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SEURAKUNTAELÄMÄ pysähtyi tänä keväänä
äkkiä, kun kirkkojen ovet lukittiin kirkko
väeltä ja erilaiset kerhot ja muut kokoon
tumiset piti lopettaa näkymättömän vaa
ran takia. Nyt kuitenkin toivo on alkanut
pilkahdella.
Tämän kuun alusta lieventyneet eris
täytymisuositukset sallivat sen, että enin
tään 50 henkeä saa kokoontua yhteen, kun
suojaväleistä ja hygieniasta pidetään hy
vää huolta.
Eri seurakunnissa aiotaan järjestää
säiden – ja suotuisan tautitilanteen – sal
liessa ulkojumalanpalveluksia, ja muun
muassa luostarit ovat avanneet ovensa
tulijoille.
Nopeasti muuttuneissa käänteissä mo
nikaan tieto erilaisista tapahtumista ei
liene tähän lehteen ehtinyt. Tilanteet vain
muuttuivat kokoontumiskiellosta hieman
sallivammaksi liian nopeasti tälle hitaalle
käyttöliittymälle, jonka teko vaatii monta
vaihetta ja monen osuutta: toimituksen,
tarkistuksia, taiton, painon ja postinkan
non.
Siksi näin koronaaikana nopeat digi
taaliset tiedonvälityskanavat ovat varmin
tapa saada selville erilaiset kesän tapah
tumat ja palvelut.
Koska kaikilla ei ole nettiä, rohkaisisin
kin netittömiä ottamaan yhteyttä puheli
mitse suoraan seurakuntansa pappeihin
tai toimistoon. Yhteystiedot ovat lehden
kalenteriosassa, ja ne ovat voimassa.
Tiedonhaku voisi myös lisätä ihmis
ten välistä kanssakäymistä. Ehkäpä säh

köisiä vailla olevat uskaltautuisivat pyytä
mään apua niiltä, joilla netti on käytössä?
Ja mikäpä kauniimpaa, jos jaksavampi ja
osaavampi kysyisi, voisiko olla avuksi.
On lohdullista, että elämä ja toimeliai
suus jatkuvat koronasta huolimatta. Tässä
lehdessä on kertomuksia monenlaisista
ihmeistä. Niistä kuvastuu usko, toivo ja
sinnikkyys.
Kirkossa viedään eteenpäin seurakun
tauudistusta. Nyt on aika miettiä, keitä
voisi ehdottaa uusien suurempien seura
kunnanvaltuustojen edustajiksi. Sekin on
elämää eteenpäin.
Ja luonto on jälleen herännyt pettä
mättömästi.
Kannattaisiko luottaa, heittää vaikka
pieni rukous kuin huokaus, että ehkä
kaikki järjestyy vähitellen ajan oloon?

Anne Kärkkäinen
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Yh te ys s äilyy
TÄNÄ KEVÄÄNÄ hiippakuntamme seurakun-

nat ovat tehneet valtavan digiloikan. Käytännössä jokainen voi seurata oman kotikirkon suoratoistolähetyksiä eli striimauksia
omasta kotikirkostaan. Voimme vain kuvitella, mikä olisi tilanne, jos livelähetyksiä ei
olisi ollenkaan tai joutuisimme vain tyytymään ulkomaisiin YouTube-lähetyksiin.
Digitalisaatio on ollut käyttämätön mahdollisuus harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Koronaepidemian myötä jokainen on kuitenkin ottanut sen omakseen. Nykytekniikan ansioista tämä on ollut melkoisen helppoa jokaiselle,
mutta onneksi seurakunnissa on löytynyt osaamista tähänkin
pulmaan.
Olemme kuitenkin vasta alussa. Yhä useamman asian voisimme hoitaa netissä.
Kirkolla on kaksi ydintehtävää, jotka löytyvät Herramme lähetyskäskystä: menkää kaikkialle maailmaan kastamaan ja opettamaan. Sakramentit toimitamme jatkossakin pääosin kirkossa, mutta opetusta ja jumalanpalveluksia voisimme hoitaa striimauksena.

Seurakuntahallinto mullistuu ensi vuonna, kun seurakuntien
määrä putoaa puoleen nykyisestä. Tavoitteena on lisätä papiston
ja muun henkilökunnan läsnäoloa seurakunnissa. Tässä yhteydessä kannattaa hyvin vakavasti myös miettiä, miten seurakuntahallintoa voidaan keventää entisestään. Tarvitseeko jatkossa jokaisesta tapahtumasta tehdä kirjallista dokumenttia, joka allekirjoitetaan paikan päällä kuulakärkikynällä? Onko syytä matkustaa kymmenien kilometrien päähän pitämään kokouksia?
Mutta silti. Kohtaaminen on koko kristillisyyden etu. Yhteisöllisyys on meille olennaista. Moni meistä kaipaa suitsukkeen
tuoksua, läheisen kosketusta, ehtoollisen ja jälkiviinin makua.
Toivotaan, että koronaepidemia menee pian ohitse ja selätämme viruksen pysyvästi. Sillä aika kuitenkin elämä seurakunnissa
jatkuu ja rukouksia kannetaan toistemme puolesta. Yhteisiä palveluksia varten voisit vaikka lähettää papille muistelulapun tekstiviestillä tai sähköpostilla. Pidetään siten yhteys kirkkomme elossa.
Ville Kiiveri
Kirkkoherra
Haminan ortodoksinen seurakunta

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

С в язь сохраняетс я
ЭТОЙ ВЕСНОЙ в приходах нашей епархии произошел
огромный цифровой скачок. Практически у каждого
появилась возможность следить за прямыми трансляциями из
своего храма. Мы можем только догадываться, какова была бы
ситуация, если бы трансляции не осуществлялись и нам
пришлось бы довольствоваться трансляциями в YouTube из-за
границы.
Дигитализация, за исключением некоторых случаев, была
неиспользованным ресурсом, но по причине коронавирусной
эпидемии все стали ее пользователями. Благодаря современной
технике это было легко практически для всех, но хорошо то, что
в приходах нашлось умение для решения и этой задачи.
Конечно же мы находимся в самом начале. Мы можем
использовать сеть для решения других вопросов.
У церкви есть две главные цели, которые можно найти
в Великом Господнем поручении: идите по всему миру уча
и крестя. Большую часть таинств мы будем продолжать
совершать в храмах, но учение и богослужения мы можем
осуществлять через трансляции.
В следующем году приходское управление претерпит
сильные изменения, когда количество приходов
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сократится вдвое. По этой причине необходимо с особой
внимательностью рассмотреть варианты еще большего
облегчения приходского управления. Есть ли необходимость
и в дальнейшем подготавливать письменные документы
для каждого мероприятия, подписываемые в присутствии
“золотым пером”. Есть ли причины преодолевать десятки
километров для участия в заседании?
Но все же. Собрание - это привилегия всего христианства.
Общинность для нас неотъемлема. Многие из нас скучают по
запаху кадильного дыма, прикосновения ближнего, по вкусу
причастия и подаваемой после него теплоты.
Будем надеяться, что коронавирусная эпидемия закончится
и мы победим вирус окончательно. Но до этого дня жизнь в
приходах продолжается, и мы продолжаем молиться друг за
друга. Поминальные записки, читаемые на общих службах,
можно отправлять священнику по электронной почте или
СМС-сообщением. Таким образом мы сохраним связь с нашей
церковью.

Вилле Киивери
Настоятель
Православного прихода г. Хамина
(Перевод Алекси Савельев)
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Luostarit auki rajoituksin
kesäkuun alusta

Mitä kivaa toimintaa
lastenkerhoihin Helsingissä,
Hämeenlinnassa ja Lahdessa?
MIKÄ on ollut kivaa lastenkerhossa? Millaista toimintaa toivoisit?

Nyt voit tuoda esiin mielipiteesi ja vaikuttaa syksyn kerhotoimintaan. Helsingin seurakunnan kasvatustoimi kerää nettikyselyllä kokemuksia toiminnan kehittämseksi nykyisistä kerhoista,
kuten kirkko-, ponomari- ja ilta- ja kokkikerhoista.
Nettikysely toteutetaan anonyymisti, joten vastauksia ei pysty
yhdistämään vastaajaan.
Voit antaa tietoa ja toiveita Helsingin kerhoista, mutta myös
Hämeenlinnasta ja Lahdesta, jotka liittyvät Helsingin seurakuntaan ensi vuoden alusta.
Nettikysely on osoitteessa: https://www.hos.fi/vastaa-kyselyyn-ja-vaikuta-seurakunnan-lastenkerhojen-toimintaan/
Voit antaa laajempaa kerhopalautetta ja -ideoita myös sähköpostilla: tiia.haimi@ort.fi
Kaikki vastaukset sunnuntaihin 14.6. mennessä.

VA L A M O N ja Lintulan luostarit avasivat porttinsa vierailijoille
1.6. Myös Valamon opisto käynnistää kurssitoiminnan tauon jälkeen näinä päivinä.
Kesästä tulee kuitenkin kummassakin luostarissa poikkeuksellinen sekä pyhiinvaeltajille että matkailijoille.
Jumalanpalvelukset toimitetaan käytännössä luostariasukkaiden kesken heinäkuun loppuun saakka. Kirkot ovat silti auki päivittäin sekä Valamossa että Lintulassa yksityistä rukousta ja hiljentymistä varten.
Majoittuminen on mahdollista kummassakin luostarissa. Valamossa vierasmajat ovat toistaiseksi pois käytöstä, eli matkailijat voivat valita joko luostari- tai opistohotellin. Lintulassa otetaan varauksia vierastaloon.
Yöpyvien vieraiden on hyvä ottaa huomioon etukäteen, että Valamon Trapesa-ravintola on kesäkuussa auki vain 7.30–15 (heinäkuun aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin) ja Lintulan kesäkahvio
on suljettu koko kesän. Sekä Valamon opistohotellissa että Lintulan vierastalossa on keittiö, jossa vieraat voivat lämmittää ruokaa
tai valmistaa esimerkiksi ilta- tai aamupalaa.
Myymälät ovat auki molemmissa luostareissa päivittäin. Valamon vastaanotto, viinimyymälä ja matkamuistomyymälä Tuohus
palvelevat kesäkuussa klo 10–17 (heinäkuun aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin), Lintulan luostarin kauppa kello 11–17. Valamon näyttelyt ovat avoinna päivittäin kello 12–16.
Majoitusvaraukset Valamoon: myyntipalvelu@valamo.fi tai
puhelimitse 017 570 1810.
Majoitusvaraukset Lintulaan: 040 485 7570.

Videosarja esittelee pyhäkköjä
MONET pyhäköistä viettävät praasniekkaa kesäkuukausina, mutta koronapandemian vuoksi temppelijuhlia vietetään tänä vuonna hieman perinteistä poikkeavalla tavalla. Tervetuloa kirkkoomme -videosarja esittelee verkossa Helsingin hiippakunnan juhlivia pyhäkköjä.
Hiippakunnan kanslia tuottaa Suomen ortodoksisen
kirkon YouTube -kanavalle videosarjan, jossa tutustutaan juhlaa viettäviin pyhäköihin. Tervetuloa kirkkoomme -sarjan on ideoinut, kuvannut ja editoinut ylidiakoni
Andreas Salminen. Sarjan osat julkaistaan aina kunkin
pyhäkön praasniekan edellä.
Helsingin hiippakunnassa praasniekkaa vietetään helatorstain (21.5.) ja ristin ylentämisen juhlan (14.9.) välillä
yli kahdessakymmenessä pyhäkössä.

ANNE KÄRKKÄINEN
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Sijaisuuksia Helsingin
ortodoksisessa
seurakunnassa
HAETTAVAKSI julistetaan Helsingin seurakunnan Vantaan toiminta-alueen kanttorin määräaikainen sijaisuus ajalle 9.7.2020–
9.8.2021, Uspenskin katedraalin II papin määräaikainen 60%
sijaisuus ajalle 1.10.2020–31.7.2021 ja monikulttuurisen papin
määräaikainen sijaisuus ajalle 3.8.2020–31.07.2021.
Kanttorin tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Vantaan
alue ja Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, mutta myös
muut toiminta-alueet tarvittaessa. Hakijalta edellytetään kokemusta kanttorin tehtävän hoitamisesta. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä laaja kielitaito katsotaan eduksi. Hakijan tulee täyttää
kelpoisuusehdot kanttorin toimeen (KJ 133 §).
Uspenskin katedraalin II papin tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Helsingin alue ja Uspenskin katedraali, mutta myös
muut toiminta-alueet tarvittaessa. Hakijalta edellytetään kokemusta papin tehtävän hoitamisesta. Hyvät vuorovaikutustaidot
sekä laaja kielitaito katsotaan eduksi. Hakijan tulee täyttää kelpoisuusehdot papin toimeen (KJ 132 §).
Monikulttuurisen papin tehtävän ensisijainen sijoituspaikka
on Helsingin alue ja pappilatalon kotikirkko, mutta myös muut
toiminta-alueet tarvittaessa. Hakijalta edellytetään kokemusta
papin tehtävän hoitamisesta sekä laajaa kielitaitoa. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä laaja kulttuurituntemus katsotaan eduksi.
Hakijan tulee täyttää kelpoisuusehdot papin toimeen (KJ 132 §).
Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen kokemus ja koulutus, tulee osoittaa ja toimittaa hiippakunnan piispalle 12.06.2020 klo 17 mennessä:
Arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki tai
helsingin.hiippakunta@ort.fi

Tiekirkot kiinni
koronaviruksen vuoksi
PERINTEISESTI kesäkuusta elokuuhun ulottuva tiekirkkokausi on
tänä vuonna peruttu koronaepidemian vuoksi. Osa kirkoista pitää kuitenkin ovensa auki tutustumista ja hiljentymistä varten.
Tieto avoinna olevista kirkoista kannattaakin tarkistaa seurakunnan omilta verkkosivuilta.
Tiekirkot ovat olleet kesämatkailijoiden suosittuja tutustumiskohteita. Viime kesänä vierailijoita palveli 269 kirkkoa ja
niissä vieraili lähes 350 000 matkailijaa. Ortodoksikirkoista
suosituimpien joukossa on ollut Valamon luostarin kirkko.
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Paastokeräyksellä
mahdollisuuksia
SUUREN paaston keräys kartutti Filantropian naistyölle noin 16 000
euroa ja se jaetaan Syyrian ja Ugandan hankkeisiin. Hankkeet tarjoavat naisille mahdollisuuksia tehdä parempaa huomista.
Syyriassa Filantropian työ keskittyy helpottamaan nuorten
äitien arkea Antiokian ortodoksisen patriarkaatin kautta Damaskoksen alueella. Psykososiaalinen hanke auttaa pääsemään
tarvittavien lääkäreiden pakeille, jakamaan tuskaa, saamaan
ammatillista koulutusta ja starttirahaa uuden elinkeinon turvaamiseksi.
Ugandassa naiset kantavat jo ennestäänkin paljon. Vuonna
2017 aloitettu työ sisältää mm. koulutuksia ja starttirahaa pienyritysten perustamiseksi. Keräyksen tuotolla saadaan hanketta
vietyä taas vuosi eteenpäin.
Pandemiasta huolimatta ihmisten anteliaisuus näkyy keräystuotoissa. Maaliskuussa käynnistyneeseen kotimaan diakoniakeräykseen on lahjoitettu jo lähes 7 500 euroa ja jatkuvasti käynnissä olevaan Syyria keräykseenkin jo yli 4 000 euroa. On ollut
ilahduttavaa huomata, että Filantropian nettisivujen kautta suoraan lahjoittaneista monet ovat tukeneet kaikkia meneillään olevia keräyksiä. Ajatusta kaukaisten ja vierellä asuvien lähimmäisten hädästä ei ole vertailtu ja asetettu tärkeysjärjestykseen. Kiitos kaikille lahjoittajille!

MINNA RASKU, FILANTROPIA RY.

Osallistu valokuvakilpailuun
SUOMEN ortodoksinen kirkko, OrthPhoto.net ja Puolan
ortodoksisen kirkon julkaisuneuvosto järjestävät yhdessä kansainvälisen valokuvakilpailun esitelläkseen ortodoksisuuden kirjoa ja kauneutta Suomessa.
Painettuun albumiin ja näyttelyyn huipentuvalla kilpailulla tehdään Suomen ortodoksisen kirkon elämää
tutuksi kansainväliselle yleisölle. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta ja kilpailusarjoja on kolme:
• Kirkot: arkkitehtuuri, freskot ja mosaiikit, ristit,
haudat ja hautausmaat, maisemakuvat jne.
• Ihmiset: papisto ja maallikot, muotokuvat jne.
• Reportaasit: kirkolliset tapahtumat, pyhiinvaellukset, praasniekat, juhlat jne.
Kukin osallistuja voi osallistua kilpailuun enintään
kuudella kuvalla / kilpailusarja. Kilpailuun voi osallistua
4.9.2020 saakka. Lisätietoja ja tarkemmat osallistumisohjeet:
http://www.finland.orthphoto.net/

Korona vaikuttaa kirkon toimintaan
monin tavoin

M

uuttuva koronatilanne vaikuttaa kirkon ja seurakuntien toimintaan. Tuoreinta tietoa voi saada seurakuntien netti- ja facebook-sivuilta. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa soittaa seurakunnan toimistoon tai papille. Netittömien kannattaa pyytää apua sellaisilta, jotka voivat hakea tiedot sähköisistä kanavista.
Helsingin hiippakunnan ortodoksisissa seurakunnissa voidaan aloittaa varovaisesti ihmisiä yhteen kokoavaa toimintaa kesäkuun alussa. Tieto on peräisin toukokuun puolivälistä, kun arkkipiispa Leon nimittämä hiippakunnan koronatiimi teki päätöksiä siitä, miten seurakunnissa toimitaan kesä-heinäkuussa.
Uuden ohjeistuksen mukaan seurakunnan toimintaan voi
osallistua vain täysin terveenä ja oireettomana. Kaikilla osallistujilla pitää olla tilaisuuksissa kahden metrin turvavälit, tilaisuuksien yhteenlaskettu enimmäishenkilömäärä on 50, ja käsi-,
aivastus- ja yskimishygieniasta täytyy pitää hyvää huolta.
KIRKKOLITURGIAAN EI EDELLEENKÄÄN PÄÄSE

Jumalanpalvelukset kirkoissa pidetään edelleen kesä- ja heinäkuussa suljetuin ovin. Kirkkoon ei siis pääse liturgiaan.
Ehtoolliselle pääsee ottamalla yhteyttä seurakunnan toimistoon tai pappiin ja sopimalla siitä erikseen. Ehtoollinen jaetaan
tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Pappi tarjoaa ehtoollisen
polttamalla hävitettävästä kertakäyttölusikasta, eikä osallistuja
suutele ehtoolliskalkkia.
Kesäkuun alusta alkaen seurakunnat voivat järjestää mahdollisuuksiensa mukaan jumalanpalveluksia myös ulkona. Ulkoliturgioissa voi osallistua ehtoolliselle. Ulkojumalanpalveluksiin
saattaa joutua ilmoittautumaan ennakkoon. Näin varmistetaan,
että yhteenkokoontuneiden määrä pysyy 50 hengessä. Asiasta
tiedotetaan ennakkoon, ja kannattaakin seurakunta seurakuntansa ja kirkon ilmoituskanavia.
Turvasäännöillä seurakunnissa voidaan järjestää ulkona
myös vedenpyhityksiä, ristisaattoja, päivätapaamisia lapsille,
nuorille ja muille pienryhmille. Yöpymistä edellyttäviä leirejä
ei järjestetä kesä-heinäkuussa, vaan kriparit pidetään päivisin, esimerkiksi monimuoto-opetuksena tai niitä on siirretty
myöhemmäksi.
YKSITYISTILAISUUDET TILAN MUKAAN

Kesäkuun alusta kirkolliset toimitukset, kuten kaste ja avioliittoon vihkiminen, onnistuvat suuremmalla joukolla ottaen huomioon turvavälit ja 50 hengen rajoitus. Kirkkotila ratkaisee osallistujien enimmäismäärän.

Yksityistilaisuudet onnistuvat kesäkuun alusta isommalla joukolla ottaen
huomioon turvavälit. Kirkkotilan koko ratkaisee juhlaväen määrän. Suuressakin kirkossa enimmäismäärä on 50 henkeä. Kuva: Johanna Hietanen

Kirkkoihin voi päästä hiljentymään vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Mahdollisuutta kannattaa selvittää etukäteen seurakuntien nettisivuilta, facebookista tai ottamalla yhteyttä seurakunnan toimistoon tai pappeihin.
Papit vierailevat riskiryhmään kuuluvien luona vain välttämättömissä tilanteissa, ja he käyttävät kasvosuojaa.
ORTODOKSIVIESTI JULKAISEE
TAPAHTUMATIETOJA RAJALLISESTI

Koska koronatilanne elää jatkuvasti, julkaisemme Ortodoksiviestissä tapahtumatietoja alkaen sivulta 43 rajallisesti ja toukokuun lopussa seurakuntien välittämien ilmoitusten perusteella.
Kirkko seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti. Se varautuu lisäämään seurakuntien toimintaa elokuusta lähtien tai tarvittaessa kiristämään ohjeistuksia uudelleen, jos tilanne sitä vaatii.
Saadaksesi ajantasaisimman tiedon tilaisuuksista, ohjeista,
rajoituksista ja mahdollisista peruutuksista suosittelemme seuraamaan seurakuntien ja kirkon sähköisiä viestintäkanavia tai
ottamaan yhteyttä seurakuntaan.
ANNE KÄRKKÄINEN
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KO LUM N I

Digiloikkia ja luovia ratkaisuja
KORONAPANDEMIA mullisti uskonnollisen elämän lähes kaikkialla maailmassa. Koronaviruksen ehkäisemiseksi kirkot, moskeijat ja temppelit monissa maissa sulkivat ovensa kokonaan,
mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa osa kirkoista on ollut avoinna
ja esimerkiksi Pakistanissa moskeijat ovat pysyneet auki.
Pandemia on pakottanut etsimään uusia muotoja jumalanpalveluksille ja hartaushetkille, joita ei ole voitu toteuttaa perinteisesti kokoontumalla yhteen.
Monet suomalaiset luterilaiset seurakunnat maailmalla siirtyivät pandemian vuoksi kokonaan verkkoon. Siirtyminen digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja tarjoamiseen on vaatinut niin
sisällön tuottajilta kuin sen vastaanottajilta uusien taitojen ja valmiuksien opettelua.
Esimerkiksi Australiassa Sydneyn suomalaisessa Etelän Ristin seurakunnassa aktiiviseurakuntalaiset ovat lähes poikkeuksetta seniori-ikäisiä. Heistä yllättävän monella on hyvät digitaidot, joten pappi Aapo Kaivosojan Youtubeen lataamat hartaushetket ovat tavoittaneet monia. Pappi ja seurakuntalaiset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä puhelimitse niihin, joilla ei ole internetin käyttömahdollisuutta. Sydneyn suomalaisen pappilan kirkosta on videoitu lähinnä hartaushetkiä, mutta esimerkiksiThaimaan Bangkokissa nauhoitettiin suomalaisille turistipappi Jyrki
Markkasen pääsiäisjumalanpalvelus kokonaisuudessaan.
Poikkeusajat ovat tuoneet jumalanpalveluksiin myös paljon
luovia ratkaisuja. Yksityisautoiluun tottuneille amerikkalaisille
on järjestetty ”drive in” -autokirkkoja, joihin on kokoonnuttu
yksityisautoilla ja kuunneltu jumalanpalvelus autoradiosta.
Katolisten kirkkojen papit ovat kirkkojen sulkeuduttua siirtyneet vastaanottamaan ripittäytymisiä parkkipaikalle, jossa silmät siteellä peittänyt pappi vastaanottaa turvaetäisyydeltä ripittäytymisen auton avonaisesta ikkunasta.
Jumalanpalveluksia on videoitu pääosin tyhjistä kirkoista.
Joissakin maissa kirkoissa on penkkeihin kiinnitetty vieri viereen valokuvia seurakuntalaisista tuomaan yhteisöllisyyden tunnetta poikkeusolojen eristäytymiseen.
Muslimien pyhin paikka ja tärkein pyhiinvaelluskohde, Mekan suuri moskeija, jonka keskellä Kaaba-kivirakennus ympäröi pyhää kiveä, on suljettu. Paikalla saavat rukoilla vain moskeijassa normaalisti työskentelevä henkilöstö. Kuvat autiosta moskeijasta, joka on totuttu näkemään kuhisemassa pyhiinvaeltajia
ja rukoilijoita, ovat hämmentävää katsottavaa.
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Jerusalemin Temppelivuoren Länsimuuri eli itkumuuri, juutalaisten pyhin paikka on myös suljettu vierailijoilta. Alueelle on
päästetty vain kohenien pappissuvun edustajia erityistapauksissa.
Yhteisöllisissä kulttuureissa pandemian vaatima eristäytyneisyys on monille vaikeampaa kuin vaikkapa harvaan asutun Suomen asukkaille. Pandemian aikana kotialttarin merkitys on varmasti monelle kasvanut.
Poikkeusolot eivät pysty nakertamaan tai huojuttamaan kristinuskon tai minkään muunkaan uskonnon ydintä, mutta yhteisten kokoontumisten, jumalapalvelusten ja etenkin ehtoollisten
pois leikkaaminen poikkeusolojen vuoksi on iso menetys.
Pääsiäisriemu laimeni varmasti pahimmin niillä, jotka joutuivat viettämään pääsiäistä yksin. Perhepääsiäinenkään ei korvannut pääsiäisyön palveluksen yhteisöllisyyttä mutta oli varmasti helpompi vaihtoehto kuin yksinäinen pääsiäinen.
Monissa maissa on ollut voimassa hyvinkin rajuja ulkonaliikkumiskieltoja. Suomessa on onneksi saanut ulkoilla luonnossa,
jota löytyy meillä myös kaupungeista ja niiden liepeiltä.
Suomalaisten erityistä suhdetta luontoon ja metsään on lämpimän kristillisessä hengessä kuvaillut vuosina 1861–1937 elänyt
yli tuhat runoa kirjoittanut kansakoulunopettaja Immi Hellén
Paimenpoika -runossaan:
Nyt metsä kirkkoni olla saa,
voi täälläi palvella Jumalaa,
mun urkuni kauniit, soikaa!
Mun kirkkoni katto on korkeella,
ja ystävä yksi on seurana,
joka muistavi paimenpoikaa.

PÄIVI ARVONEN
Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja valokuvaaja,
joka on työskennellyt viimeiset 20 vuotta
pääosin maailmalla muun muassa Lähi-idässä.

ARKENA

s. 9–32

Jos on nöyryyttä, silloin on myös sisäinen sielun rauha.
– Pyhittäjä Johannes Valamolainen

"Voin mennä
tsasounaani vaikka
keskellä yötä, jos tarve
vaatii."
Marina Kiviranta
sivu 32

Lähde Decanin
luostarin pihalla
Kosovossa.

VESI VANHIN VOITEHISTA
TEKSTI JA KUVA MIRVA BROLA

Vedellä on keskeinen sija kristinuskossa ja ortodoksisuudessa. Jo
Raamatun luomiskertomuksesta voimme lukea, että vesi oli olemassa heti taivaan ja maan luomisen jälkeen, kun ”Jumalan henki liikkui
vetten yllä”. Jumalan ensimmäisiä töitä maailman luomisessa olikin
erottaa vedet taivaasta ja koota vedet yhteen niin, että meret saivat
alkunsa ja maa paljastui. Uudessa testamentissa puolestaan Johannes Kastaja kastoi vedellä, mutta Jeesus Kristus hengellä. Jumalan
pojan ensimmäinen ihmetyö liittyi sekin veteen, kun hän Kaanaan
häissä muutti veden viiniksi.
Myös äskettäin päättyneen pääsiäisen juhlakauden kolmena
viimeisenä sunnuntaina jumalanpalvelusten evankeliumiteksteissä on puhuttu toistuvasti vedestä: Jeesus parantaa halvaantuneen
miehen Betesdan altaan äärellä, hän kohtaa samarialaisten naisen
kaivolla ja parantaa sokeana syntyneen miehen, jonka käskee peseytymään altaalla. Kyse ei ole sattumasta, vaan kasteopetuksesta
– kastevesi pesee ihmisen puhtaaksi kaikista synneistä ja liittää
kastetun Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Tällä tavoin
kaste on henkilökohtainen pääsiäinen. Vettä käytetään myös ehtoollisen sakramentissa. Siinä ehtoollislahjojen siunaamisen ja
murtamisen jälkeen maljaan kaadetaan kuumaa vettä ”uskon lämpimyydeksi”.

