURAKUNNANVALTUUSTON
VAALIT TAMPEREEN
ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA
Tampereen seurakunnassa järjestetään
valtuustonvaalit 3.–10.11.2019. Seurakunta
on jaettu kahteen vaalialueeseen.
I vaalialueeseen kuuluvat Akaa, Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampe
re, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Vaali
alueelta valitaan yksitoista (11) edustajaa.
II vaalialueeseen kuuluvat Eurajoki, Hon
kajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki,
Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, Kih
niö, Kuhmoinen, Merikarvia, MänttäVilp
pula, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Pori,
Ruovesi, Sastamala, Siikainen, Orivesi, Ulvi
la, ja Virrat. Vaalialueelta valitaan neljä (4)
edustajaa.
Tampereen seurakunnan äänioikeutetut
jäsenet voivat äänestää kotipaikkakuntan
sa mukaan oman vaalialueensa ehdokkai
ta. Ääniä voi antaa niin monta kuin omalta
vaalialueelta valitaan edustajia. Ensimmäi
sellä vaalialueella voi siis antaa yksitoista
(tai vähemmän) ääniä, ja toisella vaalialueel
la neljä (tai vähemmän) ääniä. Vaalit suori
tetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Seurakunnanvaltuuston äänestysajat ja
paikat ovat seuraavat:
– Sunnuntaina 3.11. klo 12–14 Tampereen
kirkko (Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere)
– Keskiviikkona 6.11. klo 16–18 Nikolainsali
(Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere)
– Sunnuntaina 10.11. klo 12–13 Porin
kirkko (Maantiekatu 46, Pori)
– Sunnuntaina 10.11. klo 16–17 Tampe
reen kirkko (Tuomiokirkonkatu 27 B,
Tampere)
Vaalitulos julkaistaan Tampereen kirkossa
sunnuntaina 10.11. ääntenlaskennan jäl
keen aikaisintaan klo 17.30. Sen jälkeen
tulos on nähtävänä seurakunnan ilmoitus
taululla ja kotisivulla.
Aleksej Sjöberg
kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

SEURAKUNTAVAALIT 2019
KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

10

6

13

Kielenkääntäjä, FM

opiskelija
Nykyinen valtuutettu

Myyntipäällikkö

1. Käyn kirkossa. Osallistun Tampereen
seurakunnan nuorten miesten Pyhät isät
-lukupiirin toimintaan.

1. Olen lasten piirustuskurssin ohjaaja
vuodesta 2014. Lisäksi muutamana
vuonna olemme järjestäneet pääsiäis- ja
joulunäytelmät lasten kanssa.

1. Käyn viikoittain kirkossa. Ja kirkkokahveilla tietysti, joissa pääsee tutustumaan
seurakuntalaisiin! Olen mukana myös
Pyhien isien lukupiirissä.

2. Vapaaehtoinen toiminta lasten kanssa.

2. Ympäristöasioiden laajempi huomioiminen, yhteiskunnan eriarvoisuuteen
puuttuminen, yleinen laajempi avautuminen yhteiskuntaan.

Ahponen Tatu, 35

2. Tampereella on yhteishenkeä, jonka
pohjalle voi kehittää. Kalliosalmen mökkiä voisi hyödyntää tähän. Enemmän
ihmisiä yhdistävää keskustelutoimintaa
uskon tiimoilta. Vaasalaiset otettava huomioon.

Chernyuk Irina, 37

3. Ikonien koristaminen tuoreilla kukilla
juhlin, teatteritoiminta lasten ja aikuisten
kanssa, ikonimaalaus lasten kanssa.

Jämsen Mikko, 51

3. Yli kaksikymmentä vuotta yksityisellä
sektorilla myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa voi varmasti hyödyttää
seurakuntaa. Olen tottunut myös käsittelemään talousasioita.

3. Minulla on pitkäaikaista järjestö- ja lautakuntakokemusta, mm. TKL:n johtokunnassa. Tunnen monenlaisia sekä kirkosta
että sen ulkopuolelta.

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

5

12

14

Hoitokodin johtaja

aineenopettaja
Nykyinen valtuutettu

varatuomari
Nykyinen valtuutettu

1. Laulan Tampereen ortodoksisen kirkon
kuorossa. Pyrin toimimaan aktiivisena
kuorolaisena paitsi laulaen, auttaen myös
muuten kuoron toiminnassa.

1. Seurakuntavaltuuston, neuvoston ja
nuorisotyötoimikunnan jäsen. Kirkolliskokousedustaja. Vapaaehtoistyö: katekumeeniopetus, tuohuspöydän kirkkomummoilu, tapahtumien järjestely.

1. Olen toiminut valtuustossa useita kausia, käyn kirkossa ja osallistun seurakunnan muihin tilaisuuksiin.

Kartovaara Anu, 44

2. Diakoniatyö, nuorisotyö sekä hallinnon
kehittäminen. Seurakunnan pitää olla
läsnä siellä minne virallinen järjestelmä ei
ulotu. Nuoria pitää tukea aikuistumaan
aktiivisiksi seurakuntalaisiksi.
3. Arvostan hyvää ja ammattimaista hallintoa ja johtamista, jota haluan olla asiantuntijana toteuttamassa. Rohkeutta
tehdä päätöksiä, halua ottaa selviää.
Uskallusta mennä eteenpäin.

Kasdaglis Anna, 56

2. Nuorisotyö kaipaa uutta tuulta. Tavoitteena on saada nuoret pysymään
mukana seurakunnan toiminnassa.
Vapaaehtoistyön organisoiminen jotta
kaikki halukkaat löytävät paikkansa. Seurakuntaliitos hyvin.

Kunnas Maija, 66

2. Nuorisotyö, muut seurakunnan tilaisuudet jumalanpalvelusten ohella, seurakuntien yhdistymisen tuomat haasteet.
3. Juridista osaamista.

3. Opettajana (vuosiluokat 1–9) minulla
on vahva näkemys nuorten tarpeista,
joten nuorisotyö on osaamisaluettani.
Olen saanut hyvän pohjan valtuustotyöhön kokonaisuudessaan kuluneella kaudella.
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SEURAKUNTAVAALIT 2019
TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

11

3

8

Leskinen Tanja, 47
Toimitsija
Nykyinen valtuutettu

Psyk.erikoissair.hoit. yksikön johtaja. Eläkkeellä.

1. Toimin aktiivisesti valtuuston jäsenenä,
viimeiset 3 vuotta puheenjohtajana. Valtuustossa ja valtuuston kautta voi vaikuttaa seurakunnan asioihin.

1. Kirkossa pyrin käymään mahdollisimman usein. Osallistun toimintakerhon ja
Valamon ystävien järjestämiin tilaisuuksiin.

2. Tällä hetkellä ajankohtaisina ja tärkeinä
asioina ovat Tampereen seurakunnan liittyminen Oulun hiippakuntaan 2020 sekä
Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdistyminen 2021.

2. Yhteisyys uusien seurakunnan jäsenten ja maahanmuuttajien kanssa. Kukaan
ei saa tuntea olevansa yksin joukossa.

3. Valtuustoon tuon osaamista asioiden
ja lukujen analysoinnissa. Avoimuutta ja
rohkeutta ottaa asioita esille, myös haastavia asioita.

3. Valtuustotyöskentelyssä yhteen hiileen
puhaltamalla etenemme yhteisissä
asioissa. Silti voimme olla eri mieltä
asioista ja tuoda se avoimesti esille.

Pulkkinen Matti, 56
Maakuntakoordinaattoritoimittaja
1. Toimitan aamuisin ja iltaisin kodissani
pienen palveluksen. Kutsun seurakuntalaisiamme kotiini erilaisiin tilaisuuksiin,
olemaan yhdessä, kokemaan ruokapöydän yhteyttä. Käymällä jumalanpalveluksissa.
2. Seurakuntalaisten yhteyden voimistaminen. Seurakuntaliitoksen ja hiippakuntavaihdoksen luonteva toteutuminen.
Ydinasian eli ortodoksisen sanoman ja
vaihtoehdon esilläpitäminen.
3. Työelämässä muutoksien, uudistuksien
toteuttajana hankkimani kokemus. Tiedonvälityksen ammattilaisena kertynyt
taitotieto niin sisäisen kuin ulkoisen tiedottamisen arjessa. Rakkautta kirkkoani
kohtaan.

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

VAALIALUE 1

9

2

4

HM, HuK, opiskelija

Sairaanhoitaja

Ohjelmistosuunnittelija

1. Minulle on erittäin tärkeää käydä kirkossa palveluksissa. Olen myös työskennellyt tuohustiskillä ja ollut mukana järjestämässä kirkkokahveille lasten esityksiä sekä yliopistolle rukouspalveluksia.

1. Käyn mielelläni kirkossa ja olen
innokas keskustelija.

2. Seurakuntaopetus kaikille seurakuntalaisille , rukouspalvelusten toimittaminen
pyhille ihmisille ja Yhteisöllisyys sekä
seurakuntaretket ja -matkat.

3. Arkista, ruohonjuuritason osaamista ja
uteliasta keskustelukulttuuria.

1. Olen toiminut päättyvällä kaudella diakonia- ja nuorisotoimikunnassa, OOL:n
rahastonhoitajana sekä avustanut seurakuntaa viestintäasioissa. Lisäksi käyn kirkossa perheen kanssa säännöllisesti.

Saarenoja Terhi, 46

3. Minulla on kokemusta hallinnon toiminnasta, monikielisen viestinnän osaamista (opiskelen venäjän kielen kääntämistä ja tulkkausta) sekä lapsiperheiden
arjen tuntemusta.
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Mattinen
Kirsimarja, 64

Saari Jaana, 50

2. Yhteisöllisyyden lisääminen. Ekologiset
arvot. Diakonia.

Santasalo Heikki, 38

2. Oman elämän perusjuttuja on kodin ja
talouden hoitaminen tolkullisesti, läsnäolo jälkikasvulle ja läheisille sekä kirkon
elämään osallistuminen. Nämä ovat tärkeimmät asiat myös seurakunnan elämässä.
3. Toimikunnissa tehdyn työn kautta on
kokemusta seurakunnan toiminnasta
jonkin verran. Tuon valtuustoon aktiivisen seurakuntalaisen ja nuorehkon perheellisen miehen näkökulmaa.

SEURAKUNTAVAALIT 2019
TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1 / VAALIALUE 2

KYSYMYKSET:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

VAALIALUE 1

VAALIALUE 2

VAALIALUE 2

7

17

15

Asiakasneuvoja,
eläkkeellä

Opiskelija / Ortodoksisen
uskonnon tuntiopettaja

1. Olen seurakunnan neuvoston varapu
heenjohtaja. Kirkossa käyn harvakseltaan.
Osallistun myös joihinkin seurakunnan
järjestämiin tapahtumiin.

1. Porin kirkon lukija, opas, ortodoksia
piirin vetäjä, keikkakanttori, seurakunnan
tiedotustoimikunnan puheenjohtaja,
Porin seudun tiistaiseuran johtokunnan
jäsen.

Toivonen Raija, 65

2. Henkilöstön työhyvinvointi , nuoriso
työ, vapaaehtoistoiminnan koordinointi.
3. Olen toiminut pitkään kunnallisissa
luottamustoimissa ja tuon sieltä oppi
maani myös valtuuston työskentelyyn.

Luonila Jyri, 30

2. Vapaaehtoistyö. Seurakunnan työstä
suuri osa lepää vapaaehtoisten harteilla.
Nuorisotyö. Nuorisossa on tulevaisuuden
seurakunta. Diakoniatyön kehittäminen
ja siihen panostaminen.

Lyutykh
Alexander, 42
Liikunnan ja urheilun
ohjaaja
1. Ponomari.
2. Ortodoksiseen uskontoon tutustumi
nen. Enemmän ulkomaalaistaustaisia
ihmisiä kirkkoon. Lastenkerhot.
3. Ulkomaalaisen ihmisen näkökulma.

3. Olen aiemmin ollut Turun seurakunnan
valtuuston jäsen ja kokemukseni kirkon
eri tehtävissä, myös palkkatyössä, mutta
erityisesti vapaaehtoistyössä, toisi kentän
perspektiiviä valtuustotyöhön.

VAALIALUE 2

VAALIALUE 2

16

18

Lastentarhanopettaja

Perhetyöntekijä

1. Olen tiistaiseuran johtokunnan jäsen ja
osallistun talkootöihin kirkolla. Käyn pal
veluksissa, kirjallisuuskerhossa ja tiistai
seurailloissa. Olen maalannut joitain
ikoneita.

1. Kirkossa pyrin käymään 1 x / kk. Luot
tamustoimissa ollut muutaman vuoden
tauko. Aiemmin mukana valtuustossa,
diakoniatoimikunnassa, kuoron toimin
nassa.

2. Tampereen seurakunnan toiminta on
tärkeää, mutta pidän tärkeänä ensisijai
sesti Porin seurakuntayhteisön toiminnan
ja sen että palveluksia on myös kesällä
tavalliseen tapaan.

2. Moni asia on hyvin. Haaste välimatkat.
Niille ei oikein voi mitään. Eli sinne, missä
tapahtuu, on kauempaa seurakunnan lai
doilta haasteellista osallistua.

Salonen Riitta, 63

3. Olen hyvä kuuntelemaan.

Vuorinen Jani, 43

3. Työssä käyvän, perheellisen ihmisen
äänen. Näkökulma maakunnasta. Työs
säni kohtaan heikossa asemassa olevia
ihmisiä. Näkemys ihmisten arjesta ja
tarpeista sen myötä.
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СТРАНИЦЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Отец Александр избран на должность
священника по работе с русскоговорящими
прихожанами в Хельсинки
В октябре архиепископ Хельсинки и
Всей Финляндии Лев своим указом
назначил священника Александра
Бьёрклунда на должность
священника по работе с
русскоговорящими прихожанами
православного прихода Хельсинки.
Отец Александр будет замещать
должность Вячеслава Скопца в
период с начала ноября этого года по
конец октября следующего года.
Отец Александр уже знаком членам
Хельсинкского прихода, так как он
долго служил в священстве Свято-Троицкого храма.
Отец Александр родом из СанктПетербурга, там же он учился в духовной академии. Он был рукоположен в
сан священника в Финляндии в 2006
году, а в этом году он получил право
носить золотой священнический крест.

В Свято-Троицком храме ведется
активная церковная и духовная деятельность.
– Уверен, что с Божьим благословением в приходской общине СвятоТроицкого храма сохранится взаимопонимание, и мы вместе с кантором
Ириной продолжим духовную работу,
– говорит отец Александр.
– Надеюсь, что общие богослужения в Свято-Троицком храме всем
по душе и церковь для всех является
местом, где мы вместе молимся Богу с
радостью и почитанием. Очень важно,
чтобы каждый прихожанин чувствовал свою принадлежность к храму и
чтобы все события, происходящие
в храме, становились нашим общим
делом.
текст и фото: Мирва Брола

Отец Александр приветствует всех в СвятоТроицком храме.

Церковный собор избирает
викарного епископа
На заседании Церковного
управления в начале октября
была утверждена повестка
заседания Поместного Собора,
которое пройдет в конце этого
года. Поместному Собору
предстоит заполнить вакансию
викарного епископа.
В настоящий момент в Финляндской православной церкви
должность викарного епископа
вакантна. Предыдущего викарного епископа, епископа
Йоэнсуу Арсения, избрали
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митрополитом Куопио и Карелии
на заседании Поместного собора
в 2018 году.
Вопрос об избрании исполняющего должности викарного
епископа был поднят в прошлом
мае. Тогда Вселенский патриарх
Варфоломей вынес к обсуждению вопрос о заполнении
вакантной должности викарного
епископа.
Пока неизвестно, к какой
епархии будет относиться избираемый викарный епископ.

БИБЛИОТЕКА ПРИХОДА
открыта по понедельникам и вторникам в 10–15 ч,
по средам и четвергам в 15–19 ч.
Liisankatu 29 a, 2-й этаж
В субботу 23.11 с 11 до 14 в помещении
приходской библиотеки будет проходить
очередная встреча с семейным консультантом
Еленой Вионцек.
Тема беседы «Невротические расстройства
и внутренний конфликт. Возможности
профилактики».
Добро пожаловать!

PYHÄNÄ

s. 29–36

Ylistämme, ylistämme Sinua, kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalan valitsema lapsukainen,
ja kunnioitamme käymistäsi Herran temppeliin. – Pieni ylistysveisu

"Askeesi on
enemmän kuin vain
vähään tyytymistä."
Arkkipiispa Leo
sivu 33

Ehtoollislahjojen
suitsutusta.

MIKSI SUITSUTAMME?
TEKSTI MIRVA BROLA KUVA ALEKSI SAVELJEFF

Suitsuttaminen on osa ortodoksista jumalanpalveluselämää. Palvelusten aikana suitsutetaan useita kertoja. Tavalla on pitkät perinteet aina antiikin Kreikasta ja idän vanhoista kulttuureista lähtien.
Vanhassa testamentissa itse Jumala määrää Moosesta suitsuttamaan
Häntä palveltaessa ja neuvoo suitsukkeen valmistamisen:
”Herra sanoi Moosekselle: ”Kokoa hyväntuoksuisia aineita, mastiksipihkaa, kotilonkuorta ja galbaanihartsia, ota näitä tuoksuaineita sekä puhdasta suitsuketta samansuuruiset määrät. Tee niistä hyväntuoksuinen suitsukeseos, niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee, suolalla jalostettu, puhdas, pyhä. Jauha osa siitä hienoksi ja
pane sitä arkun eteen pyhäkkötelttaan, jossa saat kohdata minut.
Pitäkää tätä suitsuketta erityisen pyhänä. Älkää koskaan valmistako muuhun käyttöön suitsuketta, jolla on sama koostumus. Pidä
se yksin Herralle pyhitettynä. Jos joku tekee sellaista saadakseen
itse nauttia sen tuoksusta, hänet hävitettäköön kansansa parista.”
(2. Moos. 30: 34–38)
Suomessa käytettävä suitsukepihka tuodaan pääasiassa Kreikasta. Suitsutusastiaan laitetaan hiilipuriste, joka sytytetään hehkumaan. Sen päälle laitetaan varsinainen suitsutusaine eli -pihka. Su-

laessaan pihka savuaa miellyttävän ja voimakkaan tuoksuisena. Pihkaa on saatavissa erituoksuisina.
Kirkossa pappi tai diakoni käyttää suitsuttamiseen suitsutusastiaa
eli kadiloa, joka on ketjujen varassa roikkuva metallinen kuppi. Lisäksi
on olemassa ketjuton käsisuitsutusastia, jollaista voidaan käyttää kodeissa tapahtuvien hartausten yhteydessä. Ortodoksisia suitsutustarvikkeita voi hankkia monista kirkoista tai kirkollisista verkkokaupoista.
Suitsuttaminen on uhrilahja Jumalalle ja kuvaa kohoavaa rukousta, kuten psalmissakin todetaan: ”Nouskoon minun rukoukseni niin
kuin suitsutussavu sinun kasvojesi eteen.” Alas laskeutuva ja kaikkialle leviävä suitsutus kuvaa niin ikään Pyhän Hengen laskeutumista ja
läsnäoloa. Suitsutusastiaa heilutetaan ristinmuotoisesti, jolloin suitsutus on myös siunaamista.
Monissa jumalanpalveluksissa pappi tai diakoni suitsuttaa koko
kirkkosalin. Tällöin suitsutetaan niin ikoneille kuin kirkkokansallekin.
Suitsuttaminen otetaan vastaan kumartamalla.
Suitsuttaminen on palaamassa myös Suomen luterilaiseen kirkkoon. Kaksi vuotta sitten luterilainen kirkko pohti tapoja elävöittää
messujaan. Suitsutus oli yksi seurakunnille annetuista vinkeistä.
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Virhekäsityksiä
pelastuksesta
Synti on henkilökohtainen teko, ei jotain
periytyvää. Ihminen voi pelastua, jos hän
vapaasta tahdosta alkaa etsiä pelastusta.
TEKSTI JA KUVA MATTI P. PULKKINEN

