
ORTODOKSISTEN SEURAKUNTIEN JÄSENLEHTI  |  IRTONUMERO 5,50 €

Pyhän perheen 
 jalanjäljillä

Tervetuloa, Vaasa!

1/21



Kannessa

15 1826

31

Pietari on erityinen kaupunki kirjailija  
Anniina Tarasovalle.
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 jota meidät on kutsuttu 
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ORTODOKSI Hyrskytystä ja pitkämielisyyttä
ENSIMMÄISEKSI: Tervetuloa, Vaasa! Orto-
doksiviesti tulee teille nyt ensimmäistä 
kertaa omana seurakuntalehtenänne, 
koska Vaasan ja Tampereen ortodoksiset 
seurakunnat liittyivät yhteen vuoden 
alussa. Yhteinen nimi on Tampereen or-
todoksinen seurakunta, ja Vaasan seura-
kunnasta tuli kappeliseurakunta. Oman 
alueenne kuulumisia voitte lukea alkaen 
sivulta 10.

Ortodoksiviestin alueella oli muitakin 
seurakuntien yhteenliittymisiä. Lahden ja 
Hämeenlinnan seurakunnat ovat nyt osa 
Helsingin ortodoksista seurakuntaa. Lap-
peenrannan, Haminan ja Kotkan seura-
kunnat yhdistyivät Kaakon ortodoksiseksi 
seurakunnaksi.

Nämä kaikki yhdistymiset kuuluvat 
Suomen ortodoksisen kirkon historialli-
seen hallinnonuudistukseen. Näin suurta 
muokkausta ei ole tehty sitten 1950-
luvun. Suomen kolmessa hiippakunnassa 
on nykyisin 12 seurakuntaa 21 sijasta.  

Hallinnonuudistus on hallinnon 
muuttamista. Seurakunnista toivotaan, 
ettei se vaikuttaisi seurakuntalaisten elä-
mään olennaisesti. Tavoitteena on, että 
seurakuntalaiset saisivat parempaa seu-
rakunnallista palvelua, kun monilta 
papeilta vapautui aikaa hallinnolliselta 
työltä.

Suuressa Helsingin seurakunnassa 
tavoitellaan lähitoimintaa. Seurakuntalai-
sia kehotetaan ottamaan yhteyttä oman 
alueensa pappiin. Se on tilaisuus tutustua 
häneen. Omalta papilta voi pyytää erilai-
sia toimituksia, kuten kasteen tai vihki-
misen toimittamista tai läheisen hautaan 
siunauksen. 

Muutosvaihe näkyy seurakuntalaiselle 
ehkä eniten tiedonvälityksessä eli toimin-
nasta kertomisen kuninkuuslajissa. Jos 
hakee tietoa seurakunnan toiminnasta, 
saattaa joutua varautumaan kärsivällisyy-

teen. Luotettavimmin tietoa saa seura-
kuntien työntekijöiltä joko puhelimitse, 
tekstarilla tai sähköpostilla. Yhteystiedot 
löytyvät tämän lehden kalenterista alkaen 
sivulta 37.

Toinen ajantasainen kanava näyttäisi 
olevan Facebook. Useimpien nykyisten 
seurakuntien ja myös entisten seurakun-
tien nimellä oleville Facebook-sivuille 
on pantu tuoreita tietoja. Sen sijaan aika 
monet nettisivut näyttivät keskeneräi-
siltä tammikuun puolenvälin paikkeilla. 
Yhteys tiedot yleensä löytyivät. Kaakon 
sivujenkin pitäisi olla valmiit tämän kuun 
lopussa.

Koronan vuoksi seurakuntien tapahtu-
mia on karsittu, mutta vaille hengenra-
vintoa ei tarvitse jäädä, jos netti toimii. 
Palveluksia ja paljon muuta sisältöä löytyy 
videoituna, joskaan se ei tietenkään kor-
vaa kohtaamista ja seurakunnan yhteyttä. 
Yksinäisyyden lievittämiseksi joihinkin 
pyhäköihin Uudellamaalla on järjestetty 
avoimet ovet ja mahdollisuus kohdata 
seurakunnan työntekijä. Tietoja näistä 
paikoista on kalenterissamme.

Monenlainen mylläys ja elämän hyrs-
kytys vaativat pitkämielisyyttä ja ennen 
kaikkea toivoa paremmasta. Uskokaamme 
myös, että kaiken tämän muutoksen kes-
kellä emme ole yksin, kuten Vaasan isä 
Andrei kirjoittaa.

Helsingin, Kaakkois-Suomen ja  Tampereen 
ortodoksisten seurakuntien lehti 
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Lehti ilmestyy 5 kertaa vuonna 2021.
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PAPILTA

Новые перспективы 
– в  переменах мы не  одни 

Uu t t a  n ä k y v i l l ä
–  m u u t o k s e s s a k a a n  e m m e  o l e  y k s i n

KRISTUS sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elä-
mä.” Tässä on tie, käykää tätä tietä. Meillä on 
toivoa tällä tiellä kaikissa asioissa. Muutos-
ten kuohuissa toivo ja yhteisöllisyys ovat 
tärkeä voimanlähde.