Veden äärellä liikumme myös tulevina kesäkuukausina. Pieni vedenpyhitys liittyy olennaisesti temppelijuhlien juhlajumalanpalveluksiin, ja mieluiten vedenpyhitys toimitetaan elävän veden äärellä,
järven tai meren rannalla. Kun kirkkokansaa pirskotellaan pyhitetyllä vedellä, sillä välitetään Jumalan siunausta. Suuri vedenpyhitys
puolestaan toimitetaan Kristuksen kasteen eli teofanian päivänä 6.
tammikuuta.
Sekä suuressa että pienessä vedenpyhityksessä risti upotetaan
veteen ja rukoillaan, että Pyhä Henki täyttäisi veden ja sitä kautta
myös meidät ihmiset. Kasteveden pyhittäminen puolestaan tapahtuu rukouksen lisäksi papin siunaavan käden veteen piirtämän ristin
ja pyhän öljyn välityksellä.
Monissa pyhäköissämme on saatavilla pyhitettyä vettä kotiin vietäväksi, ja vedenpyhityksen yhteydessä sitä voi ottaa mukaan omaan
astiaan. On suositeltavaa, että jokaisella ortodoksilla olisi kotonaan
pullollinen pyhitettyä vettä. Veden avulla Jumalan siunauksen voi
siirtää kirkosta jokapäiväiseen elämään. Vedellä on lukuisia käyttötarkoituksia: sitä voi nauttia sellaisenaan, antaa sairaalle, pirskottaa
siunattavien esineiden päälle tai lisätä vaikkapa leivontataikinaan.
Pyhitettyä vettä ei tulisi kaataa viemäriin vaan käyttää esimerkiksi
kukkien kasteluun.
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I KO N I E N I H M E E T

Rukous Valamolaisen Jumalanäidin edessä Valamon luostarissa antoi vakituisen työpaikan.

– Tunsin, että kaikki järjestyy
Ortodoksiviesti esitteli suomalaisia ihmeitätekeviä ikoneita tämän vuoden 2- ja 3-numeroissa.
Kysyimme lukijoiltamme, ovatko he saaneet rukouksiinsa vastauksia ikoneilta. Muutamat
lukijat ottivat yhteyttä ja kertoivat kokemuksistaan.
TEKSTI MIRVA BROLA JA SAARA KALLIO

K

ertun kokema ihme tapahtui toistakymmentä vuotta sitten. Oli talvinen aamuyö, ulkona pakkasta.
Hän oli päätynyt sekavassa mielentilassa
kymmenen kilometrin päähän kotoaan ilman pipoa, hanskoja, bussilippua, rahaa
ja kännykkää.
– Olin toivoton enkä tiennyt mitä tehdä, miten päästä kotiin. Äkkiä näin maassa jalkojeni juuressa jotakin. Ohuen jään
alla kadulla oli ikonikuva, pyhittäjä Sera10

KUVAT KERTUN KOTIALBUMI, VALAMON LUOSTARI, SAARA KALLIO JA ANNA JÄÄSKELÄINEN

fim Sarovilainen metsässä rukoilemassa,
hän kertoo.
Kerttu rikkoi jään ja otti kostuneen ja
repeilleen laminoidun ikonikuvan käteensä. Siinä samassa hänet valtasi suunnaton huojennus ja ilo.
– Viha ja epätoivo, joita olin tuntenut
hetki sitten, olivat poissa. Tunsin, että
kaikki järjestyy. Ei kestänyt pitkään, kun
poliisiauto ajoi ohi, teki u-käännöksen ja
pysähtyi kysymään, onko minulla kaikki

kunnossa. Sain poliiseilta kyydin kotiin.
Pyhittäjä Serafim Sarovilainen oli ensimmäinen pyhä, johon tutustuin.
Kerttu oli liittynyt ortodoksiseen
kirkkoon, mutta entisenä luterilaisena
hänellä oli hieman mutkikas suhde ikoneihin. Hän epäili, voivatko ikonit tehdä
ihmeitä tai voivatko pyhät auttaa ikonin
tai rukouksen avulla.
Tapahtuma vahvisti Kertun uskoa ihmeen mahdollisuuteen, ja Serafim Saro-

Maasta löytynyt Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen ikonikuva
päätyi Kertun kotialttarille.

vilaisesta tuli hänelle entistä rakkaampi.
Hän myös ymmärsi, ettei ihmeitätekevän
ikonin tarvitse olla ulkoisesti hieno; myös
repeillyt painokuva voi tehdä ihmeitä.
Jään alta löytynyt laminoitu, ruttuinen
ikoni on nykyisin hänen kotialttarillaan.
– Kerrotaan, että pyhittäjä Serafim Sa
rovilainen tervehti jokaista kohtaamaan
sa ihmistä sanomalla "minun iloni!" Tä
män saman kohtaamisen ja löytämisen
riemun koen aina, kun katson laminoitua
ikonikuvaa kotialttarillani. Siinä mieles
sä sen ihme toteutuu jokaisena päivänä.
”KIITOS JUMALANÄIDILLE!”

Helena kävi rukoilemassa Uspenskin ka
tedraalissa Kozelshtshanin Jumalanäidin
ikonin edessä vain muutamaa kuukautta
ennen ikonin varastamista vuonna 2010.
Aiemmin hän oli käynyt vain katsomassa
ikonia vaikuttuen sille annettujen kiitos
lahjojen määrästä. Helena kuitenkin tiesi,
että kyseessä on hyvin voimallinen ikoni.
– Mieheni oli hyvin sairas ja koska tila
oli krooninen, toivoa paranemisesta ei ol
lut kovin paljon. Sairaus vaikeutti elä
määmme suuresti, perheemme kärsi ja
olin itse murtumisen partaalla. Matkustin

Jumala voi antaa vastauksensa yhtä hyvin vanhan arvokkaan ikonin
kuin rypistyneen painokuvaikonin kautta.

Helsinkiin rukoilemaan Kozelshtshanin
nen vakavoittaa ja syventää uskoa entises
Jumalanäidin ikonin edessä. Viivyin
tään.
kauan kirkossa, kävin ikonin luona ja ku
Airi kävi Helsingissä Liisankadulla
martamassa maahan monta kertaa; se
päivystävän papin tapaamisella tieduste
kutsui minua rukoukseen, hän kertoo.
lemassa miten voi liittyä kirkkoon. Pappi
– Sydän rauhoittuneena matkustin
sai puhelun heidän tapaamisensa aikana.
kotiin. Pari viikkoa tämän jäl
Uspenskin katedraalin ihmeitäte
keen tilanne alkoi muut
kevä ikoni oli varastettu.
tua nopeaan tahtiin pa
– Pappi muitta mutkitta
remmaksi. Puoli vuot
sanoi ikonin palaavan.
”Kristittyinä me
ta tapahtuneesta sai
Sanat toivosta ja ikonin
raus oli muisto vain,
paluun ihmeestä juur
tunnustamme
kuin pahaa unta. Pal
ruttivat alkumetreillä
ihmeen
jon muutakin hyvää
kirkkoon. Tästä ikonis
ja ihmeellistä tapah
ta on tullut minulle hy
mahdollisuuden.”
tui. Vein ikonille lah
vin rakas. Se kertoo me
jaksi ristin ja ruusukim
netyksestä, hukkaan joutu
pun, kun Jumalanäiti palasi
misesta ja paluusta. Se on kaik
Uspenskiin varkauden jälkeen. Jäl
kineen oman hengellisen elämäni
leennäkemistä sävytti syvä nöyryys ja kii
ikoni. Ja se keskeneräisyys ja täydellisyys,
tollisuus. Kiitos Jumalanäidille ja kunnia
mikä siinä on. Jumala meitä armahtakoon
olkoon Jumalalle!
hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Helena kertoo, että ihme vaikutti myös
Airi kertoo, että hän vei myöhemmin
hänen puolisoonsa niin, että tämä alkoi
äitinsä vanhan Laatokan Valamosta peräi
yhä enemmän kääntyä kirkon puoleen il
sin olevan sormuksen ikonille.
man vaimonsa vaikutusta.
– Kerroin pojalleni, mistä sormus löy
– Kukaan ei tiennyt minun pyhiinvael
tyy. Siellä se säilyy oman aikamme jäl
luksestani ja rukouksestani. Kyllä tällai
keenkin.
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”RUKOUS JOHTI ISÄN
LOPETTAMAAN JUOMISEN”

Anita Kulmala rukoili Valamon luostarissa Konevitsan Jumalanäidin ikonin edessä.
Kulmala kääntyi rukouksineen ikonin
puoleen, jotta Jumalanäiti rukoilisi Jumalaa, että Anitan isä Heikki lopettaisi juomisen. Rukousvastaus tulikin parin vuoden sisällä.
– Konevitsan Jumalanäidin ikonin
edessä Valamossa kannettu rukous johti
isän lopettamaan juomisen ja samalla jäi
tupakkakin. Rukousvastaus lujitti hengellistä elämääni ja uskoani. Olen joka kerran Valamossa ollessani käynyt useita
kertoja Konevitsan Jumalanäidin ikonin
edessä ja myös muiden ikonien luona,
mukaan lukien muut ihmeitä tekevänä pidetyt ikonit kuten Valamolainen Jumalanäiti ja Jumalanäiti suloisesti suuteleva.
Rukous Valamolaisen Jumalanäidin
edessä Valamon luostarissa antoi vakituisen työpaikan Johannalle kymmenen
vuoden määräaikaisuuksien jälkeen.
– Rukousvastauksen saamisessa meni useampi vuosi, mutta pyyntöjäkin oli
useampi. Vaikutus on edelleen selkeä,
huomaan yhä kääntyväni saman ikonin
puoleen. Sain viestin lähimmäisestä, joka tällä hetkellä taistelee hengestään sairaalassa. Aloin heti rukoilla ja lähimmäinen sai siirron neurologiselle osastolle,
eli ainakaan vielä ei suruviestiä ole tullut,
vaikka hän sai useamman laajan aivoinfarktin. Rukous jatkuu, kertoo Johanna.
Alexandra koki parantumisen ihmeen
rukoiltuaan kärsivällisesti ikonien edessä. Hän uskoo, että erityinen vaikutus oli
Kozelshtshanin Jumalanäidin ikonin
edessä rukoilulla.

”Kyllä tällainen
vakavoittaa ja
syventää uskoa
entisestään.”
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– Olin rukoillut asiasta kahden kuukauden ajan ja puolestani on rukoiltu. Rukoilin tänä aikana myös kotona muiden Jumalanäidin ikonien äärellä, mutta parannus
tapahtui nopeasti ja sanoisinpa ihmeellisesti, kun kävin kolmena peräkkäisenä
päivänä Uspenskin katedraalissa, jossa rukoilin Kozelshtshanin Jumalanäidin ikonin edessä. Rukoilin myös Panteleimonin
ikonin edessä sekä tietenkin Herramme
Jeesuksen Kristuksen ikonien edessä.
Alexandra sanoo, että tapahtuma on
antanut ymmärrystä siitä, kuinka Jumala
voi auttaa myös ihmisten kautta esimerkiksi auttamalla löytämään oikean lääkärin tai terapeutin.
– Ihmiset voivat Jumalan armosta auttaa toinen toisiaan rakastamalla ehdoitta
ja olemalla lempeitä, ymmärtäen toisiaan
ja ihmisyyttä.

Yhden ihmisen kokema ihme voi olla osa koko
Kirkon elämää ja todellisuutta.

KRISTINUSKO PERUSTUU
IHMEESEEN

Tuskinpa löytyy sellaista ortodoksia, joka
ei olisi rukoillut ikonin edessä, kertonut
siinä murheitaan, huoliaan, pelkojaan ja
hätäänsä. Moni on myös saanut vastauksen, huojennuksen tai yllättävän avun.
Onko kyse ihmeestä? Ja voiko ikonin
kautta todella tapahtua ihme?
Nunna Ksenia Lintulan luostarista
muistuttaa, että kristinusko perustuu
ylösnousemuksen ihmeeseen.
– Jos ei ole ylösnousemusta, uskomme
on turhaa, sanoo apostoli Paavali (1. Kor.
15:14). Kristittyinä me siis tunnustamme
ihmeen mahdollisuuden – sen, että Jumala tekee asioita, jotka ylittävät oman ymmärryksemme.
Nunna Ksenia jatkaa, että olemme rajallisia olentoja rajattoman ja äärettömän
Jumalan edessä.
– Jos ääretön Jumalamme ottaa tietyn
ikonin toimintansa välikappaleeksi, mitä
teemme? Otamme kiitollisina vastaan
sen, että Hän lähestyy meitä ja vastaa
meille ikoninsa kautta. Ja kaikkivoivana
Jumalana Hän voi antaa vastauksensa yhtä hyvin vanhan arvokkaan ikonin kuin
rypistyneen painokuvaikonin kautta.
Länsimainen rationalistinen mieli etsii ihmeelle selitystä tai todistetta. Jos sel-

laista ei löydy, se vähättelee ihmettä ja pitää sitä subjektiivisena kokemuksena,
asiana, jolla on merkitystä vain ihmeen
kokeneelle ihmiselle itselleen.
– Kirkon kokemus on toinen. Yhden
ihmisen kokema ihme voi olla osa koko
Kirkon elämää ja todellisuutta. Siitä voi
tulla yhteistä omaisuutta, joka rikastuttaa
ja vahvistaa meitä kaikkia.
Lopuksi nunna Ksenia antaa tutun esimerkin ikonin kautta tapahtuneesta ihmeestä. Jerusalemiin saapui 500-luvulla
nuori prostituoitu tyttö. Hän kulki pyhiinvaeltajien mukana Pyhän Haudan kirkolle, mutta ei kyennyt astumaan kirkkoon sisälle. Hän tajusi, että hänen synnillinen elämänsä esti häntä astumasta
kirkkoon. Aikansa rukoiltuaan tyttö astui
vapaasti sisälle kirkkoon.
– Tämä ihme on peräisin pyhittäjä Maria Egyptiläisen elämäkerrasta. Marian
kokemasta ihmeestä ja elämänmuutoksesta on tullut näkyvä osa kirkkomme suuren paaston viettoa. Vuosisatojen jälkeenkin se elähdyttää ja innoittaa. Meiltä vaaditaan vain pientä uskon ponnistusta.
Lukijoiden nimet on muutettu Anita
Kulmalaa ja Alexandraa lukuunottamatta.

HENKILÖ

Ihmisten kohtaaminen kohtaaminen ilossa ja surussa on
Heikki Honkamäelle antoisinta niin pappina kuin terapeuttina.

Papista psykoterapeutiksi
Tampereen seurakunnan pitkäaikaisin paimen isä Heikki Honkamäki luopuu
kesän lopussa kokoaikaisesta toimestaan pappina ja siirtyy psykoterapeutiksi.
TEKSTI JA KUVAT ANNE KÄRKKÄINEN

-K

oen antaneeni nyt parhaani papin toimessa.
Ammatinvaihdos ei ole äkillinen, sillä isä Heikki on liukunut psykoterapeutiksi jo yli vuosikymmenen. Sivutoimisena terapeuttina hän on auttanut
ihmisiä vuodesta 2011. Lopullisen päätöksen hän teki viime kesänä.
– Täytän tänä vuonna 50 vuotta. Jos elämässä haluaa luoda uutta uraa, nyt alkaa
olla sen aika.
SIELUNHOIDOSSA MUKANA JUMALA

Papin ja terapeutin työ ovat ihmisten kohtaamista ja keskustelua.

– Sielunhoidossa oletetaan, että Jumala
ja hengelliset asiat merkitsevät ohjattavalle. Hän pyytää ja saa apua Jumalalta.
Psykoterapia taas lähtee ihmisen tarpeista.
Hengellisessä ohjauksessa pappi opastaa rukoilemaan, paastoamaan, osallistumaan sakramentteihin ja lukemaan hengellistä kirjallisuutta.
Erilaiset psykoterapiat lähestyvät ihmistä koulukuntansa mukaan. Keskusteluissa voidaan pureutua esimerkiksi
asiakkaan lapsuuteen tai avunsaajaa voidaan tukea oppimaan pois jostain toimimattomasta ajatusmallista.

Isä Heikki edustaa ratkaisukeskeistä
psykoterapiaa.
– Siinä pyritään löytämään ihmisen
voimavaroja ja ratkaisuja, keskitytään nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.
Isä Heikki näkee, että hengellinen ohjaus ja psykoterapia täydentävät toisiaan.
Terapeutti voi kehottaa asiakastaan juttelemaan papin kanssa, jos ei osaa neuvoa
hengellisissä asioissa, ja pappi voi suositella ohjattavalleen terapiaa.
OMILLE JALOILLE SEISOMAAN

Terapiassa ja sielunhoidossa on isä Heikin mukaan myös yhteinen päämäärä
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Isä Heikki tunnetaan erinomaisena laulajana.
Hän on toiminut myös kanttorina.

tukea ihmistä seisomaan omilla jaloillaan.
– Terapia on määräaikaista. Siinä terapeutti tekee itsensä tarpeettomaksi. Sielunhoito ja hengellinen elämä taas ovat
ihmisen vierellä kulkemista koko ajan.
Sielunhoidossa pappi ohjaa hengelliseen itsenäisyyteen. Siinä isä Heikki kannustaa perehtymään Raamattuun.
– Olisi hyvä, että ortodoksit oppisivat
lukemaan enemmän Raamattua. Se on
kirkon peruskirja, josta kirkkoisät ammensivat opetuksensa. On pappien tehtävä ohjata Raamatun pariin, sanoo mies,
joka veti aikanaan suosittua Raamatun
läpilukupiiriä.
Lukuohjausta kaivataan, sillä iso kirja
on tunnetusti moniaineksinen ja voi hämmentää.
Esimerkiksi Mooseksen kirjat ja Israelin kansan historia pitää ymmärtää
omassa kontekstissaan ja aikansa tuotoksena.
Sopivaksi aloitukseksi isä Heikki suosittelee Uuden testamentin evankeliumeja
ja Vanhan testamentin psalmeja, joita
myös kirkossa luetaan eniten.
POIKA KIIPESI KIRKKOON

Isä Heikillä on harvinainen polku kirkkoon. Kahdeksanvuotias valitsi itse ortodoksisuuden. Hän kiipesi pääsiäisviikolla
pitkät, jyrkät graniittiportaat Sorinauki14

olta kirkkoon, koska oli kiinnostunut punatiilisestä sipulikupolirakennuksesta ja
lukenut ortodoksisuudesta.
Kirkossa isä Toivo Palviainen otti pojan suojiinsa. Heikki liitettiin kirkkoon
kymmenvuotiaana ja myöhemmin hänen
äitinsä.
Isä Toivo ohjasi, antoi Heikille vähitellen erilaisia tehtäviä. Poika muun muassa
kantoi kynttilää ponomarina, lauloi kuorossa, toimi lukijana, kirkon esittelijänä
ja valitsi sitten teologian Joensuun yliopistossa.
Kotikaupunkiinsa Heikki Honkamäki
kiersi Hämeenlinnan kautta, missä hän
toimi kanttorina ja uskonnonopettajana,
kunnes vuonna 2001 hänet vihittiin Tampereen seurakunnan toiseksi papiksi.
Kirkkotaipaleellaan Heikki Honkamäki nähnyt seurakunnan muuttuvan
1970-luvulta. Hän kasvoi karjalaisten ja
emigranttivenäläisten parissa.
– Nykyisin seurakuntalaisiamme on
erilaisista taustoista. Monet heistä ovat
valinneet ortodoksisuuden.

– Kirkon pitää mennä sinne, missä on
ihmisiä. Joskus pitää mennä jopa edeltä ja
tarjota palveluja siellä, missä niitä ei vielä
osata kysyä.
Kirkkotilaksi isä Heikki ei havittelisi
kirkkorakennusta, vaan palveluksia voisi
toimittaa lainatilassa vaikka liiketalossa.
Seurakunnat muuttuvat monella tavalla. Ihmiset kerääntyvät kasvukeskuksiin, ja monet vanhat yhteisöt kuihtuvat.
Jäseniä ja toiminnan tarvitsemia verovaroja on vähemmän. Rakennukset kaipaavat remontteja ja jotkin niistä ovat käyttöikänsä päässä.
– Seurakuntien pitää muuttaa rakenteitaan ja toimintatapojaan.
LAULAVA LEIRIPAPPI

Isä Heikki tunnetaan erityisesti leiripappina. Hän käytännössä aloitti Tampereen
leirityön ja vietti joka vuosi viikkoja lasten ja nuorten kanssa Hervannan Kalliosalmessa ja Julkujärven leirikeskuksessa
Ylöjärvellä.
– Siellä syntyi leirihenki, jonka voi kokea vain, kun eli yhdessä ympäri vuoroKIRKON TOIMINTAA HERVANTAAN
kauden jakaen ilot ja surut, arkiset ja muPappisuransa onnellisimpana aikana isä
kavat puolet. Laulettiin paljon. Ylimpänä
Heikki pitää vuosituhannen alkua.
soi tietysti Nouse, nuori ortodoksi.
Kielitaitoisena hän teki muun muassa
Mieltä lämmittävät myös muistot seutyötä Venäjältä muuttaneiden parakunnan pienistä jumalanpalverissa.
luspaikoista ja sunnuntaiset
Ennakkoluulottomasti
matkat niihin. Leppoisat,
hän kokeili Hervannan
kiireettömät hetket li”Sielunhoito
ja
kaupunginosassa liturgian jälkeen ja Noturgiaa. Osanottajia
kian tiistaiseuran lämpsykoterapia
oli vähän, eikä ajatus
minhenkiset kokoontäydentävät
sytyttänyt muita. Satumiset.
nottiin, ettei kannatVaikka isä Heikki
toisiaan.”
tanut pitää palveluksia,
lopettaa päätoimisena
koska Tampereen kirkko
pappina, hän toimii taroli lähellä.
peen mukaan papiston apuna,
– Jos vain olisin jatkanut, meillä
rippi-isänä, ja häntä voi pyytää kirolisi varmaan nyt toimiva jumalanpalvekollisiin toimituksiin. Yhteystiedot löytylusyhteisö Hervannassa, kuten Itä-Helvät seurakuntalehdestä ja nettisivuilta.
singin Myllypurossa tai Espoon Tapiolassa. On eri asia kävellä kirkkoon kuin
Isä Heikin läksiäisiä ja samalla 50-vuotissyntykäydä palveluksissa kymmenen kilometmäpäiviä vietetään koronatilanteen salliessa
rin päässä.
Tampereen ortodoksisessa kirkossa ja NikoHervannassa isä Heikki näkee yhä polainsalissa liturgian ja kirkkokahvien yhteytentiaalin. Tampereen värikkäimmässä
dessä sunnuntaina 6. syyskuuta klo 10
kaupunginosassa asuu satoja eritaustaialkaen. Syntymäpäiväänsä 3. heinäkuuta
sia ortodokseja.
isä Heikki viettää perhepiirissä.

VA A L I T

Monet uudet seurakunnat
aloittavat ensi vuoden alusta
Suurin osa Suomen ortodoksista uusista laajemmista seurakunnista aloittaa
työnsä ensi vuoden alusta. Ortodoksiviestin alueella Helsingin hiippakunnassa
on kolme seurakuntaa. Oulun hiippakunnassa Tampere ja Vaasa yhdistyvät.
TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN

P

itkään valmisteltu Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon uudistus alkaa valmistua. Tammikuun
alussa Suomen kolmessa hiippakunnassa
on 12 seurakuntaa nykyisten 21 asemesta.
Kun viimeisetkin yhdistymisneuvottelut
saadaan päätökseen, seurakuntia toimii
seitsemän.
Helsingin hiippakunnassa yhdistymisistä saatiin sovittua jo toissa vuonna.
Hämeenlinna ja Lahti liittyvät Helsingin seurakuntaan, jonka nimi myös säilyy uudella seurakunnalla. Suomen suurimmassa seurakunnassa jäseniä on yli
23 000. Kaakkois-Suomen seurakunnaksi liittyvät yhteen Lappeenranta, Hamina ja Kotka, ja sen jäsenmäärä on 4100.
Turun seurakunta jatkaa omanaan, kuten
tähänkin asti. Seurakuntalaisia Turussa
on 3 000.
OULUSSA ASIAT VIELÄ KESKEN

Oulun hiippakuntaan on tulossa kaksi
seurakuntaa, Tampere ja Oulu, kun kaikki
yhdistymisneuvottelut saadaan aikanaan
loppuun. Vaasa liittyy Tampereen seurakuntaan ja Kajaanin ja Lapin seurakunnat Ouluun.
Tampereen ja Vaasan seurakuntien
valtuustot ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen ja niiden päätökset vahvistetaan kirkollishallituksen kesäkuun istunnossa. Tampereen seurakunnassa jäseniä on 4 200.