Y

ksi maailmanhistorian suurista käännekohdista tapahtui vuonna 410, kun kuningas Alarikin visigootit valloittivat Rooman, tuon voittamattomaksi luullun ikuisen kaupungin. Gootit olivat enimmäkseen areiolaisia tai pakanoita, joten monet kristityt pakenivat Italiasta Välimeren yli
Pohjois-Afrikkaan.
Yksi pakolaisista oli munkki nimeltä Pelagius. Hän painotti teologiassa vapaan tahdon ja ihmisen valinnan merkitystä
kilvoitukselle ja pelastukselle. Afrikassa hän tutustui Pyhään
Augustinukseen, joka toimi vuosina 391–430 pohjoisafrikkalaisen Hippo Regius -satamakaupungin piispana. Paikka tunnetaan nykyisin Algerian Annabana.
Augustinus oli vaikutusvaltainen hengellinen johtaja,
jonka teologin kyvyt tunnettiin hyvin myös Italian ja nykyisen Ranskan alueilla. Vanhemmiten hänestä oli tullut pessimisti. Hänen seurakuntalaistensa elämä satamakaupungissa
oli kaukana kristillisestä. Väkivaltainen donatolaisten lahko
muodosti kirkolle jatkuvan uhan, ja Euroopassa mellastivat
harhaoppiset gootit.
Pahimmin Augustinus oli pettynyt omaan itseensä. Armoton itsekritiikki sai hurskaan piispan epäilemään kilvoitustaan ja pitämään itseään parantumattomana syntisenä.
Hän oli alkanut vakaasti uskoa, että ihmisestä ei ollut mihinkään hyvään ilman Jumalan armoa. Adam rikkoi Jumalaa
vastaan osoittaen, että vapaa tahto vei vain pahaan. Adamin
jälkeläiset olivat perineet tämän synnin ja syyllisyyden.
Siksi kääntymys, uskossa pysyminen ja kaikki hyvät teot
olivat vain Jumalan armon ansiota. Omat ansiot eivät siksi
merkinneet pelastuksessa mitään. Jumala tiesi jo ennakolta
kuka pelastuisi, kuka ei.
Augustinuksen pessimistinen pelastusoppi oli kirkossa
täysin uutta. Hän tarkoitti ajatuksensa perisynnistä lohdutukseksi keskinkertaisille ja huonoille kilvoittelijoille, joiden
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Viisas ryöväri oli Johannes Cassiuksen
käyttämä esimerkki ihmisen valinnan
vapauden tuomasta kääntymyksestä.
Ikoni Imatran kirkosta.

esipaimen hän oli. Luostareissa uusi, ennenkuulumaton oppi herätti vastustusta.
PELAGIOLAISUUS VÄHEKSYI ARMOA

Augustinuksen ja Pelagiuksen kohtaaminen sai aikaan oppiriidan, jonka vaikutukset tuntuvat yhä. Pelagius painotti ihmisen vapaata tahtoa ja kilvoittelun merkitystä pelastukselle, mikä oli täydellisessä ristiriidassa Augustinuksen perisyntiopin kanssa.
Hippon piispa kävi hyökkäykseen perisyntiopin vastustajien kanssa, joita hän
kutsui pelagiolaisiksi. Tämä varsin epämääräinen käsite pelagiolaisuus on tullut tarkoittamaan pelastusteologiaa, jossa ihmisen omaa toimintaa ylikorostetaan
suhteessa Jumalan armoon.
Pahinta pelagiolaisuutta on opetus, että pelkkä hyvä elämä, ilman Jumalan armoa, riittäisi pelastukseen. Pelagius ei
tosin itse ollut koskaan näin jyrkkä. Pelagius ja hänen kannattajansa tuomittiin
harhaoppiseksi aluksi Pohjois-Afrikassa vuonna 418 ja myöhemmin Efeson ensimmäisessä kirkolliskokouksessa 431.
Augustinus oli itse perustanut luostareita eikä hän vanhanakaan pitänyt luostarikilvoitusta tarpeettomana mutta uskoi, että ihminen totteli lakia vain Jumalan armosta ja vapaa tahto oli siten vain
näennäistä. Hyvä elämä ja kilvoitus kyllä
palkittaisiin, vaikka ne olivatkin alkuaan
Jumalan armoa.
Perusteluissaan Augustinus käytti Raamattua tavoistaan poiketen varsin ylimalkaisesti. Koska hän ei saanut Traditiostakaan merkittävää tukea, vanha piispa turvautui pitkiin loogisiin päättelyketjuihin.
Ortodoksinen kirkko pitääkin pyhän Augustinuksen opetusta näiltä osin virheellisenä mutta ei harhaoppisena, koska siihen ei liittynyt skismaattisuutta tai pahantahtoisuutta kirkkoa kohtaan.
Pohjois-Afrikassa luostarikilvoituksen
teologiaa tunnettiin heikosti, ja Augustinus sai sikäläisissä luostareissa kanna-

tusta. Toisin kävi Välimeren pohjoisrannalla, Galliassa, jossa tunnettiin paremmin Egyptin erämaissa syntynyt askeesin
teologia ja käytäntö.

muistaa suurta uskon puolustajaa 29.2.
Yli tuhat vuotta myöhemmin, 1520,
Augustinuksen ajatus pelastuksesta yksin
armosta sai aikaan vakavan skisman. Pyhä
Augustinus oli pitänyt teoriaansa pelasJÄRKKYMÄTÖN JOHANNES
tuksesta vaikeana ja harvoille aukeavana,
CASSIANUS
mutta augustinolaismunkki Martin LutPyhän Johannes Cassianus Roomalaisen
her teki siitä rohkeat johtopäätöksensä.
elämästä tiedetään kovin vähän, mutta häJos vain armo pelasti, pakollinen rippi,
nen opetuksensa kohoaa aikansa kaaokpaasto tai luostarikilvoitus eivät merkinsesta kuin vakaa kallio keskellä kuohuvaa
neet mitään. Kristus pitäisi kyllä häneen
merta. Cassianus oli oppinut teologi, jouskovista huolen. Lutherin asiaa käsitteka tutustui perin pohjin Egyptin erälevää kirjaa painettiin vuodessa
maaisien elämään ja opetukseen.
puoli miljoonaa kappaletEgyptistä hän muutti
ta, koska kansa innostui
Konstantinopolin kautta
opista, joka poisti monykyisen Marseillen seunet katolisen kirkon
dulle. Hän otti tehtäväkvaatimat raskaat velPyhä Henki auttaa
seen välittää lännen luosvollisuudet.
meitä pelastukseen.
tareille Egyptin loistavaa
Tämä harhaoppi
hengellistä perintöä, jojohti sovittamattohon erämaakilvoitus erotmaan välirikkoon rootamatta kuului. Cassianus
malaiskatolisen kirkon
osoitti ortodoksisen tien suhkanssa. ”Yksin armosta” on
teessa sekä Augustinuksen liioittelevaan
edelleen luterilaisen opin pääkohperisyntiin että pelagiolaisuuden harhatia, mutta sen soveltaminen elämään ja
oppiin.
yhteiskuntamoraaliin ei ole koskaan ollut
Kaiken mustaavaa periytyvää syntiä
suoraviivaista. Pahimmillaan se on synei ollut. Sekä armo että ihmisen vapaan
nyttänyt juuri sitä, mistä luostariveljet
tahdon valinnat vaikuttavat pelastukseen.
400-luvulla varoittivat: vastuuttomuutta
Cassianus ei opettanut latteaa komproja piittaamattomuutta, johon luterilaisen
missia. Se perustui ymmärrykseen Jumakirkon oli lopulta pakko puuttua.
lasta ihmiselle käsittämättömänä, yliverReformoitujen protestanttien suutaisena Isänä.
rin teologi Jean Calvin julistautui täysin
Vain Jumala saattoi tietää, pelastiko
augustinolaiseksi, mutta ei ollut pyhälle
sielun armo vai ansio. Tämä tieto oli, kuisälle kovinkaan uskollinen. Hän kehitten Jumalakin, ihmisen maailman ulkoteli Jumalan ennalta tietämisestä ja määpuolella. Kilvoitus synnytti kuitenkin syräämisestä predestinaatio-oppinsa, jota
nergiaa ja antoi hurskaalle kilvoittelijalle
Augustinus olisi tuskin tuntenut omakmahdollisuuden nähdä jotain Jumalasta.
seen. Calvinin opetus Jumalan ennalta
säätämästä jaosta pelastettuihin ja kadoPERISYNNISTÄ KASVAA HARHAOPPI
tukseen tuomittuihin teki Augustinuksen
Cassianus Roomalaisen ajattelu osoitti
hauraasta ajatusrakennelmasta suoran ja
ihmisen ymmärryksen rajat. Hänen opekarkean dogmin.
tuksensa ei aukene kenellekään helposti;
Ortodoksinen kirkko opettaa, että ihpahantahtoisille ei lainkaan. Pohjois-Afminen ei ole perinyt Adamin syntiä, mutrikassa Cassianusta syytettiin pelagiolaita kylläkin hänen syntinsä seurauksen,
seksi ja hänet tuomittiin harhaoppisekkuoleman. Synti on henkilökohtainen tesi myöhemmin Ranskassa paikallisessa
ko, ei jotain periytyvää. Ihminen voi pekokouksessa. Siksi roomalaiskatolinen
lastua, jos hän vapaasta tahdosta alkaa etkirkko ei tunnusta Cassianus Roomalaissiä pelastusta. Silloin Pyhä Henki on läsnä
ta pyhäksi toisin kuin kirkkomme, joka
ja auttaa meitä pelastukseen.
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Förvaltningsreformen och
församlingarna
TEXT PETER SARAMO

O

FOTO SAARA KALLIO

rtodoxa kyrkomöfinns det i stiftet fyra förtet år 2017 beslutasamlingar, bestående av
de om en förvaltnuvarande (1) Joensuu och
ningsreform, som syftar
Ilomants, (2) Taipale och
till att slå samman Kyrkans
Nurmes, (3) Rautalampi,
administrativa enheter och
Idensalmi och Kuopio samt
frigöra resurser för det
(4) Jyväskylä och Saimens
andliga arbetet i församförsamling. Meningen är
lingarna. Enligt kyrkomöatt senare göra ytterligare
tet innebär detta att försammanslagningar, så att
samlings- och stiftsindelKarelens stift består av två
ningen förändras och att
församlingar från 2024.
expertfunktionerna konI Uleåborgs stift finns
centreras. Också ärkestifdet från 2021 två församtets flyttning från Kuopio
lingar. Den södra bildas av
till Helsingfors i början av
nuvarande Vasa och Tam2018 ingick i denna helhet.
merfors församlingar, med
Skoltsamerna
ska
ha
representation
i
den
nya
norra
församlingen
i
Uleåborgs
stift.
Bakgrunden till kyrkoTammerfors som centramötets beslut är Kyrkans
lort. Den norra församlingmedlemsutveckling. Efter flera år av tillväxt efter 1990 har Kyren bildas av nuvarande Uleåborgs, Kajana och Lapplands församkans medlemstal igen börjat minska. Finlands ortodoxa kyrka
ling. Särskilda bestämmelser införs för att garantera skoltsamerberörs också starkt av att många församlingar ligger i landets avnas representation i den nya församlingens ledning. Kyrkostyrelfolkningsbygder. Flera församlingar har nått gränsen för sin ekosen fastställer slutligt sitt beslut den 8 oktober 2019 efter att förnomiska bärkraft.
samlingarna kommit överens om den praktiska övergången.
Det är kyrkostyrelsen, som bestämmer om församlingsindelFörsamlingsvalen förrättas i november 2019 i normal ordning
ningen utifrån stiftsbiskopens förslag.
i de nuvarande församlingarna. Efter att den nya församlingsinBiskopsmötet beslutade i februari 2018 om ändrade stiftsdelningen trätt i kraft år 2021 kommer ny församlingsfullmäkgränser och Kyrkostyrelsen i juni 2018 om riktlinjer för församtige att väljas.
lingarnas indelning. Kyrkomötet 2018 beslutade ändra stiftsinI juni 2019 publicerade en arbetsgrupp en plan för Kyrkans
delningen genom att flytta Tammerfors församling från Helsingfastighetsinnehav. Finlands ortodoxa kyrka och församlingar
fors till Uleåborgs stift år 2020.
äger runt 270 byggnader. Dessa byggnader bär tillsammans på en
I april 2019 publicerade kyrkostyrelsen sitt förslag till ny förunderhållsskuld på ca 30 miljoner euro. Arbetsgruppens plan
samlingsindelning. I Helsingfors stift finns det från 2021 tre förbeskriver vilka möjligheter Kyrkan centralt har att bistå med unsamlingar. I öster förenas församlingarna i Kotka, Fredrikshamn
derhållet. Det är församlingarna, som besluter om hur de förvaloch Villmanstrand. Församlingarna i Tavastehus och Lahtis går
tar sina hus och rapporten har väckt till insikt om att många församman med Helsingfors församling. Åbo församling fortsätter
samlingar står inför svåra beslut om att avstå från byggnader, insom förut.
klusive vissa kyrkobyggnader. Rapporten kommer att behandlas
I Karelens stift görs omorganiseringen i två steg. Från 2021
på detta års kyrkomöte.
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Ma tkaeväitä mielenmuutokseen
NYKYAIKANA paaston käsite tahtoo kuljettaa meidät usein monisäikeisiin mielikuviin, joita hallitsevat lähes yksinomaan
tietoisuus ekologisesta vastuustamme.
Puhe paastosta mielletään turhan usein
vain puheeksi kasvisruuan lisäämisestä,
jota puolestaan perusteellaan vastuullisen kuluttajan terveelliseksi ja eettiseksi
vaihtoehdoksi. Jos tarkastelemme ruoan
teologiaa laajemmassa perspektiivissä,
meille avautuu kristillisen ruokakulttuurin aineellinen ja vertauskuvallinen kirjo.
Tässä spektrissä ”ruokasuosituksia” Aatamille ja Eevalle annettiin jo luomiskertomuksessa: ”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa
on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne.”
Nykykielellä lausuttuna kasvisruoka on siis paratiisin ruokavaliota. Kun ihminen sitten kadotti yhteytensä Jumalaan, hän alkoi pyhän Basileios Suuren mukaan hakea nautintoa kaikkialta,
myös ruoista, kuten lihan syömisestä.
Paratiisin jälkeistä aikaa hallitsivat Vanhan testamentin juutalaisen tapakulttuurin ja perinnäisuskomusten ruoka- ja puhtaussäännökset. Kristuksen seuraajat puolestaan päätyivät oman
aikansa viitekehyksessä varsin radikaaliin ajatukseen uskosta sisäisenä vakaumuksena. Itse ruokasäännöksiä koskeva kritiikki
ei kuitenkaan tarkoittanut, että ruoka tai yhdessä ruokailu olisivat menettäneet merkityksensä. Jos Vanhan testamentin Jumala
lupasi profeetta Jesajan välityksellä kansalleen juomien ja herkkujen juhlan Siionin vuorella, osoitti Kristus voimansa monien
ruoka- ja parannusihmeiden keinoin ja julisti ”kermana kakun
päällä” taivaallisen pelastuksen olevan hääjuhlien riemukasta
herkuttelua. Yhdessä aterioinnin arvosta kertovat Uuden testamentin monet kuvaukset ruokajuhlista, kuten myös Herramme
viimeinen ateria yhdessä opetuslastensa kanssa.
Ruoka oli siis merkittävässä asemassa. Sillä oli jopa todistuksellista painoarvoa. Evankelista Luukkaan mukaan ylösnousseen
Kristuksen ihmisyys paljastui ilon ja ihmetyksen vallassa olleille
opetuslapsille kala-aterialla: ”He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi.” Evankelista Johannes puolestaan kertoi Jeesuksen huolehtineen vielä

ylösnousemuksensa jälkeen nälkäisistä opetuslapsistaan laittamalla kalat ja leivät ”tulille” valmistumaan.
Kristuksen aikalaiskulttuuriaan ravisteleva yhteisöllinen elämäntapa on kantava aate kristilliselle identiteetille. Hänen ruokapöydässään eivät istuneet vain oikeauskoiset tai yhteisön johtajat, vaan myös halveksitut publikaanit ja syntiset. Tämän aatteen saattelemana Kristukselle maistui samarialaisen naisen kaivosta nostama vesi, vaikka taustayhteisönsä juutalaiset eivät kelpuuttaneet tuota naista edes ateriayhteyteen. Uuden testamentin
aterioihin liittyvä symboliikka ei tyhjene tähän.
Evankeliumien kertomana Kristuksen osa vieraanvaraisuuden kulttuurissa oli juuri vastaanottamisessa ja osallisuudessa.
Se seurasi häntä viimeiselle aterialle, joka toteutui myötämielisen isännän tarjoamassa huoneistossa. Jeesuksen opetus elämän leivästä palauttaa meidät nytkin paaston aikana perimmäisten kysymysten äärelle, sillä eukaristinen asenne pitää sisällään
koko ortodoksisen elämäntavan. Sen keskeinen käyttövoima kirkon kokemuksessa on askeesi. Askeesin ja kilvoitteluperinteen
ylläpitäminen ei ole vain ortodoksisen kulttuuriperinnön siirtämistä, vaan itse asiassa yksi ortodoksisen kirkon tärkeimmistä
tehtävistä nykymaailmassa. Askeesi on enemmän kuin vain vähään tyytymistä.
Lähimmäisenrakkauteen, rukousta unohtamatta, tähtäävä
mielenmuutos hakee identiteettinsä itsensä ulkopuolelta, Jumalasta. Vain kilvoittelemalla kohti suurempaa jumalankaltaisuutta ihminen voi kurottaa siihen yhteyteen, josta eukaristia todistaa. Jos ihminen elää läheisessä jumalyhteydessä, ei mikään hänen ympärilläänkään jää merkityksettömäksi, mieltä vailla olevaksi, turhaksi tai hyväksikäytettäväksi materiaaliksi. ”Te olette rukouksenne haltijoita, kun yltäkylläisyytenne ei riistä toisen
omaisuutta ja aiheuta hänen kyyneliään, kun kukaan ei jää nälkäiseksi tai ahdistuneeksi teidän täyteytenne seurauksena,” pohti kerran kirkkoisä Gregorios Nyssalainen lukiessaan Herran rukousta.

arkkipiispa Leo
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ОТ ВЛАДЫКИ

Провизия в путь перемен
В НАШЕ ВРЕМЯ понятие поста стремится
увести нас в мир порой сложнопереплетённых представлений, из
которых доминирующим является
осознание нашей экологической
ответственности. Разговоры о посте
слишком часто сводятся к разговорам о
более широком использовании пищи
растительного происхождения, что в
свою очередь, определяется как
здоровый и этичный выбор ответственного потребителя.
Если же мы рассмотрим пищу в более широкой богословской
перспективе, нам откроется весь материальный и образный
мир культуры питания.
В этом спектре «рекомендации по питанию» Адаму и Еве
были даны уже в повествовании о сотворении мира: «Я дал
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле,
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;
- вам сие будет в пищу.» (Быт. 1:29) На современном языке
пища растительного происхождения – райская диета.
Впоследствии, когда человек утратил связь с Богом, он, по
словам святителя Василия Великого, стал искать наслаждения
во всём, в том числе в пище, как и во вкушении мяса.
После изгнания из рая вступили в силу стоящие на
ветхозаветных иудейских обычаях и верованиях
традиционные требования ритуальной чистоты.
Последователи Христа, в свою очередь, были движимы
довольно радикальным, для своего времени, представлением
о вере как внутреннем убеждении. Сама по себе, критика
правил питания не означала, что вкушение пищи или общение
за столом теряло значение. Если в Ветхом Завете Бог через
пророка Исайю обещал Своему народу пир яств и пития на
Сионе, то Христос явил Свою силу обилием чудес насыщения
и исцеления и, в завершение, провозгласил щедрый Брачный
пир. О ценности сотрапезования свидетельствуют многие
новозаветные описания пира, как например, описание Тайной
Вечери Господа с учениками.
Пища имеет важное значение. Она играла роль в т.ч.
свидетельства. Согласно евангелисту Луке, человечество
воскресшего Христа к радости и удивлению учеников
обнаружилось во вкушении Им рыбы: «Они подали Ему часть
печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними.» (Лк.
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24:42-43) Евангелист Иоанн, в свою очередь, повествует о том,
что Иисус уже после воскресения проявил заботу о Своих
голодных учениках приготовив рыбу и хлеб.
Общинный образ жизни, потрясающий современную
Христу культуру, стал основой христианского самосознания.
За его столом сидели не только подлинно верующие или
главы общин, но и презираемые сборщики податей и
грешники. Христу была вкусна колодезная вода, подаваемая
Самарянкой, хотя представители иудейской общины не могли
даже представить её за своим столом. Новозаветная
символика трапезования не оканчивается на этом.
Согласно Евангелию, удел Христа в культуре
гостеприимства – именно в принятии и участии, как и на
последней трапезе, имевшей место в предложенной
хозяином комнате. Учение Иисуса о хлебе жизни возвращает
нас и сейчас к глубинному существу поста, ибо участие в
Евхаристии содержит в себе весь православный образ жизни.
Центральным его мотивом в церковном опыте является
аскеза. Следование аскезе и подвижничество - это не только
следование православным традициям, но, по существу – одно
из важнейших служений Православной церкви в мире. Аскеза
– больше, чем довольствование малым.
Покаяние, стремящееся к любви к ближнему, не исключая
молитвы самоопределяется в отношении к Богу. Стать
сопричастным тому единству, о котором свидетельствует
Евхаристия, человек может лишь посредством
богоуподобления. Когда человек живёт в близком общении с
Богом, всё вокруг него насыщено смыслом, значением,
содержанием и не может восприниматься как простой
материал. «Сам ты властелин испрашиваемого в молитве, если
довольство твое не из чужого, если доход твой – не от слез
другого, если при твоей сытости никто не сделался голодным,
если при твоем излишестве никто не воздохнул», размышляет отец Церкви святой Григорий Нисский над
Молитвой Господней.