Koronasta riippumatta Vaasan seurakun-
nan toiminnassa toivoa ja yhteisöllisyyttä on 
koettu Vaasan pääpyhäkön ja rukoushuonei-
den jumalanpalveluselämässä, kesän tal-

koissa ja ortodoksiakerhoissa. 
 Pienenä seurakuntana emme ole olleet yksin, vaan meitä on 

tuettu ja tuetaan jatkuvasti. Valtio ja kirkon keskushallinto ovat 
tukeneet toimintaamme diakonia-, uskonnonopetus- ja perus-
korjausavustuksilla. Marraskuussa 2020 kokoontunut kirkollis-
kokous teki myönteisen päätöksen Kokkolan työparin eli papin 
ja kanttorin palkanmaksun rahoituksesta vielä kolmeksi vuo-
deksi. Viime vuonna seurakunta jakoi avuntarvitsijoille maaseu-
tuviraston EU-ruoka-apua 2000 kiloa ja järjesti valtioneuvoston 
avustuksella praasniekan yhteydessä noin 300 ihmiselle diako-
nialounaan. 

 Uskon, että Tampereen ja Vaasan seurakuntien tänä vuonna 
tekemät yhdistymispäätökset keventävät kappeliseurakunnan 
hallintoa ja auttavat kehittämään hengellistä työtä. Työntekijöillä 
vapautuu enemmän aikaa opetus-, lapsi- ja nuorisotyöhön, mikä 
on varsinaisesti hallinnonuudistuksen tavoite. Tästä ovat hyvinä 
esimerkkeinä keväällä Vaasaan tulevat Palava pensas -raamattu-
piiri ja kuukausittain järjestettävät lastentapahtumat ja ponoma-
rikerho. 

 Yhdistyminen on mahdollisuus sekä Vaasalle että Tampe-
reelle. On ilo päästä palvelemaan Jumalaa ja seurakuntalaisia 
isommassa tiimissä. Uskon, että sekä Vaasalla että Tampereella 
on yhdistymisessä paljon annettavaa. Kiitos edelliselle valtuus-
tolle ja monia vuosia kappelineuvoston jäsenille Sirkka Uscha-
koffille, Kimmo Nissiselle, Anna Nikulalle ja Markus Hapolle! 
Olkoon tämä vuosi meille kaikille rauhan ja Jumalan siunauksen 
vuosi!  

Andrei Sõtšov
Pastori

Vaasan kappeliseurakunta

ХРИСТОС  сказал: "Я есть путь, истина и жизнь". Это путь, которым 
нам нужно следовать. И на этом пути нам во всём помогает 
надежда. Даже в пору перемен надежда и соборность являются 
важным источником новых сил.

И в деятельности нашего православного прихода Вааса на-
дежда и соборность вопреки коронавирусу проявились в нашей 
совместной деятельности - в богослужениях Свято-Никольского 
храма и часовен, в общих трудах летом, в православных кружках.

 Мы - маленький приход, но мы не одиноки, ведь нам постоян-
но оказывали и оказывают поддержку. Государство и церковное 
управление поддерживают нашу деятельность в области благо-
творительности, катехизации и в других сферах. В ноябре 2020 
года церковный собор принял решение об оплате труда священ-
ника и регента в Коккола ещё на три года. В прошлом году наш 
приход распределил среди нуждающихся продовольственную 
помощь от Европейского Союза в размере 2000 килограмм и с 
помощью правительства организовал благотворительный обед 
для 300 человек во время престольного праздника.

 Я верю, что принятое в этом году решение о слиянии право-

славных приходов Вааса и Тампере облегчит труды по управле-
нию приходом и будет благотворно для духовных трудов. У ра-
ботников прихода появится больше времени на катехизацию, а 
также работу с детьми и юношеством, что, собственно говоря, и 
является задачей этой реформы. Добрым примером такой дея-
тельности служат появившийся в Вааса весной кружок по изуче-
нию Евангелия "Неопалимая Купина", ежемесячные мероприятия 
для детей и курсы для пономарей.

 Объединение на приходском уровне дает новые возможно-
сти и для Вааса, и для Тампере. Отрадно будет служить Господу 
и прихожанам большим коллективом. Я верю, что при этом сли-
янии мы найдём,  что дать друг другу. Спасибо большое преды-
дущему составу совета и многая лета новоизбранным: Сиркка 
Ушакофф, Киммо Ниссинен, Анне Никула и Маркусу Хаппо. 
Пусть этот год будет для всех нас годом мира и Божьего благо-
словения! 

Андрей Сычёв
Священник

Православная община Вааса

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ
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Ortodoksiviesti ilmestyy torstaisin
ORTODOKSIVIESTI ilmestyy tänä vuonna torstaisin aiem-
min totutun perjantain sijasta. Muutos johtuu Postista, 
joka ei jaa enää aikakauslehtiä perjantaisin.