Kajaanin ja Lapin seurakuntien yhdistymisneuvotteluille Oulun kanssa kirkollishallitus oli antamassa kesäkuussa vuoden lisäajan. Kun valmista on syntynyt,
maamme maantieteellisesti laajin, vajaan 5 000 jäsenen seurakunta aloittaisi
toimintansa vuoden 2022 alusta.
KUOPION JA KARJALAN
HIIPPAKUNNASSA LOPULTA
KAKSI SEURAKUNTAA

Ensi vuoden alusta Kuopion ja Karjalan
hiippakunnassa on viisi seurakuntaa: Joensuun, Taipaleen, Kuopion, Jyväskylän
ja Saimaan ortodoksiset seurakunnat.
Määrä ei ole lopullinen, sillä loppuun
vietyjen yhdistymisten jälkeen hiippakunnassa on kaksi seurakuntaa, Joensuu
ja Kuopio
Yhdistymiset tehdään vaiheittain. Ensi
vuoden alussa Joensuun seurakuntaan
liittyy nykyinen Ilomantsin seurakunta.
Yhdistymissopimus on vuodelta 2019.
Seurakunnassa on noin 7 000 jäsentä. Taipaleen seurakuntaan kuuluvat puolestaan
nykyiset Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat, joiden liitoksesta päätettiin 2019.
Seurakunnan jäsenmäärä on noin 2 600.
Tämä laajempi Taipaleen seurakunta yhdistyy myöhemmin Joensuuhun.
Kuopion seurakunnan muodostavat
jatkossa nykyiset Kuopion, Rautalammin
ja Iisalmen seurakunnat. Niiden valtuustot hyväksyivät yhdistymisen tänä keväänä

2020. Seurakunnan jäsenmäärä on hieman vajaat 6 000.
Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat jatkavat toistaiseksi toimintaansa nykyisellään. Kirkollishallitus on päättänyt, että
kumpikin yhdistyy myöhemmin osaksi
Kuopion seurakuntaa. Jyväskylän seurakunnassa on noin 2 200 jäsentä ja Saimaan
seurakunnassa noin 2 000.
TAVOITTEENA SÄÄSTÖT

Seurakuntien yhdistymisten takana on
se karu seikka, että ortodoksien määrä ja
näin myös kirkollisverokertymä vähenevät. Seurakuntalaisia on vajaat 59 000.
Kevyemmällä hallinnolla tavoitellaan
säästöjä muun muassa henkilöstö- ja hallintokuluista.
Iso osa eri seurakuntien toiminnoista
on myös jo keskitetty tai keskitetään kirkon keskushallinnon palvelukeskukseen.
Ensi vuoden alusta Kuopiosta hoidetaan
seurakuntien taloushallinto, rekisterit,
kiinteistö- ja remonttiasiat, koulutus,
tiedotus ja viestintä sekä henkilöstö- ja
lakiasiat.
Juttua varten on haastateltu kirkon
lakimiestä Jari Rantalaa.
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VA A L I T

Uusille isoille seurakunnille
valitaan valtuustot marraskuussa
Ensi vuoden alusta aloittaviin suurempiin seurakuntiin äänestetään valtuustot
marraskuussa vaaleissa. Vaalit järjestetään Ortodoksiviestin alueella nykyisissä
Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnissa; Lappeenrannan, Kotkan ja
Haminan sekä Tampereen seurakunnissa.
TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN

O

rtodoksisen kirkon hallinnon uudistus ja seurakuntien yhdistymiset ovat edistyneet siihen vaiheeseen, että suurimmassa osassa Helsingin hiippakuntaa ja osassa Oulun
hiippakuntaa järjestetään marraskuussa
vaalit uusien seurakunnanvaltuustojen
kokoamiseksi.
Helsingin hiippakuntaan tulee yhteensä kolme seurakuntaa nykyisen seitsemän
asemesta. Helsingin seurakuntaan liittyvät Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat, ja Kaakkois-Suomessa Lappeenrannan seurakuntaan yhdistyvät Kotkan ja
Haminan seurakunnat. Turku jatkaa edelleen omana seurakuntanaan ja siellä jatkaa nykyinen seurakunnanvaltuusto.
Oulun hiippakunnassa puolestaan Tampereen ja Vaasan seurakunnat yhdistyvät.
Oulun hiippakunnan asioista kerrotaan
tässä lehdessä siksi, että Ortodoksiviesti on
nykyisen Tampereen seurakunnan lehti.
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa
Leo sekä Oulun piispa Elia määräsivät
vaalit pidettäväksi, jotta uudet valtuustot
voivat aloittaa työnsä ensi vuoden alussa.
VALTUUSTOJEN KOKO
JA PAIKKAJAKO

Valtuuston koko voi olla 9–21 seurakuntalaisten määrän mukaan. Helsingin valtuustoon tulee edelleen 21 edustajaa, ja tästä paikkaluvusta uudessa valtuustossa Lahdelle kuuluu 2 ja Hämeenlinnalle 2 paikkaa. Kaakkois-Suomen uuteen 15-paikkaiseen seurakunnanvaltuustoon Lappeen16

rannalla paikkoja on 7, Kotkalla 4 ja Haminalla 4. Tampereen uudessa seurakunnanvaltuustossa on yhteensä 15 edustajaa, joista Tampereelta on 11 ja Vaasasta 4.
Marraskuussa valittavien valtuutettujen toimikausi on poikkeuksellisesti kolme vuotta eli 2021–23. Tavallisesti valtuutettujen toimi- ja valtuustokausi ovat yhtä
pitkät eli neljä vuotta. Marrasvaalit eivät
vaikuta valtuustokauden pituuteen, sillä
nelivuotiskaudesta ovat nykyiset seurakunnanvaltuustot tänä vuonna jo käyttäneet yhden.
NUORET ÄÄNESTÄMÄÄN
TOISTA KERTAA

Viime vuonna järjestetyissä vaaleissa 16
vuotta täyttäneet nuoret seurakuntalaiset
pääsivät äänestämään ensimmäistä kertaa, ja tänä vuonna toistamiseen. Äänestysiän laskusta päätti kirkolliskokous jo
vuonna 2011, mutta muutos ei ehtinyt tulla voimaan vielä vuoden 2015 vaaleihin.
Ehdokkaaksi asettuvalta vaaditaan
edelleen 18 vuoden ikä. Lain mukaan seurakunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”. Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.
KAHDEN ESITETTÄVÄ EHDOKKAITA

Ehdokkaaksi pääsemiseksi tarvitaan kahden seurakuntalaisen tekemä esitys. Lomakkeita saa kirkkoherranvirastoista ja

tämän lehden sivulta 52. Kaksi täysi-ikäistä, äänioikeutettua seurakunnan jäsentä
voi asettaa useita ehdokkaita omalta vaalialueeltaan.
Aikaraja valtuustovaalien ehdokkaiden
asettamiselle on 17.9., mihin mennessä allekirjoitetut lomakkeet pitää toimittaa
kirkkoherranvirastoon. Tämän jälkeen
vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon, joka julkaistaan viimeistään 2. lokakuuta.
Valtuustovaalit pidetään eri seurakunnissa eripituisina ajanjaksoina 1. ja 15.11.
välisenä aikana. Tarkista tämän lehden sivujen 17–19 vaalikuulutuksista oman seurakuntasi päätökset vaalien järjestämisestä.
Äänestysajankohdat ja -paikat kerrotaan lokakuussa seurakuntien ilmoitustauluilla ja muissa viestintäkanavissa. Ortodoksiviesti esittelee ehdokkaat 23.10.
ilmestyvässä numerossa.

Valtuustovaalit 2020
• Hiippakuntien piispat päättivät vaalin
ajankohdat, vaalialueet ja valittavien
ehdokkaiden määrän.
• Äänioikeutettujen luettelo pannaan nähtäväksi seurakuntien ilmoitustauluille hieman
vaihtelevana ajanjaksona eri seurakunnissa
14.9. ja 22.9.2020 välisenä aikana. Ks. vaalikuulutukset ss. 17–19.
• Ehdokasasettelun asiakirjat on toimitettava
kirkkoherranvirastoon 17. 9. mennessä.
• Ehdokasluettelo, ilmoitus äänestyspaikoista
ja -ajoista julkaistaan 2. lokakuuta.
• Vaalit toimitetaan 1.–15.11. Ks. vaalikuulutukset ss. 17–19.

VA A L I K U U LU T U K SE T

HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Vaalin toimittamisen aika
Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan Haminan seurakunnan alueella 1.–3.11.2020. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä neljä (4) jäsentä seurakunnan alueelta.
Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo on
6.5.2020 määrännyt toimitettavaksi uudet
seurakunnanvaltuuston vaalit uuden seurakuntajaon mukaisesti. Uuteen valtuustoon valitaan yhteensä 15 jäsentä. Kaakkois-Suomen
ortodoksinen seurakunta jaetaan kuuteen
vaalialueeseen seuraavalla paikkajaolla:
1. Lappeenrannan vaalialue (Lappeenranta,
Lemi, Savitaipale, Taipalsaari): 5 valtuustopaikkaa.
2. Imatran vaalialue (Imatra, Ruokolahti,
Rautjärvi, Parikkala): 2 valtuustopaikkaa.
3. Kouvolan vaalialue (Kouvola, Luumäki): 3
valtuustopaikkaa.
4. Haminan vaalialue (Hamina, Miehikkälä,
Virolahti): 1 valtuustopaikka
5. Kotkan vaalialue (Kotka): 3 valtuustopaikkaa
6. Loviisan vaalialue (Loviisa, Lapinjärvi,
Myrskylä, Pyhtää): 1 valtuustopaikka.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Varuskuntakatu 14, 45100
Kouvola, 14.–20.9.2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä
kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
22.9.2020 klo 16.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 23.9.2020.
Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Haminan ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa
omalla vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin
esityksessä voidaan esittää enintään niin
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä. Kouvolan vaalialueella enintään kolme (3) jäsentä, Haminan
vaalialueella yksi (1) jäsen.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on
vähintään kahden (2) Haminan ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on

toimitettava kirkkoherranvirastoon, Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola, viimeistään
torstaina 17.9.2020 klo 14 mennessä.
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen eikä Haminan seurakunnan
päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin
vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut
asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi
kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 2.10.2020. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2020, joka ilmestyy 23.10.2020.
Kouvolassa 19.5.2020
Ville Kiiveri, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

HELSINGIN, HÄMEENLINNAN JA LAHDEN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT
Vaalin toimittamisen aika ja vaalialueet
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.11.–
15.11. Vaalissa valitaan valtuustoon yhteensä
21 (kaksikymmentäyksi) jäsentä ja mukana
vaaleissa samaan aikaan ovat Helsingin seurakuntaan 1.1.2021 liittyvät Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat. Tuleva uusi seurakunta
muodostaa näin seitsemän (7) vaalialuetta,
joilta valitaan jäseniä seuraavasti:
1. Vaalialue = Helsinki 7 (seitsemän)
2. Vaalialue = Vantaa 3 (kolme)
3. Vaalialue = Keski- ja Itä-Uusimaa 2 (kaksi) (Askola, Järvenpää, Kerava, Pornainen,
Pukkila, Porvoo, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula)
4. Vaalialue = Espoo, Kauniainen 3 (kolme)
5. Vaalialue = Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi 2 (kaksi) (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)
6. Vaalialue = Lahti 2 (kaksi) (Asikkala, Hämeenkoski, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hyvinkää, Iitti, Kärkölä, Lahti, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki)
7 . Vaalialue = Hämeenlinna 2 (kaksi) (Forssa, Hämeenlinna, Hattula, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä)
Äänioikeutettujen luettelot
Äänioikeutettujen luettelot ovat nähtävillä kirkkoherranvirastoissa, osoitteet Liisankatu 29,
00170 Helsinki, Harjukatu 5, 15110 Lahti ja Matti

Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna 14.9.–
20.9. 2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoihin viimeistään 22.9.2020 klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunnat vahvistavat äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 23.9.2020.
Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Helsingin ja ensi vuodesta liittyvien
Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus
asettaa ehdokkaita omalla vaalialueellaan
seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin
esityksessä voidaan esittää enintään niin
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä, eli Helsingin
alueella seitsemän (7) jäsentä, Vantaan alueelta kolme (3) jäsentä, jne.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se on vähintään
kahden (2) Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Allekirjoittajien tulee olla samalta vaalialueelta
kuin ehdokas.
Ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on
toimitettava kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoitteet Liisankatu 29, Helsinki;
Harjukatu 5, Lahti ja Matti Alangon katu 11,

Hämeenlinna viimeistään 17.9.2019 klo 14.00
mennessä.
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 16 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä
Helsingin, Lahden tai Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunnat laativat seurakuntiin toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja
äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastoissa seurakuntien ilmoitustaululle viimeistään 2.10.2020. Lisäksi
ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2020, joka ilmestyy 23.10.2020.
Helsingissä 19.5.2020
Markku Salminen
kirkkoherra
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Jonas Bergenstad
kirkkoherra
Lahden ortodoksinen seurakunta
kirkkoherran toimen hoitaja
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
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VA A L I K U U LU T U K SE T

KOTKAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Vaalin toimittamisen aika
Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan Kotkan
seurakunnan alueella 1.–2.11.2020. Vaalissa
valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä
neljä (4) jäsentä seurakunnan alueelta.
Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo, on
6.5.2020 määrännyt toimitettavaksi uudet
seurakunnanvaltuuston vaalit uuden seurakuntajaon mukaisesti. Uuteen valtuustoon valitaan yhteensä 15 jäsentä. Kaakkois-Suomen
ortodoksinen seurakunta jaetaan kuuteen
vaalialueeseen seuraavalla paikkajaolla:
1. Lappeenrannan vaalialue (Lappeenranta,
Lemi, Savitaipale, Taipalsaari: 5 valtuustopaikkaa.
2. Imatran vaalialue (Imatra, Ruokolahti,
Rautjärvi, Parikkala): 2 valtuustopaikkaa.
3. Kouvolan vaalialue (Kouvola, Luumäki): 3
valtuustopaikkaa.
4. Haminan vaalialue (Hamina, Miehikkälä,
Virolahti): 1 valtuustopaikka.
5. Kotkan vaalialue (Kotka): 3 valtuustopaikkaa.
6. Loviisan vaalialue (Loviisa, Lapinjärvi,
Myrskylä, Pyhtää): 1 valtuustopaikka.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Kymenlaaksonkatu 2, 48100
Kotka, 14.–20.9.2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä
kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
22.9.2020 klo 16.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 24.9.2020.
Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Kotkan ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa
omalla vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin
esityksessä voidaan esittää enintään niin
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli Kotkan vaalialueella enintään kolme (3) jäsentä, Loviisan
vaalialueella yksi (1) jäsen.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on
vähintään kahden (2) Kotkan ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on
toimitettava kirkkoherranvirastoon, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, viimeistään torstaina 17.9.2020 klo 14 mennessä.
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen eikä Kotkan seurakunnan
päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin
vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut
asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi
kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 2.10.2020.
Lappeenranta 19.5.2020
Timo Tynkkynen
vt. kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

LAPPEENRANNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Vaalin toimittamisen aika
Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan Lappeenrannan seurakunnan alueella 1.3.11.2020. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä seitsemän (7) jäsentä seurakunnan alueelta.
Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo, on
6.5.2020 määrännyt toimitettavaksi uudet
seurakunnanvaltuuston vaalit uuden seurakuntajaon mukaisesti. Uuteen valtuustoon valitaan yhteensä 15 jäsentä. Kaakkois-Suomen
ortodoksinen seurakunta jaetaan kuuteen
vaalialueeseen seuraavalla paikkajaolla:
1. Lappeenrannan vaalialue (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari: 5 valtuustopaikkaa.
2. Imatran vaalialue (Imatra, Ruokolahti,
Rautjärvi, Parikkala): 2 valtuustopaikkaa.
3. Kouvolan vaalialue (Kouvola, Luumäki): 3
valtuustopaikkaa.
4. Haminan vaalialue (Hamina, Miehikkälä,
Virolahti): 1 valtuustopaikka
5. Kotkan vaalialue (Kotka): 3 valtuustopaikkaa
6. Loviisan vaalialue (Loviisa, Lapinjärvi,
Myrskylä, Pyhtää): 1 valtuustopaikka.
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Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta, 14.–20.9.2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä
kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
22.9.2020 klo 16.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 23.9.2020.
Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus
asettaa omalla vaalialueellaan ehdokkaita
seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin
esityksessä voidaan esittää enintään niin
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli Lappeenrannan vaalialueella enintään viisi (5) jäsentä,
Imatran vaalialueella kaksi (2) jäsentä.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on
toimitettava kirkkoherranvirastoon, Kristii-

nankatu 7, 53900 Lappeenranta, viimeistään
torstaina 17.9.2020 klo 14 mennessä.
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen eikä Lappeenrannan seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin
vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut
asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi
kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 2.10.2020.
Lappeenranta 19.5.2020
Timo Tynkkynen
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

TAMPEREEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI 2020
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus
on istunnossaan 25.11.2019 päättänyt, että
vuoden 2021 alusta Tampereen ja Vaasan ortodoksiset seurakunnat muodostavat uuden
seurakunnan niin, että Vaasan ortodoksinen
seurakunta yhdistyy Tampereen seurakuntaan. Oulun metropoliitta Elia on määrännyt
seurakunnanvaltuuston vaalit uuden seurakuntajaon mukaisesti.
Vaalin toimittamisen aika
Tampereen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.–
8.11.2020. Vaalissa valitaan valtuustoon viisitoista (15) jäsentä. Uusi seurakunta muodostaa neljä vaalialuetta, joista kaksi sijaitsee nykyisen Tampereen seurakunnan alueella ja
kaksi nykyisen Vaasan seurakunnan alueella.
I vaalialueeseen kuuluvat Akaa, Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampere,
Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Vaalialueelta
valitaan yhdeksän (9) edustajaa.
II vaalialueeseen kuuluvat Eurajoki, Honkajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kuhmoinen, Merikarvia, Mänttä-Vilppula, Nakkila,
Parkano, Pomarkku, Pori, Ruovesi, Sastamala,

Siikainen, Orivesi, Ulvila, ja Virrat. Vaalialueelta valitaan kaksi (2) edustajaa.
III ja IV vaalialueeseen kuuluvat nykyisen
Vaasan seurakunnan alue (yhteensä neljä
edustajaa).

sisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on
toimitettava kirkkoherranvirastoon, Suvantokatu 10 A, 2. kerros, 33100 Tampere, viimeistään torstaina 17.9.2020 klo 13.00 mennessä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Suvantokatu 10 A 2. kerros,
33100 Tampere, 16.–22.9.2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään
24.9.2020 klo 13.00. Vaalilautakunta vahvistaa
äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan
24.9.2020.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Tampereen ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin
vaalin tulos julkistetaan. Tässä edellä mainitut
asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi
kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 2.10.2020.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Tampereen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja
kussakin esityksessä voidaan esittää enintään
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli I vaalialueelta yhdeksän (9) jäsentä ja II vaalialueelta
kaksi (2) jäsentä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, puhelinnumero, ja sähköpostiosoite ja se
on vähintään kahden (2) Tampereen ortodok-

Tampereella 13.5.2020
Aleksej Sjöberg
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Seurakunnissa päästään jälleen
äänestämään valtuustovaaleissa
ensi marraskuussa.
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R E P O RTA A SI

Kukkia Jumalan kämmenellä
Luostarin kauneus ja hiljaisuus herkistää talkoolaisen.
TEKSTI JA KUVAT ANU HEIKKILÄ

E

nsimmäistä kertaa olin ollut talkoolaisena 18-vuotiaana Valamon
luostarissa. Tämän mieleenpainuvan kokemuksen jälkeen elämässä ei tuntunut olevan aikaa seisahtua edes yhdeksi
viikoksi. Tuli opiskelut, työelämän aloitus,
perheen perustaminen, ruuhkavuodet.
Esikoiseni täytettyä kymmenen vuotta
20

tein itsekkäänkin päätöksen viettää viikko
pojan kanssa luostarissa talkoolaisena. Ikä
osoittautui juuri sopivaksi. Lapsi oli tarpeeksi vanha tekemään kevyttä työtä. Kolme
vuotta myöhemmin oli kuopuksen vuoro.
Kuljimme nyt Maria-tyttäreni kanssa
koivukujaa pitkin aamupalalle luostarin
trapesaan.

TALKOOTÖITÄ TIIMINÄ

Talkoolaisten kesken hiljaisuudessa nautitun aamupalan jälkeen nunna Ksenia
kertoo, mitä seuraavaksi on luvassa. Työskentelen lapseni kanssa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tiiminä.
Ensimmäisenä pääsemme luostarin
kasvimaalle istuttamaan kaalintaimia.

Luostarin rytmissä eläminen
tarjoaa talkoolaisille unohtumattoman kokemuksen.

Äiti ja tytär luostarin kirkossa.

”Luostarit ovat
ajassamme aivan
poikkeuksellisia
ympäristöjä.”

Puuha on lapselle mieluista. Avaran taivaan alla, luostarin upeiden kukkaistutusten vieressä, huomaan hyräileväni luterilaista virttä Jumalan kämmenellä. Arjen
oravanpyörä hellittää otettaan.
Illemmalla koemme jo olevamme luostarin väkeä astellessamme yhdessä vain
talkoolaisille tarkoitettua polkua. Valitet-

tavasti polulta aukeaa suora näkymä kasvimaalle, jossa rusakot ovat tekemässä selvää aiemmin istuttamistamme kaalintaimista. Tyttö antaa ei-toivotuille luontokappaleille kyytiä.
Talkoolainen ei valitse työtehtäviään,
eivätkä ne kaikki tietenkään olleet lapselle
samanlaista herkkua. Kasvimaalla on valtavasti rikkaruohoja sekä itikoita. Tunteja
kestävään kitkemiseen tarvittava kärsivällisyys on selkeästi vielä kasvamassa. Onneksi lapsi ei kerennyt täysin herpaantumaan, vaan pääsi vaihtamaan lipstikoiden
keräämiseen talkoolaiskollegoiden kanssa.
Kasvimaahommien ja yrttien keruun
lisäksi siivosimme viikon mittaan sisariston pesutilat, vierasmaja Antoninan,
yleisön WC:t sekä trapesan.
OMAAN LAPSEEN TUTUSTUMASSA

Töiden lomassa pääsen vaivihkaa seuraamaan, miten oma lapsi reagoi erityyppisiin työtehtäviin. Tilanne on aivan erilainen kuin kotona, jossa muutaman kehotuksen jälkeen tulee tehostettua kotitöihin patistamista välillä vähemmän pyhittyneessä mielentilassa.

Lapsesta on mukavaa päästä kokeilemaan ‘oikeita töitä’. Vihjaan Marialle,
että luostarissa on kesäisin myös palkattuja kesätyöläisiä. Ehkä vuosien päästä nyt
istutettu ajatus kantaa luostariin vielä uudelleen.
Äitinä huomaan pystyväni olemaan
lapselle läsnä aivan eri tavalla kuin kotiympäristössä. Vastuu arjen pyörittämisestä liukuu hetkeksi harteiltani ja annan
hyvillä mielin ohjat jollekin toiselle. Joku
toinen laittaa ruokani ja kattaa pöytäni.
Joku toinen kertoo, mitä tänään tehdään.
Sitä ei tarvitse, eikä pidäkään, itse miettiä.
Huomaan lapsellani olevan silmää kauneudelle, kun hän kerää trapesassa olevan
ikonisyvennyksen pöydälle kauniin asetelman päivänkakkaroista ja puna-apiloista. Sydämessä tuntuu lämpimältä, kun
katson työnsä jälkeen tyytyväistä lasta.
Lintula ei Valamosta poiketen tarjoa moninaisia ajanviettomahdollisuuksia taidenäyttelyjen, museon, risteilyjen,
hotellitasoisen majoituksen tai vaikkapa
viineihin tutustumisen muodossa.
Matkamuistomyymälä ja kahvila luostarista löytyvät. Käymme molemmissa
21

rutiiniin kuuluu myös siunauksen pyytäminen igumenia Mikaelalta, aina ensimmäisen kerran tämän sydämellisen luostarin johtajattaren tavatessa.
HILJAISUUS ON LUOSTARILLE
ELINEHTO

Majoitumme talkoolaisten talon yläkertaan, jonka tunnelma on kuin suoraan
lapsuuteni mummolasta. Ikkunasta ihailemme pellolla askeltavia kurkia. Kesynoloiset kurjet ovat tuttuja jo edelliseltä talkooreissulta. Tällä kertaa myös niillä on
mukanaan poikanen.
Toisin kuin kotikaupungissamme Keravalla, täällä eivät häiritse liikenteen
melu tai lentokoneet. Ymmärrän hyvin,
että nimenomaan hiljaisuus on luonnonläheisyyden lisäksi molemmille luostareillemme vetovoimatekijä ja voimavara,
suorastaan elinehto.
Huomaan miettiväni, miten linnuntietä alle neljän kilometrin päähän suunniteltu Aitolammen grafiittikaivoshanke
vaikuttaisi toteutuessaan luostarin toimintaan. Luvassa olisi ainakin raskasta
liikennettä, pölyä ja melua.
KOIVUKUJA JÄÄ TAAKSE
Lipstikkapuuhissa talkoolaisen kanssa.

”Luostarissa ollaan
ja tehdään töitä
luostarin rytmissä.”

päivittäin. Äidille maistuu luostarin yrttitee, tytär käy viikossa läpi koko jäätelövalikoiman. Lapsen viikon kruunaa piipahdus ihka oikeassa kauppa-autossa.
LUOSTARIN RYTMISSÄ

Luostarissa ollaan ja tehdään töitä luostarin rytmissä. Kuten muutkin talkoolai22

set, pukeudun itse peittävästi ja pitkään
hameeseen. Käytämme molemmat hiukset peittävää huivia. Onneksi sopiva löytyy
Marialle talkoolaisten talon varusteista,
sillä en tietenkään ollut muistanut pakata
lapselle omaa.
Kuudelta alkavaan aamupalvelukseen
emme hyvistä aikomuksistamme osallistuneet kertaakaan. Alkuviikosta juhlitaan
Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen syntymäjuhlaa, joka on yleisemmin tunnettu juhannuksena. Myöhemmin
viikolla on vuorossa Sergei ja Herman Valamolaisten juhla.
Juhlapäivinä päivä alkaa osallistumalla
liturgiaan ja nauttimalla runsas aamupala
yhdessä sisariston kanssa. Varsinaiset talkootyöt eivät tästä kirkollisesta juhlasumasta johtuen päässeet varsinaisesti rasittamaan meistä kumpaakaan. Päivä-

Ensimmäiseltä vierailulta Lintulaan lapsenmieleeni painui ikivanhalta näyttänyt
koivukuja. Koivut olivat vanhoja, ne huokuivat pyhyyttä samaan tapaan kuin Valamon luostariin johtava kuusikuja.
Lapsuuden jälkeen koivukuja on kokenut nuorennusleikkauksen. Keski-ikäisenä huomaan kulkevani tyttäreni kanssa
jo isojen puiden kehystämää tietä. Ehkä
kuljen sitä joskus käsi kädessä lapsenlapseni kanssa, kun sekä koivut ja minä
olemme jo vanhuksia.
Luostarit ovat ajassamme aivan poikkeuksellisia ympäristöjä. Hiljaisuus ja
kauneus herkistävät, muuttumaton rytmi
kantaa mukanaan häivähdyksen ikuisuudesta. Viikon mittaan rauha laskeutuu omaankin mieleen. Se säilyy siellä
vielä lähdön jälkeen, koivukujan jäätyä jo
taakse.
Talkootoiminta Lintulassa käynnistyy kesäkuussa. Talkoolaisia otetaan vastaan rajoitettu
määrä kerrallaan.

U U SI VA L A M O 8 0 V U O T TA

Uusi Valamo nousi

vaikeuksien kautta voittoon
Nykyään Valamossa vierailee vuosittain yli satatuhatta kävijää.

Uusi Valamo täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Luostarin historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita.
TEKSTI SEPPO SIMOLA

V

alamon luostarin asukkaat olivat
joutuneet pakosalle toistuvasti
vuosisatojen saatossa, ja välillä
luostari oli ollut autionakin. Helmikuun
1940 suurten pommitusten jälkeen pakosuunta oli kuitenkin ensi kertaa länteen.
Veljestön parisataa munkkia majoitettiin
aluksi hajalleen keskisuomalaisen Kannonkosken pitäjän kouluihin. Tilapäinen
evakko alkoi kuitenkin näyttää pysyvältä
muutolta, kun maaliskuun 1940 Moskovan rauhassa vuosisatainen kotisaari jäi
uuden rajan taa. Veljestö oli oudon edessä.
Piti löytää uusi paikka jonne juurtua.
Tasavallan presidentti Kyösti Kallion
vihjeen perusteella luostarin johtokunta
osasi kääntyä suomalaisen diplomaa-

KUVAT VALAMON LUOSTARI JA MARTINUS MARKOFF

tin, ministeri Yrjö Herman Saastamoisen
puoleen, jonka suuri vapaa-ajan kartano
Heinäveden Papinniemessä oli mahdollisesti myytävänä. Kartanon tilukset käsittivät yli 300 hehtaaria metsää ja peltoa.
Tilaa ei tuolloin viljelty, mutta 40-päistä
nautakarjaa tilalla hoidettiin.
Papinniemen karja oli vieläpä samanlaista mustavalkoista ja suurikokoista
kuin luostarin oma karja, joka oli jouduttu evakuoinnin yhteydessä teurastamaan. Luostari koki evakkomatkalla muitakin aineellisia tappioita. Suuri määrä
elintarvikkeita ja irtaimistoa katosi jäljettömiin. Esimerkiksi kymmeniä tonneja viljaa ja jauhoja meni sananmukaisesti sivu suun.

JOHDATUKSEN OHJAAMAT MUNKIT

Papinniemen tilaa katsomaan lähteneet
veljet kokivat tulleensa johdatuksen ohjaamiksi. Vierashuoneesta nimittäin löytyi Valamon luostarin perustaneiden pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin ikoni.
Valamossa 1920-luvun lopulla vieraillut
Hollannin prinssi Henrik poikkesi matkallaan myös Papinniemen kartanossa ja
jätti Valamosta hankkimansa ikonin vierashuoneeseen. Liikuttuneet munkit totesivat tulleensa kotiin.
Ministeri Saastamoinen oli valmis
myymään tilan, koska arveli joutuvansa
muutenkin lohkomaan vapaa-ajan kartanonsa uusiksi tiloiksi niille, joiden koti
jäi luovutettuun Karjalaan. Näin tila py23

syisi kokonaisuutena ja veljestö saisi uuden kodin.
Papinniemen kauniita maisemia ympäröivä vesi toi luostarin asukkaiden mieleen jopa pieniä pilkahduksia Laatokasta.
Kauppakirja rakennuksista, irtaimistosta
sekä maa- ja vesialueista allekirjoitettiin
6.6.1940. Heinäkuussa tehtiin vielä lisäkauppa 44 hehtaarista.
Kauppa oli kuitenkin vasta lähtöpiste.
Tila vaati mittavia muutos- ja kunnostustöitä ennen luostarikilvoituksen jatkamista. Työt käynnistettiin ammattimiesten avulla jo heinäkuussa 1940, ja työkuntoiset veljet ahkeroivat ammattirakentajien apuna.
SITTENKIN TAKAISIN LAATOKALLE?