Архиепископ Лев

K U LT T U U R I

Päihderiippuvaisen pirstaleinen tarina
TEKSTI SAARA KALLIO

KUVA MITRO HÄRKÖNEN

Rooleissa nähdään Laura Malmivaara ja Irina Pulkka. Häkellyttävän muuntautumiskykyinen Malmivaara vaihtaa rooleja lennossa mm. Jumalasta luostarin igumeniaksi ja Brita Kekkoseksi.
– Meitä yhdistää perheittemme körttiläistaustat ja tiesin Lauran olevan myös henkinen etsijä monessa mielessä. Epäilen näiden olevan osittain syy siihen, miksi Laura halusi tehdä tämän
matkan kanssani.
Päähenkilöt luovat vahvan kontrastin toisilleen. Kirjavaisen
mukaan Malmivaara on vahva ja jalat maassa oleva, Pulkka taas
hyvin herkkä ja lepattava.
– Irina pystyy tunnekapasiteetillaan ilmentämään pieniä sieluntuskan nyansseja. Ajattelin heidät hyviksi vastinpareiksi toisilleen ja sitä he ovat olleet.
YHTEISÖLLISYYDEN JA ÄIDIN KAIPUU
Irina Pulkka (vas.) ja Laura Malmivaara näyttelevät päärooleja Villahousuhäpeässä.

S

yyskuussa ilmestyi Tammen kustantamana teatteri- ja elokuvaohjaaja ja kirjailija Eira Mollbergin omaelämänkerrallinen dokumenttiromaani Villahousuhäpeä. Teos nähdään
myös Teatteri Avoimien Ovien lavalla Hanna Kirjavaisen ohjaamana. Villahousuhäpeä on esitys kahdelle naiselle ja ortodoksikuorolle, jota johtaa kanttori Larissa Qvintus-Petsalo.
– Oli ilo työskennellä lahjakkaan ja motivoituneen QvintusPetsalon kanssa, joka haali kuoron, koelaulatti ja harjoitutti osallistujat, sekä valitsi kappaleet yhteistyössä minun ja äänisuunnittelija Pekka Lehden kanssa, kertoo Kirjavainen.
Kirjassa maalaillaan kuvaa ortodoksisuudesta kauniin sanankääntein: ”Nuori nunna seisoo lukupulpetin edessä ja psalmin
slaavinkieliset sanat virtaavat hänestä kuin ilmaan purkautunut
ornamenttinauha.”
Toisaalta kuvauksissa on myös huumoria: ”Ainahan jokin
asia harmittaa. Sekin harmittaa, että yksi luostarin kuorolaisista kiekuu liian äänekkäästi ja rikkoo vaikutelman enkelimäisestä soljuvasta kokonaisuudesta.”
Näytelmässä ortodoksikuoro tarjoaa katsojille häivähdyksen
pyhästä. Kirjavainen sanoo, että kuoro on mukana antamassa
päähenkilön eksistenssikamppailulle vastavoimaa, selkänojaa
ja mittakaavaa.
– Kuoro ja liturginen musiikki on iäisyystodellisuuden taso.
Se on täydellisen fokusoitumisen aikakäsitys ja pyhän ikiaikainen läsnäolo, jota vasten päähenkilön jäsentymätön ja kriisin
sekasortoistama mieli peilautuu.

Villahousuhäpeässä työelämässä koetut vastoinkäymiset suistavat
Mollbergin viinanhuuruisten harhakuvien täyttämään rappioelämään. Perinteinen päihdekuntoutusterapia osoittautuu tehottomaksi, mutta tutussa Pyhtitsan luostarissa valo alkaa lopulta kajastaa pimeään kuiluun.
Päähenkilö muistelee nunnaluostarissa elettyä elämää ja sitä, mitä tuli tehtyä. Äidin kaipuu on läsnä. Muistamalla menneisyyden asiat oikein päähenkilö pystyy kehittymään ja kasvamaan,
eheytymään. Särölle menneelle luostarista löytyy yhteisö ja nunnista äidin korvike.
– Päihdeongelmat ovat aikamme vitsaus. Mielihyväkorvikkeiden hakeminen ja addiktiokäyttäytyminen viittaa yhteiskunnassa
tilaan, jossa henkinen sisältö ja yhteisölliset koossapitävät arvot
ja rituaalit ovat kadoksissa, pohdiskelee Kirjavainen.
Kirjassa on kollaasin rakenne. Keskenään limittyvät ja lomittuvat tarinoiden ja takaumien palaset muodostavat mosaiikin,
joka tavoittaa jotain olennaista päihderiippuvaisen sirpaleisesta
sielunmaisemasta ja tavasta hahmottaa maailmaa.
– Oli haastavaa saada jäsentymätön mielenlaatu jäsentyneeksi
näyttämökieleksi. Ajattelin, että olemalla päähenkilön mielensisäisellä näyttämöllä, pureutuen hänen absurdiinkin kokemusmaailmaansa voisimme samaistua kriisiin, mutta sille vastavoimaksi oli rakennettava perustilanne.
Näytelmässä se on luostarin porkkanakellari, jossa mikään ei
muutu ja vastaukset syntyvät hitaassa orgaanisessa prosessissa.
– Ja porkkanan kuorinta vain jatkuu, oli mielen sisällä millainen myllerrys tahansa. Tee työtä ja rukoile!
Villahousuhäpeä Teatteri Avoimissa Ovissa 29.11.2019 asti.
Lisätietoja: www.avoimetovet.fi
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PUNAISEN VAINON ENSIMMÄINEN MARTTYYRI

Uusmarttyyri pappi Johannes Kotšurov (31.10.)
TEKSTI MATTI P. PULKKINEN

MARR ASKUUN 13. päivä vastaa nykyisessä ajanlaskussa sitä loHelmikuun vallankumouksessa 1917 kukistui ensin tsaari.
kakuun 31. päivää vuonna 1917, jona Venäjä sai ensimmäisen
Tasavaltalainen hallitus, jota johti ministeri Aleksandr Kerenski,
tunnetun uusmarttyyrinsä. Bolševikkijohtaja Lenin oli ollut valkesti vain syksyyn, jolloin punaiset kaappasivat vallan. Pietarislassa vasta kuusi päivää.
ta paennut Kerenski yritti yhdessä kasakkakenraali Pjotr KrasnoJohannes eli Joann Kotšurov syntyi 1871 maalaispapin suuvin miesten kanssa palauttaa järjestyksen pääkaupunkiin. Heitä
ren lapsikatraan jatkoksi Rjazanin
oli vain alle tuhat. Eteneminen pyseuduilla ja Rjazanissa hän kävi sesähtyi Tsarskoje Seloon, jota Pieminaarinkin. Vuonna 1895 hän valtarin ylivoimaiset punaiset alkoimistui Pietarin hengellisestä akavat tulittaa tykein. Siviilit pakenitemiasta hyvin arvosanoin, joten
vat kirkkoon, jossa papit rukoiliJohannes saikin heti vaikean tehvat rauhaa ja järjestivät ristisaatävän. Hänet lähetettiin nuoren
ton lokakuun 31. vastaisena yönä.
vaimonsa kanssa Yhdysvaltoihin.
Sinä yönä alivoimaiset kasakat veNew Yorkissa hän opetteli englantäytyivät ja aamulla bolševikit pinin kielen ja totutteli elämään prodättivät papit.
testanttien keskellä. Sieltä JohanJohannes uskalsi sanoa punaines suuntasi Chicagoon pitämään
sille vastaan. Siitä hyvästä hän sai
huolta kaikkien kansallisuuksien
lyöntejä kasvoihinsa, ja raivosta
ortodoksisiirtolaisista, samoin
juopuneet punakaartilaiset raakuin uniaateista ortodokseiksi
hasivat hänet kaupungin lentokääntyneistä slovakialaisista.
kentälle. Johannesta ammuttiin
Chicago oli kova kaupunki,
hänen 17-vuotiaan poikansa nähmutta Johannes oli vaatimusten
den. Laukaus ei tappanut heti,
tasalla. Kun hän tuli, Chicagon orjoten kuolevaa raahattiin pitkin
todoksinen kirkko oli vuokrahuomaata hiuksista, kunnes hän anneisto, mutta kun hän palasi tatoi henkensä. Kolmen päivän kukaisin Venäjälle vuonna 1907, Chiluttua myös Johanneksen poika
cagossa oli oma katedraali sekä
kuoli.
toimiva diakoniapiiri. YhdysvalViiden kuukauden kuluttua Joloissa häntä ei suotta joskus kuthanneksen kuolemasta bolševikit
suta Johannes Chicagolaiseksi.
olivat murhanneet jo 15 pappia,
Johannes palasi Venäjälle
heidän joukossaan Kiovan metroomasta halustaan ja toimi vuosipoliitta Vladimirin. Moskovassa
na 1907–16 Viron Narvassa pappipidettiin silloin ensimmäinen lina ja opettajana Venäjän kulkiessa
turgia uusmarttyyreille.
kohti sotilaallista ja taloudellista
Näin siis alkoi naapurikansan
luhistumista I maailmansodassa.
ortodoksien ristintie. Taisteleva
Myös Johanneksen kuudesta lapateismi kuului, välillä kiihtyen ja
sesta vanhin oli rintamalla. Lopvälillä hellittäen, Neuvostoliiton
puvuonna 1916 Johannes siirtyi
politiikkaan seuraavat 70 vuotta
papiksi Tsarskoje Selon, nykyisen Johannes Kotšurov murhattiin Tsarskoje Selossa, Pietarin nykyisellä
ja lakkasi virallisesti vasta 1987.
Puškinin, Katarinan kirkkoon. Hä- esikaupunkialueella. Hän teki mittavan työn USA:ssa, jossa häntä
Kristittyjä voidaan tappaa. Mutta
nellä oli enää vuosi elinaikaa.
ei kirkkoa.
kutsutaan joskus Johannes Chicagolaiseksi.
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Kotikirkossa toimitetaan arabiankielinen liturgia lauantaina 9.11. Tervetuloa!
sivu 41

Kirjailija
Pauliina Kuokka
vierailee Minean
kirjallisuusillassa
Riihimäellä.
sivu 49

Naisten kahvikerhossa oltiin
kiitollisia siitä, että kerho on
perustettu. Sille on tilausta.

NAISTEN VUORO
TEKSTI SAARA KALLIO

KUVA MARIA VERIKOV

Lappeenrannan ja Haminan seurakunnissa on perustettu naisille uudet toimintapiirit, joiden toivotaan houkuttelevan mukaan toimintaan etenkin ruuhkavuosiaan eläviä naisia. Lappeenrannassa aloitti lokakuun puolivälissä naisten monikielinen kahvikerho, Kouvolassa taas kokoontuu naisten Ksenia-piiri.
Lappeenrannan kerhon tavoitteena on koota yhteen naisia
kansallisuuteen ja kieleen katsomatta. Idea kerhon perustamiseen tuli Ilona Sidoroffilta.
– Hän oli aikoinaan osallistunut vastaavanlaiseen kerhoon
Turun ortodoksisessa seurakunnassa, kertoo kanttori Maria Verikov.
Erityisesti kerholla halutaan tavoittaa työikäisiä naisia. Siksi kerhon ajankohdaksi valikoitui lauantai-iltapäivä, jotta moni
työssäkäyvä pääsisi mukaan.
Ksenia-piiri kokoontuu Kouvolassa ortodoksiakeskus Sypressissä juuri lauantaisin samasta syystä. Seuraava kokoontuminen
on marraskuussa, jolloin aiheena on oma pyhä.
– Silloin keskustellaan, mitä kukin tietää omasta pyhästään. Piirissä keskitymme hengelliseen puoleen. Pohdimme elämän etiikkaa naisen näkökulmasta. Tarkoitus on kutsua myös luennoitsijoita. Joensuussa toimii Ksenia-piiri ja heidän kanssaan haluamme tehdä yhteistyötä, kertoo Tiina Toikka, yksi Ksenia-piirin perustajista.
Lappeenrannan kerhon ensimmäiseen tapaamiseen saapui

paikalle 11 naista ja keskustelu kävi vilkkaana. Tarve keskustelulle ja omaan elämään liittyvien kipukohtien jakamiselle tuntui
olevan valtava.
– Naiset jakoivat vuorotellen vaikeitakin asioita rohkeasti ja
kuuntelijat suhtautuivat kertomuksiin suurella myötätunnolla. Keskustelu käytiin suomeksi, ja puheenvuoroja tulkattiin samanaikaisesti venäjäksi ja englanniksi, kertoo Verikov.
Kahvikerho on rajattu naisille siksi, että kerhon toivotaan
tarjoavan mahdollisuuden luottamukselliselle ja vapautuneelle keskustelulle juuri naisen elämän iloista ja suruista.
Kerhon ohjelma rakentuu sen pohjalle, mitä osallistujat toivovat. Suunnitelmissa on mm. hengellistä ja uskonnollista opetusta, keskustelua, käsitöitä ja leipomista. Nimensä mukaisesti
kerhossa juodaan tietenkin myös kahvia.
Kokoontumiset ovat Lappeenrannan seurakuntasalilla ja kerhon
päätyttyä alkaa klo 17 viereisessä Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkossa vigilia.
Seuraavat kokoontumiset:
Naisten kahvikerho kokoontuu la 7.12. klo 15–17 Lappeenrannan
ortodoksisella seurakuntasalilla, Kristiinankatu 7.
Ksenia-piiri kokoontuu la 23.11. klo 12.30 ortodoksiakeskus Sypressissä
Kouvolassa, Varuskuntakatu 14.
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L A P SE T & N U O R E T

TAPAHTUU HELSINGISSÄ

TAPAHTUU HAMINASSA

Lastenkerhot Suunnattu 3–10 vuotiaille. Kerhojen tarkoituksena on
tukea lapsien ortodoksisen identiteetin muodostumista ja tutustuttaa lapsia ortodoksiseen kirkkoon erilaisten aktiviteettien kautta. Kerhoissa muun muassa askarrellaan, leikitään ja pelataan. Jokaiselle
kerhokerralle on tietty teema, jota käsitellään yhdessä lasten kanssa
esimerkiksi juuri askarteluiden kautta.

Musikaalinen lastenkerho Pyhän Ristin kirkossa Lastenkerho toimii Pyhän Ristin kirkossa Kouvolassa. Kerhon ohjaajina toimivat Iana
Lang ja Katja Selezneva. Kerho kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 17.

Kirkkokerhot Sunnuntaisin liturgian yhteydessä järjestettäviä kerhoja. Kirkkokerhoissa lapset osallistuvat kerhon yhteydessä saattoon
sekä Pyhään ehtoolliseen.
Ponomarikerhot Sunnuntaisin liturgian yhteydessä järjestettäviä
kerhoja yli 6-vuotiaille pojille. Ponomarikerhoissa lapset pääsevät tutustumaan käytännön kautta alttariapulaisen tehtäviin.
Iltakerhot Espoon Tapiolassa tiistaisin ja Helsingin Kruununhaassa torstaisin. Tapiolassa iltakerhon ohessa osa isommista lapsista pääsee osallistumaan kokkikerhoon, jossa tehdään pientä syötävää kaikille kerholaisille. Kasvatustoimen kerhotilan iltakerhoon lapsi voi ottaa mukaansa
evästä. Iltakerhoihin suositellaan myös otettavan sisätossut mukaan.
Kruununhaan iltakerhon kanssa järjestetään samaan aikaan lapsikuoro
yli 7 vuotiaille. Kuoro kokoontuu to klo 17–18. Kuoron toimintaan kuuluu liturgisten ja maallisten laulujen laulaminen sekä laululeikit. Lisätiedot: kasvatuksen kanttori Joakim Pietarinen, p. 044 331 1995
Perhekerhot ja muskari Suunnattu perheille. Perhekerhoihin ja
muskariin ovat tervetulleita lapset äitien, isien, mummien, vaarien,
kummien tai muiden läheisten kanssa. Kerhot ja muskari järjestetään
perjantaisin klo 11–14 Helsingissä Kruununhaassa ja keskiviikkoisin
klo 10.30–13 Espoossa Tapiolassa.
Seurakunnan nuortenpiiri eli NUPI Kokoontuu joka tiistai ensin
ehtoopalvelukseen Kotikirkossa klo17 ja sieltä siirrymme kerhotiloihin
(Unioninkatu 39 A). Toimintaa on tarjolla aina klo 20 asti. Ohjelmassa
on teemailtoja, kokkailua, kilpailuja ja mukavaa ja rentoa hengailua
ortodoksisissa meiningeissä. Lähde messiin! NUPI on suunnattu kristinoppileirin käyneille nuorille ja niille, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta.
Vietämme Nikolaosjuhlaa 6.12.2019 Järvenpään ort.kirkolla, Kotikirkossa, Unioninkadulla, Myllypuron Pt. Aleksanterin kappelilla, Lohjan ort. kirkolla, Tikkurilan ort. kirkolla ja Tapiolan kirkolla. Juhlat alkavat klo 10 liturgialla ja jatkuvat juhlalounaan sekä juhlaohjelman
merkeissä. Lohjalla liturgian jälkeen juhlat jatkuvat Liikuntalinnassa,
Länsi-Louhenkadulla. Kotikirkosta siirrymme srk.salille Unioninkadulle. Lohjan ort. kirkossa itsenäisyyspäivän vastaanotto nyyttikesteineen klo 18 lähtien.

TAPAHTUU HÄMEENLINNASSA
Lastenkerho La 16.11. klo 10–12 lastenkerho – kulttuurit tutuksi.
Kerhossa tutustutaan eri kulttuureihin. Toisena teemana on Kreikka.
Lasten kanssa tutustutaan Kreikan kieleen ja kulttuuriin piirtämällä,
laulamalla ja leikkimällä tai vaikka tanssimalla. Kaikki lapset ja lapsenmieliset ovat tervetulleita.
La 14.12. klo 10–12. lastenkerho – kulttuurit tutuksi. Syksyn kolmannella kerralla saamme tutustua eritrealaiseen kulttuuriin.

TAPAHTUU KOTKASSA
Äiti–lapsi-kerho Nikolaos-salilla Ma klo 15–17. Ohjaajana Katikanttori.
Lasten musiikkikerho Joka toinen ti Nikolaossalissa klo 17–18.
Lisätietoja Kati-kanttorilta, puh. 050 359 4823. Kokoontumiset 8.10. ja
22.10.
Piirustuskerho Pikkumaalari Kerho on tarkoitettu 5–10-vuotiaille
lapsille, kokoontumiset ke Nikolaos-salin alakerran kerhotilassa
klo 16.30–18. Lisätietoja opettaja Innalta, p. 044 239 4803. Kerhon
toimii pääasiassa venäjäksi, myös suomenkieliset tervetulleita.
Lastenkerho ”Uskon säteet” Kokoonnumme su kello 10–11 liturgian aikana Kotkan kirkon toiseen kerrokseen keskustelemaan uskonnollisista aiheista ja askartelemaan. Vetäjinä Anastasia ja Marina.
Kerho pidetään samanaikaisesti kahdella kielellä; sekä suomenkieliset että venäjänkieliset lapset tervetulleita!

H E L S I N G I N S E U R A K U N NA N K A S VAT U S T OI M I
Kristiina Aminoff, kasvatustoimen esimies 040 350 1951
Sergei Petsalo, kasvatuksen pappi 040 620 5944
Joakim Pietarinen, kasvatuksen kanttori 044 331 1995
Mirjam Wogayehu, kasvatustyöntekijä mirjam.wogayehu@ort.fi
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
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KAU N I SN I E M E N
L E I R I K E SK U S
Suurtalousisäntä
Ari Kanerva 040 775 0894
Talonmies/vahtimestari
Petri Jeskanen 040 575 7974
kaunisniemi.helsinki@ort.fi
Kokki/siivooja Tarja Friman
040 761 8604

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

TAPAHTUU LAHDESSA
LAHTI

TAPAHTUU TAMPEREELLA

Kirkkokerho 3–13-vuotiaille lapsille. Kerho kokoontuu kerhotilassa
joka kuukauden toisena ja kolmantena sunnuntaina liturgian yhteydessä. Kerho alkaa klo 9.50 ja sen jälkeen lapset osallistuvat liturgian
loppuosaan. Syksyn kokoontumiskerrat: 10.11., 17.11., 15.12. ja 22.12.