Ilmestymispäivän aikaistamisella haluamme taata, et-
tä lukijat saisivat lehtensä aina ennen viikonloppua ja 
sen tapahtumia. 

Ortodoksiviestistä ilmestyy tänä vuonna viisi nume-
roa: 28.1., 25.2., 25.3., 3.6. ja 26.8.

Myös lehteen tulevat aineistot pitää toimittaa päivää 
aikaisemmin eli torstain asemesta keskiviikkona. Aineis-
topäivät ovat lehden numerosta 2 alkaen 3.2., 3.3., 12.5. 
ja 4.8.

Porin Seudun 
Tiistaiseura palkittiin

Hangon seurakuntasali 
harjakorkeudessa

PORIN Seudun Tiistaiseura palkittiin pitkään jatkuneesta vapaa-
ehtoisesta toiminnasta kirkon työssä. Yhdistys sai joulukuussa 
tunnustuksen ja palkintona tuhat euroa Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiöltä.

– Tuli yllätyksenä. Mukavaltahan se tuntuu, sanoo tiistaiseu-
ran puheenjohtaja Maria Ojanen.

Porin Seudun Tiistaiseura tunnetaan aktiivisesta omaehtoi-
sesta maallikko- ja vapaaehtoistoiminnasta. Puheenjohtaja arve-
lee, että toimeliaisuus johtuu siitä, että paikallisyhteisö ei ole seu-
rakunnan ydinaluetta. Jäsenet ovat tottuneet tekemään itse, kun 
ei ole muita järjestäjiä, kuten seurakunnan työntekijöitä.

Toimeliaisuudelle on muitakin syitä. Kun porilaiset parikym-
mentä vuotta sitten rakennuttivat oman kirkkonsa, aktiivisuus 
ikään kuin jäi päälle. Myös tiedotus on aktiivista. Eri tapahtu-
mista ja toiminnasta viestitellään jäsenille viikoittain.

Tiistaiseura vastaa pyhäkköyhteisön kaikkien eri toimien 
organisoinnista. Se järjestää säännöllisesti maallikkopalveluk-
sia, erilaisia tiistaiseurailtoja, kirkkokahvit, vuosittain perhelei-
rin ja myyjäisiä varten piirakka- ja käsityötalkoita. 

Yhdistykseen kuuluu noin neljännes Porin seudun 200 orto-
doksista eli 50. Palveluksissa kirkossa käy 20–40 henkeä. Tiis-
taiseura on perustettu 1963. 

– Porukassa on mukava tehdä yhdessä, Maria Ojanen sanoo ja 
toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uudet toiminnasta kiinnos-
tuneet.

ANNE KÄRKKÄINEN

HANGON kirkon uuden monikäyttöisen seurakuntasalin raken-
taminen on jo pitkällä. Tammikuun alkupuolella oli valmiina ra-
kennuksen runko ja kattorakenteita. 

Rakentamishanke alkoi vanhan talon purkamisella lokakuun 
puolivälissä ja uutta alettiin rakentaa kuukauden päästä marras-
kuussa.  

– Toiveemme on, että heinäkuussa tänä vuonna voimme 
yhdessä Hangossa iloita siitä, että epidemian selkä on taittunut 
ja Hangon hienon kirkkorakennuksen viereen on pystytetty uusi 
kirkon olemusta korostava seurakuntasali, kirjoittaa sähköpos-
tiviestissään puheenjohtaja Niilo Pellonmaa Hangon kirkon 
ystävät ry:stä. 

Yhdistys vastaa rakennuksen noin 400 000 euron suunnit-
telu- ja rakentamiskustannuksista. Taloon tulee 50 neliön laa-
juinen seurakuntasali, keittiö, varastotilat, kaksi majoitushuo-
netta, wc- ja suihkutilat sekä maalämpö. Kaikkiaan tilaa on 130 
neliömetriä. Uusi rakennus korvaa entisen huonokuntoisen 
piharakennuksen. 

 Rakentamisen edistymistä voi seurata osoitteessa: hangon-
ortodoksisenkirkonystavat.webnode.fi/

ANNE KÄRKKÄINEN

Piirakkatalkoissa leivottiin taas kerran myyjäisten menekkituotteita. 
Kuva: Maria Ojanen

Hangon kirkon 
pihalle valmistuu 
uusi seurakunta-
sali kesään 
 mennessä.  
Kuva: Anne Sorri
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Seurakuntien uudet nettisivut
Lahti: lahdenort.fi  hos.fi
Hämeenlinna: hmlortodoksinen.fi  hos.fi
Lappeenranta: ekort.fi  kaakko.ort.fi
Hamina: orthamina.fi  kaakko.ort.fi 
Kotka: kotkaort.fi  kaakko.ort.fi 
Vaasa: Vaasaort.com  tampereort.fi/vaasa

Aamun Koiton verkkolehti viivästyy
KOKO ortodoksisen kirkon Aamun Koitto -verkkolehden ilmes-
tyminen viivästyy aiemmin ilmoitetusta tammikuusta. Nyt il-
mestymisajankohdaksi on määritelty väljemmin alkuvuosi. Pai-
netun Aamun Koitto -lehden hiippakuntaliitteineen on määrä 
ilmestyä ensi kertaa kesäkuussa 2021. 