”Maailmanhistoriallisten tapahtumien
valtava vyöry” toi suomalaisjoukot kesällä
1941 takaisin menetettyyn Karjalaan. Valamon veljestöllä heräsi toivo, josko Heinäveden vaihe olisi sittenkin vain tilapäinen. Osa veljistä palasi katsomaan, miten
sodan myrsky oli kotisaarta riepotellut, ja
minkälaisin ponnistuksin tutut tienoot
olisivat saatavissa asuttavaan kuntoon.
Kesä 1944 toi kuitenkin lopullisen pettymyksen, ja Heinävedestä oli tuleva Valamon uusi sijaintipaikka.
Sopeutumista vaadittiin puolin ja toisin. Luostarin väen oli totuteltava elämään Heinävedellä toisuskoisten ympäröimänä, ja lähiseudun asukkaiden oli
voitettava ennakkoluulonsa vierasta kieltä
puhuvaa väkeä ja sen erikoisia tapoja kohtaan. Papinniemeen olivat vuonna 1942
asettuneet myös Petsamon luostarista
paenneet veljet.
PULA-AIKA KOETTELEE

Luostarielämä merkitsee tyytymistä vaatimattomiin oloihin, mutta nykypäivän valossa luostarin alku Heinävedellä oli suorastaan ankea. Sodasta toipuvaa maata
koetteli ankara pula-aika. Kaikesta aineellisesta oli puutetta. Ruoka oli ravintoköyhää. Luostarin ruokalistalla oli usein
kasvissalaatteja, kasvis- ja kalakeittoja
sekä uunipuuroa.
Vaatetavarakin oli kortilla. Polttoainetta lyhtyihin sekä voiteluaineita luostarin voimakoneena toimineeseen höyry24
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lokomobiiliin oli vaikea saada. Ulkotöissä
saaliiseen pettynyt veljestö lopetti kalasvälttämättömiä kumisaappaitakin piti
tuksen vuonna 1955. Pula-ajan päättyessä
anoa kansanhuoltoministeriöstä, ja luoli käynyt selväksi, että Heinävesi oli jäävä
paa kattopärenauloihin haettiin kulkuluostarin pysyväksi sijaintipaikaksi.
laitosministeriöstä.
Hankinnat vaativat usein sinnikästä
SÄHKÖSTÄKIN PULAA
kirjeenvaihtoa eri tahoille, mutta silti tuLuostarin rakennukset olivat puulämmitloksena oli usein vesiperä tai vähintäänteisiä, ja vuotuinen polttopuutarve oli tukin pettymys toimitetun tavaran määrään
hatkunta kuutiometriä. Vähäisen sähköja laatuun. Nöyryyden ja vaatimattomuuvirran, jota riitti lähinnä vedennostoon
den sisäistäneet munkit lähestyivät jopa
ja pimeän vuodenajan valoksi, jauhoi loliikeyrityksiä nöyrän kunnioittavasti
komobiilin pyörittämä generaattori,
ostotiedusteluissaan mutta
joka alkoi kuitenkin 1940-luosasivat olla tarvittaessa
vun lopulla vanhuuttaan
”Muutos
myös jämäkän vaativia
vikaantua. Silloin valonjos kokivat tulleensa
neuvoiksi hankittiin
maatalousluostarista
suorastaan petetyiksi.
yhä lisää valopetrolimatkailijapalveluilla ja
Maatalous oli päälyhtyjä, jotka reistailjuomatuotannolla
asiallinen elinkeino
lessaan lisäsivät paloelantonsa ansaitsevaksi
Heinävedellä kuten
riskiä. Joitakin uhkaaluostariksi on ollut
Valamossa ennen. Pelvia palon alkuja pääsi
mittava.”
lot otettiin uudelleen
syttymäänkin. Kaiken liviljelyskäyttöön, ja karjasäksi lyhtyjen, niiden varataloutta jatkettiin. Luostarissa
osien sekä valopetrolin saannissa
kasvatettiin sekä lehmiä että sikoja. Heoli toistuvia hankaluuksia.
vosia tarvittiin maataloustöissä. Laatokan
Valkeus koitti luostarille verkkosähanteliaisiin apajiin tottuneet veljet jatkoikön muodossa vuonna 1953, jolloin pevat kalastusta myös Heinävedellä, mutta
rustettiin Papinniemen kylän muun-

IKÄÄNTYVÄ VELJESTÖ

Veljestön ikääntyminen hankaloitti luostarin
arkea munkkien työkyvyn heiketessä.

tamopiiri. Nyt saatiin jopa voimavirtaa
myllyyn, pumppuun ja muihin tilan laitteisiin. Pistorasioiden määrä oli nykykatsannossa jopa liikuttavan vaatimaton.
Asuinhuoneisiin asennettiin yksi valopiste ja myöhemmin talkoolaisten talona
tunnettuun vanhaan munkkilaan yksi pistorasia per kerros.

Veljestön ikääntyminen alkoi hankaloittaa luostarin arkea veljien työkyvyn vääjäämättä heiketessä. Vuonna 1956 Valamo sai uutta verta Konevitsasta Keiteleelle evakuoituneiden munkkien muuttaessa Papinniemeen. Kovin nuorta uusi
veri ei kuitenkaan ollut, eikä konevitsalaisista ollut apua ikääntymiskysymykseen.
Seuraavana vuonna seitsemän munkkia
muutti Petserin luostariin Viroon.
Munkkien ikääntyminen huomioon
ottaen luostarin maatalouden kehittämiseksi ja koneellistamiseksi laadittiin asiantuntijavoimin suunnitelma 1950-luvun
alussa. Veljiä oli tuolloin noin 80, mutta
valtaosa luostarin työvoimasta oli ylittänyt
60 vuoden virstanpylvään. Suunnitelman
toteutukseen ei sitouduttu, jolloin lähes
kaikki jatkui ennallaan hiljaa hiipuen.
Runsaan kymmenen vuoden kuluttua
tehtiin uusi suunnitelma. Silloin veljiä
oli enää 43, joista työkykyisiä hieman yli
puolet. Suunnitelman laati ulkopuolinen
toimikunta, jolloin luostarin johtokunta
koki tulleensa täysin sivuutetuksi. Suunnitelmasta käytiin kipakkaa kirjeenvaih-

toa, joka lopulta johti kirkollishallituksen ja luostarin johtokunnan katkeraan
välirikkoon. Toukokuussa 1964 kirkollishallitus päätti luostarin talouden haltuunotosta. Veljiä oli elossa vuoden 1965
alussa enää viisitoista.
Vuonna 1967 luostarin pellot annettiin vuokralle. Karja sekä irtaimisto myytiin pellot vuokranneelle maatalousyrittäjälle. Vuokraviljely ei kuitenkaan kannattanut, ja vuokrasopimus purettiin vain
kolme vuotta myöhemmin.
Veli toisensa jälkeen saateltiin Juurikkasalmen toisella puolen olleeseen kalmistoon kunnes vanhan Valamon hengellistä elämää elettiin 1970-luvun puolimaissa enää 85-vuotiaan igumeni Simforianin ja 100-vuotiaan munkki Akakin
voimin. Luostarin olemassaolo oli enää
rukousten varassa kunnes käänne parempaan tapahtui, ja nuoremmat uskonveljet
alkoivat kiinnostua luostarikilvoittelusta
osana vuosisataista yhteisöä.
VALAMON YSTÄVÄT NOUSUN AIRUENA

Merkittävä virstanpylväs kohti uutta nousua oli Valamon Ystävät ry:n perustaminen

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen muistopäivää vietettiin ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa.
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vuonna 1973. Yhdistys ryhtyi organisoimaan rahoitusta luostarin kääntämiseksi
kohti uutta kukoistusta. Päätavoitteena oli
rakentaa luostariin uusi kirkko. Monet tahot kokivat asian omakseen ja osallistuivat
mahdollisuuksiensa mukaan monimuotoiseen varainhankintaan. Myös Suomen
valtio tuki hanketta rahallisesti.
Lopulta kohosikin kivikirkko Valamon uuden nousun symboliksi. Bysanttiin pohjautuvaa pohjoisen Venäjän kirkkoarkkitehtuuria edustava pyhäkkö vihittiin käyttöön 5.6.1977. Samalla vietettiin
Valamon luostarin 800-vuotismuistoa.
Kirkon jälkeen seuraavaksi tärkein
hanke oli veljestön asumisolojen parantaminen. Uudet keljarakennukset valmistuivat kaksi vuotta kirkon jälkeen.
Luostarin matkailuelinkeinolle tärkeä
hotelli valmistui vuonna 1983. Jo seuraavana vuonna saatiin käyttöön kulttuurikeskus, kirjasto ja konservointilaitos. Vuonna 1986 mahdollisuudet palvella matkailijoita ja pyhiinvaeltajia paranivat uuden palvelukeskuksen myötä.
Luostarin sivistyksellistä roolia vahvisti
vuonna 1989 aloittanut Valamon kansanopisto.

Ristisaatto vanhan kirkon ympäri.

noustu, eikä luostaria enää uhkaa hiipuminen tältäkään osin. Vahvaa kiinnostusta todistaa, että luostari saa lisää kuuliaisuusveljiä, ja että siellä vuosittain työs-

kentelee yli 300 vapaaehtoistyöntekijää ja
talkoolaista. Vaikeuksien vuosikymmenet
ovat takana, ja Valamon tulevaisuus näyttää valoisalta.

UUSIA ELINKEINOJA

Alkaneella vuosituhannella kulttuurikeskusta laajennettiin näyttelytiloilla,
ja hotellitilat on peruskorjattu muutama
vuosi sitten. Luostarin pääelinkeinoksi on
noussut matkailu. Vuosituhannen vaihteessa aloitettiin marjaviinituotanto, ja
2010-luvulla juomatuotantoa laajennettiin tisleisiin, erityisesti luostariviskiin ja
uusimpana tuotteena giniin.
Muutos maatalousluostarista matkailijapalveluilla ja juomatuotannolla elantonsa ansaitsevaksi luostariksi on ollut
mittava, vaikka tokihan jo vanha Valamo
oli maailmansotien välisenä aikana suosittu matkailukohde. Nykyisin uudessa
Valamossa vierailee vuosittain yli satatuhatta matkailijaa ja pyhiinvaeltajaa.
Uudisrakentamista ja luostarin kehittämistä varten otettu velka on tullut jo lähes kokonaan maksetuksi. Osaksi tämä on
ollut viime vuosien huomattavien testamenttilahjoitusten ansiota. Veljestön lukumääräisestä aallonpohjastakin on jo
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Veljestön ja kirkkokunnan näkemysero
PEREHDYIN veljestön vaiheisiin ja uuden Valamon vaikeaan alkuun lähes
vesissä silmin. Vanheneva veljestö halusi elää rauhassa omassa maailmassaan. Monet veljistä olivat syntyneet
1870- tai 1880-luvulla, ja maallisen
vaelluksen pää alkoi vääjäämättä häämöttää. Heidän viestinsä maailmalle
oli, että antakaa meidän kulkea elomme taival loppuun omilla ehdoillamme ja sallikaa meidän kuolla rauhassa.
Emme kaipaa luostariimme ulkopuolista apua. Luostari kuolkoon meidän
myötämme.
Petsamon luostarista siirtynyt
munkki Akaki oli viimeinen vanhan
veljestön jäsen. Hän nukkui kuolonuneen 110-vuotiaana vuonna 1984. Viimeinen valamolainen oli vuonna 1892
syntynyt arkkimandriitta Simforian, joka saavutti maallisen matkansa pään

vuonna 1981. Hän oli saapunut Valamoon vuonna 1906.
Tunteeni olivat veljestön puolella,
mutta järki tuki kirkkokunnan näkemystä, että luostarin ei saa antaa kuolla. Kirkkokunnan johdon pyrkimys pelastaa luostari ajoi luostarin väen kitkerään riitaan kirkollisen esivallan
kanssa vuonna 1964.
Jos veljestön sinänsä ymmärrettävän ja inhimillisen toiveen olisi sallittu
käydä toteen, meillä ei olisi tänään kukoistavaa luostaria Heinävedellä. Kirkon johto piti päänsä ja luostarin jälleenrakennus alettiin 1970-luvulla.
Luostari alkoi saada uusiakin kilvoittelijoita edesmenneiden veljien työn
jatkajiksi, ja lopulta se nousi aallonpohjasta uuden aallon harjalle.
SEPPO SIMOLA

HENKILÖ

Oma seurakunta ja lähikirkko ovat tulleet entistä tärkeämmiksi Annina Holmbergille. Uspenskin katedraaliin on lyhyt matka ja helppoa tulla lasten kanssa.

– Kiitän Jumalaa jopa pahoista hajuista
Kirjailija Annina Holmberg sairasti koronataudin ensimmäisten joukossa.
Hän sai voimaa uskostaan ja luotti koko ajan paranemiseensa.
TEKSTI JA KUVAT VLADA WAHLSTÉN

T

apaamme kirjailija Annina Holmbergin kanssa tyhjässä Uspenskin
katedraalissa. Holmberg on sytyttänyt tuohuksen rakkaimman ikoninsa,
pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten ikonin äärellä. Ripeän kävelyn aiheuttama hengästyminen on jo laantunut, ja
Holmberg katselee kotikirkkoaan liikuttuneena. Hän on täällä ensimmäistä kertaa sairastamisensa jälkeen, ensimmäistä
kertaa kuukausiin.
Annina Holmberg sairasti koronaviruksen aivan ensimmäisten joukossa.
Hän sai tartunnan naistenpäivän konsertissa Musiikkitalossa. Holmberg osasi jo oireidensa perusteella odottaa po-

sitiivista testitulosta. Silloin oli maaliskuun puoliväli. Suomi oli julistanut
edellisenä päivänä poikkeustilan, ja pyhäköt sulkivat ovensa jumalanpalvelusten ajaksi. Uutisista tuli kuvaa koronaviruksen uhkaavasta leviämisestä ympäri
maailman.
– Tuntui epätodelliselta olla yksi sairastuneista. Olin niin poikki, että pystyin
vain makaamaan ja ihmettelemään uutta
maailmantilaa.
– Olen todella onnekas, etten joutunut
sairaalaan. Minulla oli kuitenkin outoja ja
inhottavia tuntemuksia. Kipu kulki rintakehällä aaltoina kuin jyrä ajaisi edestakaisin. Maku- ja hajuaistin katoaminen oli

pelottavaa. Siinä tuli sellainen olo, että
kohta lakkaan hengittämästä, enkä edes
huomaa sitä.
Sairastamisensa aikana Holmberg sai
kuitenkin voimaa uskostaan. Hän luotti
koko ajan paranemiseensa.
– Tuntui erityisen hienolta, kun arkkimandriitta Mikael Valamon luostarista
ilmoitti minulle toimittavansa täsmäpalveluksen hänen tuntemiensa koronaviruksen sairastuttamien puolesta. Se tuntui henkilökohtaiselta.
Holmberg pohti sairastamisensa aikana sitä, miksi Jumala pysäytti maailman
tällä tavalla.
– Kuten arkkimandiitta Sergei sanoi
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ha Lampista ja kripareita siitä, että lapset
tulevat mielellään kirkkoon.
POIKKEUKSELLISENA KESÄNÄ
TARVITAAN LEPOA

– Aion vihdoin
kirjoittaa kirjan
isästäni, ohjaaja
Kalle Holmbergistä.

minulle, tarvitsimme tauon. Nyt emme
ota enää mitään itsestäänselvyytenä.
POIKKEUSOLOT EIVÄT NÄY
KIRJAILIJAN TYÖSSÄ

Annina Holmberg on kirjailijana tottunut
työskentelemään etänä. Holmberg joutui
kuitenkin sairastuttuaan ottamaan lisäaikaa työn alla olevan kirjansa ”Ina ja Tito –
kohtauksia Collianderien taiteilijaliitosta” työstämiseen. Kirjaa hän on tehnyt yhdessä tietokirjailija Olli Löytyn kanssa, ja
se julkaistaan lähes ajallaan syksyllä.
Annina Holmbergin elämässä kääntyi
myös uusi sivu, kun hän sai keväällä kutsun Ikoni ja kulttuuri -lehden toimituskuntaan.
Peräti neljänä vuosikymmenenä kirjoja
julkaissut Holmberg ei koe, että sairastaminen olisi muuttanut hänen elämänsä ja
kirjallisuutensa suuntaa. Vaikka Holmbergin kirjallinen tuotanto on hyvin laaja, ja se
käsittää niin nuortenkirjoja, televisiokäsikirjoituksia kuin dramaturgioita ja konserttisanoituksiakin, hän ei aio laajentaa
nyt esimerkiksi tieteiskirjallisuuteen.
– En rupea kirjoittamaan mitään pandemiakirjaa, Holmberg vitsailee.
Kesällä kuvataan muun muassa Holmbergin käsikirjoittama televisiosarja.
Kirjailija odottaa kuitenkin ennen kaikkea itselleen tärkeää kirjoitusprojektia,
joka on saanut tähän saakka odottaa ohituskaistalta tulleiden työprojektin vuoksi.
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Annina Holmbergilla on lääkärin mukaan
mitä ilmeisimmin nyt immuniteetti koronavirukselle, ja hän voi periaatteessa
elää normaalia elämää. Mies ja lapset sen
sijaan eivät ole sairastaneet tautia.
– Olen aiemmissa haastatteluissani
kertonut unelmoivani siitä, että pääsisin
kiertämään kesällä vaikka vanhainkoteja
ja käydä tapaamassa siellä yksinäisiä vanhuksia. Täytyy kuitenkin katsoa oman
jaksamiseni mukaan, sillä huomaan tarvitsevani itsekin lepoa ja palautumista.
Olen sanonut aina, että mökillä makaamista pitää mahtua ihmisen elämään. Ai– Aion vihdoin kirjoittaa kirjan isästäon lukea myös hengellistä kirjallisuutta,
ni, ohjaaja Kalle Holmbergistä. Äidistäni,
vaikka Dostojevskia.
dramaturgi-ohjaaja Ritva Holmbergistä
Holmbergin voimavaroja vie myös
kirjoitin jo vuosia sitten.
iloinen asia, nimittäin muutto lapsuuden
Annina Holmbergilla on hyvin erityikotiin, rakkaaseen vanhaan kerrostalonen suhde vanhempiinsa, ja heitä ei ole
asuntoon Helsingin keskustassa.
voinut kuolemakaan erottaa. Tänäkin
– Muutin ensimmäisen kerran Tööpoikkeuksellisena kesänä Holmberg
löön 13-vuotiaana, ja nyt olen 56. Elämä
odottaa pääsyä Valamon luostariin vanmenee näin ympyrän, kertoo Annina
hempiensa haudalle.
Holmberg hymyillen. Eniten hän odottaa
Valamon luostarissa on Annina Holmuuden kotialttarin tekemistä.
bergin toinen hengellinen koti.
– Vanhempieni ihanat ikonit ja meidän
– Vanhempani olivat siellä talkoolaisiikonimme pääsevät samaan kotiin. Saamna ja työssä. Olen viettänyt Valamossa
me rakentaa uuden ikoniseinän. Unelhyvin paljon aikaa ennen lastemoin, että voisimme pitää koni syntymää, ja kirjoittanut
dinsiunauksen kesän lopulluostarista kirjankin.
la. Myös poikamme lakSide ei ole katkennut
kiaiset siirtyivät elo”Unelmoin, että
perheen perustamikuulle.
pääsisin
tapaamaan
senkaan myötä, ja perVaikka perheessä jo
he on käynyt Valamosodotetaan
paluuta noryksinäisiä
sa säännöllisesti. Anmaaliin, juhlia ja yhvanhuksia.”
nina Holmbergin tytär
teisiä jumalanpalvelukmyös kävi Valamossa työsia, pitävät he kuitenkin
elämäharjoittelunsa.
rajoituksia tarpeellisina.
Lasten syntymän myötä oma
– Vaikka sairastin vain lievän
seurakunta ja lähikirkko tulivat kuitenkin
koronan, se oli todella vakava tauti.
entistä tärkeämmiksi.
Annina Holmberg viipyy vielä hetken
– Uspenskin katedraaliin on lyhyt matkirkossa. Hänen sytyttämänsä tuohus
ka, matala kynnys ja helppoa tulla lasten
sammuu, ja kesäinen aurinko loistaa kakanssa. Poikani on ollut täällä ponomaritedraalin ikkunoista. Holmberg tekee risna, molemmat tyttäreni ovat olleet täällä
tinmerkin ja sulkee kirkon oven.
töissä lastenhoitajina ja kynttilävastaavi– Toivon mukaan tapaamme jumalanna. Olen kiittänyt erityisesti ylidiakoni Jupalveluksissa ulkona.

СТРАНИЦЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Новым укрупненным приходам изберут
уполномоченных в ноябре
Укрупненным приходам, начинающим свое существование с нового года, изберут
уполномоченных на внеочередных выборах в ноябре. Выборы пройдут на территории
действующих приходов Хельсинки, Хямеенлинна, Лахти, Лаппеенранта, Котка,
Хамина и Тампере.
РЕФОРМА управления православной
церкви и объединение приходов
достигли момента, в котором на
большей территории Хельсинкской
епархии и частично на территории
епархии Оулу настало время
проведения внеочередных выборов
в советы уполномоченных новых
приходов.
Вместо ныне действующих семь
приходов на территории Хельсинской епархии, будет действовать три.
В состав Хельсинкского прихода войдут приходы Лахти и Хямеенлинна.
В состав нового прихода Юго-Восточной Финляндии объединятся приходы
Лаппеенранта, Котка и Хамина. Приход
города Турку продолжит свое существование без изменений и ныне действующий совет уполномоченных продолжит свою работу.
На территории епархии Оулу
произойдет объединение приходов Тампере и Вааса. Освещение в
этом номере событий епархии Оулу
связано с тем, что на данный момент
журнал Ortodoksiviesti является приходским и для прихода Тампере.
Архиепископ Хельсинки и всей
Финляндии Лев и Митрополит Оулу
Илья назначили проведение выборов
с расчетом на то, что новые советы
уполномоченных приступят к работе
с начала нового года.

РАЗМЕР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
В СОВЕТАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Совет может состоять из 9-21
уполномоченных, в зависимости от

количества прихожан. В совете
Хельсинкского прихода будет, как и
прежде 21 место, из которых 2 будет
принадлежать Лахти и 2 Хямеенлинна.
В состав совета прихода ЮгоВосточной Финляндии войдёт 15
уполномоченных, из которых 7 будут
избраны из Лаппеенранта, 4 из Котка
и 4 из Хамина. В состав совета
уполномоченных обновленного
прихода Тампере войдут 15 человек,
11 от Тампере и 4 от Вааса.
В виде исключения на ноябрьских
выборах уполномоченные избираются
на три года или на срок с 2021 по 2023
год. В нормальных условиях срок деятельности советов составляет четыре
года. Внеочередные ноябрьские выборы не повлияют на ритм избрания
уполномоченных, так как в четырехлетний период включен проходящий
год работы советов.
МОЛОДЕЖЬ ВНОВЬ БУДЕТ
ГОЛОСОВАТЬ

В прошлом году впервые в
голосовании принимали участие
прихожане, достигшие 16-летнего
возраста, это коснется и этих выборов.
Решение о снижении возрастного
порога голосования было принято
Церковным управлением еще в 2011
году, но решение не успело вступить
в силу до очередных выборов,
прошедших в 2015.
Возрастной ценз для кандидатов
как и прежде - 18 лет. В соответствии
с законом кандидатом на выборах в
совет уполномоченных может стать

“обладающий правом голоса член
прихода известный своими православными христианскими убеждениями и не находящийся под опекой”.
Работники приходов, обладающие
правом принятия решений, не могут
выдвигать свои кандидатуры.
КАНДИДАТОМ ПО
РЕКОМЕНДАЦИИ ДВУХ

Выдвижение в кандидаты происходит
на основании заявления двух членов
прихода. Бланки доступны в приходских канцеляриях и на 52-ой странице
номера. Два совершеннолетних и
обладающих правом голоса члена
прихода могут выдвигать несколько
кандидатов из своего избирательного
округа.
Заявления принимаются до 17.9. До
этого срока подписанные заявления
должны быть доставлены в канцелярию настоятеля. После чего избирательная комиссия составит список
кандидатов, который будет опубликован не позднее 2 октября.
Выборы в приходах пройдут в период с 1 по 15 ноября. С предвыборными
новостями вашего прихода вы можете
познакомиться на страницах 17-19.
Информация о датах и местах голосования будет размещена в октябре
на информационных стендах и других
приходских информационных каналах. Кандидаты будут представлены
в Ortodoksiviesti номере который выйдет 23.10.
Текст Анне Кярккянен
(Перевод Алекси Савельев)
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Eläinlääkäristä munkiksi,
piispaksi ja tasa-arvon
puolestapuhujaksi
Piispa Thomaksella riittää aina aikaa ja kärsivällisyyttä kuunnella ihmisten huolia ja ilon aiheita.
Perustamassaan Anafora-yhteisössä hän voi vetäytyä myös hiljaisuuteen.

vanhempineen Pyhän perheen Egyptin
pakomatkalla.
KESKUSTELUJA PALMUN ALLA

Egyptin koptikirkon piispa Thomas perusti aavikon laidalle
ainutlaatuisen yhteisön, joka voimauttaa ihmisiä ja tarjoaa
koulutusta etenkin maaseudun naisille.
TEKSTI JA KUVA PÄIVI ARVONEN

J

ykevän rautaportin päällä lukee Anafora. Portin pielessä on pieni suoja
poliiseille. Egyptissä kaikkien kristillisten kohteiden kuten kirkkojen ja luostareiden turvallisuutta valvotaan nykyään
tarkasti. Anaforassa on kirkko, ja siellä
asuu nunnia vaikka paikalla ei ole virallista luostarin statusta. Portilta lähtee
viivasuora värikkäiden bougainvilleoiden
reunustama hiekkatie, jonka varrella on
useita hiekanvärisiä rakennuksia.
On muslimien pyhäpäivä perjantai,
joka on Egyptissä vapaapäivä myös maan
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noin kymmenen prosentin kristitylle vähemmistölle. Valtaosa kristityistä on ortodokseja, joita usein kutsutaan myös kopteiksi. Sana tulee kreikan kielen egyptiläistä tarkoittavasta sanasta. Paikalle on
saapunut vapaapäivää viettämään ja sanaa kuulemaan bussilasteittain ihmisiä.
Muutaman kymmenen kilometrin
päässä on Wadi El Natrounin laakso, jonka
elinvoimaiset luostarit ovat kristikunnan
vanhimpia yhtäjaksoisesti asuttuina olleita
munkkiyhteisöjä. Perimätiedon mukaan
luostareissa vieraili myös Jeesus-lapsi

Anaforakin on aivan erityinen alue, mutta tuoreemmista syistä.
Hiekkatie päättyy parkkipaikkaan,
jonka vierellä on soliseva suihkulähde,
taatelipalmuja sekä palmunoksista tehtyjä tuoleja. Palmun alla varjossa istuu
yksinkertaiseen munkinkaapuun pukeutunut harmaapartainen mies, jonka ympärillä on joukko ihmisiä. Hän lähtee kävelemään kohti parkkipaikkaa, mutta eteneminen on hidasta, vastaan tulevat ihmiset haluavat tervehtiä ja suudella kättä
sekä vaihtaa muutaman sanan. Mies vaatimattomassa munkinkaavussa on piispa
Thomas, Anaforan perustaja ja koptikirkon Qusian ja Meirin alueen piispa.
– Tervetuloa Anaforaan, piispa Thomas
sanoo. Toivotus, kuten piispan olemuskin, on lämmin ja sydämellinen.
Kävelemme päärakennukseen hakemaan kupilliset teetä. Tarjolla on myös
Anaforan omia yrittiteesekoituksia. Kannamme kuppimme puutarhaan ja istumme
varjoon palmun alle.
Jo tästä Egyptin tapakulttuuria tunteva
voi päätellä, että Anafora on poikkeuksellinen paikka. Egyptissä teen yleensä tarjoilee joku eikä arvovaltainen henkilö kuten piispa normaalisti missään kanna itse
teekuppiaan. Tavallisissa perheissäkin tee
tarjoillaan, ainakin perheenpäälle.