Lastenkerho 4–12-vuotiaille Lastenkerho kokoontuu Tampereella,
seurakunnan kerhohuoneessa perjantaisin klo 17.30–18.30. Kerhossa
askarrellaan ja leikitään. Kerhonohjaajana toimii Marina Knuuttila,
p. 045 210 0934. Kerholaisten vanhemmat ovat myös tervetulleita
mukaan!

Venäjänkielinen kirkkokerho 1–14-vuotiaille lapsille. Kerho kokoontuu kerhotilassa joka kuukauden toisena lauantaina liturgian yhteydessä. Kerho alkaa klo 9.50 ja sen jälkeen lapset osallistuvat liturgian
loppuosaan. Syksyn kokoontumiskerrat: 9.11. ja 14.12.

Maalauskerho 6–12-vuotiaille Kokoontuu Tampereella, seurakunnan kerhohuoneessa keskiviikkoisin klo 17–19. Kerhossa maalataan
ensin yhdessä ja sitten leikitään. Maalauskerhon ohjaajana toimii Irina Chernyuk, p. 045 138 5058. Kerho on kaksikielinen (suomi/venäjä).

Perhekerho (aamukerho) 0–4-vuotiaille lapsille ja heitä hoitaville
aikuisille. Kerhossa voi tavata muita aikuisia ja lapsia, saada uusia tuttavuuksia. Perhekerhossa on hartaushetki, lauluja, leikkejä ja askarteluja.
Kokoontuu kirkon kerhotilassa ti klo 9.45–12. Kerhon aikana on
muskari klo 10–10.20.
Perhekerho (iltakerho) 0–4-vuotiaille lapsille ja heitä hoitaville
aikuisille. Kerhossa on hartaushetki, lauluja, leikkejä ja askarteluja.
Kokoontuu kirkon kerhotilassa to klo 17.30–18.30.
Iltakerho 5–7-vuotiaille. Kerhossa on teatteri- ja teemapäivät kuten
kokkaus-, askartelu- ja leikkipäivät. Kokoontuu kirkon kerhotilassa
ma klo 17.30–18.30.
Ponomarikerho 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille pojille. Kerhossa
tutustutaan ponomarin eli alttariapulaisen tehtäviin kirkon jumalanpalveluksissa käytännön kautta. Sunnuntaisin liturgian aikana
klo 9.50–11.15.
Ympäristökerho 8–12-vuotiaille. Tutustutaan luontoon ja ympäristöön, tehdään retkiä, pohditaan ympäristöasioita sekä leikitään.
Kokoontuu kerhotilassa joka toinen tiistai klo 17–19. Syksyn kokoontumiskerrat: 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.
Kerhot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Kerhotoiminnan vastuuhenkilö: kasvatustyöntekijä Marina Salokangas,
p. 040 662 8513, marina.salokangas@ort.fi
Kokkikerho 8–12-vuotiaille. Kerhossa leivotaan ja opetellaan ruoanlaittoa. Kerhossa ei valitettavasti voida huomioida erityisruokavalioita
tai vaativia allergialistoja. Kokoontuu kerhotilassa joka toinen tiistai
klo 17–19. Syksyn kokoontumiskerrat 29.10., 12.11., 26.11. ja 17.12.
Ryhmään mahtuu 10 osallistujaa, kerhopaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset: marina.salokangas@ort.fi

HYVINKÄÄ
Kirkkokerho 4–12-vuotiaille. Kokoontuu joka kuukauden neljäntenä
sunnuntaina liturgian yhteydessä. Kerho alkaa klo 9.50 ja sen jälkeen
lapset osallistuvat liturgian loppuosaan. Syksyn kokoontumiskerrat
27.10. ja 24.11.

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA
Lastenkerhot Lappeenrannassa ma klo 16.30–17.30 lastenkerho
(alle kouluikäisille). Ke klo 16 sinapinsiemenkerho (7–12-vuotialle).
Imatran seurakuntatalon kerhohuoneessa ti klo 18 lastenkerho
(alle kouluikäisille) ja ke 16.30 sinapinsiemenkerho (7–12-vuotiaille).
Kerhot eivät kokoonnu koulujen lomaviikoilla.
Детские кружки «Мои маленькие шаги в церковь»
В Лаппеенранта по понедельникам в 16.30–17.30 детский кружок
(дошкольного возраста) и по средам в 16 детский кружок для
школьников. В Иматра по вторникам 18 детский кружок
(дошкольного возраста) и по средам в 16.30 детский кружок для
школьников.
Nuortenpiiri Kokoontuu Lappeenrannassa ja Imatralla noin kerran
kuussa. Lisätietoja Nupin toiminnasta isä Andreilta p. 0400 411923,
e-mail. andrei.verikov@ort.fi
Kristinoppileiri vuonna 2020 Su 24.11. Imatralla (Vuoksenniskantie 3) klo 10 jälkeen alkavan liturgian jälkeen. Sunnuntaina 8.12.
Lappeenrannassa (Kristiinankatu 3) klo 10 alkavan liturgian jälkeen.
Leiri-infot pidetään seurakuntasaleissa ja niitä edeltävät yhteiset
kirkkokahvit.
Joulukorttien ja -koristeiden askartelupäivä la 30.11.
Klo 10 liturgia ja klo 12-15 askartelupaja. Pyhän apostoli Andreaksen
juhlapäivänä, la 30.11. klo 10 toimitetaan liturgia Lappeenrannan ortodoksisessa kirkossa. Liturgian jälkeen seurakuntasalilla on tarjolla
kirkkokahvit sekä jouluaskartelupaja kaikenikäisille. Kouluikäiset lapset voi jättää seurakuntasalille tekemään askarteluja ohjaajien kanssa,
ja näin lasten vanhemmat voivat livahtaa hetkeksi omiin jouluvalmisteluihinsa. Toki vanhemmat ovat myös niin halutessaan lämpimästi
tervetulleita askartelemaan yhdessä lastensa kanssa.

Ponomarikerho 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille pojille. Tutustutaan
ponomarin eli alttariapulaisen tehtäviin kirkon jumalanpalveluksissa.
Sunnuntaisin liturgian aikana klo 9.50–11.15. Kerho alkaa 15.9. Syksyn
kerrat 27.10., 10.11., 24.11., 15.12. ja 29.12.
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Kalenteri

| Jumalanpalvelukset | Minne mennä

Kalenteriin on koottu seurakuntien
yhteystiedot, jumalanpalvelukset ja
menovinkit.
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista
tiedot seurakuntien internetsivuilta.
Kaikkien seurakuntien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ort.fi,
ellei nimen yhteydessä ole ilmoitettu muuta.
Palveluskieli merkitty lyhentein: su=suomi,
ru=ruotsi, sl=slaavi, en=englanti, sr=serbia,
ve=venäjä, kr=kreikka, rom=romania, vi=viro
KIRKOLLISET JUHLAT 25.10.–15.12.
2.11. Karjalan valistajien yhteinen juhla
21.11. Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
temppeliintuominen
6.12. Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä
ARKKIPIISPA LEON PALVELUKSIA
Pe 15.11. klo 17 ehtoopalvelus, Imatran kirkko
La 16.11. klo klo 9 liturgia, Imatran kirkko
La 16.11. klo 17 vigilia, Lappeenrannan kirkko
Su 17.11. klo 10 liturgia, Lappeenrannan kirk
ko
Pe 22.11. klo 18, rukouspalvelus, Tampereen
kirkko
La 23.11. klo 10 liturgia, Tampereen kirkko
La 30.11. klo 10 liturgia, Lappeenrannan kirkko
Pe 6.12. klo 9 liturgia, Uspenskin katedraali
La 7.12. klo 10 liturgia, Stefanoskoti

RADIO & TV
3.11. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Uspenskin katedraalista Helsingistä. Pal
veluksen toimittaa kirkkoherra Markku Salminen.
17.11. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Pyhän Kolminaisuuden katedraalista
Oulusta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Marko
Patronen. Kuoroa johtaa dir.cant. Juhani Matsi.
17.11. Yle Radio Vega
Ruotsinkielinen ennakkoon (3.11.) nauhoitettu
liturgia Liisankadun Kotikirkosta Helsingistä.
Palveluksen toimittaa rovasti Heikki Huttunen.
1.12. Yle Radio 1 klo 11.
Liturgia Kristuksen ylösnousemisen kirkosta
Jyväskylästä. Palveluksen toimittaa kirkkoherra
Timo Mäkirinta.
15.12. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Pyhän apostoli Johannes Teologin kir
kosta Porista. Palveluksen toimittaa kirkkoherra
Aleksej Sjöberg. Kuoroa johtaa kanttori Heikki
Hattunen.
AAMUHARTAUDET
joka kuukauden kolmas lauantai Yle Radio 1
klo 6.15 ja 7.15
26.10. Aamuhartaus, apulaisprofessori Pekka
Metso
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23.11. Aamuhartaus, konservaattori Antti Narmala
14.12. Aamuhartaus, kanttori Jooa SotejeffWilson
ILTAHARTAUDET
joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1
klo 18.50
19.11. metropoliitta Arseni
SVENSKA ORTODOXA RADIOANDAKTER
i Radio Vega
29.10. Aftonandakt, kl. 19.15, fader Heikki
Huttunen

Ylidiakoni Juha Lampinen,
p. 040 527 9580
KANTTORIT
Varvara Merras-Häyrynen
p.040 587 0739
Kirsi-Maria Susuna, p. 050 401 4798
Elia Pietarinen (ma. ajalla 1.9.2019-31.7.2020),
p. 044 206 3327

KIRKKOHERRA
Markku Salminen,
p. 040 501 6190
ASIAKASPALVELU
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Avoinna ma–pe 9–14, p. (09) 8564 6100,
asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi

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
Pastori Raimo Pores, (eläkk.) p. 050 533 8790
Rovasti Timo Soisalo, p. (09) 349 6599
Rovasti Viktor Porokara, p. 0400 744 757
Pastori Juha Hirvonen,
juha.hirvonen@edu.hel.fi
Ylidiakoni Gennadij Stolbow, (eläkk.),
p. 040 587 8580
Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643
Diakoni Olli Lassila, puh. 050 301 2618

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
puhelinpäivystys ma–pe klo 9–14,
p. (09) 8564 6105

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Kari Hartikka, p. 040 703 4616
Elina Pale, p. 040 723 7632

Mo´lidva sluužb da ceerkavlaaulid
Yle Sápmi klo 10
9.12. Anna Lumikivi ja HannaMaaria Kiprianoff

HELSINGIN SEURAKUNTA

KIINTEISTÖTOIMI
Kiinteistöpäällikkö Kaj Rosenberg,
p. 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. 040 501 6190
Pastori Mikko Leistola,
p. 0400 413 196
Pastori Teo Merras (diakoniatyöstä vastaava
pappi),
p. 040 540 3200
Pastori Sergei Petsalo,
p. 040 620 5944
Pastori Joosef Vola, p. 040 545 2250

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, diakonit Heikki Kaski ja
Olli Lassila
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Pe 1.11. klo 17 vigilia
La 2.11. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 17 vigilia
La 2.11. klo 18 yleinen panihida
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17 vigilia
*To 21.11. klo 9 liturgia
To 21.11. klo 18 rukouspalvelus (Jumalan
synnyttäjän Kozelshtshanin ikonin äärellä)
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 17 vigilia
Pe 6.12. klo 9 liturgia
La 7.12. klo 17 vigilia

Su 8.12. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian yhteydessä lastenkerho
sekä ponomarikerho klo 10–12.30.

Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 8564 6215,
Pappi Heikki Huttunen (sij. 5.8.2019–31.7.2020),
kanttori Elia Pietarinen
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 10 liturgia, rom
Su 27.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 27.10. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 28.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 29.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.10. klo 8 liturgia
Ke 30.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 31.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.11. klo 17 vigilia, ru
Su 3.11. klo 10 liturgia, ru
Su 3.11. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 4.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 5.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.11. klo 8 liturgia
Ke 6.11. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.11. klo 10 liturgia arabiaksi
Su 10.11. klo 10 liturgia, en
Su 10.11. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 11.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 12.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 13.11. klo 8 liturgia
Ke 13.11. klo 17 ehtoopalvelus
To 14.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 17.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 17.11. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 18.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 19.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.11. klo 8 liturgia
To 21.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 23.11. klo 19 ehtoopalvelus, aamupalvelus ja
liturgia (praasniekka)
Su 24.11. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 25.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 26.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.11. klo 8 liturgia
Ke 27.11. klo 17 ehtoopalvelus
To 28.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.11. klo 10 liturgia, rom
La 30.11. klo 17 vigilia, ru
Su 1.12. klo 10 liturgia, ru
Su 1.12. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 2.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 3.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 4.12. klo 8 liturgia
Ke 4.12. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 6.12. klo 10 liturgia
Su 8.12. klo 10 liturgia, en
Su 8.12. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 9.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 10.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 11.12. klo 8 liturgia
Ke 11.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 12.12. klo 17 ehtoopalvelus, ru, Lucia vesper
Su 15.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kr
Su 15.12. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 22.12. klo 10 liturgia arabiaksi
وّكريك يتوك ةسينك, نيرتاكو سميج نيسيّدقلا ةسينك
موي يف ةيبرعلا ةغللاب يهلإلا سادقلا روضحل مكوعدت
 يف عقاولا تبسلا9 مامت يف )يناثلا نيرشت( ربمفون
 يف عقاولا دحألا موي يفو احابص ةرشاعلا ةعاسلا22 ربمسيد
( احابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف )لوألا نوناك.
عيمجلاب الهسو الهأ.

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 25.10. klo 17 yleinen panihida
La 26.10. klo 10 liturgia
Pe 1.11. klo 17 parastaasi
La 2.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 8.11. klo 17 yleinen panihida
La 9.11. klo 10 liturgia
Pe 15.11. klo 17 yleinen panihida
La 16.11. klo 10 liturgia
Pe 22.11. klo 17 yleinen panihida
La 23.11. klo 10 liturgia
Pe 29.11. klo 17 yleinen panihida
La 30.11. klo 10 liturgia
Pe 6.12. klo 17 yleinen panihida
La 7.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 13.12. klo 17 yleinen panihida
La 14.12. klo 10 liturgia

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli
Jauhokuja 3 B 2
Pappi Joosef Vola, kanttori Kirsi-Maria Susuna
Vahtimestari Toni Honkakumpu, p. 040 628 8068
Pappi päivystää kappelilla ma klo 10–13.
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ma 28.10. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 30.10. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 1.11. klo 17.30 vigilia
La 2.11. klo 10 liturgia
Su 3.11. klo 10 liturgia
Ma 4.11. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 6.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 8.11. klo 8 liturgia (ruumiittomat voimat)
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ma 11.11. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 13.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Su 17.11. klo 12.30 yleinen rukouspalvelus
(pt. Aleksanteri Syväriläiselle)
Ma 18.11. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 20.11. klo 17.30 vigilia
*To 21.11. klo 8 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Su 24.11. klo 12.30 yleinen rukouspalvelus
(pt. Aleksanteri Syväriläiselle)
Ma 25.11. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ti 26.11. klo 17.30 ehtoopalvelus (ja mahdollisuus katumuksen sakramenttiin)
Ke 27.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Su 1.12. klo 12.30 yleinen rukouspalvelus
(pt. Aleksanteri Syväriläiselle)
Ma 2.12. klo 8 liturgia (pt Porfyrios)
Ma 2.12. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ti 3.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 5.12. klo 17.30 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
Su 8.12. klo 12.30 yleinen rukouspalvelus
(pt. Aleksanteri Syväriläiselle)
Ma 9.12. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 11.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Su 15.12. klo 12.30 yleinen rukouspalvelus
(pt. Aleksanteri Syväriläiselle)
MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian aikana lastenkerho yli
3-vuotiaille klo 10 alkaen.

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
La 26.10. klo 10 liturgia
To 31.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 9.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 10 liturgia

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 2.11. klo 17.30 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17.30 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17.30 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 17.30 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 yleinen katumuksen sakramentti
La 14.12. klo 17.30 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Jumalansynnyttäjän
syntymän kappeli
Mikonkatu 25, Helsinki
JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimitetaan arkisin klo 5.45 aamurukoukset, puoliyöpalvelus/paraklesis, aamupalvelus ja illalla klo
18.30 Jeesuksen rukous -palvelus tai akatistos.

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,
Kallvikinniementie 35, Vuosaari
JUMALANPALVELUKSET
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja ehtoopalvelus
klo 17. Keskiviikkoisin Jeesuksen rukous -palvelus
vaihtelevasti joko ehtoopalveluksen sijaan tai heti 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
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AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Markus Kinkki, p. 050 5637 579
Pastori Ioann Markolainen
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
Avustava papisto: pappi Ioann Markolainen
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
La 26.10. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ti 29.10. klo 6 aamupalvelus
Ke 30.10. klo 10 aamupalvelus
Ke 30.10. klo 17 akatistos
To 31.10. klo 9 liturgia
La 2.11. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 17 vigilia
La 2.11. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus (moleben pyhälle Ksenia Pietarilaiselle)
Su 3.11. klo 10 liturgia
Ke 6.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 6.11. klo 17 vedenpyhitys
To 7.11. klo 9 liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
La 9.11. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus (moleben pyhälle Ksenia Pietarilaiselle)
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ke 13.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 13.11. klo 17 ehtoopalvelus
To 14.11. klo 9 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia
La 16.11. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus (moleben pyhälle Ksenia Pietarilaiselle)
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 20.11. klo 17 ehtoopalvelus
*To 21.11. klo 9 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
La 23.11. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus (moleben pyhälle Ksenia Pietarilaiselle)
Su 24.11. klo 10 liturgia
Ke 27.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 27.11. klo 17 akatistos
To 28.11. klo 9 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
La 30.11. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus (moleben pyhälle Ksenia Pietarilaiselle)
Su 1.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 9 aamupalvelus
Ke 4.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 5.12. klo 9 liturgia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 vigilia
La 7.12. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
Su 8.12. klo 10 liturgia
Ke 11.12. klo 9 aamupalvelus
Ke 11.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 14.12. klo 17 vigilia
La 14.12. klo 18.45 yleinen rukouspalvelus
Su 15.12. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille ja
ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille.
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Espoon keskus
Trapesa, Kirkkojärventie 1
(Espoon juna-asema, 2. krs.)
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Antti Narmala
JUMALANPALVELUKSET
Pe 25.10. klo 18 Jaakobin liturgia
Su 24.11. 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
JUMALANPALVELUKSET
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 8.12. klo 10 liturgia

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Isännöitsijä Seppo Pesonen, p. 040 747 6615
JUMALANPALVELUKSET
Ke 30.10. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 1.11. klo 17 suuri ehtoopalvelus
(ehtoopalvelus ja teeilta, praasniekka)
La 2.11. klo 9 liturgia (praasniekka)
La 2.11. klo 11.30 litania (litania ev. lut.
hautausmaalla ja praasniekkajuhla)
Ke 13.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia (koululaiset)
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 17 ehtoopalvelus (ja teeilta)
Pe 6.12. klo 10 liturgia (ja sen jälkeen koko
perheen Nikolaos-juhla Liikuntalinnassa)
Ke 11.12. klo 18 ehtoopalvelus (ja kuoron
toimintakauden päätös)
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia
Rakettikaari, Lohjan Teutari
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 10 liturgia

Nummela
Ortodoksinen rukoushuone, Naaranpajuntie 7,
p. 046 632 1210
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ke 30.10. klo 18 maallikkopalvelus
Su 10.11. klo 10 hetkipalvelus
Ke 13.11. klo 17 maallikkopalvelus
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Ke 27.11. klo 18 maallikkopalvelus
Ke 4.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 8.12. klo 10 hetkipalvelus
Ke 11.12. klo 17 maallikkopalvelus
MUUTA TOIMINTAA
Liturgian aikana lastenkerho yli 3-vuotiaille joka
kuukauden 4. sunnuntai.

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

JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17 vigilia
*To 21.11. klo 8 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Loppi
Kaunisniemen leirikeskus
Kaunisniementie 18, Läyliäinen
JUMALANPALVELUKSET
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ma 9.12. klo 10 liturgia (Talvi-Anna)

ITÄINEN ALUE
PAPISTO
Rovasti Mikael Sundkvist, p. 050 350 9356
Pastori Kimmo Kallinen, p. 040 707 9609
KANTTORIT
Minna Jokinen, p. 050 358 7339
Larissa Qvintus-Petsalo, p. 040 828 2283
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
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 Larissa Qvintus-Petsalo
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia, su, sl
Ke 30.10. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 1.11. klo 17.30 aamupalvelus
La 2.11. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su 3.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 6.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 9.11. klo 17 vigilia

Su 10.11. klo 10 liturgia
Ke 13.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17.30 vigilia
*To 21.11. klo 9 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia, su, sl
Ke 27.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 5.12. klo 17.30 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su 8.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 11.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
To 31.10. klo 17.30 akatistos
La 2.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
To 14.11. klo 17.30 akatistos
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
To 28.11. klo 17.30 akatistos
To 5.12. klo 17.30 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
To 12.12. klo 17.30 akatistos
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Sunnuntaisin liturgian aikana lastenkerho
yli 3-vuotiaille.