Aikapainetta lehtien ilmestymiselle ei Ortodoksisen kirkon 
palvelukeskuksen johtajan Hannele Meskuksen mukaan ole, 
koska kirkon asioista tiedotetaan muun muassa kirkon ort.fi-
nettisivuilla, ja paikallisia hiippakuntalehtiä ilmestyy vielä tänä 
vuonna. Esimerkiksi Ortodoksiviesti ilmestyy tämän lehden 
lisäksi helmi-, maalis-, touko- ja elokuussa.

Kirkon jäsenmäärä väheni prosentin
SUOMEN   ortodoksisen kirkon jäsenmäärä väheni pro-
sentin verran. Viime vuonna kirkkoon kuului yhteensä 
58 311 jäsentä, mikä oli 588 vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. Kuolleita tai kirkosta eronneita oli yhteensä 
enemmän kuin kastettuja tai kirkkoon liittyneitä.

Kuolleiden ja kastettujen erotus selittää suurimman 
osan jäsenkadosta. Jäseniä kuoli 686 ja kirkkoon kastet-
tiin 245.

Seurakuntien jäsenmäärät 1.1.2021 
Ortodoksiviestin alueella

Helsinki 22 666

Tampere 4 301 

Kaakkois-Suomi     4 145

Jäsenkadon syyt ovat monet. Historiallisesti ortodoksi-
sissa evakkoperheissä lapset kastettiin luterilaisiksi syrjimi-
sen pelossa. Osa on palannut valtakirkosta, mutta osa ei. 
Puuttuvan ortodoksisen sukupolven aikaan saama jäsen-
vähenemä näkyy tilastossa vielä pitkään yleistä väestöke-
hitystä huonompana. Iäkkäät kuolevat. Lisäksi lapsia syn-
tyy vähän myös ortodokseille, ja maallistuminen jatkuu. 

Koronavuonna kirkosta erosi 803 jäsentä, mikä oli 190 
jäsentä vähemmän kuin vuonna 2019. Kirkkoon liittyi 
702 jäsentä eli viidenneksen vähemmän kuin edellis-
vuonna. Tähän saattoi vaikuttaa koronan vähentämä ka-
tekumeeniopetus.

Vuoden alun seurakuntien yhdistymiset vaikuttivat 
seurakuntien kokoon. Lahden ja Hämeenlinnan liityttyä 
mukaan Helsinkiin Suomen suurimpaan ortodoksiseen 
seurakuntaan kuului 23 000 jäsentä, mikä on lähes 40 
prosenttia koko kirkon jäsenistöstä. Myös Tampereen ja 
Kaakkois-Suomen seurakunnat ovat kasvoivat. Vaasan 
liittyttyä Tampereen seurakuntaan jäseniä oli noin 4300. 
Kaakkois-Suomen uudessa seurakunnassa jäseniä on 
4100.

ANNE KÄRKKÄINEN

Nettipalvelukset suosittuja
HELSINGIN ortodoksisen seurakunnan videoidut ja Youtube-ka-
navalla välitetyt jumalanpalvelukset keräsivät viime vuonna yli 
100 000 katselukertaa. Nettipalvelusten alettua seurakunnan si-
vuille tuli uusia tilaajia noin tuhat. Kanavalla oli tilaajia tammi-
kuussa yli 1100.

Palveluksia videoitiin ja välitettiin koronavuonna noin sata. 
Niitä katsojat seurasivat yli 30 000 tuntia.

– Katsojamäärät ovat niin huikeat, että tästä kehkeytyy var-
masti vakituinen palvelu, uskoo palvelukset kuvaava ja tuottava 
Petrus Palola.

Polkuja lähetyksiin ja ortodoksisiin sisältöihin
• Youtube Helsingin ortodoksinen seurakunta
•  Youtube Tervetuloa kirkkoomme: 

Kirkkojen esittelyjä eri paikkakunnilta Helsingin ortodok-
sissa hiippakunnassa.

•  Youtube Suomen ortodoksinen kirkko:  
palveluksia, konsertteja, arkkipiispan ja kirkon työntekijöi-
den tervehdyksiä.

ANNE KÄRKKÄINEN

LUKIOLAISET voivat lainata oppikirjoja Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan kirjastosta. Kirjastosta saa matematiikan, fysiikan, 
biologian, äidinkielen, kirjallisuuden, historian ja yhteiskunta-
tieteiden oppikirjoja. Kielistä on tarjolla englannin, ruotsin ja 
ranskan kirjat. Kirjan saa lainaan niin pitkäksi aikaa kuin kukin 
kurssi koulussa kestää.