– Sana Anafora on koptin kieltä ja tarkoittaa ylös nostamista. Sitä me täällä
teemme, siksi Anafora on olemassa, piispa
Thomas sanoo.
Anaforan hän perusti vuonna 1999
noin 50 hehtaarin laajuiselle maa-alueelle
75 kilometriä Kairosta Välimeren rantakaupungin Aleksandrian suuntaan. Ensimmäisenä valmistui kolmikerroksinen
päärakennus ja 26 pientä asuinhuoneistoa, jotka on tarkoitettu yhdelle tai kahdelle hengelle. Nyt rakennuksia on kymmeniä ja niitä rakennetaan koko ajan lisää. Vanhin osa on haluttu pitää rauhallisena. Isommat seminaari- ja koulutusrakennukset keittiöineen ja ruokasaleineen
sijaitsevat lähempänä pääporttia. Anaforassa voi päivän aikana käydä jopa tuhansia vieraita, mutta vanhan päärakennuksen luona ei ole koskaan hälinää tai isompia ihmisjoukkoja.
– Anaforan tärkeimpiä tehtäviä on tarjota mahdollisuus koulutukseen kannustavassa rakkaudellisessa ympäristössä,
jossa ihmiset voivat kasvaa paremmiksi
ihmisiksi.
Anaforassa järjestetään niin perustason, kuten lukutaidon opetusta, mutta
koulutetaan ihmisiä niin hengellisten
teemojen kuin perushygienian tai ympäristöystävällisyyden näkökulmista.
– Uskonto ei ole vain uskonnonharjoittamiseen keskittymistä. Hengellisyys
ja henkisyys on ihmisenä olemista ja ihmiseen keskittymistä ja ihmisyyden ymmärtämistä, piispa Thomas tiivistää.
IHMISEN ARVO

Ihmisyys ja jokaisen ihmisen yhtäläinen
arvo ovat olleet piispa Thomakselle aina
äärimmäisen tärkeitä ja keskeisiä arvoja.
Hänestä tuli piispa vuonna 1988,
31-vuotiaana.
– Paavi valitsee piispat, munkkius oli
minun oma valintani.
Piispa Thomas syntyi vuonna 1957 Kairossa. Hänen siviilinimensä on Maurice
Shawqi ja siviiliammatti eläinlääkäri,
jonka tutkinnon hän suoritti Kairon yliopistossa vuonna 1981.
– Työskentelin kaksi vuotta eläinlääkärin ammatissa, mutta halusin keskittyä hengelliseen elämään ja kirkkoon,

palvella Jumalaa ja kristittyjä koska olin
noa mahdollisuus rakentaa parempaa yhkasvanut kirkonläheisessä ilmapiirissä,
teiskuntaa kaikille, piispa Thomas sanoo.
piispa Thomas kertoo.
Piispan koulutusvisio on johtanut jopa
Vuonna 1983 hän meni luostariin ja
yhteistyöhön Ranskan Lyonin yliopiston
vuonna 1985 hänet vihittiin munkiksi Pymaisterikoulutusohjelmien kanssa.
hälle Pakhomiokselle omistetussa luosta– Ympäristöstä huolehtiminen, ekorissa Edfussa Assuanin kaupungin lähellä.
logisuus ja kierrätys ovat myös keskeisiä
Pappisvihkimys seurasi kolmen luostarikoulutusteemojamme, ja tärkeitä asioita
vuoden jälkeen vuonna 1987 ja seuraavana
Egyptin tulevaisuuden kannalta.
vuonna 1988 hänet nimettiin piispaksi.
Koronaviruspandemian aikana hygie– Hiippakuntani (Qusia) Ylä-Egyptissä
niaopetus on noussut entistä keskeisemon maanviljelysaluetta, jossa on momäksi.
nia sosiaalisia ja yhteiskunAnafora on pandemian ajan
nallisia ongelmia. Lukuelänyt suljettuna noin sadan
taidottomuus oli tuolloin
hengen yhteisönä. Poik”Pandemia
suurta, köyhyys iso onkeuksellisesti vieraita ei
toivottavasti herättää
gelma ja kuilu varakole otettu vastaan, vaikkaimpien ja köyhien
ka muutoin majoitustiihmisiä ajattelemaan
välillä suuri, piispa
loihin ovat aina tervetoisiaan ja
Thomas muistelee.
tulleita kaikki, jotka
Piispa Thomas keskaipaavat Anaforan kiiympäristöä.”
kittyi hiippakunnassaan
reettömään ja inspiroialusta asti koulutuksen kevaan ympäristöön lyhyelle
hittämiseen, ja erityisesti hän
hengähdystauolle arjen kiireistä
halusi varmistaa köyhimpien lasten ja
tai hiljaisuuden retriittiin.
myös tyttöjen koulunkäynnin.
– Tasavertaisuus ja yhtäläinen ihmisPELKO ON ISOIN ONGELMA
arvo niin miesten kuin naisten, rikkaiPiispa Thomas korostaa usein pelon olevan
den ja köyhien kesken oli ydinajatuksiani,
iso ongelma. Hän on vakuuttanut niin seupiispa Thomas sanoo.
rakuntalaisilleen kuin Anaforan yhteisölle
Ajatukset ovat olleet mullistavia kolme
myös Egyptin kristittyihin kohdistuvan
vuosikymmentä sitten Egyptin maaseuterroriuhan aikana, ettei syytä pelkoon ole
dulla. Egypti on vahvasti luokkayhteisvaan on luotettava Jumalaan ja rukoiltava
kunta. Maaseudulla yhä edelleenkään
myös väärintekijöiden puolesta.
kaikki tytöt eivät saa käydä koulua ainaEgyptin kristittyjen tilanne on piispa
kaan peruskoulun loppuun.
Thomaksen mukaan parantunut viimeisimpinä vuosina.
KOULUTUSTA KAIKILLE
– Hallitus on tehnyt hyvää työtä terroAnaforassa piispa Thomas toteuttaa samorismin torjunnassa, nyt kristittyjen turja periaatteita kuin hiippakunnassaan.
vallisuustilanne on merkittävästi parempi.
Anaforassa on järjestetty koulutusta kymPiispa Thomas muistuttaa kaikkia otmenille tuhansille. Koulutettavina on ollut
tamaan esimerkkiä laupiaasta samarianiin yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen johlaisesta.
tajia ja työntekijöitä kuin lukutaidottomia
– Etenkin juuri nyt tarvitaan solidaamaaseudun nuoria naisia tai lähes kiertorisuutta ja sympatiaa muita ihmisiä kohlaiselämää viettäviä lukutaidottomia hanttaan, mutta myös maapalloa kohtaan.
tihommia tekeviä koulupudokaspoikia.
Pandemia toivottavasti herättää ihmi– Toivon ja uskon, että Anaforasta ihsiä ajattelemaan toisiaan ja ympäristöä,
miset palaavat kotiseuduilleen eri puomutta pelkoon ei ole syytä. Elämä jatkuu.
lille Egyptiä virkistyneinä ja voimautuneina jakamaan täällä saamaansa opHaastattelu on tehty osaksi Anaforassa ja
pia edelleen yhteisöissään ja verkostoisosaksi koronviruspandemian vuoksi
saan. Egypti tarvitsee koulutusta, se on aipuhelimitse.
31

M E I KÄ L Ä I SIÄ
Nimi: Marina Kiviranta
Ikä: 52 vuotta
Asuu: Viljakkalan Väinänperällä
Perhe: aviomies ja kaksi aikuista
lasta
Ammatti: henkilöstösihteeri
Harrastukset: tsasounisti, motoristi,
valokuvauksen harrastaja

TEKSTI: MARINA KIVIRANTA KUVA: ANNE KÄRKKÄINEN

Tsasounasta voimaa, lohtua ja toivoa
LIITYIN ortodoksiseen kirkkoon tammikuussa 2006. Sitä ennen olin aktiiviluterilainen, ja pidin pyhäkoulua ja raamattupiirejä. Olin jo noin kymmenen vuotta
tehnyt surutyötä luterilaisesta kirkosta
lähtöön, mutta en tiennyt minne mennä.
Vasta ensimmäisellä Kreikan matkallani
vuonna 2002 löysin ortodoksisuuden ja
sille tielle jäin. Kirjassa ”Minun Valamoni – Tarinoita luostarista” olevassa
Taina Westin kirjoituksessa kiteytyy perussyy kirkkokunnan vaihtamisajatuksille
ja lopulta ortodoksiseen kirkkoon liittymiselle: ”Maailmassa, joka on lakkaamattomassa muutoksen tilassa, ortodoksinen
tuhatvuotinen jumalanpalvelusperinne
on rauhoittava. Liturgiaan mennessäni
minun ei tarvitse pelätä, että pappi alkaa
puhua oravasta, joka loikki puusta puuhun, ja tästä hänelle tulikin mieleen, että
ihmisen digiloikka on kesken.” Juttu samalla sekä huvittaa että tekee surulliseksi,
mutta se oli totista totta omastakin kokemuksestani käsin.
Ortodoksisuus merkitsee minulle ennen kaikkea turvallisuutta. Etsin turvallisuuden tunnetta, turvallista olotilaa, turvallista kotia. Etsin sellaista, joka ei horju
eikä huoju ajan tuulissa. Se on rikasta jumalanpalveluselämää ja syvää rukouselämää, jotka sekoittuvat niin pyhään ja

32

”Ortodoksisuus merkitsee
minulle ennen kaikkea
turvallisuutta.”
arkeen kuin harrastuksiinkin. Pyhittäjä
Teognostoksen sanoin, ortodoksisuus on
kokonaisvaltaista elämää kohti ”jumalallisen Kolminaisuuden suunnatonta kolmiaurinkoista Valoa kohti.”
Jo ensimmäisillä Kreikan pyhiinvaellusmatkoilla huomioni kiinnittyi pieniin kappeleihin yksityisillä tonteilla.
En muista maininneeni kummiäidilleni
Kristodulille tsasounahaaveesta, mutta
nähdessään kotitilani pihalla olevat vanhat hirsiaitat hän huudahti: ”Tuossahan
sinulla on tsasouna!” Totta tosiaan, olin
toisen aitan jo siivonnut perustaakseni
siihen kotimuseon. Vein tsasounan itäseinälle arkkienkeli Gabrielin ikonin ja päätin museohankkeen vaihtamisesta tsasounaksi. Tsasounani on omistettu pyhälle Johannes Venäläiselle. Vuonna 2006
tein ensimmäisen pyhiinvaellusmatkani
Kreikkaan ortodoksina. Sillä matkalla tapahtui ensimmäinen ihme pyhään Johannes Venäläiseen liittyen. Lasteni pappa oli
joutunut aivoinfarktin vuoksi sairaalaan,
eikä toivoa selviytymisestä annettu. Pääs-

tyäni Prokopiin pyhän Johanneksen pyhiinvaelluskirkkoon, menin rukoilemaan
pyhän reliikkien äärelle. Samaan aikaan
pappa alkoi toipua sairaalassa. Viiden päivän kuluttua hän oli jo kotona. Kiitokseksi
ja kunnioitukseksi tämän ja muiden pienen ajan sisällä tapahtuneiden ihmeiden
vuoksi tsasounan itseoikeutettu pyhä on
Johannes Venäläinen.
Olen rakastunut luostareihin. Rakastan
kirkkoja ja pyhäkköjä. Oma tsasouna on minulle se oma luostari, oma kirkko, oma rukoukseni ja Jumalan kohtaamisen salainen
paikka. Koronan aiheuttamana poikkeusaikana tsasounani on se paratiisi ja keidas,
josta saan voimaa, lohtua ja toivoa. Voin
mennä tsasounaani vaikka keskellä yötä,
jos tarve vaatii. Voin palvella ystäviäni rukoilemalla heidän antamiensa asioiden
puolesta. Saan siitä itsekin paljon. Parasta
tsasounassa on ainutlaatuinen tunnelma.
Siellä on hiljaista ja rauhallista. Jo tuohusten ja lampukoiden sytyttäminen on minulle terapiahetki ja välttämätön osa kiireisen elämän vaatimaa rauhoittumista. Olen
itse valanut pronssista tsasounan kellon ja
olen tehnyt myös itse hautaristini, jota säilytän tsasounassa. Tsasounaan pääsee tutustumaan nyt korona-aikana kuten muulloinkin, eli ottamalla yhteyttä ja sopimalla
näyttöajankohdasta. (tsasouna.fi)

PYHÄNÄ

s. 33–42

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi heidän kykyjensä
mukaan. Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden meitäkin, syntisiä, ikuinen valkeutesi.
Kunnia olkoon Sinulle, Valkeudenantaja. – Tropari, 7. säv.

"Usko ja rakkaus
kuuluvat yhteen."
sivu 37

Pyhistä lahjoista
pääsee osalliseksi myös koronapandemian
aikana.

EHTOOLLISELLE TURVALLISIN MIELIN
TEKSTI SAARA KALLIO

KUVA ORTODOKSIVIESTIN KUVA-ARKISTO

Koronapandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta seurakunnissa voi osallistua ehtoolliselle joko ulkona toimitettavan liturgian yhteydessä tai sopimalla asiasta erikseen papin kanssa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Ajantasaisin tieto ulkona toimitettavista jumalanpalveluksista löytyy seurakuntien internet- ja Facebook-sivuilta tai soittamalla seurakuntaan.
Ehtoollisella kävijöiden välille varataan riittävästi aikaa, ja hygieniaan ja turvaväliin kiinnitetään erityistä huomiota. Turvaväliksi
suositellaan vähintään kahta metriä. Kirkon koronatiimin ohjeistuksen mukaisesti tapaamisen on hyvä olla kestoltaan mahdollisimman lyhyt.
Ehtoollinen jaetaan polttamalla hävitettävillä kertakäyttölusikoilla, eikä kalkkia suudella. Sairaana ei saa tulla kirkkoon, ja kaikesta fyysisestä kontaktista on hyvä pidättäytyä. Mikäli ehtoolliselle haluaa
osallistua yksin tai perheen kanssa, siitä voi sopia erikseen papin
kanssa. Ehtoolliselle valmistaudutaan samaan tapaan kuin normaalitilanteessakin.

PYHÄKÖT VOIVAT OLLA AUKI KESÄLLÄ
Kirkollisten toimitusten ja kaiken toiminnan enimmäishenkilömäärä
määräytyy ennen kaikkea käytettävissä olevan tilan mukaan, ollen
kuitenkin korkeintaan valtioneuvoston asettama 50 henkilöä. Helsingin hiippakuntaan nimetty koronatiimi valmisteli arkkipiispa Leon
pyynnöstä konkreettiset linjaukset.
– Nyt tehdyt linjaukset huomioivat kokonaisuutena ihmisten tarpeen päästä ehtoolliselle, mutta myös turvallisuuden. On syytä muistaa, että pyhä ehtoollinen on hengellisen elämän huippu. Ortodoksinen perinne tarjoaa valtavasti materiaalia myös arjen hengellisyyden harjoittamiseen, muistuttaa kirkkoherra Markku Salminen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.
Pyhäköt voivat olla kesällä auki hiljentymistä ja rukousta varten,
ja kirkoissa voidaan myydä tuohuksia tavalliseen tapaan. Pyhäköissä
käyvien on kuitenkin hyvä muistaa, että koronatiimi ohjeistaa olemaan suutelematta ikoneita.
Löydät pappien yhteystiedot tämän lehden kalenterisivuilta.
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PA HAT AJAT U K SE T

Viha pitää voittaa
eikä piilottaa
Viha on kuolettava myrkky, joka sokaisee sielun silmät, Johannes Cassianus kirjoitti
vuoden 420 tienoilla nykyisessä Etelä-Ranskassa. Viha sokaisee järjen ja estää pääsemästä
osalliseksi jumalallisesta viisaudesta. Lisäksi suuttumus nolaa ihmisen kuin ihmisen.
TEKSTI MATTI P. PULKKINEN KUVA ALAMY STOCK PHOTO

V

ihan ongelman käsittely osoitjotka pitää katkoa sydämestä. Apostoli Jotaa, kuinka syvällinen Raahannes kirjoitti, kuinka veljensä vihaaja
matun tulkitsija Cassianus
on murhaaja (1. Joh. 3:15), ja Cassianus
oli. Hän otti lähtökohdakseen
muistutti, että vaikka ihmiset eivät näe
Paavalin sanat kirjeessä efesolaisille: ”
tämän murhan uhrin verta, Jumala näkee.
Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä.
Vaikka suuttumus olisikin toisen ihmiSopikaa riitanne, ennen kuin aurinko lassen virheiden aikaansaamaa ja näennäikee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta”
sesti kuinka perusteltua tahansa, sen yl(Ef. 4:26-27). Kehotus sopia riita ennen
läpitäminen estää Pelastuksen Auringon
päivänlaskua on tunnettu käytännöllinäkemisen. Kultainen levy silmien edessä
nen ohje, jota Johannes painotti.
sokaisee aivan samalla tavalla kuin
Paavalin sanojen vertauskulyijyinenkin. Meillä ei ole luvallinen merkitys aukeni
paa vihastua väärintekijöiJohannekselle Vanhin eikä vanhurskaisiin.
han testamentin proCassianus oli tör"Vihaa vastaan
feetta Malakiaan enmännyt vastaanväittäkäydään Jumalan
nustuksen kautta. Jujiin. Koska profeetta
mala oli Pelastuksen
Jesaja oli kirjoittanut
avulla."
Aurinko (Mal. 3:20),
siitä, kuinka Herran viha
tai kuten vuoden 1938
kansaansa kohtaan syttyi
käännöstä käyttävä Filoniin että hän löi sitä (Jes.
kalia sanoo, Vanhurskauden
5:25), he väittivät, että vihalla
Aurinko (Mal. 4:2 vuoden 1938 suokyllä oli oikeutuksensa. Heiltä Johanmennoksessa). Viha estää meitä kohtaanes kysyi, että oliko Jumala muka niin kuin
masta Jumalaa, koska se sokaisee silmät.
ihminen, että hän todella nukkui ja oli humalassa kuin ihminen, kuten psalmissa
TEKOSYY EI OIKEUTA VIHAA
sanottiin (Ps. 78:65) tai oliko taivas HerJohannes sanoi, että evankeliumi opettaa
ran tuoli ja maa astinlauta (Jes. 66:1)? Ei
hakkaamaan pois syntien juuret, ei vain
Jumala ole kuin ihminen, vaan hän oli
sen hedelmiä. Pahat ajatukset lähimmäimeidän käsityskykymme ulkopuolella.
siä vastaan ovat ne suuttumuksen juuret,
Siksi hänestä oli pakko puhua vertaus34

kuvilla. Jumalan viha ei ollut sama asia,
kuin ihmisen kiukku lähimmäistään kohtaan. Johannes tunsi Raamatun läpikotaisin ja tiesi, että sitä ei pidä lukea kuin keittokirjaa.
KÄTKETTY VIHA EI OLE VOITETTU

Johannes Cassianus puhui ani harvoin itsestään, mutta kun hän kirjoitti vihasta,
hän muisteli omia virheitään. Egyptissä
erämaan yksinäisyyteen vetäydyttyään
hän oli vain kätkenyt vihansa, mutta ei ollut pystynyt sammuttamaan sitä. Kun hän
punoi koreja, mikä oli erämaan erakoiden tavallista työtä, hän suuttui kaisloille,
jotka olivat työhön liian ohuita tai paksuja.
Myös hankalat polttopuut nostivat munkin vihan, koska pilkkomiseen meni hänestä liikaa aikaa.
Johannes ymmärsi tehneensä virheen
luullessaan, että voisi voittaa vihan toiset
ihmiset jättämällä ja yksinäisyyteen vetäytymällä. Samoin erehtyy, jos vihan valtaama henkilö kaihtaa henkilöä, johon on
suuttunut ja lakkaa puhumasta tälle. Hän
vertasi vihaansa hiljaisuudessa hautovaa
kristittyä myrkylliseen eläimeen, joka
odottelee hiljaa kolossaan, ja käy kimppuun, jos vain joku tulee lähelle.
Siksi on tärkeää muistaa, että ystävän
tai puolison kanssa syntynyt riita ei lakkaa

sillä, että seurasta vetäydytään tai lakataan
puhumasta. Kätketty viha ei ole voitettu,
ja siksi oma katkeruus on tukahdutettava
ennen auringonlaskua.
VIHAA VASTAAN ARMOLLA
JA TAHDOLLA

Vihaa vastaan käydään Jumalan avulla.
Toisin kuin monet läntiset teologit, Johannes painottaa vihankin voittamisessa
ihmisen vapaata tahtoa. Hän ei näe pelastusta vain Jumalan ansiona, vaan siihen tarvitaan vapaasta tahdosta tehtäviä
valintoja hyvän puolesta pahaa vastaan.
Cassianus ei väitä tietävänsä, kumpi on
tärkeämpi, teot vai armo, sillä Jumalan
ratkaisut eivät ole ihmisen tiedossa.
Jumalan puoleen kääntyminen vihan
vallassa ei ole mahdollista. Ennen kuin voi
katua ja rukoilla, viha on sammutettava.
Vasta sen jälkeen voi pyytää Jumalalta armoa. Cassianus sanoi, että viha on oikeutettua vain, kun se kohdistuu omiin pahoihin ajatuksiin, joihin viha itsekin kuuluu. Viha auttaa siis karkottamaan sydäntä
ahdistavan tunteen, jonka jälkeen katumus ja rukoilu on mahdollista.
Kirjoittaessaan luostariveljille ohjeita, Cassianus opetti hyvin paljon rukoilemisesta, juuri siitä meille tärkeästä
velvollisuudesta, jonka viha estää. Hän
piti tärkeänä paitsi säännöllisiin palveluksiin osallistumista, myös rukoilemista luostarin ulkopuolella. Johannekselle oli tärkeää, että kaikki, hurskainkin munkki mukaan luettuna, tunnustaisi oman epätäydellisyytensä, mutta
kilvoittelisi rukouksin kohti parannusta.
Tämä epätäydellisyys ei ollut sama kuin
läntiseen kristinuskoon Cassianuksen
aikana omaksuttu ajatus perinnöllisestä
synnistä. Johannekselle kristitty oli riippuvainen Jumalasta. Siksi rukous on itsessään välttämätöntä yhteyden pitoa
isään, eikä rukouksen ainoa tehtävä ole
katumus.
Vaikka Cassianus kirjoitti elämänsä
luostariveljinä ja -sisarina eläville, jotka
olivat sitoutuneet ankaraan kilvoitteluun, hänen opilliset periaatteensa antavat kaikille kristityille viitteitä siitä, miten meidän on ajateltava suhteestamme
Kaikkeinpyhimpään Kolminaisuuteen.
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Kirkko,

toivon ja
pelastuksen
turvapaikka
Viime sunnuntaina, toukokuun
viimeisenä päivänä vietimme
helluntaita, joka on kirkon
syntymäpäivä. Helluntain
juhlakausi jatkuu kesäkuun
ensimmäiseen viikonloppuun
saakka.
TEKSTI ROVASTI JARMO HAKKARAINEN
Andrei Rublevin maalaama ikoni Pyhä Kolminaisuus.

H

elluntai on apostolisen ja katolisen kirkon syntymäpäivä.
Pyhän hengen vuodattaminen
merkitsi kirkon historian alkamista. Se ei tarkoita vain jonkin instituution tai organisaation ilmestymistä,
vaan Pyhän hengen ohjaaman uuden elämän alkamista kuoleman kukistaneessa
Kristuksessa.
Bysantin kirkon syvästi kunnioittamat
isät opettavat meille kirkosta Kristuksen
työn jatkajana maan päällä. Kirkko on langenneessa maailmassa Kristuksen hoitavan läsnäolon sairaala. Kristus on voittanut maailman ja tähän voittoon sisältyy
hänen kirkkonsa.
Pyhä henki ilmenee kirkossa ennen
kaikkea uskovien keskinäisenä rakkautena Pyhässä kolminaisuudessa. Kirkko ei
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ole ulkoisen voiman, arvovallan tai kansalliskiihkon keskus. Ne kaikki edustavat
langennutta ihmistä ja maailmaa.
Kirkko ei ole maailmallinen imperiumi, jossa ihminen jää nimettömäksi
ja merkityksettömäksi. Nimettömyys on
luonteeltaan demonista.
Ortodoksisen kirkon arvovalta tarkoittaa kykyä parantaa maailmassa synnin heikkoutta ja sairautta. Kirkollisen
arvovallan tulee ilmetä kirkkoyhteisössä
palvelemisena ja huolenpitona.
Ortodoksinen kirkko on eukaristinen
yhteisö, jonka jokainen jäsen tunnetaan
nimeltä. Pyhä isämme Johannes Krysostomos muistuttaa, että jos kirkon jäsenissä ei ole uskon ykseyttä, Pyhä henki ei asu
heidän keskuudessaan. Kirkon siunauksista osallistuminen vaatii meiltä orto-

doksikristittyinä elämän uhraamista Jumalalle ja lähimmäisille.
Kirkkoisä samastaa evankeliumin elävään Kristukseen. Pyhä Johannes korostaa ajattomasti Kristuksen ja uskovien läheistä suhdetta: Kristus on kirkon pää, me
olemme ruumis. Hän on kirkon perustus,
me olemme rakennus. Hän on sulhanen,
me olemme morsian. Hän on paimen, me
olemme lampaita. Hän on perillinen, ja
me olemme hänen kanssaperillisiään.
Pysy kirkossa, niin kirkko ei sinua kavalla. Mutta jos lähdet kirkosta, se ei ole
kirkon syytä. Jos pysyt sisällä, susi ei tule
sinne, mutta jos menet ulos, joudut pedon saaliiksi. Kirkon suuruus on tässä:
kun sitä vastaan taistellaan, se voittaa;
kun sitä vastaan juonitellaan, se selviytyy; kun sitä häväistään, se kirkastuu en-

tisestään; myrskyissäkään se ei haaksirikkoudu.
Älä luovu kirkosta, sillä ei ole mitään
kirkkoa voimallisempaa. Kirkko on toivosi, pelastuksesi ja turvapaikkasi.
KIRKKO, KATUMUKSEN YHTEISÖ

Pyhän Johannes Krysostomoksen mukaan
kirkolla on Jumalan ystävänä Kristuksen
mieli. Kirkossa vaikuttavat Jumalan pyhät mysteeriot.
Pyhä Johannes oli kirkon piispa ja kasvattaja. Hän otti vakavasti kirkon pastoraalisen palvelutehtävän. Hän rohkaisi
kuulijoitaan kirkon käytännön elämään.
Kirkkoisä oli vakuuttunut, ettei kristillisyyden voima ole ulkoisessa vallassa, vaan nöyryydessä ja kärsivällisyydessä. Kirkon jäsenten tulee olla ankaria itselleen, mutta sävyisiä lähimmäisilleen.
Konstantinopolin pyhä arkkipiispa Johannes julisti Kristuksen evankeliumin
ilosanomaa. Kirkon pyhä pappeus merkitsi hänelle hengellistä arvovaltaa. Kirkon piispana hän vetosi ihmisten vapauteen eli vapaaseen tahtoon ja kutsui heitä
kirkon pyhään katumukseen.
Hän opettaa meille, että tärkein vastaus evankeliumin opetukseen on ihmisen käytännön elämässä toteutuva usko.
Hän muistuttaa, ettei kristityn nimeen
sisälly pelkästään usko, vaan kristillinen
elämä ja hyvät teot.
Usko ja rakkaus kuuluvat yhteen. Rakkaus ilmaistaan armeliaisuudessa, ja armeliaisuus merkitsee maallisen rikkauden ainoata oikeata käyttöä.
Krysostomos muistuttaa, että ihmisen
on koottava aarteita taivaaseen eikä maan
päälle, sillä kaikki maailmalliset aarteet
ovat epätodellisia ja katoavia. Ihmisen sitoutuminen materialismiin johtaa hänet
lopulta hengelliseen tuhoon.
Konstantinopolin arkkipiispa Johannes palaa opetuksissaan yhä uudestaan
kristityn elävään uskoon ja luonnehtii sitä
kaikkien hyvien asioiden äidiksi. Hänelle
kirkon yhteinen jumalanpalvelus perustuu erottamattomasti Kristuksen kirkolle
jättämän lähetystehtävän (Matt. 28:19–20)
toteuttamiseen maailmassa.