Kivistön ev. lut. kirkko
Laavatie 2, Vantaa
JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 9.30 liturgia
La 7.12. klo 9.30 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen
ikonin kirkko, Kartanontie 45
Isännöitsijä Jyrki Vaara, p. 040 090 7550
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 10 liturgia
Ti 29.10. klo 17 akatistos
La 2.11. klo 17 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
Ke 6.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 9.11. klo 10 liturgia
Ti 12.11. klo 17 akatistos
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17.30 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 10 liturgia
Ti 26.11. klo 20 Jeesuksen rukous
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 5.12. klo 17.30 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
Ti 10.12. klo 20 Jeesuksen rukous
La 14.12. klo 10 liturgia

Klaukkala
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko
Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. 040 356 2040,
papit Teo Merras ja Mikko Leistola,
kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
Su 27.10. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 16.30 akatistos (Pyhälle Nektarios
Eginalaiselle)
La 9.11. klo 17 juhlavigilia (ja litania)
Su 10.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekkajuhla ja brunssi
Su 24.11. klo 10 liturgia
Su 15.12. klo 10 liturgia

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

MONIKULTTUURINEN TYÖ
PAPISTO
Pastori Vaslav (Slava) Skopets (toimivapaalla)
Pastori Alexandre Björklund (sij. 1.11.2019–
31.10.2020), p. 040 550 0103
Pastori Teemu Toivonen (työvapaalla)
Rovasti Heikki Huttunen (sij. 5.8.2019–
31.7.2020), p. 040 741 8792
KANTTORI
Irina Tchervinskij-Matsi,
p. (09) 8564 6141, 050 374 0019
Elia Pietarinen (ma. ajalla 1.9.2019-31.7.2020),
p. 044 206 3327
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Ion Durac, p. 040 516 6741 (rom)
Pastori Ioannis Lampropoulos, p. 050 357
3675 (kr)

Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Unioninkatu 31, Kruununhaka
p. (09) 85 646 210/vahtimestari
pastori Alexandre Björklund (sij.)
kanttori Irina Tchervinskij-Matsi
Muu papisto: ylidiakoni Gennadij Stolbow
PALVELUKSET KIRKKOSLAAVIKSI
La 26.10. klo 16.30 yleinen panihida
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ke 30.10. klo 17 akatistos
Pe 1.11. klo 17 vigilia
La 2.11. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 16.30 yleinen panihida
La 2.11. klo 17 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
Ke 6.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.11. klo 16.30 yleinen panihida
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ke 13.11. klo 17 akatistos
La 16.11. klo 16.30 yleinen panihida
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 16.30 yleinen panihida
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Ke 27.11. klo 17 akatistos
La 30.11. klo 16.30 yleinen panihida
La 30.11. klo 17 vigilia

Su 1.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 5.12. klo 17 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 16.30 yleinen panihida
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
Ke 11.12. klo 17 akatistos
La 14.12. klo 16.30 yleinen panihida
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia
MUUTA TOIMINTAA
Kirkkokerho yli 3-vuotiaille su klo 10–12.30.
Ponomarikerho yli 6-vuotiaille pojille su klo
10–12.30 ja ke klo 17–18.

Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Heikki Huttunen
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Lö 2.11. kl 17 vigilia
Sön 3.11. kl 10 liturgi
Lö 30.11. kl 17 vigilia
Sön 1.12. kl 10 liturgi

Kotikirkko / Ss. James and
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)
Heikki Huttunen, 040 741 8792.
ENGLISH SERVICES
Sun 10.11. at 10 liturgy
Sun 8.12. at 10 liturgy
Orthodox Study Group
At 12, Mirolybov hall.
Dec 8th: Divine and Human Forgiveness

Στο παρεκκλήσιο του
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Heikki Huttunen, 040 741 8792.
Κυριακή 27.10. στις 9.00 όρθρος και Θεία
λειτουργία
Κυριακή 17.11. στις 9.00 όρθρος και Θεία
λειτουργία
Κυριακή 15.12. στις 9.00 όρθρος και Θεία
λειτουργία

Хельсинкский приход
Настоятель прихода
Маркку Салминен, тел. 09 85 646 103,
markku.salminen@ort.fi
Канцелярия прихода
Адрес: Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Русскоязычный священник
Александр Бьёрклунд, тел. 040 550 0103
alexandre.bjorklund@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 Александр Бьёрклунд
Регент Ирина Червинский–Матси
Внештатное священство
Священник Иван Марколайнен
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 26.10. в 16.30 панихида
Сб 26.10. в 17 всенощное бдение
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Вс 27.10. в 10 литургия
Ср 30.10. в 17 акафист
Пт 1.11. в 17 всенощное бдение
Сб 2.11. в 10 литургия
Сб 2.11. в 16.30 панихида
Сб 2.11. в 17 всенощное бдение
Вс 3.11. в 10 литургия
Ср 6.11. в 17 вечерня
Сб 9.11. в 16.30 панихида
Сб 9.11. в 17 всенощное бдение
Вс 10.11. в 10 литургия
Ср 13.11. в 17 акафист
Сб 16.11. в 16.30 панихида
Сб 16.11. в 17 всенощное бдение
Вс 17.11. в 10 литургия
Ср 20.11. в 17 всенощное бдение
*Чт 21.11. в 10 литургия
Сб 23.11. в 16.30 панихида
Сб 23.11. в 17 всенощное бдение
Вс 24.11. в 10 литургия
Ср 27.11. в 17 акафист
Сб 30.11. в 16.30 панихида
Сб 30.11. в 17 всенощное бдение
Вс 24.11. в 10 литургия
Ср 4.12. в 17 вечерня
Чт 5.12. в 17 всенощное бдение
Пт 6.12. в 10 литургия
Сб 7.12. в 16.30 панихида
Сб 7.12. в 17 всенощное бдение
Вс 8.12. в 10 литургия
Ср 11.12. в 17 акафист
Сб 14.12. в 16.30 панихида
Сб 14.12. в 17 всенощное бдение
Вс 15.12. в 10 литургия
Семейный православный кружок
Приглашаем родителей и детей на занятия по
вторникам с 11.00 до 14.00 при СвятоТроицком 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 2.11. в 17.30 Всенощное бдение
Вс 3.11. в 10 литургия
Сб 16.11. в 17.30 Всенощное бдение
Вс 17.11. в 10 литургия
Ср 20.11. в 17.30 Всенощное бдение
*Чт 21.11. в 10 литургия
Чт 5.12. в 17.30 Всенощное бдение
Пт 6.12. в 10 литургия
Сб 14.12. в 17 исповедь
Сб 14.12. в 17.30 Всенощное бдение
Вс 15.12. в 10 литургия

Приходской центр в
Mюллюпуро
Часовня прп. Александра Свирского
Jauhokuja 3 B 2, 00920 Helsinki,
Священник дежурит в часовне по
понедельникам с 10:00 до 13:00.
Священник Иосиф Вола,
тел. 0405452250

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

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
Raamattupiiri
Kokoontuu tiistaisin klo 17 Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjastossa Liisankatu 29 A (2.
krs). Raamattupiirissä käydään tänä syksynä läpi
Jesajan kirjaa. Piirin vetäjänä toimii Petri Gyllström.
Ortodoksiakerho
Ortodoksiakerho kokoontuu Helsingin seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) 28.10., 4.11.,
11.11.18.11., 25.11., 2.12. ja 9.12. klo 18.
KirjaKrypta
Ke 20.11. klo 18.45 Uspenskin katedraalin kryptassa.
Helsingin tiistaiseura
5.11. Marianna Flinckenberg-Gluschkoff kertoo
Liisankadun pappilantalon ja Kotikirkon historiasta ja esittelee Kotikirkon ikoniaarteita. Tilaisuus
alkaa klo 16.00 Kotikirkossa.
19.11. Kokoontuminen seurakuntasalilla klo 16.
Isä Viktor Porokara kertoo pyhittäjä Serafim
Sarovilaisen elämästä ja opetuksesta.
3.12. Kokoontuminen seurakuntasalilla klo 16.
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kaikille avoin luentosarja
Helsingin seurakuntasalilla.
13.11. klo 18. Isä Kimmo Kallinen luennoi aiheesta: Jeesus Kristus – Jumalihminen.
4.12. klo 18. Isä Kalevi Kasala luennoi aiheesta:
Kristuksen voitto kuolemasta.
Stefanoskodin tiistaiseuran käspaikkakerho
2019
Torstait klo 10-14:
7.11, 21.11. ja 5.12. Ruokailumahdollisuus.
Ohjaaja Lahja Martikainen p.040 533 8356
Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Kappelissa toimitetaan arkisin klo 5.45 aamurukoukset ja puoliyöpalvelus/paraklesis, klo 6.30
aamupalvelus ja iltaisin ehtoopalvelus klo 18, klo
18.30 Jeesuksen rukouspalvelus tai akatistos (ei
ke-iltana). Usko arjessa -keskustelut jatkuvat 7.11.
klo 16–18, jolloin sovitaan loppuvuoden tapaamisista. Olohuone-lafka auki to-la klo 13–16. Tervetuloa nauttimaan kahvia seurassamme, ostoksille tai muuten vain pistäytymään. Osoite Mikonkatu 25, 00100 Helsinki (summeri lukee kappeli, käynti sisäpihalta). Lisätietoja, myös mahdolliset muutokset viikko-ohjelmassa:
http//:theotokos.fi.

TAPAHTUMIA
Myyjäiset
Helenan Hoivakodin hyväksi su 24.11. klo
12–15. Hämeentie 55, Helsinki. Puffetti, kaalipiirakkaa, rahkapiirakkaa. hapankaalia,
kirpputori ja arpajaiset. Tervetuloa!
Naistoimikunta
БАЗАР
в пользу Дома для престарелых им. Св.
Елены на Хямеентие 55. в воскресенье 24го ноября 2019г. с 12.00 до 15.00. В
программе лотерея, буфет, пироги,
барахолка. Добро пожаловать!
Дамский кружок
Stefanoskodin joulumyyjäiset
La 14.12. klo 10–14. Hallatie 2 B, Tapaninvainio,
Helsinki.
Karjalanpiirakoita, piiraita, sämpylöitä, pipareita,
joululeivonnaisia, kahvikakkuja, gluteenittomia
leivonnaisia, lounasbuffet, kahvia ja teetä. Pikaarpajaiset. Ulkokirppiksellä lasia, kristallia, kynttilänjalkoja, hopeaa, posliinia, keräilytavaroita ym.
Tule tekemään löytöjä! Tervetuloa!
Joulukonsertti
Perinteisiä ja uusia joululauluja Uspenskin katedraalissa pe 13.12. klo 19.
Pyhän Hermanin kuoro, johtaa Petri Hakonen.
Lauttasaaren laulajat, johtaa Victoria Meerson.
Levynjulkistamistilaisuus
Uspenskin katedraalikuoro ja Uspenskin papisto
julkaisevat uuden äänitteen "Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä pelasta meidät" to 21.11. klo 18
Uspenskin katedraalissa. Äänitteelle on taltioitu
"katedraalin soivan matkamuiston" ajatuksella live-äänityksinä akatistos Jumalansynnyttäjälle
perinteisin sävelmin sekä rukouspalvelus Kozelshtshanin Jumalanäidin ikonille Mikko Sidoroffin sävellyksenä. Julkistamistilaisuudessa toimitetaan rukouspalvelus Kozeshtshanin ikonille
ja katedraalikuoro laulaa palveluksessa osia Mikko Sidoroffin sävellyksestä.
Nuõrttsää´mǩiõllsaž liturgii
Pââ’sspei’vv 15.12.2019, čiâss 10. P. Njidd
Mää’rj ceesnest, Mikonkatu 25, summeer:
Kappeli. Sluu’žv ââ’nn e’čč Kalevi Kasala da
ceerkavlaauljoouk jåå’đat jaakân, diakoon
Erkki Ää’rhep Lumisalmi. Pâ’zzteei Treffan
Peäccamnee’ǩǩ prääzne’ǩ. Ceerkavkåå’ff
mâŋŋa liturgiast Ceessnest (kappelist)
Koltansaamenkielinen liturgia
Sunnuntaina 15.12. klo 10, P. Neitsyt Marian
kappelissa, Mikonkatu 25, Hki. Summeri:
Kappeli. Palveluksen toimittaa isä Kalevi Kasala ja kuoroa johtaa kanttori, diakoni Erkki
Lumisalmi. Pyhän Trifon Petsamolaisen juhla. Kirkkokahvit liturgian jälkeen tšasounassa
(kappelissa).
ITÄ-HELSINKI
Raamattupiiri
Kokoontuu Myllypuron kappelilla ma 4.11. ja
18.11. klo 17.30. Aiheena nainen Raamatussa.
Piirin vetäjänä toimii TM Okko Balagurin.
Pt. Aleksanteri Syväriläisen kappelin kuoro
Harjoitukset kappelilla keskiviikkoiltaisin ehtoopalveluksen jälkeen. Kuoro ottaa jatkuvasti uusia
laulajia. Lisätiedot: kanttori Kirsi-Maria Susuna
puh. 050 401 4798 tai kirsi-maria.susuna@ort.fi

Ortodoksisen kirkkolaulun peruskurssi
Opetellaan laulamaan liturgian ja vigilian veisuja
kuorossa. Kaikentasoiset laulajat ovat tervetulleita tutustumaan kirkkolauluun ja kehittämään
laulutaitojaan. Kurssin tapaamiset 28.10. ja 11.11.
klo 17.30 Sofian kappelissa. Lisätietoja kanttori
Kirsi-Maria Susunalta, puh. 050 4014 798, kirsimaria.susuna@ort.fi
Kansan laulamat liturgiat
Myllypurossa 10.11. ja 8.12.
Karjalankielinen liturgia
Karjalan valistajien juhlan liturgia 2.11. lauletaan
suurimmaksi osaksi karjalan kielellä.
Nikolaos-juhla
Lasten Nikolaos-juhla Myllypuron kappelilla 6.12.
liturgian jälkeen. Pyhä Nikolaos vierailee juhlassa!
KULTTUURIKESKUS SOFIA
Taidenäyttelyt
Jouko Ollikaisen 60-vuotisjuhlanäyttely Kaikki se
mihin uskon, 30.11. saakka
Pysyvä kirkkotaidenäyttely.
Kurssit ja tapahtumat
Ortodoksista ikonitaidetta valkokankaalla
-seminaari
La 16.11. klo 13. Seminaarissa pohditaan, miten
ortodoksinen kulttuuritausta näkyy Kreikan merkittävimmän elokuvohjaajan Theo Angelopouloksen työssä ja katsotaan armenialaisen Sergei
Paradjanovin elokuvaa Granaattiomenan väri?
Elokuvia analysoi professori, pappismunkki Serafim Seppälä. Maksuton.
Onko pyhyydellä ja pyhimyksillä tilaa
2000-luvulla? -seminaari
La 30.11. klo 13-17. Seminaarissa pohditaan mm.
”kotoisten pyhien” merkitystä kirkon elämälle.
Alustajina professori Elina Vuola, päätoimittaja
Jaakko Heinimäki ja isä Ambrosius. Kappelissa
ekumeeninen vesper. Lisäksi seminaaripäivänä
Sofiassa vietetään adventtitapahtumaa, jonka
ohjelmassa on kuoroesityksiä, myyjäiset ja lohikeittolounas. Maksuton.
LÄNTINEN ALUE
TAPIOLAN KIRKKO, Kaupinkalliontie 2, Espoo
Espoon miestenpiiri Hermaninjengi
Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Mustila, puh.
0400 472 623 (juhani.mustila@iki.fi). Tarvittaessa
lisätietoja antaa myös isä Petri Korhonen.
Lasten iltakerho
Tiistaisin klo 17–19.30 yli 3-vuotiaille.
Perhekerho ja muskari
Keskiviikkoisin klo 10.30–13.30.
Ystävyydenateria
Pe 1.11. ja pe 29.11. klo 11–12.. Ateria maksaa
euron. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Pe 1.11.
Espoon musiikkiopiston musiikinopettaja Leena
Sainio oppilaineen esiintyy aterian aikana. Pe
29.11. Petja Kainulainen esiintyy aterian aikana.
Tervetuloa!
LOHJAN KIRKKO, Nahkurinkatu 4
Kuoroharjoitus
Ke klo 18–20: 30.10., 6.11., 13.11., 27.11., 4.12.,
11.12. Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori Matti
Jyrkinen, p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi.
Seniorikerho
To klo 14–16: 17.10., 14.11., 12.12. Lisätietoja
kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782,
matti.jyrkinen@ort.fi

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi
To klo 18–20. Lisätietoja isä Kalevi Kasala 040 525
2868, kalevi.kasala@ort.fi
Lohjan Seudun Ortodoksien seurakuntaillat
Lisätietoja: puheenjohtaja Urpo Uotila, p. 044 314
5210.
Ikonipiiri
Ma klo 9.45–14: 28.10. Lisätietoja: Tarja Tarima
040 541 3901, tarja.tarima@tikkurila.com
Miestenpiiri
Kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina. Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782.
Lasten kirkkokerho
Liturgiapalvelusten yhteydessä. Lisätietoja: Päivi
Kasala, p. 050 347 0205.
Kaikille avoin luento
To 5.12. klo 18 Lohjan kirkolla. Isä Kalevi Kasala
luennoi aiheesta: Kristuksen voitto kuolemasta
NUMMELAN RUKOUSHUONE,
Naaranpajuntie 7
Perjantaipiiri
Pe klo 12–14: 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Lisätietoja kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782,
matti.jyrkinen@ort.fi
Ikonipiiri
Ti klo 10–14: 29.10., 5.11. Lisätietoja Ritva Tarima
0400 719 563, ritva.tarima@suomi24.fi.
Ikonipiiri
To klo 16–19: 31.10., 7.11., 14.11., 21.11. Lisätietoja Ritva Tarima 0400 719 563, ritva.tarima@suomi24.fi
Lasten kirkkokerho
Liturgiapalvelusten yhteydessä. Lisätietoja Päivi
Kasala 050 347 0205.
Joulukonsertti
Länsi-Uudenmaan ortodoksisen kirkkokuoron ja Pyhän Hermanin kuoron
joulukonsertti sunnuntaina 1.12. klo 16
Nummelan rukoushuoneella,
Naaranpajuntie 7. Kuoroja johtavat; kanttori
Matti Jyrkinen ja kanttori, dir.cant., isä Petri
Hakonen
Vapaa pääsy. Ohjelma 5€. Tervetuloa!
HANGON ORTODOKSINEN KIRKKO,
Täktomintie 5
Kuoroharjoitus
Kuoroharjoitus su klo 14–16: 27.10., 3.11., 17.11.,
24.11. Uudet laulajat ovat tervetulleita laulukokeen kautta koeajalle. Lisätietoja kanttori Matti
Jyrkinen,
p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi.
Torstaikerho
To klo 18–20: 31.10., 28.11., 12.12. -Lisätietoja:
kanttori Matti Jyrkinen 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi
Lasten kirkkokerho
Liturgiapalvelusten yhteydessä. Lisätietoja,
p. Päivi Kasala 050 347 0205.
KARKKILA, EV. LUT. SEURAKUNTATALO,
HUHDINTIE 9–11

TOIMINTAA POKROVASSA
Elfvinginkuja 11, Jorvas, Kirkkonummi
Luentosarja
La 26.10. klo 13.30 rukous poisnukkuneen
puolesta ortodoksisessa rukouselämässä
La 9.11. klo 13.30 ortodoksinen hautausperinne:
toimitukset ja tavat
La 16.11. klo 13.30 eutanasia: ortodoksinen
näkemys
Luennoitsijana diakoni, TM Vladimir Sokratilin
ITÄINEN ALUE
TOIMINTAA TIKKURILASSA
Ortodoksiakerho
Tikkurilan kirkon tiistaiseuran ortodoksiakerho
parillisten viikkojen keskiviikkoiltoina ehtoopalveluksen jälkeen klo 18. Teemoina rukous sekä
Raamatun Sirakin kirja. Opettajana isä Mikael
Sundkvist.
30.10. Sirakin kirja – nöyryys ja rohkeus
13.11. Liturginen rukous
27.11. Sirakin kirja – lapset ja perhe
11.12. Eikö Jumala vastaa rukoukseesi?
Miesten piiri
Kokoontuu keskiviikon ehtoopalveluksen jälkeen
kirkolla. Tarjolla hengellistä antia sekä mahdollisuus käden taitojen harjoittamiseen. Lisätietoja
diakoni Risto Ikäheimolta, risto.ikaheimo@kolumbus.fi, puh. 050 1505.
Avoimet illat
Ke 6.11. klo 18, Fil.tri Paula Tuomikoski, arkkipiispa Paavalin elämänkerran kirjoittaja, jonka teoksen osa 1 on valmistunut, kertoo arkkipiispa
-Paavalin elämästä.
Ke 4.12. klo 18, Tikkurilan kirkko, Isä Heikki
Huttunen puhuu aiheesta ”Millainen on Suomen
ortodoksinen kirkko vuonna 2050?”
TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ
Järvenpään kirkon kuoro
Kokoontuu kirkon kryptassa ke klo 17.30. Lisätietoja kanttori Minna Jokiselta, puh. 050 358 7339.
Järvenpään ystäväpiiri
Kokoontuu parillisten viikkojen ti klo 18 Järvenpään kirkon kryptassa. Seuraavat kokoontumiset
29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. Kirkossa toimitetaan 29.10. ja 12.11. akatistos klo 17 ja 26.11. ja
10.12 Jeesuksen rukous -palvelus klo 20 Puheenjohtaja Anja Lindström, p. 040 741 4577. Sähköposti: anja.lindstrom@outlook.com.
Tavataan kirkolla
Kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Järvenpään kirkon kryptassa to 14.11. ja 12.12.
klo 12. Keskustelua ja vapaamuotoista ohjelmaa.
Mahdollisuus myös henkilökohtaisiin keskusteluihin työntekijöiden kanssa. Paikalla isä Kimmo,
kanttori Minna ja diakonityöntekijä Jaana. Kahvi
ja mehutarjoilu.
Sanoista seuraa
Luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu Järvenpään kirkon kryptassa seitsemän kertaa syksyllä
ja seitsemän kertaa keväällä. Seuraavat kokoontumiset kirkon alasalissa 28.10., 11.11.. 25.11. ja
9.12 klo 13–15. Aiempaa kirjoituskokemusta ei
tarvita, luottamuksen hengessä jaetaan mielen
sisältöjä. Ohjaaja FM, kirjallisuusterapeutti Lucia
Seija Viitaniemi, viitaniemilucia5@gmail.com.