Oppikirjalainaus on uusi palvelu. Kirjat hankittiin viime syk-
synä valtion myöntämällä avustuksella, joka oli tarkoitettu uskon-
nollisten yhteisöjen diakoniatyölle. Lukiokirjahankinnalla halut-
tiin tukea niitä, joilla on vaikeuksia kustantaa oppikirjoja. 

Lainatiedustelut: Christina Kontkanen, christina.kontkanen@
ort.fi, p. 09 85 646 180

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjasto, Liisankatu 29 
A, 2. krs. Auki: ma–ti 10–15, ke–to 15–19

Lukion oppikirjoja lainaksi 
Helsingin kirjastosta 
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Isä Veikko Purmonen tohtoriksi
HELSINGIN  ortodoksisen seurakunnan entinen kirkko-
herra, rovasti, TL Veikko Purmonen, 79 v, väitteli tohto-
riksi joulukuun alussa Itä-Suomen yliopistossa. 

Ortodoksisen kirkkohistorian alaan kuuluvassa väi-
töstyössä isä Veikko havaitsi, että itäisen ja läntisen kir-
kollisen kulttuurin ja erilaisten teologisten traditioiden 
kohtaaminen Venäjällä 1400-luvulta lähtien kärjistyi 
1900-luvun alussa identiteettikriisiksi ortodoksisessa 
teologiassa ja ekumeenisessa ajattelussa. 

Väitöstutkimuksen nimi on Venäläisen teologian kaksi 
tietä – Sergei Bulgakovin ja Georges Florovskyn välinen or-
todoksisen teologian identiteettiä ja ekumeniakäsitystä 
koskeva debatti.

ANNE KÄRKKÄINEN

Lahden kirkonkellot ja 
torni korjaukseen 

LAHDESSA ei kuulla toviin kirkonkellojen soittoa, koska yli 
60-vuotiaat kellot joudutaan korjaamaan.

Lahden pastori isä Jonas Bergenstad kertoo, että kellot oli-
vat erittäin huonossa kunnossa, ja ne olivat myös vaurioittaneet 
kellotornin rakenteita vuosikymmenten aikana. Kaikki kuusi 
kelloa laskettiin alas joulukuussa sekä tornin että kellojen kor-
jausta varten.

Kellot on valettu vuonna 1956. Ne korjaa Rekola Bells ja sen 
kirkontorniteknikko Supavit Nummelin, joka on korjannut 
muun muassa Tikkurilan kirkon kellot.

Isä Jonas kertoo, että uuden Helsingin seurakunnan tehtävä 
on ratkaista, miten kellot korjataan tai joudutaanko joitain niistä 
uusimaan. Alustava hinta-arvio urakalle on noin 35 000 euroa. 
Korjaushankkeen aikataulu selviää tänä vuonna. 

 – Kelloja ei ole onneksi tarpeen korjata tai uusia korjausta 
kovin usein. Pitkäikäisiä ovat, isä Jonas sanoo.

ANNE KÄRKKÄINEN

Vapaaehtoiset tyhjensivät 
Hämeenlinnan kirkon
HÄMEENLINNAN ortodoksinen kirkko on tyhjennetty ja sen pe-
ruskorjaus voi alkaa. Viimeiset tavarat kirkosta kuljetettiin seu-
rakuntakodille tammikuun alussa ja kolmen viikon tyhjennys-
urakka päättyi, kun siunatuksi lopuksi lauloimme kanttori Lee-
na Lomun kanssa Totisesti on kohtuullista. 

Tavarat varastoitiin kahteen lämmitettävään konttiin, varas-
toon ja seurakuntakodille. Kirkon kellarin arkisto noudettiin 
Helsingin arkistotiloihin.

 Aloitimme tyhjennyksen 9.12. ja hoidimme sen 12 hengen 
talkooporukalla. Ikonostaasin purkaminen onnistui hyvin nel-
jän miehen voimin.

 Jos seurakunnissa on tulevaisuudessa tarvetta kirkon tai tsa-
sounan tyhjentämiselle, meille karttui runsaasti käytännön tie-
toa ja osaamista. Jaamme kokemuksiamme mielellämme. Kukaan 
meistä ei ollut aiemmin tyhjentänyt kirkkoa, perannut seurakun-
nan arkistoa eikä purkanut ikonostaasia.

 Pakkasimme kaikki kirkon ikonit konservaattorilta saa-
miemme ohjeiden mukaan, ja ne ovat seurakuntakodilla odotta-
massa jatkoa. Jos saamme rahoituksen, viemme ne konservoita-
vaksi. 

 Kellotornissa on pari suurinta kelloa odottamassa noutajaa, 
muut nouti kaksi alan todellista ammattilaista. Se oli huikea suo-
ritus.

 Jos varastoissa olevia tavaroita tuodaan takaisin uuteen kirk-
koon, ne pitää etukäteen puhdistaa kunnolla ja rikkinäiset kun-
nostaa muualla. Materiaalit ovat likaisia ja osa myös huonokun-
toisia. 