Kirkko on katumuksen yhteisö. Kristityn elämä on jatkuvaa kamppailua. Se on
murehtimista ja surua, askeesia ja taistelua.
Kirkko on hiljaisuuden ja hyvän järjestyksen paikka. Pyhä Johannes Krysostomos erottaa toisistaan kirkon ja markkinapaikan. Kirkko on Jumalan kaikkien
hyveiden aarreaitta, se on valkeuden auringon Kristuksen, Pyhän hengen ja hyveissä elävien ihmisten asuinpaikka. He
uskovat Kristukseen, palvelevat häntä Jumalana. He harjoittavat katumusta ja elävät Kristuksessa.

on elämän tie, mielen ja hengellisen näkökyvyn lahja. Kirkko on hengellisen kasvamisen areena. Kirkko on ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen ruumis.
Kirkko elää, koska Pyhä henki vaikuttaa kirkossa. Kirkon elämää on jatkuvaa
helluntaijuhlaa. Siksi ei riitä, että kirkon
jäsen pelkästään uskoo Kristukseen, hänen tulee myös elää hänessä.
Ortodoksinen kirkko on jakamaton
Kristuksen kirkko. Ortodoksinen kirkko
on pyhien isien ja tradition kirkko. Ortodoksinen kirkko ei tarkoita joitakin opinkappaleita tai filosofista järjestelmää, joita jokainen voi käyttää mielensä tai halunMAALLISTUMINEN VÄÄRISTÄÄ
sa mukaisesti.
IHMISEN ELÄMÄN
Bysantin kirkon pyhille isille kirkko ja
Maailmallinen markkinatori on pyhän Joteologia, elämä ja oppi ovat yhtä. Kirkko ja
hanneksen mielestä pahan hengen, synteologia ovat Jumalan hoitavia lahjoja ihnin pimeyden, irstailun ja kaikenlaisen
misille. Ortodoksisen kirkon kutsumukpahuuden ja julmuuden olinpaikka, joka
sena on vaikuttaa maailmassa Kristuksen
koostuu saatanan pimeistä voimista. Paterapeuttisena sairaalana. Kirkon pyhyys
han hengen valheellinen ja näennäinen
kasvaa Pyhän kolminaisuuden pyhyydestä.
voima rakentuu siihen, että ihmiset haluBysantin teologia on kokemuksen teoavat seurata sitä ja alistua sen pahuuteen
logiaa. Se on parantavaa tiedettä, opetusja julmuuteen.
ta kirkon jäsenten hengellisestä terveyMaallistuminen vääristää ihmisen elädestä. Kirkon perimmäisenä tehtävänä
män. Nautinnonhalu ja nautintojen etsion parantaa ihmisiä hengellisestä saiminen hallitsee kaikin tavoin hänen eläraudesta.
määnsä. Hän seuraa langenneen
Ihmisen hengellinen paranihmisyyden pimeää horituminen alkaa kuuliaisuusonttia ja kadottaa epädesta Jumalalle. Tämä
jumalanpalvelukseskuuliaisuus johtaa puo”Kirkko elää, koska
saan sielunsa ja ruulestaan ihmisen kirkon
miinsa.
hengen mukaiseen kaPyhä henki vaikuttaa
Nykyajan ihminen
tumukseen, hiljaisuuluopuu auliisti krisdessa ja rukouksessa
kirkossa.”
tillisen elämän kurintapahtuvaan askeesiin
alaisuudesta. Hän haluaa
ja Jumalan ja lähimmäielää ilman ristiä. Siksi hän
sen kohtaamiseen.
puolustaa maailmallisen elämän
Pyhä eukaristia merkitsee
nautintoja.
ihmisen kapinallisen ja itseriittoisen eläMaailma on hänen kyltymättömän
män hylkäämistä. Jumalan rakastaminen
ruokahalunsa kohde. Kun häneltä puuttarkoittaa, että kilvoittelija valitsee luotuu kirkon elämän pyhyys, hän kuluttaa
jansa eikä langennutta maailmaa.
elämänsä oman itsensä ylläpitämiseen ja
Ortodoksisen kirkon teologiassa katusen mukaisiin nautintoihin.
mus yhdistyy Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen. Kirkon jäsenten lähetystehKIRKKO JA TEOLOGIA OVAT YHTÄ
tävänä on tuoda langenneeseen ja JumaPyhä helluntaijuhla muistuttaa meille orlasta vieraantuneeseen maailmaan kirkon
todoksisen kirkon jäseninä, että kirkko
pelastuksen ja ilon lahja.
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Ensamhet och mening
Inte verksamhet eller ekonomi utan ett kärleksfullt tilltal skapar mening och lindrar ensamhet.
Mening är inte given, utan skapas av oss i kärlek.
TEXT KYRKOHERDE ALEKSEJ SJÖBERG FOTO ANNE KÄRKKÄINEN

U

ndantagstillståndet med anledning av coronaviruspanpublikframgång. En oönskad konsekvens av strömmandet är att
demin har fått oerhörda konsekvenser i vårt samhälle. I
gudstjänstbesökarna har degraderats från deltagare till åskådare,
Finland har tusentals människor blivit sjuka och hundibland kanske utan att själva vara medvetna om det.
ratals dött i covid-19.
Vi vill gärna att människor tittar på våra gudstjänster men inAllmänna restriktioner och förändrade vanor har gjort att
te att de känner sig så nöjda med sändningarna att de förlorar sin
många kommuner och företag fått stora ekonomiska problem.
längtan att komma tillbaka till ett gemensamt gudstjänstfirande
Äldre människor uppmanas att stanna hemma. De som kan jobnär det blir möjligt.
bar hemifrån och stängda skolor tvingade många barn att vistas
Den ortodoxa kyrkan har betonat deltagande och gemenskap
hemma långt mer än vanligt. Detta kan vi läsa om och höra på
i både förkunnelse och församlingsliv.
nyheterna varje dag.
I synnerhet har vi det senaste halvseklet satt det gemensamOsäkerhet, ensamhet, och ansträngda sociala relationer (inte
ma firandet av eukaristin i centrum för både teologi och församminst i hemmet) har fått mindre uppmärksamhet men kommer
ling. Nu är vi av omständigheterna tvingade att leva utan församsäkert att bli kvar långt efter att ett bra vaccin skyddat oss från
lingsgemenskap (i konventionell bemärkelse) och nattvardsdelsjukdomen som gav anledning till eländet.
tagande. Vad är det vi har kvar av vår ortodoxa tro och identitet?
Vår församling i Tammerfors har levt på undantag sedan mitVi är ekonomiskt beroende av arbetsplats och ett fungeranten av mars. I mer än två månade samhälle. Socialt formas och
der har alla gudstjänster firats i
stöds vi av vardagliga möten och
praktiskt taget tom kyrka bakom
samtal med andra människor.
stängda dörrar. Alla dop och kröNu är vi tvingade till att tillbringa
ningar till äktenskap har skjutits
en stor del av tiden hemma. Arupp på obestämd tid. Begravbetslöshet och ekonomiska beningarna har varit stillsamma
kymmer kan göra nätterna långa
tillställningar med några få näoch tröstlösa. Och vad gör vi om
ra anhöriga närvarande. Församhemmet inte är ett tryggt ställingens barnklubbar, körövningle eller om det är ett mycket enar, studiecirklar, och alla arrangsamt ställe?
emang där människor förväntas
Oron och ensamheten ger
samlas är inställda till vidare. Sianledning att ifrågasätta och
tuationen har varit liknande i alla
söka något nytt. Vi behöver inte
ortodoxa församlingar.
göra en dygd av nöden, men kan
I Tammerfors, liksom på
försöka se det som det normamånga andra ställen, har vi reagela tidigare dolt. Inte verksamrat på situationen bl.a. genom att
het eller ekonomi utan ett kärströmma gudstjänsterna genom
leksfullt tilltal skapar mening
församlingens facebook-konoch lindrar ensamhet. Mening
to. Gudstjänstsändningarna har I mer än två månader har alla gudstjänster firats i praktiskt taget tom
är inte given, utan skapas av oss
kyrka
bakom
stängda
dörrar.
noterats men inte varit någon stor
i kärlek.

38

E SI PA I M E N E LTA

Ahtaalla, seinien välissä
elämä ja kärsimys olekin sukua
toisilleen?” Näin kysyi noin 300-luvulla
eKr. elänyt ateenalainen näytelmäkirjailija
Menandros, joka oli niin sanotun uuden
attikalaisen komedian tunnetuin edustaja. Häneltä ovat saaneet vaikutteita muun
muassa maailmankuulut Molière ja Shakespeare ja hänen ajatuksensa olivat suosittua
opetusmateriaalia uudelle ajalle asti, jopa
arabiaksi ja muinaisslaaviksi käännettyinä.
Elämän syvimpiä salaisuuksia pohtiva ajattelija on usein ihminen, joka lähestyy aihettaan heittäytymällä lentoon siivet selässä luottaen vaistoonsa tai jumalalliseen ilmoitukseen. Elämän
alun, rakkauden, kärsimyksen ja lopulta kuoleman teemat jäävät
selittämättömiksi salaisuuksiksi, joita verhoavaa esirippua tiede
kykenee vain raottamaan. Tieteen maailma jäsentyy näet tarkkarajaisina, laskennallisina pulmina ja sen kielen rajat tulevat nopeasti vastaan, kun puhutaan mysteeristä. Parhaiten selittämätöntä lähestyvät uskonnon, taiteen ja runouden kielet.
”Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa,
neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme
hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja,” toteaa apostoli
Paavali Korintin seurakunnalle, ikään kuin vastatessaan historialliselle Menandrosille. Paavalin ihmistuntemus vaikuttaa Raamatun lukijasta hämmästyttävän tarkalta. Hän, kenties omaan
historiaansa tai läheistensä kokemuksiin nojaten on oppinut ymmärtämään, mihin ihminen voi joutua: ahtaalle, neuvottomaksi,
maahan lyödyksi.
Minkä kanssa ihminen on ajassamme ahtaalla? Kukkaronsa,
terveytensä? Jos pyrkisimme juuri nyt ajan ja paikan mittareilla
etsimään, missä ja milloin olemme voineet erityisen hyvin,
päätyisimme luultavasti 2000-luvun Pohjolaan. Me suomalaiset olemme tutkitusti maailman onnellisinta kansaa ja elämme
maailman parhaimmistoon kuuluvassa yhteiskunnassa. Mutta
hyvinvointitutkimukset eivät kerro koko totuutta. Tiedämme,
että myös Suomessa on suuri joukko neuvottomia, jotka kokevat olevansa maahan lyötyjä. Sen, kuinka monia on korona tyrmännyt, aika näyttää.
”EIVÄTKÖ

Poikkeusoloissa kotiinsa eristäytynyt on saattanut tuntea, että
oma mieli ajaa ahtaalle, kuin seinien väliin. Monissa turvaverkottomissa ja yksinäisissä kodeissa on neuvottomina pohdittu
omaa jaksamista. Paavalikin sen tietää. Emme ole näet vain ahtaalla, vaan kaikin tavoin ahtaalla. Kokonaisvaltaisesti, päästä
varpaisiin.
Tästäkin huolimatta Paavali rohkenee väittää, ettemme ole
sentään umpikujassa – lopullisen menetyksen keskellä. Korinttolaiskirjeen vaikeimmin ymmärrettävä, mutta kiehtovin kohta
sisältyykin niihin jatkosanoihin, joilla apostoli kuvaa ihmisen
ja Kristuksen suhdetta: ”Me kannamme aina ruumiissamme
Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän
ruumiissamme näkyviin.” Asetelma on käännetty ylösalaisin: ei
vain Jumala kanna meidän kuormiamme, vaan mekin kannamme
Kristuksen kuolemaa ruumiissamme. Koska Kristus kantoi koko
maailman ahdistuksia, niin mekin olemme yhtä jokaisen ahtaalla
olevan kanssa. Kerrassaan ainutlaatuista ahtaalla olevien yhteisöllisyyttä!
Lopulta Kristuksen kuolema meissä haluaa olla jotain enemmän. Se ei tyydy tehtäväänsä kantaa toisten kuormia. Kyse on pikemmin meille annetusta lahjasta ja osallisuudesta itse Jumalan Pojan elämään. Juuri Kristuksen kuoleman vuoksi hänen elämänsä voi tulla näkyväksi meidän elämässämme. Tämä selittämätön salaisuus ei ohjaa umpikujaan. Se ei pysy neuvottomana,
ja maahankin lyödyt se nostaa.

arkkipiispa Leo
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ОТ ВЛАДЫКИ

В стеснении, в четырёх стенах
ли между собой жизнь и
страдания?» - спрашивал живший в IV
веке до Р.Х. драматург Менандр, самый
известный представитель направления
новоаттической комедии. Им
вдохновлялись в том числе известные на
весь мир Мольер и Шекспир, а его
мысли представляли собой популярный
учебный материал вплоть до Нового
времени в переводах на арабский и
даже древнеславянский языки.
Философ, размышляющий над глубочайшими тайнами,
часто – человек, подступающий к своей теме, как бы бросаясь
с крыльями за спиной в полёт с надеждой на свою интуицию
и божественное откровение. Темы зарождения жизни, любви,
страданий и, в конце, смерти остаются невыразимыми
тайнами, скрывающий которую занавес наука пытается лишь
приподнять. Мир науки- мир чётко обозначенных,
подлежащих исчислению проблем, и границы её языка
быстро становятся очевидны, когда речь идёт о тайне. Лучше
всего необъяснимое выражают языки религии, науки и
поэзии.
«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но
не оставлены; низлагаемы, но не погибаем», - свидетельствует
апостол Павел Коринфской общине, как бы отвечая
историческому Менандру. Читатель Библии удивляется
знанию Павлом человека. Он, должно быть, из своей истории
и на опыте близких научился понимать, где может оказаться
человек: притесняем, в отчаянных обстоятельствах и
низлагаем.
Что стесняет человека в наше время? Его кошелёк,
здоровье? Если именно сейчас с помощью индикаторов
времени и места мы попытались бы определить, где и когда
нам было лучше всего, то мы бы оказались в 2000 -е годы на
Севере. Мы, финны, что доказано исследованиями, являемся
самым счастливым народом и живём в одном из лучших в
мире обществ. Однако исследования уровня жизни не
«НЕ СВЯЗАНЫ

40

раскрывают всей правды. Мы знаем, что в Финляндии много
оказавшихся жертвой притеснений, чувствующих себя
низложенными. Сколь многие оказались жертвой коронавируса покажет время.
Оказавшийся ввиду особых обстоятельств в самоизоляции
может ощущать, что он – в стеснении, в четырёх стенах.
Многие в одиночестве и без поддержки в своих домах
размышляют о том, где найти силы. Павлу это знакомо. Мы не
просто притесняемы, но притесняемы отовсюду. Всесторонне,
с головы до ног.
И несмотря на это Павел ободряет нас, что мы не
оставлены – среди окончательных потерь. Одним из самых
трудных, но и самых интересных мест Послания к Коринфянам
является продолжением этих слов, где апостол описывает
отношения человека и Христа: «Всегда носим в теле
мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась
в теле нашем». Мысль обращена наоборот: не только Бог
несёт наше бремя, но и мы несём мёртвость Христа в нашем
теле. Поскольку Христос принял на себя всё стеснение мира,
и мы едины со всеми притесняемыми. Абсолютно уникальное
единство всех притеснённых!
Наконец, мёртвость Христа в нас стремится стать чем-то
большим. Ему недостаточно одного несения чужого бремени.
Скорее, речь идёт о преподанном нам даре и участии в жизни
Самого Сына Божия. Именно благодаря смерти Христа Его
жизнь может быть явлена в нашей жизни. Эта невыразимая
тайна не ведёт нас в тупик. Не оставляет, но восставляет всех
низложенных.

Архиепископ Лев
(Перевод Владимир Сократилин)

K U LT T U U R I

Kontakion-kvartetti

AKATISTOS KAIKKEIN
PYHIMMÄLLE
JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE
Akatistos Kaikkien Pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle on nyt kirkkokuntamme kuorojen

Pyhän Evankelista Johannes Teologin
luostarin sisaret

PYHÄ PAISIOS
ATHOSVUORELAINEN
Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö, 2020

Tämän tyylikkään elämäkertakirjan eteen on
selvästi nähty paljon vaivaa. Surotin Pyhän
Johannes Teologin luostarin sisaret kirjoittivat elämäkerran luostarinsa perustajasta isä
Paisioksesta (1924–1994) kiitokseksi hänen
avustaan. Työmäärän laajuudesta kertoo kirjan viitteistö, jota suomentaja Hannu Pöyhönen on vielä täydentänyt suomalaisille tarpeellisilla tiedoilla.
Isä Paisios syntyi Farasassa Turkissa ortodoksiseen perheeseen. Jo samana vuonna
farasalaiset joutuivat lähtemään pakoon turk-

suosikkiteos. Jokin aika sitten sen levytti Varvara Merras-Häyrysen johtama Uspenskin katedraalikuoro. Nyt se on löytänyt tiensä myös
Kontakion-kvartetin levylle. Äänitteen on
tuottanut Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta.
Kontakion kvaretissa laulavat Leena Lomu,
Johanna Haapala, Jyrki Ivars ja Heikki Honkamäki. Suurin osa laulajista on Hämeenlinnan
seurakunnan entisiä kanttoreita. Papinosuudet resitoi i. Heikki Honkamäki. Kvartetti soi
hyvin yhteen ja laulu on pääosin puhdasta.
Ennen kaikkea siitä välittyy rukouksen ja laulun vilpittömyys. Levyn parissa on hyvä olla.
Varsin selkeä ja tasapainoinen äänitys on tehty Athossäätön luostarikeskuksessa Lammilla.
Akatistos (Akatistos hymnos) on sananmukaisesti ei istuen, seisaaltaan veisattava
hymni, jonka juuret ulottuvat syvälle Bysant-

kilaisten vainoa. Isä Paisioksen perhe asettui
vuoristokylään Kreikan Konitsaan. Perhe eli
vaatimatonta maalaiselämää. Kotona tuleva
munkki oppi puusepän taitoja, mutta myös
rakastamaan rukousta, erityisesti Jeesuksen
rukousta.
Isä Paisios eli suuren osan elämästään Athoksella ensin yhteisöluostareissa ja sitten
omassa erakkomajassaan. Viimeisinä vuosinaan hän alkoi olla kuuluisa rukoilija, jonka
luokse ihmiset sankoin joukoin hakeutuivat.
Hänet kanonisoitiin 2015 eli 21 vuotta kuolemansa jälkeen.
Kirja tuo esiin isä Paisioksen askeettisen
elämäntavan ja rukoustaistelun. Lohduksi isä
Paisios sai joskus nähdä taivaallisia vierailijoita.
Toisaalta hän sai kokea konkreettisesti myös
pahan hyökkäyksiä. Tämä kaikki voi tuntua
maallistuneesta Pohjolan kasvatista kaukaiselta.
Isä Paisioksen sanat puhuttelivat aikanaan
monia sairauksien ja huolien vaivaamia ihmisiä, miksei siis myös meitä. Korona-aikaan
sopii hänen viestinsä: ”Mitä te murehditte?
Olemmeko tulleet tänne jäädäksemme?” Ylpeyden kanssa kilvoitteleville sopii tämä: ”Salainen ylpeys on hyvin salakavalaa, vain kokenut kilvoittelija pystyy havaitsemaan sen.
Mutta kun annat muille oikeuden tehdä sinulle huomautuksia, saat siitä suuren hyödyn.”

tiin. Ensimmäinen akatistos, hymnirunoelma,
laadittiin Jumalansynnyttäjälle todennäköisesti Romanos Melodoksen kirjoittamana jo
500-luvulla Konstantinopolin vapauduttua
vihollisten piirityksestä. Ylistyksen pääkohde
on tietysti Neitsyt Maria, mutta runoelmassa
käsitellään myös Kristuksen inkarnoitumisen,
lihaksi tulemisen, mysteeriä hyvin syvällä tavalla.
Akatistosruno koostuu 24 kontakista ja iikossista, jotka vuorottelevat. Kontakit päättyvät sanaan hallelujaa ja iikossit lauseeseen
Iloitse morsian, aviota tuntematon.
Akatistos kaikkein pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle on täynnä juuri sellaista hengellistä riemua ja lohtua, jota moni meistä kaipaa
näinä vaikeina aikoina.
RISTO NORDELL

SEURAKUNNAN KIRJASTO
Liisankatu 29 A 2. krs.,
puhelin 09 85 646 180
Aukioloajat ma–ti klo 10–15,
ke–to 15–19
FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET
Elisabetsgatan 29 A, II vån.,
tel. 09 85 646 180
Öppet mån–ti 10–15, on–to 15–19
PARISH LIBRARY
Liisankatu 29 A, tel. 09 85 646 180
Open Mon–Tue 10–15, Wed–Thu 15–19
Kirjasto palvelee normaalisti
aukioloaikoinaan. Asiointi kirjastossa
koskee toistaiseksi vain aineiston
lainaamista ja palauttamista. Aineiston
laina-ajan jatkaminen ja muut
tiedustelut onnistuvat myös netissä
osoitteessa christina.kontkanen@ort.fi
tai puhelimitse 050 5721696. Elokuussa
kirjasto on kiinni.

EIJA POTERI
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Pyhä Diakonissa Olympias (25.7.)
TEKSTI MATTI P. PULKKINEN

ORTODOKSISEN kirkon historiassa tunnetaan monia naisia, jotka
reita. Hagia Sofian yhteyteen hän rakensi luostarin. Rukous oli
olivat esimerkillisiä kilvoittelijoita ja opettajia. Valitettavasti heihänelle ruokaa ja juomaa tärkeämpää eikä hän koskaan valitdän opetuksestaan on käytettävissä vähemmän kirjallisia lähtanut.
teitä kuin mitä miehiltä on säilynyt. Niinpä esimerkiksi pyhän
Vain 30-vuotiaana Olympia vihittiin poikkeuksellisesti diaMakrina Nuoremman (19.7) opetusta tunnetaan vain hänen pikkonissaksi, sillä tuohon aikaan diakonissojen ikärajana pidetkuveljensä, pyhän Gregorios Nyssalaisen teoksista.
tiin 60:tä. Olympiaan oppineisuutta kuvaa hyvin se, että pyhä
Makrinan nuorempi aikalainen
patriarkka Nektarios (11.10), joka
Pyhä Diakonissa Olympias muistevirkaan astuessaan hurskas mutta
taan parhaiten esimerkillisenä kilkirkollisissa asioissa täysin kokevoittelijana, vaikka hän oli hyvin
maton, kysyi häneltä neuvoja. Nekviisas teologi. Hän syntyi vuosien
tarioksen kuoltua piispaksi valittiin
361 ja 368 välillä Konstantinopovuonna pyhä 398 Johannes Krysoslissa varakkaaseen perheeseen ja
tomos (13.11), jota Olympia piti
hän sai laajan sivistyksen. Vuonna
korvaamattomana opettajana. Jo386 hän suostui Konstantinopolin
hannes oli ainoa mies, jonka Olymkäskynhaltija Nebridioksen kosinpia päästi luostariinsa.
taan, mutta tämä kuoli ennen avioJohanneksen ja Olympian välille
liittoa. Pian myös hänen vanhemsyntyi vahva ystävyys, joka kesti niin
pansa kuolivat. Heiltä Olympia peri
hyvät kuin huonotkin päivät. Olymvaltavan omaisuuden.
pia huolehti Johanneksen maalliHurskas nuori nainen piti itseään
sista tarpeista ja jakoi almuja hänen
tavallaan leskenä, joten hän pyhitti
ohjeidensa mukaan. Kun Johannes
elämänsä Herralle. Hän kävi teolooli karkotettu Armenian vuorille,
gisia keskusteluja pyhien Gregorios
Olympias asettui horjumatta hänen
Nazianzilaisen ja Gregorios Nyssapuolelleen. Kostoksi tästä kaupunlaisen kanssa. Koska hän oli eritgin prefekti väitti hänen sytyttätäin kaunis, hyveellinen ja varakas,
neen Hagia Sofiaan tulipalon, ja lokeisari pyhä Teodosios I Suuri (17.1)
pulta Olympiakin karkotettiin. Hän
halusi, tai paremminkin vaati, Olympäätyi maanpakoon Nikomedeiaan,
piaa solmimaan avioliiton keisanykyiseen İzmitiin Marmarameren
rin sukulaisen, Elpidioksen kanssa.
rannalle.
Olympia kieltäytyi, mikä sai hyvin
Siellä hän vietti lopun elämänsä
äkkipikaisen Teodosioksen takavaankarasti kilvoitellen ja kirkkoa horrikoimaan Olympiaan omaisuuden
jumatta puolustaen. Pyhä Johanja estämään häntä tapaamasta teo- Pyhä diakonissa Olympia oli kaunotar, joka ei käyttänyt kosmenes rohkaisi häntä kirjeitse karkotiikkaa ja jonka silmät ajatus Kristuksesta täytti kyynelillä.
logeja.
tuspaikastaan vuorilta. Vuonna 408
Ei ollut ensimmäinen kerta, kun
Olympia antoi pyhän sielunsa JuTeodosios ymmärsi vasta myöhemmin tehneensä vääryyttä.
malan käsiin. Kerrotaan, että hänet haudattiin toivomuksensa
Saatuaan vuonna 388 voiton Länsi-Rooman vallankaappaaja
mukaisesti mereen. Ehkä hän ei pyhittäjä Pakomios Suuren (OrMaximuksesta, jonka mestautti, keisari katui katkerasti hurstodoksiviesti 3/20) tavoin vaatimattomuuttaan halunnut, että
kaan Olympiaan kohtelua ja palautti hänelle koko omaisuuden.
hänen haudastaan tulee pyhiinvaelluspaikka. Ruumis kuitenOlympian asettuminen vastustamaan keisaria todisti, kuinka
kin löydettiin Bosporin Aasian puoleiselta rannikolta, jonne se
voimakas kilvoittelija hän oli. Hän alkoi jakaa omaisuuttaan pois
oli lipunut vastavirtaan, ja hänen reliikkinsä päätyivät Konsvähäosaisille ja rakennutti varallisuudellaan kirkkoja ja luostatantinopoliin.
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s. 43–55

Lappeenrannan seurakunta julkaisee videokertomuksia kaikista pyhäköistään kesän aikana.
sivu 51

Porin perheleiri
tulee taas!
sivu 51

Keskusteluavun
merkitys korostuu poikkeusolojen aikana.

APUA JA TUKEA ARJESSA
TEKSTI SAARA KALLIO

KUVA SABINE VAN ERP, PIXABAY

Seurakunnat auttavat apua tarvitsevia arjessa ja poikkeusoloissa.
Älä epäröi ottaa yhteyttä seurakuntaan, jos tarvitset esimerkiksi keskusteluapua. Lisäksi apua saa käytännön asioissa.
Haminan seurakunta auttaa koronaepidemian aikana jäseniään
monissa käytännön asioissa, kuten kauppa- ja muissa asioinneissa.
Tarpeen vaatiessa voi hakea diakonia-apua seurakunnalta. Seurakunta tarjoaa myös juttuseuraa.
Esirukouspyyntöjä voi jättää isä Ville Kiiverille ja isä Jukka Jauhiai
selle joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Isä Jukan tavoittaa numerosta 0400 958 760 tai jukka.jauhiainen@ort.fi. Isä Villen tavoittaa numerosta 040 962 0063 tai ville.kiiveri@ort.fi. Seurakunnan virastoon voit
olla yhteydessä puhelimitse numeroon 040 704 7171 tai hamina@ort.fi.
Tiistaiseuran tavoittaa klo 16 jälkeen numerosta 040 5800 907.
Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien jäsenet voivat ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä kirkkoherra Jonas Bergensta
diin soittamalla numeroon 0400 330 484 tai jonas.bergenstad@ort.fi.
Hämeenlinnan papin Aki Leskisen tavoitat numerosta 0400 504 504
tai aki.leskinen@ort.fi. Diakonia-apuun liittyen voit olla yhteydessä
Jonas Bergenstadiin.
Hämeenlinnassa on tarjolla ruoka-avustusta, josta voi olla pappi
Aki Leskiseen tai kanttori Leena Lomuun yhteydessä. Leena Lomun
puhelinnumero on 040 707 6715 ja sähköposti leena.lomu@ort.fi.