Seurakuntailta
Pe klo 18–20: 22.11., 13.12. Lisätietoja kanttori
Matti Jyrkinen, p. 040 525 0782, matti.jyrkinen@ort.fi

Järvenpään ikonimaalauspiiri
Kokoontuu kirkon kryptassa to klo 16. Opettajana Juri Mitroshin, puh. 050 592 2328.

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

Lasten kirkkokerho
Sunnuntaina toimitettavien liturgioiden yhteydessä kirkon kryptassa.
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TOIMINTAA KLAUKKALASSA
Kirkon temppelijuhla
La 9.11. klo 16.30 akatistos Pyhälle Nektariokselle,
klo 17 vigilia, litania edesmenneiden kirkon rakentajien muistolle ja teeilta. Su 10.11. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, praasniekkajuhla ja brunssi.
Nektarios-ryhmä
"Iättömät" kokoontuu la 9.11. klo 14.30.
Klaukkalan kirkon kuoro
Harjoitukset la 26.10 klo 13–17, lisätietoja
kanttori Minna Jokiselta, puh 040 358 7339
Lasten kirkkokerho
Sunnuntailiturgian aikana yli 3-vuotiaille.
TOIMINTAA PORVOOSSA
Porvoon kirkon kuoro
Kokoontuu kirkolla to klo 17.30. Lisätiedot: kanttori Elena Nemlander, puh. 044 043 0249
Porvoon tiistaiseura
Kokoontuu Porvoon kirkossa (Vanha Helsingintie
2) seuraavan kerran ti 12.11. ja 10.12. klo 18, jolloin Okko Balagurin jatkaa raamattupiiriä. Kokoontumiset ovat kaikille avoimia. Lisätietoja, puheenjohtaja Jari Pylvänäinen, puh. 040 570 8130.
Porvoon ikonimaalauskerho
Kokoontuu kirkossa pe klo 16. Opettajana Liisa
Holst puh. 040 566 8481.
Lasten kirkkokerho
Sunnuntaina toimitettavien liturgioiden yhteydessä.
Perhekerho Samovaari
Kokoontuu Porvoon kirkossa 26.10, 23.11 ja
28.12 klo 15–16.30. Tavoitteena on tutustua Suomen ortodoksiseen kirkkoon, kotoutuminen ja
uskon opetus venäjänkielisille aikuisille ja vasta
Suomeen tulleille perheille. Tapaamisissa on mukana pappi.
Kaikille avoin luento
Ma 14.11. klo 18 Porvoon kirkossa. Isä Kimmo
Kallinen luennoi aiheesta: Jeesus Kristus –
Jumalihminen.
Tavataan kirkolla
Kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Porvoon kirkossa to 14.11. ja 12.12. klo 15.
Keskustelua ja vapaamuotoista ohjelmaa. Mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin työntekijöiden kanssa. Paikalla isä Kimmo, kanttori
Minna ja diakonityöntekijä Jaana. Kahvi ja mehutarjoilu.
Venäjänkielinen laulukerho
Laulukerho pidetään ennen kuukauden ensimmäistä vigiliaa klo 15–16.30. Avoin myös muille
ortodoksisen seurakunnan jäsenille ja kaikille
Porvoon asukkaille. Päivämäärät ovat 12.10, 9.11
ja 14.12. Kerhon vetäjänä on Ekaterina Milenkova
(muusikko).
Добро пожаловать в Песенный Кружок для
русскоязычных жителей Порвоо. Репертуар
выбираем из русскоязычного и
финноязычного песенного культурного
наследия по желанию участников. В кружок
принимаются все желающие! Добро
пожаловать!
Tulkaa kaikki nyt laulamaan
Joululaulelot Porvoon ort. kirkolla ke 11.12. klo
18. Jouluista yhteislaulua, kahvittelua ja arpajaiset. Kirkkokuoro toivottaa tervetulleeksi!
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HAMINAN SRK
ORTODOKSIAKESKUS SYPRESSI,
KIRKKOHERRANVIRASTO
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola,
Avoinna ke–pe klo 10–14 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
kari.paivinen@ort.fi
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
Rovasti Johannes Wuorlinna, p. 050 589 9011,
joukowuorlinna@gmail.com
Pastori Jukka Jauhiainen
p. 0400 958 760 jukka.jauhiainen@ort.fi
Diakoni Gennadi Ikävalko, p. 040 742 4615
keku.ikavalko@gmail.com
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 26.10 klo 17 vigilia
Su 27.10 klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
Pe 1.11. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
La 2.11. klo 17 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia (isänpäivä)
Ke 20.11. klo 10 liturgia, koululaiset
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,
Kirkonmäenkatu 2
JUMALANPALVELUKSET
Pe 25.10. klo 9 arkipäivän liturgia
Ke 30.10. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 1.11. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo liturgia
Ke 6.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.11. klo 9 arkipäivän liturgia
Ke 13.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 15.11. klo 9 arkipäivän liturgia
*To 21.11 klo 10 liturgia, koululaiset
Ke 27.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Ke 4.12. klo 17 ehtoopalvelus

Pe 6.12. klo 10 liturgia
Pe 13.12. klo 9 arkipäivän liturgia

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

TOIMINTAA HAMINAN
SEURAKUNNASSA
Pyhän Ristin kirkon ortodoksiapiiri
Tutustumme kirkon teologiaan, opetukseen ja
ajatteluun. Tapaamisia noin kerran kuukaudessa
ja tänä syksynä aiheena on rukous. Tapaamiset
pidetään jokaisen kuun ensimmäisenä keskiviikkona ehtoopalveluksen jälkeen 6.11. ja 4.12. klo
17.30. Lisätietoja Ville Kiiveri p. 040 962 0063
Pagina perthi -seniorien päiväkahvit
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola. Maksuttoman tapahtuman kohderyhmänä ovat seurakunnan yli
70-vuotiaat jäsenet. Seuraavat kokoontumiset
1.11. ja 6.12., jolloin kokoonnutaan Nikolaos-juhlassa. Ilmoittautumiset tarjoilua varten srk-virastoon 040 704 7171.
Kouvolan Uusi tiistaiseura
Kokoontuu keskiviikon ehtoopalveluksen jälkeen
Pyhän Ristin kirkon juhlasalissa n. klo 17.30. Ke
9.10. Sakari Tanttari pitää esitelmän ortodoksisten kirkkorakennusten arkkitehtuurista. Ke 30.10.
Rikos ja riita-asioiden sovittelun vierailu esittelemään toimintaansa. La 2.11. Kotkan ja Kouvolan
tiistaiseurojen yhteinen tapaaminen Kotkassa,
jossa vieraana Soili Penttonen. Tiistaiseura ottaa
mukaan uusia jäsenia ja yhteyshenkilönä toimii
Tiina Toikka 040 580 0907.
Ksenia-naisten piiri
Kouvolaan on perustettu uusi naisten piiri, joka
kantaa autuaan Ksenia Pietarilaisen nimeä. Tavoitteena on mielenkiintoisten aiheiden käsittely
ja yhteinen toiminta. Seuraava kokoontuminen
23.11. klo 12.30 Sypressissä. Lisätietoja: Kirsi Palve (044 321 7695) ja Tiina Toikka (040 580 0907).
Tervetuloa mukaan!
Musikaalinen lastenkerho Pyhän Ristin kirkossa
Lastenkerho toimii Pyhän Ristin kirkossa Kouvolassa. Kerhon ohjaajina toimivat Iana Lang ja Katja
Selezneva. Kerho kokoontuu jokaisen kuukauden
ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 17.
Seurakunnan kuorot Kouvolassa ja Haminassa
Haminan kuoron harjoitukset to klo 17.30 Pietarin ja Paavalin trapesassa, Kouvolan kuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 18 Ortodoksiakeskus
Sypressissä.
Ponomarikerho
Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa aloitetaan syyskuussa ponomarikurssi, joka on tarkoitettu ensi
sijassa jo toimiville alttaripalvelijoille, mutta uusiakin otetaan mielellään mukaan. Tarkemmat
päivät löytyvät myöhemmin seurakunnan nettisivuilta. Yhteyshenkilö, Ville Kiiveri p. 040 962 0063.
Kirkkotekstiilikerho
Kirkkotekstiilikerho kokoontuu Kouvolan pyhän
Ristin kirkon juhlasalissa. Tällä hetkellä kerhossa
tehdään käspaikkoja ja huolletaan jumalanpalveluspukuja. Uudet jäsenet ovat tervetulleita
mukaan! Lisätietoja Marja-Leena Jaakkonen,
p. 040 774 6690

TAPAHTUMAT
Vaalipaneeli
Haminan seurakunnassa pidetään valtuuston vaalit su 3.11. Järjestämme vaalipaneelin, jonne kutsutaan kaikki vaaliehdokkaat. Paneelikeskustelu on
Haminan Trapesassa su 27.10 toimitettavan liturgian jälkeen n. klo 11.30. Ehdokkaat pääsevät vastaamaan kysymyksiin ja yleisö voi tuoda esille mieltä
askarruttavia asioita. Paneeli on kaikille avoin.
Ikoninäyttely: Kristus syntyy – kiittäkää!
Haminan seurakunnan ikonimaalauspiirien (Hamina ja Kouvola) ikoninäyttely Haminan kirjastossa 6.–30.11. kirjaston aukioloaikoina. Näyttelyn avajaiset pidetään lauantaina 9.11. klo 13.
Joulubasaari Ortodoksiakeskus Sypressissä
Myyjäiset pidetään su 1.12. klo 11–16. Myynnissä
leivonnaisia ja käsitöitä, kahvibuffetti.
Nikolaosjuhla 6.12.
Liturgian jälkeen pyhän Ristin kirkon juhlasalissa
puuro- ja kahvitarjoilu. Myrran piispa Nikolaos
vierailee juhlassa.
Hartaita sävelmiä -konsertti
Kouvolan ja Haminan kirkkojen kuorot
Ke 11.12. klo 18 Kouvolan pyhän Ristin kirkko
To 12.12. klo 18 Haminan Pietarin ja Paavalin
kirkko
Ma 16.12. klo 18 ja 19.30 Kouvolan Vanhan
hautausmaan kappeli

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
La 2.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 2.11. klo 16 ekumeeninen rukoushetki
vanhalla hautausmaalla
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ke 13.11. klo 17 suuri ehtoopalvelus, iltatee
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Pe 22. 11. klo 9 koululaisliturgia
La 23.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
kirkkokahvit
Su 1.12. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 17 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
Ke 11.12. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia, puurojuhla
Pe 20.12. klo 17 akatistos (P. Johannes Kronstadtilainen)

Seurakuntakoti
Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna
JUMALANPALVELUKSET
Ke 30.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 4.12. klo 17 ehtoopalvelus

Ahveniston kirkko
Ahvenistontie 20, Hämeenlinna
JUMALANPALVELUKSET
Pe 13.12. klo 17 ehtoopalvelus, Lucia-tapahtuman 10-vuotisjuhla

Forssa
Forssan toimintakeskus, Keskuskatu 10, Forssa
JUMALANPALVELUKSET
Su 27.10. klo 10 liturgia
To 21.11. klo 9 koululaisliturgia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Su 29.12. klo 10 liturgia

Loppi
Kaunisniemen leirikeskus
Kaunisniementie 18, Läyliäinen
JUMALANPALVELUKSET
Su 27.10. klo 10 liturgia (Helsingin srk)

Lammi
Athossäätiön luostarikeskus
Panagian puistotie 39 A
La 26.10 klo 10 liturgia
La 30.11. klo 10 liturgia
La 28.12 klo 10 liturgia

TOIMINTAA HÄMEENLINNAN
SEURAKUNNASSA
Diakoniaseura
Yhteyshenkilö Silja Shepherd, p. 050 560 4318 tai
siljaelinashepherd@gmail.com. Tietoa diakoniaseuran toiminnasta yhteyshenkilöltä tai srk:n
nettisivuilta. Pe 1.11. klo 8-9.30 EU-ruokakassien
jako seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A.

Diakoniaseura järjestää kirkkokahvit liturgian jälkeen la 2.11.
Kyyrölä-kerho
Pj. Antonina Sosunov-Perälä, 040 721 8436,
antonina@pp.inet.fi. Varapj. ja sihteeri Lidia Jaskari, 040 588 5185, lidia.jaskari@gmail.com.
Käspaikkakerho
Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 10–16 Hämeenlinnassa seurakuntakodilla,
Matti Alangon katu 11 A. Syyskauden 2019 kokoontumispäivä 1.11.
Pyhä Syke ry
Pj. Marianne Kantonen, 050 331 8905. Voit lukea
lisää Pyhän Sykkeen toiminnasta yhdistyksen
nettisivuilta osoitteesta pyhasyke.fi
Tiistaiseura
Pj. Sven Wessman, 040 7575 228,
sven.wessman@pp1.inet.fi
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakodilla, Matti
Alangon katu 11 A, ellei toisin mainita. Tiistaiseuraillat alkavat klo 17 alkuhartaudella ja kahvituksella.
Ti 5.11. klo 17 Tie yksinkertaisuuteen, isä Markus
Aroma
Ti 19.11. klo 17 Karjalan kadonneet kirkot,
alidiakoni Timo Lehtonen
Ti 3.12. klo 17 Käkisalmen akatistoksen
Jumalanäidin ikoni, kanttori, TM Leena Lomu
Tiistaiseura järjestää kirkkokahvit itsenäisyyspäivänä pe 6.12.
Tervetuloa mukaan kaikki aiheista kiinnostuneet!
Kirkkokuoro
Kuoroharjoitukset ke ehtoopalveluksen jälkeen
srk-kodilla klo 17.30–19. Ke 13.11. klo 17 on pääkirkkomme toisen suojeluspyhän Johannes Krysostomoksen juhla ja tuona iltana toimitamme
suuren ehtoopalveluksen, jonka jälkeen kuorolaiset järjestävät palveluksen jälkeen iltateen kirkossa. Ke 11.12. harjoitukset painottuvat Lucian teksteihin, koska tänä vuonna vietämme tapahtuman 10-vuotisjuhlaa. Käymme harjoituksissa läpi
myös puurojuhlan (15.12.) ohjelmaa. Pe 13.12.
klo 17 ehtoopalvelukseen kutsutaan kaikki entisetkin Luciat paikalle. Kaikki laulutaitoiset ja kirkkolaulusta kiinnostuneet voivat hakeutua kirkkokuoroon harjoituksien kautta.
Intensiivinen ikonimaalauspäivä
Pe 29.11. klo 10–13 ja 14–19 seurakuntakodilla.
Paikkoja rajoitetusti. Lisätietoja opettaja PasiMikael Huoviselta p. 041 576 6143.
Diakonia-aamiainen
Diakonia-aamiaista on tarjolla pe 1.11. klo 8–9.30
seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A. Tervetuloa!

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
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MUU HENKILÖKUNTA
Vahtimestari Vesa Lehtomäki, p. 050 599 8855

Nikolaoksen ukkokerho
Kokoontuu to klo 16 pääasiassa kirkolla, lisä
tietoja Esa Terviöltä, puh. p. 044 0837 846.

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

Karhulan ortodoksit
Kokoontuvat kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona kello 15.

Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Esa Terviö, p. 0440 837846
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia, su, sl
Su 27.10. klo 10 liturgia, sl
La 2.11. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 17 vigilia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia, su, sl
Su 17.11. klo 10 liturgia, sl
Ke 20.11. klo 17 juhlavigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
To 5.12. klo 17 juhlavigilia
Pe 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia
Kotkan kirkossa toimitetaan akatistos pyhälle Ni
kolaokselle kaksikielisenä torstaisin kello 17.30 (!)
seuraavina päivinä: 7.11., 21.11. ja 12.12.

Loviisa
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän Kasani
laisen ikonin muistolle, Itäinen Tullikatu 17
Isännöitsijä Margarita Yukhevich
p. 040 561 9915
JUMALANPALVELUKSET
Su 3.11. klo 10 liturgia
Su 1.12. klo 10 liturgia

TOIMINTAA KOTKAN
SEURAKUNNASSA

Ikonikerho
Ma kerhohuoneessa klo 17.
TAPAHTUMIA
Yhteinen ruokailu yksinäisille
Oletko yksin, kaipaatko seuraa? Järjestämme yh
teisen ruokailuhetken ti 29.10., 12.11. ja 26.11.
klo 14. Omakustanteinen ruokamaksu 5 € aikui
silta. Ennakkoilmoittautuminen Katikanttorille,
puh. 050 359 4823 viimeistään edeltävänä maa
nantaina.
Syntymäpäiväsankarit
Seurakunnan tämän vuoden syntymäpäiväsan
karit 50+ kutsutaan yhteiseen juhlahetkeen Niko
laossalille ma 11.11. klo 18. Tarjoilua ja ohjelmaa.
Tervetuloa!
Nikolaoksen praasniekka
Pyhän Nikolaoksen kirkon praasniekkajuh
laa vietetään to 5.12. klo 17 alkavalla juhla
vigilialla. Pe 6.12. vedenpyhitys aloitetaan
klo 9.30 ja liturgia alkaa klo 10. Juhlahetki
Nikolaossalissa.
Jouluun valmistautumisen juhla
Seurakunnan perinteistä jouluun valmistautumi
sen juhlaa vietetään ke 11.12. klo18 Nikolaos
salilla. Tervetuloa!
Joulumyyjäiset
Toimintapiirien yhteiset joulumyyjäiset Nikolaos
salilla la 14.12. klo 11–14. Käsitöitä, leivonnaisia,
kahvio yms. Tervetuloa!
Kirkon remontti
Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkossa korjataan pää
tornin ikkunat lokajoulukuun aikana. Eri työvai
heista riippuen kirkon käyttö voi olla rajoitettua.
Vt. kirkkoherra tavattavissa Kotkassa
Vt. kirkkoherra isä Timo Tynkkynen on tavattavis
sa kirkkoherranvirastossa Kotkassa ma klo 16–18
seuraavina päivinä: 28.10., 11.11., 18.11., 2.12.,
9.12. ja 16.12.