 Sitten pitää päättää, mitä ylipäänsä säilytämme ja kunnos-
tamme. Entä mitä niille teemme, joita ei säilytetä tai tarvita? Kuka 
tai mikä taho päättää tästä asiasta? 

 Hämeenlinnan ortodoksinen kirkko odotti pitkään remont-
tia tai purkua. Vuonna 1962 vihitty kirkko pääsi rapistumaan ja 
likaantumaan vuosikymmeniä ahkerassa käytössä. 

 Kirkon tyhjennyspyyntö tuli joulukuun alussa. Sana levisi. 
Vapaaehtoisia alkoi ilmestyä kirkon ovelle kysymään, mitä he voi-
sivat tehdä. Tästä se lähti.

RIITTA RÄNTILÄ

Myös Lahden kirkon kellotorni pitää kunnostaa ennen kuin korjatut kellot 
voidaan palauttaa torniin. Kuva: Aleksi Saveljeff

Kirkkosali on tyhjä, remontti voi alkaa. Kuva: Riitta Räntilä

05-07_ajankohtaista_OV0121.indd   7 21/01/2021   10.43
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Suomalaissiirtolaisille seurakunta oli tärkeä

PÄIVI ARVONEN
Kirjoittaja valmistelee kirjaa Suomalaisella 

sisulla Australiaa rakentamassa – Australiaan 
1950–1970-luvuilla muuttaneiden suomalaisten 

kokemuksia sopeutumisesta uuteen.

SUOMALAINEN siirtolaisuus ja kristillinen ulkosuomalaistyö ovat 
kokeneet suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana.

Maailmalle on nykyään helpompi lähteä kuin koskaan aikai-
semmin. Lähtijät ovat kielitaitoisia, iso osa korkeasti koulutettuja 
ja lähes kaikki ovat kokeneita matkailijoita. Lentoyhteyksiä on 
paljon ja lennot edullisia. Näin on oletettavasti vielä pandemian 
hiipumisen jälkeenkin. Yhteyttä on helppoa ja edullista pitää 
ystäviin ja sukulaisiin riippumatta maantieteellisestä sijainnista. 
Ainoa haaste yhteydenpitoon on mahdollinen aikaero.

Nykyajan lähtijät, nomadit, eivät useinkaan kaipaa suomen-
kielistä seuraa, saati suomenkielistä kristillistä yhteisöä. Tosin 
elämänpolun synkimmissä varjokohdissa moni hakee tukea mie-
luiten omalla äidinkielellä. Myös elämän tärkeissä juhlissa äidin-
kielellä voi olla iso merkitys.

Ortodokseille ei maailmalla juuri ole tarjolla suomenkielistä 
seurakuntayhteyttä. Silloin vaihtoehdoksi jää etsiä hengellinen 
koti asuinmaan ortodoksisesta kirkosta tai osallistua esimerkiksi 
luterilaisen suomenkielisen seurakunnan toimintaan.

Suomalaisen siirtolaisuuden tärkeimpiä kohdemaita ovat 
olleet Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Suomesta on läh-
detty 1800-luvulta lähtien paremman elämään toivossa ”merten 
taakse”. 1900-luvulla siirtolaisuus ajoittui sodan ja jälleenraken-
nuksen aikaisiin vuosiin 1950- ja 1960-luvuille. Ruotsiin tehtiin 
Suomesta vuosina 1961–1970 lähes 200 000 muuttoa.

Australiaan Suomesta lähdettiin jo kultaryntäyksen aikaan 
1850–1860-luvuilla, jolloin satoja suomalaisia asettui pysyvästi 
asumaan Australiaan. Ennen toista maailmansotaa Australiaan 
oli muuttanut noin 5000 suomalaista. Isoin muuttoaalto oli kui-
tenkin 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun, jolloin Austra-
lia tarvitsi työvoimaa rakennuksille ja maksoi muuttajille tietyin 
ehdoin matkakustannuksia.

Australiaan viime vuosisadan puolivälissä lähteneistä valta-
osa osasi englantia hyvin vähän tai ei lainkaan. Suomeen jäivät 
sukulaiset ja ystävät. Toisista suomalaissiirtolaisista tuli suvun 
korvike.

Myös seurakuntayhteys muodostui tärkeäksi niillekin, joiden 
uskonnollinen aktiivisuus Suomessa oli ollut vähäistä.

Australian Sydneyyn perustettiin suomalainen luterilainen 
seurakunta vuonna 1964, pääkaupunkiin Canberraan vuonna 
1971. Vapaaehtoistyö on ollut alusta asti tärkeä seurakuntien toi-
minnan mahdollistaja. Nämä seurakunnat ovat edelleen toimin-
nassa, mutta molemmissa ongelmana on vapaaehtoistyönteki-
jöiden ikääntyminen.