Hyvinkäällä on maanantaisin ja perjantaisin ruokajakelu. Ruokaa jaetaan Hyvinkään ortodoksisella kirkolla (Tsasounakuja 1) maanantaisin klo 13–15 ja perjantaisin klo 13–15. Ruokajakelusta vastaa Terhi
Korpela. Jos haluaa tulla ruokajakeluun avuksi, hänelle voi soittaa
numeroon 019 422 101.
Kotkan seurakunnan jäsenet voivat kääntyä kaikissa kysymyksissä papiston puoleen. Vt. kirkkoherra Timo Tynkkyselle voi soittaa numeroon 040 0654 883 ja Kotkan papille Ivan Markolaiselle numeroon 040 623 3327.
Lappeenrannan seurakunta tukee eri tavoin ja avustuksin avuntarpeessa olevia. Seurakunnan työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä avuntarpeen kartoittamiseksi. Kirkkoherranviraston numero
on 040 0414 792 ja sähköposti lappeenranta@ort.fi. Kirkkoherra Timo
Tynkkysen tavoittaa numerosta 040 0654 883.
Tampereen ortodoksisen seurakunnan jäsen voi ottaa diakoniaasioissa yhteyttä suoraan kirkkoherranvirastoon numeroon 0400
346 089 tai sähköpostitse tampere@ort.fi. Helsingin ortodoksisen
seurakunnan diakoniatyöntekijät päivystävät puhelimitse maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9–12 numerossa 09 85 646 160. Muista myös Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin, joka
päivystää tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 18–22 numerossa
09 85 646 299.
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TAPAHTUU HELSINGISSÄ

TAPAHTUU LAPPEENRANNASSA

Kasvatus YouTubessa

Lasten päiväleiri

Kasvatustoimen videoita löytyy nyt YouTubesta! Laita tilaukseen
kanava ”Videot ja veisut Helsingin ortodoksinen seurakunta”

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta järjestää lapsille
päiväleirin 28.6. Imatralla ja 5.7. Lappeenrannassa. Ohjelmassa
on makkaranpaistoa, leikkejä ja askartelua. Ohjelma alkaa klo
10.30 mahdollisuudella osallistua ehtoolliseen, jonka jälkeen
toiminta jatkuu kirkon pihapiirissä. Ohjelma päättyy klo 13.30.
Lämpimästi tervetuloa!

Vapaaehtoiseksi kasvatuksen toimintaan
Tahtoisitko osallistua kasvatuksen toimintaan vapaaehtoisena?
Perhekerhoissa ja perhetapahtumissa löytyy tekemistä jokaiselle,
erityisesti keittiöhommissa. Lisätietoja: Kasvatustyöntekijä Mirjam
Wogayehu

Kesän toiminta
Mahdollisista toiminnoista kesän aikana kerromme seurakunnan
Facebook-sivulla, Helsingin ortodoksinen seurakunta lapset ja
perheet - Facebook-sivulla ja seurakunnan nettisivuilla. Lapsille
on ainakin tulossa verkon välityksellä jotain mukavaa puuhaa,
joten kannattaa käydä seuraamassa tiedotusta sosiaalisen
median puolella.

Nuorten retkipäivä
Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan nuortenpiiri järjestää
retken Mikonsaaren keskiviikkona 17.6. Ohjelmassa luontopolkua,
makkaranpaistoa ja yhdessäoloa. Kokoontuminen Mikonsaaren
luontopolun parkkipaikalla klo 16. Ohjelma päättyy klo 20.
Lisätietoja isä Andreilta p.0400-411923

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, perheet 040 7255 713
Tiia Haimi, kasvatustyöntekijä, lapset 0400 531 896
Niina-Maarit Rautamäki, nuoret ja nuoret aikuiset, 040 4842427
Jaso Pössi, kasvatustyöntekijä, nuoret 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
Talonmies/vahtimestari
Petri Jeskanen 040 575 7974
kaunisniemi.helsinki@ort.fi
Kokki/siivooja Tarja Friman
040 761 8604
Kokki/siivooja Päivi Kvist
040 823 8866 paivi.kvist@ort.fi

Kalenteri

| Jumalanpalvelukset | Minne mennä

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

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 5.6.–30.8.
24.6. Herran edelläkävijän Johannes
Kastajan syntymä
28.6. Pyhittäjät Sergei ja Herman
Valamolaiset
29.6. Apostolit Pietari ja Paavali
1.8. Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin
esiintuominen
*6.8. Herramme Jeesuksen Kristuksen
kirkastuminen
*15.8. Jumalansynnyttäjä Neitseen Marian
kuolonuneen nukkuminen, Uspenie

RADIO & TV
Su 14.6. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Pyhän Herman Alaskalaisen kirkosta Espoosta. Palveluksen toimittaa pastori Petri Korhonen. Palvelus toimitetaan ilman kirkkokansaa.
Su 12.7. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Pyhien apostoli Jaakobin ja Herran äidinäidin, pyhän Annan kirkosta Lopin Läyliäisistä.
Palveluksen toimittaa pastori Sergei Petsalo.
Palvelus toimitetaan ilman kirkkokansaa.
Su 2.8. Yle Radio 1 klo 11
Liturgia Pyhän Stefanoksen kappelista Helsingistä. Palveluksen toimittaa rovasti Juhani Härkin.
Su 23.8. Yle Radio 1 klo 11
Kahdennentoista helluntain jälkeisen sunnuntain
liturgia Pyhän Kolminaisuuden ja pyhittäjä Trifon
Petsamolaisen kirkosta Nellimistä. Palveluksen
toimittaa kirkkoherra Jaakko Vainio.
AAMUHARTAUDET
joka kuukauden kolmas lauantai Yle Radio 1
klo 6.15 ja 7.15
13.6. teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä
ILTAHARTAUDET
joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1
klo 18.50
16.6. kirkkoherra Paavo Ratilainen
Mo´lidva sluužb da ceerkavlaaulid
Yle Sápmi, seitsemän kertaa vuodessa ma
klo 10–10.30 ja uusinta ti klo 14–14.30.
13.7. arkistohartaus

HELSINGIN SEURAKUNTA
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
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
puhelinpäivystys ma–pe klo 9–14,
p. (09) 8564 6105
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
Suljettu toistaiseksi.
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
Ylidiakoni Juha Lampinen, p. 040 527 9580
KANTTORIT
Varvara Merras-Häyrynen, p. 040 587 0739
Maria Susuna, p. 050 401 4798
Elia Pietarinen (ma. ajalla 1.9.2019-31.7.2020),
p. 044 206 3327
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
Rovasti 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
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Kari Hartikka, p. 040 703 4616
Elina Pale, p. 040 723 7632

Koronavirusepidemian torjumiseksi on asetettu kokoontumisrajoituksia, jotka ovat voimassa ainakin 31.7.2020 saakka. Seurakuntien toimintapiirit ovat toistaiseksi tauolla, ja
jumalanpalvelukset järjestetään suljetuin
ovin. Osa palveluksista voidaan toimittaa ulkotilassa kesä-heinäkuussa. Seurakunnat
tarjoavat edelleen ehtoollista, muita kirkollisia toimituksia ja sielunhoitoa. Tarkista ajantasainen tieto seurakunnan asiakaspalvelusta p. (09) 8564 6100, sosiaalisesta mediasta
tai verkkosivuilta: www.hos.fi
Jumalanpalvelukset verkkolähetyksinä:
www.hos.fi/jumalanpalvelukset-verkkolahetyksina/

Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1/Pormestarinrinne 1,
Katajanokka, p. (09) 85 646 200,
sähköposti: uspenski@ort.fi.
Isännöitsijä Jukka Vehkaoja, p. 0400 502 701
Papit Markku Salminen, Teo Merras ja Mikko
Leistola, ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori
Varvara Merras-Häyrynen, diakonit Heikki Kaski ja
Olli Lassila
JUMALANPALVELUKSET
La 1.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 1.8. klo 17 vigilia
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 8 liturgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia
*To 6.8. klo 9 liturgia
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia
Ke 12.8. klo 8 liturgia
Pe 14.8. klo 17 vigilia (ja vedenpyhitys)
*La 15.8. klo 9.30 liturgia
La 15.8. klo 17 vigilia
Su 16.8. klo 10 liturgia
Ti 18.8. klo 17 ehtoopalvelus (kryptakappelissa)
Ke 19.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia (kryptakappelissa)
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia

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
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JUMALANPALVELUKSET
La 1.8. klo 18 vigilia, ru
Su 2.8. klo 10 liturgia, ru
Su 2.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 9.8. klo 10 liturgia, en
Su 9.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 16.8. klo 10 liturgia, kr
Su 16.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 23.8. klo 10 liturgia (arabia)
Su 23.8. klo 18 Jeesuksen rukous
Su 30.8. klo 18 Jeesuksen rukous

Hautausmaan
Profeetta Elian kirkko
Lapinlahdentie 2, Ruoholahti, p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen, kanttori Elia Pietarinen
Isännöitsijä Gaius Säteri, p. 045 120 5130
Vastaava vahtimestari Johannes Porokara,
p. 040 727 2847

Myllypuro
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli
Jauhokuja 3 B 2
Pappi Joosef Vola, kanttori Maria Susuna
Vahtimestari Toni Honkakumpu, p. 040 628 8068
Pappi päivystää kappelilla ma klo 10–13.
JUMALANPALVELUKSET
Su 2.8. klo 17 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni Jumalansynnyttäjälle)
Ma 3.8. klo 8 aamupalvelus
Ma 3.8. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 3.8. klo 17.30 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle)
Ti 4.8. klo 17.30 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle)
Ke 5.8. klo 8 liturgia
To 6.8. klo 17.30 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle)
Pe 7.8. klo 8 aamupalvelus
Pe 7.8. klo 17.30 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle)
La 8.8. klo 8 liturgia (pt:t Zosima ja Savvati Solovetskilaiset)
Su 9.8. klo 17 ehtoopalvelus (ja rukouskanoni Jumalansynnyttäjälle)
Ma 10.8. klo 8 aamupalvelus
Ma 10.8. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 12.8. klo 16.30 yleinen katumuksen sakramentti
Ke 12.8. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 13.8. klo 8 liturgia (Tiihon Zadonskilainen)
Ma 17.8. klo 8 aamupalvelus
Ma 17.8. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 19.8. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 24.8. klo 8 aamupalvelus
Ma 24.8. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ke 26.8. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 27.8. klo 8 liturgia (pt Pimen Suuri)
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
(ja rukouspalvelus)
Ma 31.8. klo 8 aamupalvelus (Jumalansynnyttäjän juhla)
Ma 31.8. klo 12 yleinen rukouspalvelus

Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio
stefanossaatio@gmail.com
Säätiön asiamies: Okko Balagurin, 040 540 6377
Asunnonvuokra-asiat: isännöitsijä Henrik Ylikoski,
044 338 6558
Papit Juhani Härkin, Raimo Pores ja Markus Kinkki

Hoivakoti Helena
M:t Pistis, Elpis, Agapi ja heidän äitinsä
Sofian kirkko, Hämeentie 55, Helsinki
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Papit Viktor Porokara ja Markus Kinkki
Palvelukset kaksikielisiä su/sl
JUMALANPALVELUKSET
Kaikki jumalanpalvelukset on peruttu.
Tarkista ajantasaiset tiedot sivuilta www.hos.fi ja
www.vhys.fi

Jumalansynnyttäjän
syntymän kappeli
Mikonkatu 25, Helsinki
JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimitetaan arkisin kello 5.45 aamurukoukset ja puoliyöpalvelus/paraklesis, kello 6.30 aamupalvelus ja
kello 18.30 Jeesuksen rukouspalvelus tai akatistos (ei keskiviikkoiltana). Toiminnassamme otamme huomioon koronaepidemian vuoksi annetut
kokoontumisia koskevat rajoitukset, esimerkiksi
hyödyntäen talon kaunista sisäpihaa. Usko arjessa -keskustelut jatkuvat tiistaina 9.6. klo 16–18,
jolloin sovitaan seuraavat tapaamiset. Olohuonelafka auki torstaista lauantaihin 13–16. Tervetuloa
pistäytymään. Osoite Mikonkatu 25, 00100 Helsinki (summerissa lukee kappeli, käynti sisäpihalta). Lisätietoja, kokoontumisia koskevia ohjeita,
myös mahdolliset muutokset viikko-ohjelmassa
theotokos.fi.

Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,
Kallvikinniementie 35, Vuosaari
JUMALANPALVELUKSET
Palvelukset toimitetaan toistaiseksi ilman ulkopuolisia vieraita. Tiedotamme kulttuurikeskuksen
ja kappelin avautumisesta yleisölle myöhemmin
nettisivullamme sofia.fi/kappeli.
Ma 20.7. Pyhän Maria Pariisilaisen praasniekka
Ti 1.9. Sofian praasniekka

LÄNTINEN ALUE
PAPISTO
Rovasti Kalevi Kasala
p. (09) 8564 6128, 040 525 2868
Pastori Petri Korhonen
p. (09) 8564 6127, 050 409 6267
KANTTORIT
Petri Hakonen p. (09) 8564 6146,
040 767 4335
Matti Jyrkinen p. (09) 8564 6147,
040 525 0782
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Markus Kinkki, p. 050 5637 579
Diakoni Seppo Pesonen, p. 040 747 6615
Diakoni Harry Fagerlund, p. 044 511 6817
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Taisia Pohjola (Espoo, Kauniainen),
p. (09) 856 46163, 040 583 2915
Sarianne Karulinna (Länsi-Uusimaa),
p. (09) 8564 6165, 0400 531 308

Tapiola
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko,
Kaupinkalliontie 2, p. (09) 85 646 221
Pappi Petri Korhonen, kanttori Petri Hakonen
JUMALANPALVELUKSET
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia

*To 6.8. klo 9 liturgia
La 8.8. klo 17 ehtoopalvelus (vedenpyhitys ja
praasniekka)
Su 9.8. klo 10 liturgia (praasniekka)
Su 16.8. klo 10 liturgia
Su 23.8. klo 10 liturgia
Su 30.8. klo 10 liturgia

Espoon keskus
Trapesa, Kirkkojärventie 1
(Espoon juna-asema, 2. krs.)
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Antti Narmala
JUMALANPALVELUKSET
Trapesa on suljettu toistaiseksi koronaviruksen
leviämisen ehkäisemiseksi. Tarkista ajantasaiset
tiedot: www.trapesa.com

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 8.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 9.8. klo 10 liturgia

Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Isännöitsijä Seppo Pesonen, p. 040 747 6615
JUMALANPALVELUKSET
Su 16.8. klo 10 liturgia

Nummela
Ortodoksinen rukoushuone, Naaranpajuntie 7,
p. 046 632 1210
JUMALANPALVELUKSET
La 22.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.8. klo 10 liturgia

Kirkkonummi
Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja 11, Jorvas
p. (09) 221 1400 www.pokrova.fi
Papisto: pappismunkki Hariton ja
pappismunkki Foma
JUMALANPALVELUKSET
La 1.8. klo 17 vigilia
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 8 liturgia
Su 9.8. klo 10 liturgia
Pe 14.8. klo 17 vigilia
*La 15.8. klo 10 liturgia
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia
Pokrovassa jumalanpalvelukset toimitetaan kesäheinäkuussa Ap.v. Olgan ja Vladimirin tsasounalla
ulkona noudattaen kirkon ja viranomaisten ohjeita.

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
Tikkurilassa palvelukset toimitetaan kesä-, heinäja elokuussa ulkojumalanpalveluksina.
Tarkista tiedot papilta tai www.hos.fi.
La 1.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su 2.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 14.8. klo 17 vigilia
*La 15.8. klo 10 liturgia
Ke 19.8. klo 9 liturgia
La 22.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (Edelläkävijän mestaus)
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia

Järvenpää
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen
ikonin kirkko, Kartanontie 45
Isännöitsijä Jyrki Vaara, p. 040 090 7550
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Minna Jokinen
JUMALANPALVELUKSET
Järvenpäässä toimitetaan kesä-heinäkuussa ulkojumalanpalveluksia.
Tarkista tiedot papilta tai www.hos.fi.
La 1.8. klo 10 liturgia
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 10 liturgia

Porvoo
Kristuksen kirkastumisen kirkko
Vanha Helsingintie 1, Tattarinmalmi
Vahtimestari Niko Laakso, p. (09) 85 646 232,
Pappi Kimmo Kallinen, kanttori Elena Nemlander
JUMALANPALVELUKSET
Porvoossa toimitetaan kesä-heinäkuussa ulkojumalanpalveluksia.
Tarkista tiedot papilta tai www.hos.fi.
Ke 5.8. klo 17.30 vigilia

*To 6.8. klo 10 liturgia
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia

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 1.8. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
La 1.8. klo 16 katumuksen sakramentti
La 1.8. klo 16.30 panihida
La 1.8. klo 17 vigilia
Su 2.8. klo 9 katumuksen sakramentti
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia
*To 6.8. klo 10 liturgia
La 8.8. klo 16 katumuksen sakramentti
La 8.8. klo 16.30 panihida
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 9 katumuksen sakramentti
Su 9.8. klo 10 liturgia
Pe 14.8. klo 17 vigilia
*La 15.8. klo 10 liturgia
La 15.8. klo 16 katumuksen sakramentti
La 15.8. klo 16.30 panihida
La 15.8. klo 17 vigilia
Su 16.8. klo 9 katumuksen sakramentti
Su 16.8. klo 10 liturgia
La 22.8. klo 16 katumuksen sakramentti
La 22.8. klo 16.30 panihida
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 9 katumuksen sakramentti
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 16 katumuksen sakramentti
La 29.8. klo 16.30 panihida
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 9 katumuksen sakramentti
Su 30.8. klo 10 liturgia

Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Heikki Huttunen
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Lö 1.8. kl. 18 vigilia
Sön 2.8. kl. 10 liturgi

Kotikirkko / Ss. James and
Catherine Church
Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)
Heikki Huttunen, 040 741 8792.
ENGLISH SERVICES
Sun 9.8. at 10 liturgy

Στο παρεκκλήσιο του
Kotikirkko
Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Heikki Huttunen, 040 741 8792.
Κυριακή 16.8. στις 10 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. 040 146 2400
alexandre.bjorklund@ort.fi
Регент
Ирина Червинский–Матси,
тел. 09 85 646 141
каждый вторник 10–12.

Хельсинки
Свято-Троицкий храм
Unioninkatu 31, Helsinki, 09 8564 6210
Священник Александре Бъёрклунд
Регент Ирина Червинский–Матси
Русскоязычный священник дежурит в
сторожке Свято- Троицкого Храма
каждый вторник с 10-12. Исповедь в
среду с 16-17, в субботу с 16-16.30, в
воскресение с 9-10.
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Сб 1.8. в 9:30 Утреня и литургия, Изнесение
Креста Господня
Сб 1.8. в 17 Всенощное бдение
Вск 2.8. в 10 Литургия
Ср 5.8. в 17 Всенощное бдение
Чт 6.8. в 10 Литургия, *Преображение
Господне
Сб 8.8. в 17 Всенощное бдение
Вск 9.8. в 10 Литургия
Ср 12.8. в 17 Вечерня
Пт 14.8. в 17 Всенощное бдение
Сб 15.8. в 10 Литургия,*Успение Пресвятой
Богородицы
Сб 15.8. в 17 Всенощное бдение
Вск 16.8. в 10 Литургия
Ср 19.8. в 17 Акафист
Сб 22.8. в 17 Всенощное бдение
Вск 23.8. в 10 Литургия
Ср 26.8. в 17 Вечерня
Сб 29.8. в 17 Всенощное бдение
Вск 30.8. в 10 Литургия

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
www.vhys.fi, www.hos.fi
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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

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.

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
LÄNTINEN ALUE
Toimintaa Pokrovassa
Yleisöpäivät Pokrovassa 2020
La 13.6. klo 11–15. Tilaisuuden muodosta tiedotamme tarkemmin kunnes aluehallintovirasto on
antanut ohjeistuksensa. Tiedot tulevat sivuillemme. Mahdollista tilata tuotteitamme etukäteen:
www.pokrova.fi. Tuotteiden nouto Drive In -periaatteella.
La 22.8. klo 11–15. Pyritään järjestämään perinteiseen tapaan, ellei viranomaisilta tule muita ohjeita.
Tutustuminen kirkkoon ja puutarhaan sekä ruokailumahdollisuus. Ennakkotilauksia otetaan vastaan
ja niistä löydätte tietoa internetsivuiltamme.
Valtakunnallinen Puutarhapäivä
Su 5.7.2020 klo 12–17. Osallistujilla mahdollisuus
tutustua kirkkoon ja puutarhaan sekä ruokailu
mahdollisuus. Puutarhan tuotteita mukaan ostettavaksi. Saatavana Pokrovan puutarhan 100
vuotta vanhoista omenapuista ympättyjä omenapuita sekä Antonofka-lajiketta. Jos tapahtumassa on ennakkotilausmahdollisuus, tiedotamme siitä internet sivuillamme.
KULTTUURIKESKUS SOFIA
Seminaarit
Kuolema: luopuminen ja toivo?
-seminaarisarjan kolmas osa
La 29.8. klo 13–17. Seminaariin on vapaa pääsy.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sofia.fi/tapahtumat
Kurssit
Ke 9.9. alkaen ikonimaalauksen alkeiskurssi
Joka toinen ke klo 17.30–19.45. Opettaja Katarina
Koskivaara-Ilmonen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 25.8. mennessä: sofia.fi/tapahtumat
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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
Pastori Jukka Jauhiainen
p. 0400 958 760 jukka.jauhiainen@ort.fi

Ulkojumalanpalvelukset
Koronavirusepidemian torjumiseksi on asetettu kokoontumisrajoituksia, jotka ovat voimassa ainakin 31.7.2020 saakka. Toimitamme kesän aikana joitakin jumalanpalveluksia
kirkon pihalla ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä turvavälit huomioiden.
Ilmoittaudu ennakkoon (hamina@ort.fi tai
040 962 0063), jotta voimme varmistaa, ettei
yli 50 hlön rajaa ylitetä. Mikäli sinulla on
flunssan oireita, et voi osallistua palvelukseen. Ilmoitamme palvelukset etukäteen
seurakunnan nettisivuilla www.orthamina.fi.
Voit myös tiedustella palveluksista puhelimitse papeilta, yhteystiedot yllä.

Ehtoolliselle osallistuminen
Ota yhteyttä pappiin (yhteystiedot yllä) sopiaksesi ehtoolliselle osallistumisesta. Sairaana ei tulla kirkkoon ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Hamina
Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko,
Raatihuoneentori 2
JUMALANPALVELUKSET
La 6.6 klo 17 vigilia
Su 7.6 klo 10 liturgia
La 20.6 klo 17 vigilia
Su 21.6 klo 10 liturgia
La 27.6 klo 17 vigilia
*Su 28.6 klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia
(praasniekka)
La 11.7 klo 17 vigilia
Su 12.7 klo 10 liturgia
La 25.7 klo 17 vigilia
Su 26.7 klo 10 liturgia
Ke 5.8 klo 17 vigilia
*To 6.8 klo 10 liturgia ja uutishedelmien
siunaus
La 15.8 klo 17 vigilia
Su 16.8 klo 10 liturgia
La 22.8 klo 17 vigilia
Su 23.8 klo 10 liturgia

Kouvola
Pyhän ristin kirkko, Sakaristonmäki,
Kirkonmäenkatu 2
JUMALANPALVELUKSET
La 13.6 klo 17 vigilia
Su 14.6 klo 10 liturgia
La 4.7 klo 17 vigilia
Su 5.7 klo 10 liturgia
La 1.8 klo 17 vigilia
Su 2.8 klo 10 liturgia
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8 klo 10 liturgia
La 29.8 klo 17 vigilia
Su 30.8 klo 10 liturgia

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
JUMALANPALVELUKSET
Ti 23.6 klo 17 vigilia
Ke 24.6 klo 10 liturgia
La 18.7 klo 17 vigilia
Su 19.7 klo 10 liturgia
Pe 14.8 klo 17 vigilia
*La 15.8 klo 10 liturgia

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, to 16.30–19 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
Pappi Aki Leskinen, p. 0400 504 504,
aki.leskinen@ort.fi
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 isännöitsijä Kirsi Backman,
p. 050 349 5985
Ahveniston kirkon isännöitsijät
Sami Ylämurto, p. 044 363 0203 ja
Toni Rasilainen

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan
kesäkauden palvelukset toimitetaan ilman
kirkkokansaa 31.7.2020 saakka. Palvelukset
toimitetaan joko Hämeenlinnan pääkirkossa
tai Ahveniston kesäkirkossa.

Palveluksia pyritään toimittamaan kirkkojen
pihalla sääolosuhteet huomioiden. Myös ulkopalvelukset toimitetaan minimimiehityksellä turvavälit (2 m) ja maksimihenkilömäärä (50 hlöä) huomioiden.
Ajantasaiset jumalanpalvelustiedot löydät:
www.hmlortodoksinen.fi. Kaikissa toimituksissa noudatetaan hiippakunnan koronaohjeistuksia.
Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien papit ja kanttorit lomittavat toisiaan, minkä johdosta palveluksia toimitetaan
kesä-heinäkuussa vuoroviikoin kussakin
seurakunnassa. Kanttori Leena Lomu on
vuosilomalla 1.-30.6.2020 ja hänen vuosilomasijaisenaan toimii kanttori Petri Huttu.

Ehtoolliselle osallistuminen
Ehtoolliselle on mahdollista päästä, kun ottaa yhteyttä pastori Aki Leskiseen, p. 0400
504 504 tai aki.leskinen@ort.fi. Ehtoolliselle
on mahdollista osallistua joko kunkin palveluksen jälkeen, ulkoilmaliturgian yhteydessä
tai erikseen sovittuna aikana (erityisesti riskiryhmään kuuluvat).
Seurakunnassa on tarjolla ruoka-apua, joka on
noudettavissa viraston aukioloaikoina. Mikäli ei
pysty itse hakemaan, yritämme mahdollisuuksien mukaan toimittaa ruoka-avun kotiovelle.

TOIMINTAA HÄMEENLINNAN
SEURAKUNNASSA
CD-äänite: Akatistos Jumalansynnyttäjälle
Seurakunnassamme on äänitetty Akatistos Jumalansynnyttäjälle Kontakion kvartetin laulamana. Äänite maksaa 15€ ja sitä voi ostaa viraston
aukioloaikoina. Sen voi tilata myös Leena-kanttorilta tai seurakunnan sähköpostin kautta.

KOTKAN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka
Avoinna maanantaisin klo 15–17
p. 040 652 7599
kotka@ort.fi, www. kotkaort.fi
NIKOLAOS-SALI
Kymenlaaksonkatu 2, Kotka,
Nikolaos-salia vuokrataan
erilaisiin tilaisuuksiin. Varaukset viraston tai
työntekijöiden kautta.
PAPISTO
Vt. kirkkoherra Timo Tynkkynen
0400 654 883 tai timo.tynkkynen@ort.fi
Ma. pappi Ivan Markolainen, p. 040 623 3327,
ivan.markolainen@ort.fi
KANTTORI
Kanttori Katarine Lehtomäki, p. 050 359 4823
MUU HENKILÖKUNTA
Vahtimestari Vesa Lehtomäki, p. 050 599 8855
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Veikko Lisitsin, p. 050 597 7349,
veikko.lisitsin@gmail.com
Diakoni Johnny Haataja
Diakoni Heikki Harvola

Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, p. (05) 212 767
Isännöitsijä Esa Terviö, p. 0440 837846
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
La 27.6. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Su 28.6. klo 10 liturgia
Su 12.7. klo 10 liturgia
La 18.7. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna
Metsolan hautausmaa
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
Su 26.7. klo 10 liturgia

Loviisa
Ortodoksinen hautausmaa
Läntinen Harjutie 25
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
Ti 7.7. klo 17 akatistos

TOIMINTAA KOTKAN
SEURAKUNNASSA
Katso seurakunnan internet-sivuilta www.kotkaort.fi. Keskiviikkoisin myös kirkolliset ilmoitukset
Ankkuri -lehdessä.
Toimintapiirit ovat pääasiassa kesätauolla ja koronavirusepidemian vuoksi noudatamme kaikkia
rajoituksia. Mikäli rajoituksia puretaan, pyrimme
käynnistämään seurakunnan toimintoja lisää.
Tästä informoimme tarvittaessa eri kanavia käyttäen.
Jumalanpalvelukset poikkeusaikana kesäkuun
alusta alkaen. Löydät seurakunnan jumalanpalvelustiedot seurakunnan sivuilta www.kotkaort.fi
ja myös Facebookista Kotkan ortodoksinen seurakunta tai voit soittaa kirkkoherranvirastoon. Facebookin kautta lähetettävät jumalanpalvelustiedot löydät myös em. osoitteista. Toimittava pappi
päivystää kirkossa klo 16-17 ennen iltapalveluksen alkua. Palvelukset toimitetaan edelleen suljetuin ovin.
Ehtoolliseen osallistuminen
Ehtoolliseen voi osallistua liturgian päätyttyä 11.30–12. Tämän jälkeen toimittava pappi päivystää kirkossa ja kirkot ovat avoinna
klo 12–13.
Ehtoolliselle tulevat odottavat vuoroaan kirkon ulkopuolella, jossa on muistettava pitää
kahden metrin turvaväli. Ehtoolliselle tullaan yksitellen. Ehtoollinen jaetaan kertakäyttölusikoilla. Muista noudattaa hygieniaa
ja turvavälejä äläkä tule sairaana kirkkoon!
Katumuksen sakramenttiin osallistumisesta
sovi erikseen papiston kanssa.