LAHDEN SEURAKUNTA
Suomen kielen keskustelukerho
La klo 15 Nikolaossalissa. Tervetuloa!
Kirkkokuorot
Kotkan kirkon kuoron harjoittelee ke Nikolaos
salissa klo 17–18.30. Lisätietoja Katikanttorilta,
puh. 050 359 4823. Slaavinkielisistä kuoroharjoi
tuksista kysy Katikanttorilta
Tiistaiseura
Kokoontumisaika on ti klo 15.30!
22.10. Kyllikki Lisitsin: Ikonit
La 2.11. Karjalan valistajien juhla. Kello 10 liturgia
kirkossa, kahvitus Nikolaossalilla. Vieraana ja lu
ennoitsijana PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Pent
tonen, joka kertoo tiistaiseurojen toiminnasta.
19.11. Katikanttorilla kerrottavaa
3.12. joululauluja ja tiernapojat
14.12. joulumyyjäiset
Kultaiset kädet käsityökerho
Käsitöistä pitävät ihmiset! Tervetuloa pe klo 17–
19 Nikolaossaliin. Toiminnan järjestäjinä ovat Ve
ra, puh. 040 722 7279 ja Elena, puh. 044 546
0251, kerho on kaksikielinen.
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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 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 10 liturgia, sl
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Ke 20.11. klo 17 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 17 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 10 liturgia, sl
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Puh. 040 359 4846 (ma–to klo 10–13).
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Pe 1.11. klo 17 vigilia
La 2.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,
Hämeenkatu 6
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696
JUMALANPALVELUKSET
La 16.11. klo 10 liturgia
Su 1.12. klo 10 liturgia
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia

Kausala
Neitsyt Marian syntymän tsasouna
Keskikatu 4
JUMALANPALVELUKSET
La 9.11. klo 10 Liturgia
La 14.12. klo 10 Liturgia

Riihimäki
Seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
http://minea.palvelee.net/
Yhteyshenkilö Aira Antti-Poika, p. 050 322 4382
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 10 liturgia

TOIMINTAA LAHDEN
SEURAKUNNASSA
Kirjallisuuspiiri
kokoontuu joka kuukauden 3. tiistai
klo 17–19.30 seuraavasti:
19.11. Timanttiristi, Arkkimandriitta Panteleimon,
ja Jadekamparunot, Henna Paasonen
17.12. Valo - Kertomus rakkaudesta, Hannu Mäkelä
Lisätietoja: Maria Lehtinen p. 040 522 9565 tai
marialehti@gmail.com
Lahden Tiistaikerho
Kokoontuu joka kuukauden toisena tiistaina Lahden kerhohuoneella (Harjukatu 5,) alkaen klo 13.
Hyvinkään tiistaiseura
Kokoontuu aina kuukauden toisena tiistaina klo
15. Lisätiedot toiminnasta: Raila Hokkanen, p.
050 543 5957
MINEAN TOIMINTAA RIIHIMÄELLÄ
Mineassa jatketaan tiistai-iltojen ehtoopalveluksia ja kirkkovuoden ajankohtaan sekä muihin aiheisiin liittyviä alustuksia keskusteluineen. Ehtoopalvelusten yhteydessä on teetarjoilu. Seurakunnan liturgiat ovat pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina.
Ti 29.10. klo 18 ehtoopalvelus, ikonimaalauksen
opettaja Tarja Tarima kertoo Jumalanäidin ikoneista
Ti 5.11. klo 18 ehtoopalvelus, Karjalan valistajat
(2.11.)
Ti 19.11. klo 18 ehtoopalvelus, Neitsyt Marian
temppeliinkäynti (21.11.), joulupaaston alku
(15.11.–)
To 21.11. klo 18 ehtoopalvelus, kirjailija Pauliina
Kuokka kertoo kirjastaan "Kevätjää"
Ti 3.12. klo 18 ehtoopalvelus, pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä (6.12.)
Kirjallisuusilta 21.11.
Kirjailija Pauliina Kuokka, entinen luterilainen pappi ja nykyinen sosiaalityöntekijä, tulee Minean kirjallisuusiltaan to 21.11. klo 18
puhumaan kirjastaan ”Kevätjää” (2014). Kyseessä on vahvasti omaelämänkerrallinen
romaani, joka kuvaa kirjoittajan omia ja
edeltävien sukupolvien elämänvalintoja
kriittisesti mutta armollisesti. Kuulijoilla on
mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun
paitsi teoksen teemoista myös tiestä ortodoksisen kirkon jäsenyyteen. Illan aluksi toimitetaan ehtoopalvelus. Minea sijaitsee
osoitteessa Valtakatu 3, Riihimäki.

LAPPEENRANNAN SRK
LAPPEENRANNAN KIRKKOHERRANVIRASTO 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

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,
p. 040 0933287
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
La 2.11. klo 17 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 10.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Ke 13.11. klo 10 liturgia
La 16.11. klo 17 vigilia, arkkipiispa Leo
Su 17.11. klo 10 liturgia, arkkipiispa Leo
Ke 20.11. klo 17 juhlavigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
Pe 6.12. klo 15 itsenäisyyspäivän rukoushetki
La 7.12. klo 17 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Imatra
Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Vuoksenniskantie 3
JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 17 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 10 liturgia, sl
La 9.11. klo 17 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Pe 15.11. klo 17 ehtoopalvelus, arkkipiispa Leo
La 16.11. klo 9 (!) liturgia, arkkipiispa Leo
La 23.11. klo 17 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
La 30.11. klo 17 vigilia
To 5.12. klo 17 juhlavigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys
La 7.12. klo 17 vigilia, su, sl
Su 8.12. klo 10 liturgia, sl
La 14.12. klo 17 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna,
Uimalantie 1, Parikkala
JUMALANPALVEUKSET
La 2.11. klo 10 liturgia

Joutseno
Pulpin kappeli, Linjatie 11
JUMALANPALVEUKSET
Su 1.12. klo 10 liturgia
БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЛАППЕЕНРАНТА
Сб 9.11. в 17 всенощная на финском и
славянском языках
Вск 10.11. в 10 литургия на славянском языке
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОЬ В ИМАТРА
Сб 9.11. (!) в 10 литургия
Сб 7.12. в 17 всенощная на финском и
славянском языках
Вск 8.12. в 10 литургия на славянском языке

LAPPEENRANNAN
SEURAKUNNAN TOIMINTAA
Katso myös seurakunnan uusilta internet-sivuilta
www.ekort.fi. Tervetuloa mukaan! Muutokset
mahdollisia! Ajantasainen viikko-ohjelma myös
Facebookissa: Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta. Keskiviikkoisin myös kirkolliset ilmoitukset Lappeenrannan Uutisissa ja Imatralaisessa.
LAPPEENRANTA
Ortodoksiaillat
Kirkkoon liittymistä harkitseville ja äskettäin liittyneille. Oletko ajatellut liittyväsi ortodoksiseen
kirkkoon tai onko joku ystäväsi tai läheisesi harkinnut asiaa? Kokoontumiset keskiviikkoisin ortodoksisella seurakuntasalilla (Kristiinankatu 7)
klo 18. Päivämäärät ja aiheet:
13.11. Paasto
11.12. Liturgia ja Herran pyhä ehtoollinen
Miesten talkoopäivät
Lappeenrannan linnoituksen kirkolla keskiviikkoisin kello 10. Tule mukaan! Kokoonnumme
-tarvittaessa useamminkin. Kokoontumiset: 6.11.
ja 4.12.
Päiväpiiri kokoontuu – tervetuloa
virkistäytymään!
Kokoonnumme kerran kuukaudessa Lappeenrannan seurakuntasalilla kahvin ja seurustelun
merkeissä, kuuntelemme myös pieniä esitelmiä
eri aiheista. Seuraavat kokoontumiskerrat:
ti 5.11. klo 14 mitä uusi seurakunta tuo tullessaan
vai viekö mennessään?
ti 3.12. klo 14 kanttori Maria laulattaa koljadoja
Tervetuloa virkistäytymään!
Naisten monikielinen kahvikerho
Kerhon tavoitteena on tuoda yhteen seurakuntamme naisia kieleen tai kansallisuuteen katsomatta. Seuraava kokoontuminen la 7.12. kello
15–17 Lappeenrannan seurakuntasalilla.
Valamon ystävät
Su 3.11. klo 12 kirkkokahvit ja esitelmätilaisuus.
Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori Antti Narmala kertoo ikonimaalauksesta
ja ikonien konservoinnista. Tilaisuus on kaikille
avoin. Tervetuloa!
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
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славянской службы в 17 часов всенощная
совершается на финском и церковнославянском языках. После литургии духовная
беседа в приходском зале. См. расписание
служб!
Духовные беседы:
- в воскресенье 10.11. после литургии
«Преподобный Иоанн Валаамский и его
учения
- в воскресенье 22.12. после литургии
«Предстоящие праздники»
IMATRA
Ortodoksiaillat
Kirkkoon liittymistä harkitseville ja äskettäin liittyneille. Oletko ajatellut liittyväsi ortodoksiseen
kirkkoon tai onko joku ystäväsi tai läheisesi harkinnut asiaa? Kokoontumiset keskiviikkoisin ortodoksisella seurakuntasalilla (Vuoksenniskantie
3) klo 18. Päivämäärät ja aiheet:
6.11. Paasto
4.12. Liturgia ja Herran pyhä ehtoollinen
Kirkkotiedon polku – oppia ikä kaikki!
Kirkkotiedon polku -tilaisuudet järjestetään noin
kerran kuukaudessa liturgian jälkeen kirkkokahvien yhteydessä. Näissä tilaisuuksia tietoiskuja
oman kirkon opetuksesta ja perinteestä ja ajankohtaisista asioista.
su 10.11. Kummius ortodoksisessa kirkossa
su 15.12. Edessä oleva juhlakausi
Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu tiistai-iltapäivisin
pääsääntöisesti kello 14 seurakuntatalolla.
Tule mukaan!
Seuraavat kokoontumiset:
29.10. kokoonnumme kello 16 (!). Kanttori Maria
puhuu kirkkomusiikin merkityksestä
12.11. Mikä on joulupaaston merkitys?
26.11. Kysy papilta: valmista etukäteen kysymyksiä papille
10.12. joululaulajaiset
Imatran Nikolaoksen miehet
Talkoopäivät miehille Imatran kirkonmäellä. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 10. Tarvittaessa kokoonnumme useamminkin ja otamme yhteyttä silloin erikseen. Lisätiedot: isä Timo, puh. 0400 654 883. Syyskauden
aikana kunnostamme jumalanpalveluspukuvaraston. Kokoontumispäivät ovat 6.11. ja 4.12.
Parikkala-Rautjärven tiistaiseura
Kokoontumiset seuraavasti:
30.10. Erkki Lemetyinen, Suntionkatu 6 as. 1,
Parikkala (aihe Isä meidän - rukous)
27.11. Elvi Pesonen (alustava), Sahakuja 4 c 2,
Parikkala (aihe Pyhä Nikolaos)
Lisäksi järjestetään joulukahvit joulukuussa
Kägösessä.
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 церковнославянском языках. После литургии чаепитие
и беседа в приходском зале. См. расписание
служб!
Духовные беседы:
- в субботу 9.11. (!) после литургии
«Преподобный Иоанн Валаамский и его
учения
- в воскресенье 8.12. после литургии
«Предстоящие праздники»

50

Kirkkomusiikki seurakunnassa
Tervetuloa mukaan seurakunnan kirkkomusiikkitoimintaan! Jokaiselle, jota kirkkomusiikki kiinnostaa, suodaan mahdollisuus laulaa ja oppia
kirkkomusiikista lisää. Seurakunnassamme on
tarjolla kahdentasoista kirkkomusiikkiopetusta:
kirkkolaulupiirejä ja kirkkokuorotoimintaa. Kirkkokuoroon mukaan haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä seurakunnan kanttoreihin. Suomenkielisestä kirkkomusiikkitoiminnasta vastaa
Maria Verikov. Seurakunnassamme on myös kirkkoslaavinkielistä kuorotoimintaa, josta vastaa Tatiana Mäkelä. Kirkkokuorot kokoontuvat maanantaisin Lappeenrannassa ja tiistaisin Imatralla.
Lisäksi kanttori Maria antaa keskiviikkoisin vuorotellen molemmilla paikkakunnilla pienryhmissä
tapahtuvaa äänenmuodostuksen opetusta.
Lappeenrannan kirkkokuorot
Suomen- ja slaavinkielisten kirkkokuorojen
harjoitukset Lappeenrannassa ma kello 18.
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в
Лаппеенранта по понедельникам в 18.
Приглашаем новых певцов! Регент Татьяна
Мякеля, тел. 040 846 2899
Lappeenrannan kirkkolaulupiiri
Ke 30.10. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena
pyhiinvaeltajan laulut
Ke 27.11. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena
karjalaiset kansanlaulut
Ke 18.12. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena
koljadat, itäslaavilaiset joululaulut
Imatran kirkkokuorot
Suomen- ja slaavinkielisten kirkkokuorojen
harjoitukset Imatralla ti kello 18.
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в
Иматра по вторникам в 18 часов. Приглашаем
новых певцов! Регент Татьяна Мякеля, тел. 040
846 2899
Imatran kirkkolaulupiiri
Ti 12.11. klo 16.30 seurakuntasalilla, aiheena
karjalaiset kansanlaulut
Ti 17.12. klo 16.30 seurakuntasalilla, aiheena
koljadat, itäslaavilaiset joululaulut
TAPAHTUMIA SEURAKUNNAN ALUEELLA
Ekumeeninen tapahtuma Parikkalassa
La 2.11. kello 10 liturgia Parikkalan tsasounassa,
jonka jälkeen panihida Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä ja kirkkokahvit yhdessä
evlut. seurakunnan kanssa.
Lakisääteinen seurakunnantarkastus
Arkkipiispa Leo toimittaa lakisääteisen Lappeenrannan seurakunnan tarkastuksen 15.–17.11.
Läntisen alueen syntymäpäiväsankarien juhla
Tilaisuuteen kutsutaan 50+ merkkivuottaan viettävät läntisen alueen seurakuntalaiset. Juhla alkaa su 1.12. kello 10 liturgialla Lappeenrannan
kirkossa.
Imatran Nikolaoksen kirkon praasniekka
Pyhän Nikolaoksen praasniekkaa juhlistetaan to
5.12. kello 17 alkavalla vigilialla. Itse juhlapäivänä
pe 6.12. liturgia alkaa kello 10 ja päättyy ristisaattoon ja vedenpyhitykseen Vuoksen rannalla.
Seurakunnan yhteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa ja
pyhän Nikolaoksen päivää vietetään jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntasalilla.
Itäisen alueen syntymäpäiväsankarien juhla
Tilaisuuteen kutsutaan 50+ merkkivuottaan viettävät itäisen alueen seurakuntalaiset. Juhla alkaa
pe 6.12. kello 10 liturgialla Imatran kirkossa.
Toimintapiirien joulumyyjäiset
Linnoituksen joulumarkkinoiden yhteydessä
14.–15.12. seurakunnan toimintapiirit järjestävät
joulumyyjäiset Linnoituksen seurakuntatalolla.

TAMPEREEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
Avoinna ti–pe klo 9–13
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. 050 557 0051, heikki.hattunen@ort.fi
Kanttori Kerttu Halonen (sij. 31.1.2020
saakka), p. 044 301 0974
MUU HENKILÖKUNTA
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin
(opintovapaalla)
Nuorisotoimenohjaaja Vasili Venkula
(sij. 1.9.2019–31.8.2021)
p. 040 1781 633 vasili.venkula@gmail.com
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 26.10. klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ti 29.10. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 30.10. klo 8 liturgia
La 2.11. klo 18 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
Ti 5.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 6.11. klo 8 liturgia
La 9.11. klo 18 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Ti 12.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 13.11. klo 8 liturgia
La 16.11. klo 18 vigilia,
Su 17.11. klo 10 liturgia, sl
Ke 20.11. klo 18 vigilia
*To 21.11. klo 10 liturgia
La 23.11. klo 10 liturgia, pyhä Aleksanteri Nevski
(kirkon praasniekka) ap Leo
Su 24.11. klo 10 liturgia, kansanlaulu
Ti 26.11. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 27.11. klo 8 liturgia
La 30.11. klo 18 vigilia

Su 1.12. klo 10 liturgia
To 5.12. klo 18 vigilia
Pe 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, pyhä
Nikolaos (kirkon praasniekka)
La 7.12. klo 18 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia, sl
Ti 10.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 11.12. klo 8 liturgia
La 14.12. klo 18 vigilia

Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697
JUMALANPALVELUKSET
La 26.10. klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
To 31.10. klo 18 Jeesus-rukous
Su 10.11. klo 10 liturgia
To 21.11. klo 18 Jeesus-rukous
La 23.11. klo 18 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Su 1.12. klo 10 liturgia, rom
To 12.12. klo 18 Jeesus-rukous
Su 15.12 klo 10 liturgia, radiointi

Kolho
Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen
kirkko, Kappelitie, Vilppulan Kolho
Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, p. 050 431 6431
JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
To 26.12. klo 10 liturgia

Jämsä
Jämsän ev. lut. seurakuntatalo, Koskentie 30
JUMALANPALVELUKSET
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 20.10. klo 10 liturgia
Su 24.11. klo 10 liturgia
Ti 24.12. klo 14 ehtoopalvelus

Akaa
Ev.lut. seurakuntasali, alasali, Sontulantie 1
JUMALANPALVELUKSET
La 2.11. klo 10 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
kirkkokalenterista.
Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro
Johtaa kanttori Heikki Hattunen. Kuoron tehtävä
on laulaa sunnuntaiden ja suurten juhlien jumalanpalveluksissa. Osan palveluksista laulavat kuorolaisista muodostetut kvartetit. Syksyllä ohjelmassa lisäksi juhlakonsertit ja televisiointi. Toukokuussa 2020 matka Kirkkolaulupäiville Joensuu-

hun. Ohjelmistossa on perinteisten laulujen lisäksi
uutta kirkkomusiikkia. Harjoitukset Nikolainsalissa
to klo 17.45–20. Kuoroon otetaan uusia laulajia,
joilla toivotaan olevan kuorolaulukokemusta, mutta tärkeintä on tarkat korvat. Ota yhteyttä kanttoriin koelauluajan sopimiseksi.
Uusi kuoro
Johtaa syyskaudella kanttori Kerttu Halonen. Tampereelle perustettu uusi kuoro syventyy keskeiseen kirkkolauluohjelmistoon. Se laulaa jumalanpalveluksissa omana kuoronaan sekä kansan tukena kansanlaululiturgioissa. Harjoitukset ovat maanantaisin Nikolainsalissa klo 18–20. Uudet laulajat
ovat tervetulleita tähänkin kuoroon koelaulun
kautta, lisätietoja kanttorilta.
Päiväpiiri
Kokoontuu parillisten viikkojen torstaina klo 12
Nikolainsalissa.
Nokian tiistaiseura
21.11.2019 klo 18 Eeva-Liisa Kaikkonen, Kavolinkatu 4 B 28
12.12.2019 klo 18 Tapio Kaste, Poutuntie 14
23.1.2020 klo 18 Maria Wikström, Rusthollarinkatu
1 A 17
27.2.2020 klo 18 Taisto ja Inkeri Vuorinen, Jyrämaankatu 2
26.3.2020 klo 18 Sanna Leppänen, Siivikkalantie
46, Ylöjärvi
23.4.2020 klo 18 Ahti ja Pirkko Holappa, Rinnekatu
31 D 27
28.5.2020 klo 18 Taisto ja Riitta Bister, Maununkatu
8 A 46
TAPAHTUMIA
Tampereen kirkon 120-vuotisjuhlan ohjelma
29.10. Seurakuntamatka Turkuun, Suomen ortodoksisen kanttorikuoron konserttiin. Bussimatkat
+ käsiohjelma 35 e, lähtö klo 15 Tampereen kirkolta.
9.11. Ehtoopalvelus ja Tampereen ortodoksisen
kirkon kuoron juhlakonsertti
12.11. Teemaluento: kirjailija Marko Annala – Paasto-kirja, alkaen klo 18 Nikolainsalissa; ehtoopalvelus 17.30 kirkossa
22.–23.11. Nevskin praasniekka
- 22.11. rukouspalvelus Aleksanteri Nevskille
klo 18
- 23.11. liturgia arkkipiispa Leon johdolla ja
yhteinen lounas
5.–6.12. Nikolaoksen praasniekka
- 3.12. rukouspalvelus pyhälle Nikolaokselle
klo 18
- 5.12. vigilia
- 6.12. liturgia, yhteinen lounas, lasten juhla
10.12. Kai Hyttisen laulu- ja yhteislauluilta alkaen
klo 18 Nikolainsalissa; ehtoopalvelus 17.30 kirkossa
Lintula-päivä
26.–27.10. äiti Ksenia vierailee Tampereella, osallistuu vigiliaan ja liturgiaan, ja kertoo sunnuntain
kirkkokahveilla Lintulan luostarista. Metropoliitta
Arseni perui tulonsa.
Nauhoitus YLE TV1
Tampereen kirkon liturgia 14.12. klo 10 kuvataan
televisioon. Se lähetetään toisena joulupäivänä, ja
tästä syystä toimitamme jo etukäteen joulupalveluksen.
120-vuotisjuhlakonsertti
Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro,
johtaa Heikki Hattunen.
3.11. klo 16 Porin kirkossa
9.11. klo 19 Tampereen kirkossa (sitä ennen,
klo 18 ehtoopalvelus)
Bashmakov, Hattunen, Gardner, Zes,
Ruottinen