Suomenkieliset seurakunnat eivät olleet vain hengenravinnon 
paikkoja vaan tärkeä osa kielen, kulttuurin ja suomalaisen iden-
titeetin ylläpidossa. Sitä ne ovat monelle edelleen, moderneista 
viestintäkanavista huolimatta. Lämpiminkään etäyhteys ei täy-
sin korvaa fyysistä kohtaamista.

Kristillisessä ulkosuomalaistyössä kiteytyvät usein konkreet-
tisesti alkukirkon ydinteemat: armo, anteeksianto, yhteisöllisyys 
ja etenkin vähempiosaisten auttaminen. 

KOLUMNI
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Hehkukoon sielusi alati halusta saada yhä suurempia hyvyyksiä Hengen sanojen pyhästä mietiskelystä.
 –  Pyhittäjä Johannes Karpathoslainen

OPISKELISINKO TEOLOGIAA?

”Luulen, että 
lähimmäisenrakkaus 

on toimintani 
johtotähti.” 

 
Arja Sigfrids 

sivu 12

  Tiesitkö, että ortodoksisen teologian opintoja voi suorittaa myös 
avoimessa yliopistossa kätevästi kotoa käsin? Opinnot ovat ajankoh-
dasta ja paikkakunnasta riippumattomia. Ne voi siis aloittaa milloin 
tahansa. Opintoihin ei myöskään vaadita aiempaa taustaa korkea-
kouluopinnoista, vaan teologiaa voivat opiskella kaikki siitä kiinnos-
tuneet. 

Ortodoksista teologiaa on mahdollista opiskella Itä-Suomen avoi-
messa yliopistossa. Opinnot avoimessa yliopistossa ovat maksullisia, 
ja yhden opintopisteen hinta on n. 10–12 euroa. Ortodoksisen teo-
logian perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä. Perus-
opinnoissa perehdytään muun muassa kirkkohistoriaan, Uuden tes-
tamentin tutkimukseen, kirkkomusiikkiin ja dogmihistoriaan. 

Tavoitteena on, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija ym-
märtää, miten uskontoa ja etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemis-
ten menetelmien avulla. Opiskelija osaa myös kuvata ortodoksisen 
teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, 
kysymyksenasettelun ja menetelmät.

Lisäksi opintojen myötä opiskelija osaa hyödyntää niiden avulla 
saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten 
yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.  Perusopinnois-

ta saa myös valmiudet jatkaa halutessaan ortodoksisen teologian ai-
neopintoihin. Aineopinnot voi myös suorittaa avoimessa yliopistossa. 

Opintojen suoritustapoja ovat mm. oppimistehtävät, verkkoten-
tit ja kirjatentit. Opintoja voi suorittaa yksittäisinä jaksoina tai laajem-
pina kokonaisuuksina. Ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot 
koostuvat kuudesta oppiaineesta: eksegetiikka, kirkkohistoria, sys-
temaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia, kirkko-
musiikki ja uskontotiede.

Vaikka opiskelu on hyvin itsenäistä, ohjeita ja neuvoja on saata-
villa. Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja neuvoo tarvittaessa ja myös 
tuutorointia on tarjolla. Mikäli nälkä kasvaa syödessä, ja haaveissa 
siintää teologian tutkinto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 
voidaan sisällyttää tutkintokokonaisuuteen.

Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea tutkinto-opiskelijak-
si, jolloin ei tarvitse osallistua pääsykokeeseen. Väylään valitut opis-
kelijat suorittavat 29 opintopistettä teologian opintoja avoimessa yli-
opistossa, ja vähintään hyvin tiedoin suoritetuilla opinnoilla varmis-
tuu paikka teologian tutkinto-opiskelijana.
 
Lisätietoja: https://bit.ly/2LI9FNc

TEKSTI JA KUVA SAARA KALLIO

Ortodoksisen 
teologian opin-
toihin sisältyvää 
kirjallisuutta.

s. 9–24



Vaasan Pyhän Nikolaoksen on vuodelta 1866. Vaasan kappeliseurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 
viime vuonna, ja on noin 1100. 

-Saamme keskittyä Jumalan seu-
rakunnan hengelliseen pal-
veluun, opetukseen, lähetys-

työhön ja diakoniaan, kun Tampere vas-
taa hallinnosta, sanoo isä Andrei Sõtšov, 
jonka ammattinimike muuttui kirkkoher-
rasta kappeliseurakunnan papiksi. 

Hengelliset palvelut eli jumalan- ja 
muita palveluksia toimitetaan entiseen 
tapaan kaikissa kappeliseurakunnan 
pyhäköissä: Vaasan kirkossa ja Kokkolan, 
Lapuan, Pietarsaaren ja Seinäjoen rukous-
huoneissa sekä evankelisluterilaisissa kir-
koissa ja virastoissa, kuten Kauhajoel la ja 
Närpiössä. 