TAPAHTUMIA
Perheiden leiripäivät
Tänä kesänä emme voi järjestää perinteistä kesäleiriä, mutta tarjoamme mahdollisuuden perheille virkistäytyä Luovissa 13.-15.7. Varaa aika kanttori-Katilta. Voit varatulla ajallasi käydä omin eväin Luovin leirikeskuksessa.
Papisto tavattavissa Kotkassa
Kotkan ma pappi isä Ivan Markolainen on tavattavissa Kotkan kirkkoherranvirastossa maanantaisin kello 15-18 ja muina päivinä sopimuksen
mukaan. Vapaapäivät to-pe.
Vt. kirkkoherra isä Timo Tynkkynen on tavattavissa kirkkoherranvirastossa Kotkassa maanantaisin
kello 16-18 seuraavina päivinä: 1.6., 8.6., 6.7.,
20.7., 3.8., 24.8. ja 31.8.

LAHDEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
JA SEURAKUNTASALI
Harjukatu 5, 15110 Lahti,
p. 040 359 4846
Avoinna ma–to klo 10–13,
lahti@ort.fi, www.lahdenort.fi
PAPISTO
Kirkkoherra Jonas Bergenstad,
p. 0400 330 484, jonas.bergenstad@ort.fi
KANTTORI
Petri Huttu, p. 0440 251 062
MUU HENKILÖKUNTA
Kasvatustyöntekijä Marina Salokangas,
p. 040 662 8513, marina.salokangas@ort.fi
Seurakuntakeskuksen vahtimestari
Kimmo Mäenrinne, p. 040 5041176
AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Olavi Merras, p. 040 510 4664
Pastori Taisto Rikkonen, p. 050 371 6475
Pastori Matti Lipitsäinen, p. 0400 625 446
Diakoni Aki Korpela, p. (019) 422 101

Lahden ortodoksisen seurakunnan kesäkauden palvelukset toimitetaan pyhäköissä
edelleen minimimiehityksellä ilman kirkkokansaa 31.7.2020 saakka.
Palveluksia pyritään toimittamaan kirkkojen
pihalla mahdollisuuksien mukaan sääolosuhteet huomioiden. Myös ulkona toimitettavat palvelukset toimitetaan minimimiehityksellä turvavälit (2 m) ja maksimihenkilömäärä (50 hlöä) huomioiden.
Ajantasaiset jumalanpalvelustiedot löydät
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.
lahdenort.fi. Kaikissa jumalanpalveluksissa
ja pyhissä toimituksissa noudatetaan hiippakunnan koronaohjeistuksia.
Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien papit ja kanttorit lomittavat toisiaan, minkä johdosta palveluksia toimitetaan
kesä-heinäkuussa vuoroviikoin kussakin
seurakunnassa. Kanttori Petri Huttu on vuosilomalla 18.6-27.7.2020 ja hänen vuosilomasijaisenaan toimii heinäkuussa kanttori
Leena Lomu.
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Ehtoolliselle osallistuminen
Ehtoolliselle on mahdollista päästä, kun ottaa yhteyttä kirkkoherra Jonas Bergenstadiin, p. 0400 330 484 tai jonas.bergenstad@
ort.fi. Ehtoolliselle on mahdollista osallistua
joko kunkin palveluksen jälkeen, ulkoilmaliturgian yhteydessä tai erikseen sovittuna aikana (erityisesti riskiryhmään kuuluvat).
Diakonia-apu
Seurakunnan diakonia-avusta vastaa kirkkoherra,
häneen voi tarvittaessa olla yhteydessä,
p. 0400 330 484 tai jonas.bergenstad@ort.fi
www.lahdenort.fi
www.ort.fi
Facebook: Lahden ortodoksinen seurakunta

Lahti
Pyhän kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
Isännöitsijä Juha Romanov, p. 050 3289 000
JUMALANPALVELUKSET
La 1.8. klo 10 liturgia
La 15.8. klo 17 vigilia
Su 16.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia

Hyvinkää
Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1
Puh. 040 359 4846 (ma–to klo 10–13).
JUMALANPALVELUKSET
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia

Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,
Hämeenkatu 6
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696
JUMALANPALVELUKSET
Su 2.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 10 liturgia

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
Papin päivystys Imatralla tiistaisin klo 13.30–
16.00.
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

Lappeenranta
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Kristiinankatu 3
Seurakuntamestari Kauko Pussinen,
p. 040 0933287
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan
ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan
50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
To 9.7. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Su 19.7. klo 9 liturgia
Ma 27.7. klo 9 slaavinkielinen liturgia

Imatra
Pyhän Nikolaoksen kirkko, Vuoksenniskantie 3
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
La 27.6. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Ke 8.7. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Su 26.7. klo 9 liturgia
Juhliin liittyvät
palvelukset
on merkitty
tummennettuina.
Suuret juhlat
merkitty tähtisymbolilla*.
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Parikkala
Johannes Kastajan tsasouna,
Uimalantie 1, Parikkala
JUMALANPALVELUKSET
Seuraavat jumalanpalvelukset toimitetaan ulkona ja niihin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä noudattaen turvavälejä:
Ke 24.6. klo 9 liturgia

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЛАППЕЕНРАНТА
Следующие богослужения совершаются во
дворе храма (ограничение участия, макс. 50
человек).
вечерня и акафист в чт 9.7. в 17 часов
литургия в вск 19.7. в 9 часов
литургия на славянском языке в пн 27.7. в 9
часов
Никольская церковь в Иматра:
Следующие богослужения совершаются
во дворе храма (ограничение участия,
макс. 50 человек).
вечерня и акафист в сб 27.6. в 17 часов
литургия на славянском языке в ср 8.7. в 9
часов
литургия в вск 26.7. в 9 часов
Предтеченская часовня в Париккала
Следующие богослужения совершаются
во дворе храма (ограничение участия,
макс. 50 человек).
литургия в ср 24.6. в 9 часов

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
Katso seurakunnan internet-sivuilta www.ekort.fi
. Tervetuloa mukaan! Löydät ajantasaisen viikkoohjelman myös Facebookissa: Lappeenrannan
ortodoksinen seurakunta! Keskiviikkoisin myös
kirkolliset ilmoitukset Lappeenrannan Uutisissa
ja torstaisin Uutisvuoksessa.
Toimintapiirit ovat pääasiassa kesätauolla ja koronavirusepidemian vuoksi noudatamme kaikkia
rajoituksia. Mikäli rajoituksia puretaan, pyrimme
käynnistämään seurakunnan toimintoja lisää. Tästä informoimme tarvittaessa eri kanavia käyttäen.
Jumalanpalvelukset poikkeusaikana
kesäkuun alusta alkaen
Löydät seurakunnan jumalanpalvelustiedot seurakunnan sivuilta www.ekort.fi ja myös Facebookista Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta.
Facebookin kautta lähetettävät jumalanpalvelustiedot löydät myös em. osoitteista. Toimittava
pappi päivystää kirkossa kello 16–17 ennen iltapalveluksen alkua. Palvelukset toimitetaan edelleen suljetuin ovin.
Ehtoolliseen osallistuminen
Ehtoolliseen voi osallistua liturgian päätyttyä 10.30–11.00. Tämän jälkeen toimittava
pappi päivystää kirkossa ja kirkot ovat
avoinna kello 11–12. Ehtoolliselle tulevat
odottavat vuoroaan kirkon ulkopuolella, jossa on muistettava pitää kahden metrin turvaväli. Ehtoolliselle tullaan yksitellen. Ehtoollinen jaetaan kertakäyttölusikoilla. Muista
valmistautua ehtoolliseen kuten normaalitilanteessakin. Muista noudattaa hygieniaa ja
turvavälejä äläkä tule sairaana kirkkoon!
Katumuksen sakramenttiin osallistumisesta
sovi erikseen papiston kanssa.

Богослужения во время эпидемии с начала
июня
Все расписания о богослужениях и
трансляциях можно найти на сайте www.ekort.
fi и в Фейсбуке Lappeenrannan ortodoksinen
seurakunta.
Служащий священник дежурит в храме в 16-17
часов до начала вечерней службы.
Службы совершаются за закрытыми дверями.

На литургии можно причаститься после
окончания службы в 10.30-11.00 часов.
Священник дежурит в храме после причастия
в 11-12 часов и храмы открыты в это время.
Причастники ждут своей очереди на улице
соблюдая дистанцию (два метра), в церковь
приходим по одному. На причастии пользуем
одноразовые ложечки. К причастию
готовимся как в нормальной ситуации.
Не забудьте исполнить все требования
гигиены, соблюдайте дистанцию и не
приходите больными.
Исповедоваться можно по согласованию с
батюшкой.
Tarvitsetko apua?
Seurakunta tukee eri tavoin ja avustuksin avuntarpeessa olevia. Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, niin yhdessä katsomme,
kuinka voisimme olla avuksi elämän eri tilanteissa. Diakoniatoimikunta myöntää myös harkinnanvaraista avustusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan kuluihin. Hakemukset perusteluineen kirkkoherranvirastoon.
Videokierros pyhäköissämme
Julkaisemme videokertomuksia kaikista pyhäköistämme kesän aikana. Kesäkuussa tutustumme Parikkalan ja Koitsanlahden tsasouniin. Heinäkuussa
Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkkoon ja elokuussa
235 vuotta täyttävään Lappeenrannan Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkkoon. Videot julkaistaan seurakunnan Facebookissa ja nettisivuilla.
Parikkalan praasniekka 24. kesäkuuta
Johannes Kastajan syntymäjuhlaa vietämme keskiviikkona 24.6. kello 9 alkavalla liturgialla. Palvelus toimitetaan tsasounassa ja kirkkokansa voi
seurata sitä ulkoalueella noudattaen kahden
metrin turvaväliä.
Nuortenpiiri
Nuortenpiirin kokoontumisista saat lisätietoja isä
Andreilta, p. 0400 411 923.
Mitä toivot seurakunnalta?
Koronaepidemian aikana olemme joutuneet luopumaan seurakunnan normaalitoiminnoista. Nyt
on myös hyvä aika tarkastella, mitä seurakuntalaiset odottavat ja toivovat seurakunnan kerhoilta, tapahtumilta ja muilta toiminnoilta.
Olisimme kovin kiitollisia, jos saisimme ehdotuksia ja toiveita seurakuntalaisiltamme. Voit kertoa
niistä suoraan papistolle tai lähettää kirjeen taikka laittaa ajatuksia seurakunnan sähköpostiin
lappeenranta@ort.fi. Ole aktiivinen!

TAMPEREEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
Poikkeustilanteen vuoksi Tampereen
ortodoksisen seurakunnan
kanslian puhelin palvelee kesä–elokuussa
arkisin klo 9–12.
Palvelemme puhelimitse ja
sähköpostiyhteyksin. 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
Vuosilomalla 1.6.–31.7. 1.8. alkaen
sähköposti: hhonkamaki@gmail.com
p. 044 3623020

KANTTORIT
Diakoni Heikki Hattunen,
p. 050 557 0051, heikki.hattunen@ort.fi
Jenni Hakkarainen, p. 044 301 0974, jenni.
hakkarainen@ort.fi
MUU HENKILÖKUNTA
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balčin
(opintovapaalla)
Nuorisotoimenohjaaja Vasili Venkula
(sij. 1.9.2019–31.8.2021)
p. 040 1781 633 vasili.venkula@ort.fi
Kanslisti Arja Pikkuharju, p. 050 557 0056
Emäntä Tatiana Kallo, p. 050 557 0053
Vahtimestari Mika Kangasaho,
p. 050 557 0054
AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Jelisei Rotko,
p. 040 507 5790, elisrotko@gmail.com
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 Henri Suojanen, P. 0400 306 008
JUMALANPALVELUKSET
La 1.8. klo 18 vigilia
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 18 vigilia
*To 6.8. klo 10 liturgia
La 8.8. klo 18 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia
Pe 14.8. klo 18 vigilia
*La 15.8. klo 10 liturgia
Su 16.8. klo 10 liturgia
La 22.8. klo 18 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 18 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia

Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 5218697
JUMALANPALVELUKSET
La 22.8. klo 18 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
TOIMINTAA PORISSA

Koronavirusepidemian torjumiseksi on asetettu kokoontumisrajoituksia, jotka ovat voimassa ainakin 31.7.2020 saakka. Seurakuntien toimintapiirit ovat toistaiseksi tauolla, ja
jumalanpalvelukset järjestetään suljetuin
ovin. Seurakunnat tarjoavat edelleen kirkollisia toimituksia ja sielunhoitoa. Tarkista
ajantasainen tieto seurakunnan asiakaspalvelusta, kirkkoherranvirastosta, sosiaalisesta
mediasta tai verkkosivuilta. Osaa palveluksista on mahdollista seurata verkkolähetyksinä seurakunnan sivulla Facebookissa.
www.tampereort.fi
www.ort.fi
Facebook: Tampereen ortodoksinen seurakunta

Ehtoolliseen osallistuminen
Sairaana ei tulla kirkkoon, hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Turvavälit pidetään vähintään 2 metrissä. Pidättäydytään
fyysisestä kontaktista. Ehtoollisella on mahdollista käydä yksin tai perhekunnittain. Sovi
siitä erikseen papin kanssa, he antavat toimintaohjeet:
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg 050 557 0050
aleksej.sjoberg@ort.fi
II pappi Heikki Honkamäki 050 557 0057
heikki.honkamaki@ort.fi

Porin seudun tiistaiseura ry
Puheenjohtaja ja sihteeri Maria Ojanen puh. 050
381 2063
Varapuheenjohtaja Riitta Salonen, p. 040 517 0904
Tiistaiseuramme tilaisuudet ja tapahtumat ovat
avoimia kaikille. Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Aloitamme syyskauden toiminnan mahdollisuuksien mukaan. Tilanne voi kuitenkin muuttua ja
noudatamme kirkkokunnan ohjeistusta kokoontumisten suhteen. Ajankohtaisin tieto tulevista
tapahtumista päivitetään Tiistaiseuran nettisivuille, www.porinseuduntiistaiseura.fi ja Facebookryhmään Porin Seudun Tiistaiseura.
Kirkkokahvit
tarjotaan liturgiajumalanpalvelusten jälkeen Teologisalin puolella.
Tiistaiseuran jäsenmaksu
Jäsenmaksu vuodelle 2020 20 euroa/hlö. Jäsenmaksun voi maksaa pankkitilille FI89 1269 3000
6174 54. Saaja: Porin Seudun Tiistaiseura ry. Kirjoita viestikenttään: jäsenen nimi + jäsenmaksu
2020. Lisätietoja rahastonhoitaja Niina Alhaselta,
p. 044 203 1800.
Perheleiri
Merikarvialla Nuortenniemen leirikeskuksessa lasu 22.-23.8. Leiri alkaa la klo 12 ja päättyy su n.
klo 15. Su-aamuna toimitetaan liturgia, joka on
kaikille avoin. Leirimaksu 30 € aikuisilta ja 15 €
lapsilta. Leirille voi osallistua myös vain yhdeksi
päiväksi. Yhdeltä päivältä leiri maksaa 15 €. Muutokset mahdollisia epidemiatilanteen mukaan,
seuraa tarkempaa tiedotustamme netissä! Pyrimme kaikesta huolimatta järjestämään leirin. Ilmoittautumiset ja tiedustelut leiristä Jyri Luonilalle: jyri.luonila(at)gmail.com, 050 351 3868. Ilmoittautuessasi kerro mahdolliset erityisruokavaliot.
Kirkko avoinna
Porin kirkko on 2.6.-28.7. avoinna yksityiselle hiljentymiselle ti klo 17-19 ja su klo 11-13. Ethän tule sairaana kirkkoon.
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Seurakunnanvaltuuston vaalit 2020
Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2020
Me allekirjoittaneet
ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdotamme vuoden 2020
seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:
Ehdokkaan nimi

Syntymäaika

Kotikunta

Sähköposti ja puhelinnumero

Päivämäärä: _______/_______2020

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 17.9.2020 klo 14 mennessä, mutta Tampereella jo klo 13.
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §.
Ehdokkaiden suostumus:
Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi
valittaessa seurakunnan valtuuston jäseniä toimikaudelle 2020–2023.
Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus
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ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalissa

Diakonia
DIAKONIAN TOIMINTA
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

Päivystämme ma, ti ja to
klo 9–12 puh. (09) 8564 6160.
DIAKONIAN TOIMINTA
MUISSA SEURAKUNNISSA

Tarvitessasi diakoniapalveluja ota rohkeasti
yhteyttä oman seurakuntasi kirkkoherranvirastoon. Yhteystiedot löydät kalenterisivuilta.

KERHOT JA TAPAHTUMAT
Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakonian kerhot ja tapahtumat ovat tauolla heinäkuun loppuun saakka. Syksyn tapahtumista ilmoitamme seuraavassa ortodoksiviestissä. Lämmintä ja aurinkoista kesää!
Diakoniatiimin terveiset
Takanamme on yli 80 päivää siitä, kun pandemia käänsi arjen ja juhlan ennennäkemättömille poluille. Diakoniatyöntekijöinä tunsimme huolta ja epävarmuutta uudessa
tilanteessa. Miten autamme lähimmäisiämme? Kohtaamisissa kasvokkain olemme
ytimessä, nähdyksi tuleminen on ihmisyyden perustarve. Historiallisen ja tuulisen
päivän aikana oli selvää, että ihmiset ympärillämme ovat edelleen siellä. Diakonia on
heitä varten. Työ jatkuu, mutta osittain uusin
keinoin.
Henkilökohtaisten tapaamisten, toimintojen ja tapahtumien ollessa tauolla etäyhteyksien käyttö on mahdollistanut säännölliset
kontaktit seurakuntalaisiin niin kodeissa,
laitoksissa kuin hoivakodeissa. Riskiryhmiin
kuulumattomien osalta tapaamisia on harkinnan mukaan toteutettu ulkoillen noudattaen turvakäytäntöjä. Puistonpenkeillä on
kahviteltu. Ihmisiä on muistettu myös kukin,
kortein tai seurakunnan kirjastoaineistoa
käyttäen. Diakonian päivystys on ollut tarpeen monissa akuuttitilanteissa. Apua tai
palveluneuvontaa tarvitsevat eivät ole jättäytyneet yksin. Alkuvaiheessa rajoitusten
astuessa voimaan mm. kauppa- ja apteekkiasioiden järjestelyihin oli suuri tarve.
Kriisiajalle suunnitellut virtuaalikahvitreffit
pyrkivät palvelemaan koko seurakunnan
aluetta. Tällä hetkellä ne ovat tavoittaneet
Helsingistä ja Vantaalta yksinäisiä, karanteeninomaisesti eläviä ihmisiä. Treffit ovat auttaneet arjen hallinnassa ja tutustumisissa uusiin ihmisiin. Myös treffien vetäjä, diakonia-

työntekijä Elina on kokenut tapaamiset
mukavina: ” Olen saanut nähdä muita seurakuntalaisia ja samalla olla tukena ja toivon
tuojana vaikeassa tilanteessa.”
Korona-aika on vaikuttanut henkisesti,
fyysisesti ja taloudellisesti. Pitkien päivien
ketjussa kaivataan juttuseuraa ja kuuntelijaa
jakamaan ajatuksia ja elämän huolia. Diakoniatyöntekijöistä Johanna kiteyttää tämän
seuraavin sanoin: ”Luottamus Jumalaan,
diakonian läsnäolo, toisten taakkojen kantaminen sanoin, teoin ja rukouksissa on tärkeää”. Korvia ja sydämiä tarvitaan, ja myös
uusia ratkaisuja. Poikkeusoloissa on jo toteutettu erilaisia digi- ja virtuaalitapahtumia.
Uusia vaihtoehtoja palvella ja viestiä me
diakoniassa pohdimme myös jatkossa ja
tarvittaessa mukautamme toimintaamme
tilanteen niin vaatiessa.
Voimia ja terveyttä teille kaikille!
Diakoniatyöntekijä Jaana Björninen
Virtuaalikahvitreffit ilmoittautuminen ja
tiedustelut: diakoniatyöntekijä Elina Pale
p. 040 7237 632
Virkistysleiri

Diakoniatoimi järjestää virkistysleirin Kaunisniemen leirikeskuksessa Lopen Läyliäisissä
24.8.–27.8.2020 (ma-to). Mukaan mahtuu
30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leirin hinta seurakuntalaisille on 75 euroa ja
ei-seurakuntalaisille 120 euroa. Hinta sisältää
majoituksen, ruokailut sekä leirin ohjelman.
Bussikuljetuksesta (meno-paluu) lisätään 25
euroa leirin hintaan. Yhden hengen huoneita on rajoitetusti ja lisämaksu niistä on 45
euroa koko leirin ajalta. Ohjelmassa on jumalanpalveluksia, hyvää ruokaa, saunomista
sekä monipuolista ja virkistävää toimintaa.
Ilmoittautumiset https://hos.fi/yhteystiedot/
ilmoittautuminen/
tai diakonian päivystysnumeroon ma, ti ja to
klo 9–12 puh.(09) 85646160.

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

Perheuutisia
Helsingin seurakunta
IKUINEN MUISTO
Kauko Jehkonen, s. 1933 Suojärvi
Helmi Malas, s. 1921, Käkisalmi
Hellevi Marja-Liisa Matihalti s. Salminen
s. 1941 Lapua

Kiitokset
Sydämellinen kiitos Helsingin ja koko
Suomen arkkipiispa Leolle saamistamme
Pyhän Karitsan Ritarikunnan 1. luokan
merkeistä.
Anatoli Lappalainen, Lahti
Riitta Räntilä, Hämeenlinna
Kiitos paljon enemmän kuin osaamme ikinä
sanoa, aivan erityisesti Pokrovan veljestön isä
Haritonille, mutta tietysti myös isä Fomalle,
että he näissä poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa toteuttivat, jopa ylittivät, rakkaan
äitimme jokaisen toiveen: ottamalla meidät
sydämellisesti vastaan kesken omien kiireidensä, toimittamalla litanian, mahdollistamalla
siunaustilaisuuden Pokrovan sanomattoman
kauniissa ja äidille niin tärkeässä kirkossa sekä
valmistamalla ja tarjoilemalla mitä upeimman
muistoaterian Villa Dannebrogin salissa. Kiitos
kauniista laulusta ja lukemisesta siunaustilaisuudessa kanttori Daria Balagurinille, dir.cant.
Juhani Matsille ja Ira Matsille. Kiitos isä Heikki
Huttuselle kaikesta: paljosta lämpimästä läsnäolosta äidin viimeisinä aikoina, rukouksesta ja
tuesta. Kiitos myös isä Mikael Sundkvistille
lähes mahdottomilla aikatauluilla ehtoollisen
järjestämisestä äidille. Kiitos Valamon luostarin
igumenille, arkkimandriitta Sergeille ja munkkidiakoni Nasarille litaniasta ja lämminhenkisestä hautaanlaskutilaisuudesta Valamon
luostarin hautausmaalla. Kiitos kaikille äidin
muistoa kunnioittaneille ja surussamme mukana eläneille. Kristus nousi kuolleista!
Olli-Matti ja Katariina Matihalti
Mikael Matihalti, Samuel Matihalti
Teresa ja Juho Kock
Lämmin kiitos isä Kaleville ja Päiville rukouspalveluksen toimittamisesta, kakkukahveista, lahjoista sekä kaikinpuolisesta muistamisesta ja myötäelämisestä elämän myllerryksessä. Kiitos Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle muistamisesta merkkipäivänäni.
Kirsti Jeffery
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Oikaisu

”Meillä ihmisillä ei ole mitään erityistä
pelättävää, sillä Kristus voitti kuoleman.
Me uskomme häneen, ja annamme myös
muiden nähdä sen meissä.”

Toisin kuin Ortodoksiviestin numerossa 1/20 jutussa Kirkkomme hiljaiset jättiläiset mainittiin, kauppaneuvos Jegor Uschakoff ei ollut nykyisten sukuselvitysten
mukaan lähtöisin Kyyrölästä vaan Venäjältä luultavimmin Rostovista Jaroslavlin
läänistä.

Martinus Markoff

Kirkkoherra Andrei Sõtšov,
Ilkka-Pohjalainen 10.4.
”Koronapandemia on muistuttanut meitä
siitä, että kaikki asiat eivät ole meidän
käsissämme. Me ihmiset emme ole kaikkivoipia, eivätkä meidän suunnitelmamme
aina toteudu niin kuin halutaan.”
munkki Damaskinos Ksenofontoslainen,
Sunnuntaisuomalainen 10.4.
”Ortodoksikirkossa on helpompi olla. Ei
tarvitse koko ajan piirtää linjoja ja miettiä, miten tähän nyt suhtautuisi, ettei kukaan pahoita mieltään. Linja on pysynyt
samana satoja vuosia.”
Heikki Timperi,
Etelä-Saimaa 15.5.
”Hengellisyys oli aina ollut elämässäni,
mutta ortodoksisuudesta, sen uskomattomasta syvyydestä ja vakaudesta löytyi
hengellinen koti.”
pastori Janne Piiroinen,
Karjalainen 4.4.
”Kristillisten kirkkojen ytimessä on ajatus,
ettei rukous lakkaa koskaan.”
kirkkoherra Jonas Bergenstad,
Etelä-Suomen Sanomat 4.4.

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.

54

Lintulan luostari kaipaa apuasi
Koronaepidemia satuttaa erityisesti luostareitamme, joilla ei seurakuntien tavoin
ole verotuloja. Sen johdosta Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää pienkeräyksen
(lupa: RA/2020/514) ajalla 10.5.–9.8.2020 Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin toiminnan tukemiseen koronaepidemian aiheuttamassa tilanteessa.
Voit auttaa myös ostamalla tuohuksia, jotka luostarissa sytytetään esimerkiksi
Pyhän Kolminaisuuden ikonin tai Jumalanäidin Jerusalemilaisen ikonin eteen tai
jonkun läheisemme muistolle vainajainmuistelupöydälle. Kolmen tuohuksen yhteishinta on viisi euroa ja ne voi ostaa luostarin verkkokaupasta (https://lintulanluostari.fi/kauppa/index.php). Sieltä voit hankkia lisäksi ikoneita, ikonikortteja, äänitteitä ja kirjoja. Voit tehdä tilauksen joko yksin tai ystäviesi kanssa joukkotilauksena, jolloin tilausmäärä on suurempi ja pakkaus- sekä lähetyskulut pienemmät.
Keräykseen voit osallistua rahalahjoituksella Lintulan Luostarin Ystävät ry:n pienkeräyksen tilille FI17 1064 3500 1763 70. Maksuviite: 12124

Helsingin ortodoksinen seurakunta

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

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 4/20

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

RISTIKKO 3/20 RATKAISU
Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto.
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortilla
osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten tulee olla
perillä 6. elokuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 5/20-lehdessä 28.8.
Edelliseen tehtävään saimme varsin viljalti vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi
Annaliisa Nummea Raumalta. Hänelle postitimme Niko Huttusen, Joona Salmisen
ja Ulla Tervahaudan toimittaman teoksen Apostoliset isät. Onnittelumme!

Seuraavassa numerossa:
28. elokuuta ilmestyvässä Ortodoksi
viestissä vietämme luomakunnan päivää.
Luomme katsauksen menneeseen
kesään.
Perehdymme kertomuksiin Raamatun
eläimistä.
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5.6. Pyhittäjä Johannes
Valamolainen
Nuoruudestasi asti sinä, pyhittäjäisämme Johannes,
kuljit paastokilvoituksen kapeaa tietä. Enkelielämään
vihkiytyneenä omistauduit rukouskilvoitukseen. Kristuksen
palvelijana seurasit Häntä ristiäsi kantaen. Hyvän
kilvoituksen kilvoitelleena sinulla on uskallus Herran
edessä. Rukoile Häneltä armahdusta sieluillemme.
Tropari, 4. sävelmä

Seuraava numero ILMESTYY PE 28.8. » Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään to 6.8.