TOIMINTAA PORISSA
Porin Seudun Tiistaiseura ry
Puheenjohtaja Anita Luonila, p. 050 569 3671
Sihteeri Maria Ojanen, p. 050 381 2063
Tiistaiseuran nettisivuilta löydät ajankohtaisimmat tiedot tulevista tapahtumista. Osoite on
www.porinseuduntiistaiseura.fi. Tiistaiseuramme
tilaisuudet ja tapahtumat ovat avoimia kaikille.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
Tiistaiseuraillat
Tiistaiseuraillat pidetään Porin ortodoksisella kirkolla joka toinen ti klo 18. Ilta aloitetaan rukoushetkellä. Isä Aleksej, isä Heikki ja kanttori Heikki
alustavat kukin vuorollaan tistaiseurailloissamme. Myös muiden pitämiä alustuksia tai esitelmiä
kiinnostavista aiheista. Jokaisessa illassa on tarjolla maittava kahvipöytä sekä piristykseksi miniarpajaiset. Seuraavat kokoontumiset: 5.11.,
19.11. ja 3.12.
Kirkkokahvit
Tarjotaan liturgiajumalanpalvelusten jälkeen
Teologisalin puolella.
Lukupiiri
Kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 16. Vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini. Su 10.11.: Esittele jokin valitsemasi runokokoelma. Huom! Poikkeuksellisesti kuukauden toinen sunnuntai. Su 1.12.: Minna Rytisalo: Rouva C.
Ortodoksiapiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa tiistai-iltaisin klo
18. Vetäjänä toimii Jyri Luonila. Seuraava kokoontuminen 12.11. Aluksi on ehtoopalvelus. Piirissä
käsitellään monia eri aiheita ortodoksisesta kirkosta ja kristityn elämästä. Ortodoksiapiiri sopii
myös niille, jotka harkitsevat ortodoksiseen kirkkoon liittymistä.
Askartelukerho Pyöröset
Kokoontuu joka toinen ke klo 15–17. Kerhon
pyörittäjänä toimii Anita Luonila. Kerhossa sekä
vaalitaan perinteitä että opetellaan uusia tuulia.
Tehdään monipuolisesti tuotteita kirkon käyttöön ja myytävää myyjäisiin. Seuraavat kokoontumiset: 30.10., 13.11. ja 27.11.
Porin kirkkokuoro
Johtaa kanttori Marianna Länne. Kuoroharjoitukset pidetään Porin ortodoksisella kirkolla noin
kaksi kertaa kuussa erikseen sovittavina ajankohtina. Uudet laulajat ovat tervetulleita! Mukaan tulevilta toivotaan aiempaa kuorolaulukokemusta.
Lisätiedot: mariannalanne@gmail.com
Konsertti
Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro esiintyy
Porin kirkossa su 3.11. klo 16. Tervetuloa kuuntelemaan!
Lasten askartelupäivä
La 9.11. klo 11–13. Tehdään yhdessä isänpäivälahjoja. Pientä tarjoilua. Tervetuloa lapset ja lapsenmieliset!
Karjalanpiirakkatalkoot
Pidetään la 7.12. klo 9 alkaen.
Tiistaiseuran joulumyyjäiset
Su 8.12. klo 12–14. Myyjäisiä varten pidetään
päivittäin leivontatalkoita edeltävällä viikolla. Jos
haluat mukaan talkoisiin, ota yhteyttä Anita Luonilaan, p. 050 569 3671. Kaikki apu on tervetullutta!
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Diakonia
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 laitoskäyntejä
koko seurakunnan alueella aina Hangosta
Askolaan. Arjessa jaksamista voivat kuormittaa
monet erilaiset asiat. Ota rohkeasti yhteyttä
diakoniatoimen päivystykseen.
Päivystämme ma, ti, to ja pe klo 9–12
puh. (09) 8564 6160.
DIAKONIAN TOIMINTA
MUISSA SEURAKUNNISSA
Tarvitessasi diakoniapalveluja ota rohkeasti yhteyttä oman seurakuntasi kirkkoherranvirastoon.
Yhteystiedot löydät kalenterisivuilta.

OSALLISTUMISTA JA HYVINVOINTIA
Diakoniaruokailu
Pienituloisille suunnattu yhteisruokailu järjestetään joka tiistai Helsingin seurakuntasalilla
(Unioninkatu 39, sisäpiha) klo 12–13. Sisään
pääsee klo 12.30 asti. Ateria maksaa yhden
euron. Syyskauden viimeinen ruokailu on 17.12.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Sarianne Karulinna,
puh. 0400 531 308.
Oloneulos
Oloneulos on kaikille avoin kohtaamispaikka.
Lämpimästi tervetuloa viettämään aikaa kanssamme, lukemaan lehtiä tai osallistumaan
käsitöiden merkeissä toimintaamme. Kokoonnumme diakoniatoimen kerhotiloissa (Unioninkatu 39, sisäpiha) parillisten viikkojen tiistaisin
heti diakoniaruokailun jälkeen noin klo 12.45–
14.15. Seuraavat kerrat: 29.10., 12.11., 26.11. ja
10.12. Voit halutessasi ottaa mukaasi omat
langat, puikot ja virkkuukoukut tai valita
välineet pienestä ”käsityökirjastostamme”.
Maksuttomaan toimintaan ei tarvitse ilmoittautua – tule mukaan sellaisena kuin olet!
Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Elina Pale,
puh. 040 723 7632.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontuu Helsingin seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) parillisten
viikkojen torstaipäivinä kello 12–14. Kerhossa
on tarjolla luentoja, esityksiä ja keskusteluja
sekä kahden euron lounas. Torstaina 31.10.
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vieraana isä Juhani Härkin. 14.11. tapaamme
seurakunnan tiedottajan Susanna Sompin.
28.11. Riitta Toivonoja kertoo kirjastaan Viileiden
vesien kirkkaat linnut. 12.12. Joulujuhla, vieraana
Ilona Lehmus. Tervetuloa! Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Kari Hartikka, puh. 040 703 4616.
Kahvitreffit
Kahvitreffit laajenevat Espoosta nyt myös Helsingin eri kaupunginosien kahviloihin. Kahvitreffeillä voit tavata diakoniatyöntekijän ja muita
seurakuntalaisia kahvi- tai teekupposen äärellä.
Seuraavat maksuttomat Kahvitreffit järjestetään
torstaina 7.11. Tapaamme Malmitalon edessä
(Ala-Malmin tori 1 Malmi, 00700 Helsinki)
klo 16.30, josta suuntaamme Kauppakeskus
Malmin Novassa sijaitsevaan Cafe Baguetteen.
Joulukuussa tapaamme Helsingin keskustassa.
Helsingissä kokoontuville Kahvitreffeille tulee
ilmoittautua etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla: elina.pale@ort.fi. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Elina Pale, puh. 040 723 7632.
Maria Pariisilaisen piirin Kahvitreffit
Kahvitreffit ovat yksi Maria Pariisilaisen piirin
toimintamuodoista. Tapahtuma on maksuton,
kaikille avoin eikä tarvitse ilmoittautua. Kahvilassa meidät tunnistaa pöydällä olevasta pienestä puurististä. Tapaamme ti 5.11. ja 10.12.
klo 14.00–15.00 Marian konditoria Kauppakeskus Espoontori, 2 krs. Kamreerinkatu 3, Espoon
keskus. Ke 6.11. ja 4.12. klo 14.00–15.00 Cafe
Ciao Kauppakeskus Pikkulaiva Ulappakatu 2,
Espoonlahti. Uusina Kahvitreffi kohteina ovat:
Kahvitreffit ti 19.11. klo 13.00–14.00 kahvila
Merjan kulma (vastapäätä Alepaa) Karakallion
ostoskeskus, Karakalliontie 10, Espoo. Kahvitreffit ke 11.12. klo 14.00–15.00 Cafe Ciao Kauppakeskus Iso Omena Piispansilta 11, Matinkylä,
Espoo. Lisätietoja: Taisia Pohjola puh. 040 583
2915.
Maria Pariisilaisen piirin Porinaporukka
Tutustumme Meeri Koutaniemen valokuvanäyttelyyn näyttelytila Ahjossa ti 20.11. klo 13.30–
15.00 Tapiolan Kulttuurikeskuksessa, Kulttuuriaukio 2, Tapiola. Näyttelyn jälkeen tavataan
kahvitreffien merkeissä kulttuurikeskuksen
kahvila Nuotissa . Lisätietoja: Taisia Pohjola
puh. 040 583 2915.
Tavataan kirkolla
”Tavataan kirkolla” on kaikille avoin, vapaamuotoinen kohtaamispaikka Järvenpään ja Porvoon
kirkoilla. Tule juttelemaan ja kertomaan kuulumisiasi alueen työntekijöiden isä Kimmon,
kanttori Minnan ja diakoniatyöntekijä Jaanan
kanssa. Tarjolla kahvia ja teetä, ei ilmoittautumista. Tapaatte meidät kirkoilla kerran kuukau-

dessa, seuraavan kerran torstaina 11. marraskuuta klo 12–14 Järvenpään kirkolla (Kartanontie 45 Järvenpää), ja samana päivänä Porvoon
kirkolla klo 15–17 (Vanha Helsingintie 1 Porvoo).
Lisätietoja: Jaana Björninen puh. 040 030 4361.
Sofiakerho
Kerho on tarkoitettu seurakuntamme alueella
asuville kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen. Sofiakerhon ja Ystäväkerhon yhteinen retki
29.10. klo 13.00–14.30 Kulttuurikeskus Sofiaan.
Ohjelmassa on rukouspalvelus, näyttelyyn
tutustuminen ja päiväkahvit. Osoite: Kulttuurikeskus Sofia Kallvikinniementie 35, Vuosaari,
Helsinki. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Taisia
Pohjola, puh. 040 583 2915.
Trapesa – kansainvälinen kohtaamispaikka
Trapesan kansainvälinen kohtaamispaikka on
avoinna ma–pe klo 10.00–16.30. Tarjolla on
ryhmätoimintaa kaikenikäisille erilaisten opiskelu - ja toimintaryhmien muodossa. Maahanmuuttajien ilmainen neuvontapalvelu on avoinna ma–pe klo 10.00–15.00 ajanvaraukset puhelimitse 010 583 7971 tai info@trapesa.com
Ortodoksisen seurakunnan diakoniatyöntekijä
on tavattavissa ti 5.11. ja 10.12. klo 12.30–13.30.
Voit myös erikseen sopia ajanvarauksen Trapesaan p. 040 583 2915 tai sähköpostitse: taisia.
pohjola@ort.fi Osoite: Kirkkojärventie 1, Espoon
asemasilta 2 krs. Espoon keskus.
Tossutalkoot
Nyt on loistava mahdollisuus toteuttaa itseään
ja samalla neuloa tai virkata yhteiseksi hyväksi.
Seurakuntamme on jo useamman vuoden ajan
lahjoittanut kastetuille vauvoille lahjaksi tossut,
ikonin ja tuohuksen. Tarvitsemme uusia tekijöitä
ja tossuja koko ajan. Tossujen valmistukseen voi
hakea lankoja seurakunnan asiakaspalvelusta
sen aukioloaikoina tai käyttää halutessaan omia
lankoja. Valmiit tossut voi niin ikään toimittaa
asiakaspalveluun lahjojen pakkausta varten.
Tossuja voi tehdä myös käsityöpainotteisessa
kerhossamme Oloneuloksessa. Lisätietoja:
diakoniatyöntekijä Elina Pale p. 040 723 7632 tai
elina.pale@ort.fi

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

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

Helsingin seurakunta
KASTETUT
Hugo Mikael Johannes Blomqvist, 10.8.2019
IKUINEN MUISTO
Inkeri Sinikka Sippola os. Tolvanen, s. 1926,
Helsinki
Timo Juhani Tikander s. 1959, Helsinki
VIHITYT
Maarit Palo-Teirikko ja Hannu Teirikko,
18.8.2019

Hämeenlinnan seurakunta
IKUINEN MUISTO
Jukka Johannes Riistelä s. 1929,
Ruotsinpyhtää

Lahden seurakunta
IKUINEN MUISTO
Hannu Tapani Morosoff, s. 1970

Kiitokset
Sydämellinen kiitos pastori Lasarus Jaloselle tuonilmaisiin siirtyneen rakkaan äidin,
isoäidin ja isoisoäidin Inkeri Sippolan haudanlepoon siunaamisesta pyhän Eliaan kirkossa sekä koskettavasta rukouspalveluksesta
hoivakoti Linnanharjussa Inkerin kuolinpäivänä 10.9. Lämpimät kiitokset myös siunaustilaisuudessa laulaneelle kanttori Kirsi-Maria
Susunalle, seurakuntasihteeri Milja Sarlinille
kaikesta avusta ja neuvoista sekä Kulttuurikeskus Sofian henkilökunnalle lämminhenkisen muistotilaisuuden järjestelyavusta ja
tarjoiluista.
Inkeri Sippolan lapset ja lapsenlapset
perheineen

Syvin kiitos Helsingin ja koko Suomen
arkkipiispa Leolle Uspenskin katedraalin
praasniekassa 15.8.2019 saamastani piispallisesta siunauskirjasta.
Pirjo Welling
Sydämellinen kiitos arkkipiispa Leolle ja
Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle
myöntämästänne Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkistä.
Tapio Maljonen
Sydämelliset kiitokset Helsingin ja koko
Suomen arkkipiispa Leolle ja seurakunnalle
saamastani huomionosoituksesta.
Taisia Pohjola
Rakas mummimme siirtyi tuonilmaisiin 10.2.
Kiitämme lämpimästi teitä kaikkia - KP arkkipiispa Leo, Valamon veljestö ja arkkimandriitta
Sergei, isä Bogdan ja Savonlinnan seurakuntalaiset, kirkkokuoro, meitä muistanut papisto,

Helsingin ortodoksinen seurakunta

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

sukulaiset ja ystävät, jotka olitte saattamassa
mummia ja otitte osaa suruumme.
Oiti Kotamon omaiset
Kiitän KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leoa hänen kuluneena vuonna minulle suomistaan useista huomionosoituksista,
joista viimeisin 15.9. Ristin ylentämisen praasniekassa, Kouvolassa antama rovastin arvo.
Johannes Wuorlinna

Osta joulukuusi ja tue samalla
Filantropian lapsityötä Keniassa
Kuuset ovat pihta-, omorin- ja tavallisia suomalaisia kuusia.
Pihta
1,75–2,0 m 55 €
Omorika
1,75–2,0 m 45 €
Tavallinen kuusi 1,75–2,0 m 50 €

2,0–2,3 m 60 €
2,0–2,3 m 50 €
2,0–2,3 m 55 €

Myös muita kokoja rajoitetusti. Kysy.
Kotiinkuljetus: 10–20 €/kpl Suur-Helsingin alueella
( Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää ja Sipoo)
Tilaukset la 14.12. mennessä mikäli noudatte kuusen
ortodoksisen seurakunnan sisäpihalta Unioninkatu 39
su 15.12. klo 14.00–16.00.
Kotiin kuljetuksen voitte tilata myöhemminkin.
martin.issakainen@gmail.com tai puhelimitse 050 552 5919
Tilaa ajoissa, niin varmistat kotiisi kauniin lähetyskuusen ja
auttamisen hyvän mielen.
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”Mitä ortodoksi voi tehdä ympäristönsä
hyväksi? Vastaus on yksinkertainen: hän
noudattaa ortodoksisen kirkon opetuksen
mukaista elämäntapaa. Siihen kuuluu
ympäristön varjeleminen, sen kohteleminen kunnioituksella ja sen antimien
käyttäminen kohtuullisuudella.”
Tatjana Ihatsu, Raahen Seutu 4.10.
”Ilo on todellisen uskon tunnusmerkki,
eikä usko kaihda naurua ja leikinlaskua.”
näyttelijä Hannu-Pekka Björkman,
Eeva 2.10.
”Meistä ei koskaan tule ihmisinä kokonaisia, jos emme suostu kohtaamaan vihollisiamme, katsomaan mitä heissä on
tuttua ja sulkemaan itsemme yhdessä heidän kanssaan saman Jumalan armahdettaviksi.”
pastori Reijo Marjomaa, Ylä-Kainuu 26.9.
”Raamatussa on syvällistä tuhatvuotista
viisautta, josta osa on paljon syvällisempää kuin järkeen perustuvat ihmiskäsitykset. Itse asiassa sieltä löytyy paljon samoja asioita kuin nykyajan humanismista. Mutta kauniimmin ilmaistuna.”
sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta,
Kirkko ja Kaupunki 23.9.
”Aina kun menen omaan kirkkooni, muu
maailma jää ulkopuolelle, ja olen jossain
ihmeellisessä turvassa. Se on kuin maaginen kehä, joka ympäröi minua, eikä kukaan voi viedä sitä sisimmästäni.”
kuvataiteilija Mari Heino, Sana 19.9.

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

Apurahoja opiskelijoille
SUOMEN ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö julistaa haettavaksi apurahoja
ortodoksisen musiikin ja taiteen opintoihin.
Leo Metherin rahastosta jaetaan apurahoja ortodoksisen musiikin ja taiteen
opintoihin. Apurahat on tarkoitettu sellaisille yliopisto-opiskelijoille, jotka ovat
siirtokarjalaisten jälkeläisiä tai kotoisin Pohjois-Karjalasta.
Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään Suomen ortodoksisen
kulttuurikeskuksen säätiölle 31.10.2019 mennessä osoitteeseen Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteella kulttuuri@sofia.fi.

Alexandre Björklund
venäjänkieliseksi papiksi
HELSINGIN seurakunnassa avoinna ollutta venäjänkielisen työn papin sijaisuutta
haki kaksi: rovasti Konstantin Strekachev sekä pastori Alexandre Björklund.
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo on määrännyt pastori Alexandre
Björklundin sijaisuuden hoitajaksi. Hän aloittaa tehtävässään marraskuun alussa
ja toimii siinä 31.10.2020 saakka.
Tehtävä tuli avoimeksi pastori Vaslav Skopetsin siirryttyä toimivapaalle.

KERÄYSLUPA RA/2017/1236, 30.11.2017, ON VOIMASSA KOKO SUOMEN ALUEELLA AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA 1.1.2018–31.12.2022. KERÄTYT VARAT KÄYTETÄÄN FILANTROPIAN DIAKONIA-,
LÄHETYS- JA KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEISIIN KANSAINVÄLISESTI JA KOTIMAASSA. WWW.FILANTROPIA.FI

L A I NAT U T

Luostarin puutarhassa
JOULUPAASTOKERÄYS
15.11.–31.12.2019
Sinulle ikuisuuden läsnäolosta
Kunniaajallisen
maailman keskellä

Keräyksellä tuetaan luostareiden
viljely- ja varjelutyötä Keniassa

Filant�opia
Tili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 13301
TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
perunkirjoitukset

hautakivityöt

09 628 398
Mechelininkatu 32 www.seurakuntapalvelu.fi
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ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 7/19

www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen

RISTIKKO 6/19 RATKAISU
Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan Eira Mollbergin tuore teos Villahousu
häpeä. Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortil
la osoitteeseen Ortodoksiviesti/ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten tulee ol
la perillä 21. marraskuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 8/19lehdes
sä 13.12.
Edelliseen tehtävään saimme ilahduttavan runsaasti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar
suosi Ritva Tilttiä Kellokoskelta. Hänelle postitimme Eira Mollbergin teoksen Villahousuhäpeä. Onnittelumme!

Seuraavassa numerossa:
13. joulukuuta ilmestyvässä Ortodoksiviestissä
odotamme Kristuksen syntymäjuhlaa.
Perehdymme luostariemme vaiheisiin sotavuosina 1939–1944. Kuinka sodan kurimus
riepotteli munkkeja ja nunnia?
Tapaamme mielenkiintoisia henkilöitä joulun
tunnelmissa.

55

Jumalansynnyttäjän
temppeliintuominen 21.11.
Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus ja
ihmisten pelastuksen ennustus: Herran temppelissä
julkisesti Neitsyt ilmestyy ja kaikille Kristuksen edeltä
ilmoittaa. Veisatkaamme siis hänelle suurella äänellä:
Iloitse, sinä, jonka kautta Luojan huolenpito toteutui.
Tropari

Seuraava numero ILMESTYY PE 13.12. » Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään to 21.11.