 Toistaiseksi palveluksia on pidetty 
koronan vuoksi kulloisinkin kokoontumis-
rajoituksin tai suljetuin ovin. Vaasan kir-
kossa pidettyjä palveluksia on videoitu, ja 
niitä on voinut seurata netistä Vaasan Face-
book- ja Youtube-sivuilta. Kun koronati-
lanne sallii, seurakuntalaiset pääsevät osal-
listumaan palveluksiin tutuissa paikoissa.

 Isä Andrei aikoo toimittaa palveluk-
sia lähetystyön hengessä muuallakin, esi-
merkiksi Alajärven kurssikeskuksessa, 
jossa on paljon kirkkoon kuulumattomia 
venäjänkielisiä opiskelijoita ja kappeli-
seurakunnan läntisellä alueella ukrai-
nalaisille työntekijöille.

 Kokkolassa palvelukset jatkuvat myös, 
sillä toisen papin ja kanttorin palkkaan on 
saatu rahoitusta kolmeksi vuodeksi.

 – Olemme toiveikkaita. Muutoksessa-
kaan emme ole yksin, isä Andrei sanoo.

LAAJA KAPPELISEURAKUNTA
Vaasan kappeliseurakunta on usealla 
tavalla erityinen. Maantieteellisesti se on 
laaja entinen Vaasan lääni. Se ylettyy 250 
kilometriä Pohjanmaan rannikkoa Porin 
pohjoispuolelta Kokkolan pohjoispuolelle 
ja sisämaassa Keski-Suomen rajalle.

Seurakuntalaiset ovat monitaustaisia 
ja -kielisiä. Vaasan ja Seinäjoen yritykset 

Enemmän aikaa 
seurakuntalaisille

Vuoden alusta Vaasan ortodoksinen seurakunta yhdistyi Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanssa. 
Nimi muuttui Vaasan kappeliseurakunnaksi. Muuttuiko jotain muutakin?

TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN  KUVAT SIRKKA USCHAKOFF

VAASAN ORTOD OKSINEN KAPPELISEUR AKUNTA

Isä Andrei Sõtšov vihmoo pyhitetyllä vedellä Teofanian 
palveluksessa.

10



Vaasan kappeliseurakunta
Perustettu: 1866 
Kuuluu: Oulun hiippakuntaan. Yhdistyi 
Tampereen seurakuntaan kappeliseura-
kuntana 1.1.2021.
Kirkollisveroprosentti: 2 %
Seurakuntalaiset: noin 1100. Monikult-
tuurinen, -taustainen ja -kielinen jäsenistö
Palveluskielet: suomi ja ruotsi 
Toimialue: 41 kuntaa Pohjanmaalla
Kirkot ja rukoushuoneet: Pyhän Nikola-
oksen kirkko, Vaasa; Pyhien vanhurskaiden 
Simeonin ja Hannan rukoushuone, Kokko-
la; Jumalanäidin suojeluksen tsasouna, 
Seinäjoki; Pyhittäjä Serafin Sarovilaisen 
tsasouna, Lapua; Pyhän profeetta Elian ja 
Herran äidin äidin Annan rukoushuone, 
Pietarsaari.

Seurakuntakeskus Vaasassa, Koulukatu 45, 
65100 Vaasa

Sähköposti: andrei.sotsov@ort.fi
Kirkkoherranviraston palvelut: Tampe-
reen ortodoksinen seurakunta, ti–pe 9–13.
Suvantokatu 2, 2. krs., 33100 Tampere, 
Puh. 0400 34 6089
Virkatodistukset kirkon  
keskusrekisteristä: 
p. 040 358 3625, ma-ti ja to-pe klo 9–14, 
keskusrekisteri@ort.fi

Vaasan kappeliseurakunnan 
yhteydet
vaasaort.com -> tampereort.fi/vaasa
Palvelustiedot: tampereort.fi/jumalan-
palvelukset
Kappeliseurakunnan toimisto:  
p. 0400 761 718 
Pastori: Andrei Sõtšov, andrei.sotsov@ort.fi

ovat vetäneet työntekijöitä Euroopasta ja 
Venäjältä. Rannikolla on ruotsinkielisiä 
kuntia, jotka ovat avanneet ovensa eri mai-
den hädänalaisille. Väestöön suhteutettuna 
Vaasan seutu on Suomen monikielisimpiä 
alueita, jolla puhutaan noin sataa eri kieltä.

– Suomi on seurakunnan yhteinen 
jumalanpalveluskieli tulijoiden kotoutta-
miseksi yhteiskuntaan, kertoo isä Andrei, 
joka on itsekin muuttanut Virosta. Naura-
vainen pastori puhuu vilkkaasti kotimais-
ten kielten lisäksi viroa, venäjää, englan-
tia ja ranskaa. 

Tässä lehdessä Vaasan kappeliseurakun-
nan tiedot ja tapahtumat ovat sivulla 47.

Nettisivujen osoite vaihtui vuoden 
alusta tampereort.fi -osoitteeksi. Etusi-
vun yläpalkista seurakunta tai tampereort.
fi/vaasa löytyvät Vaasan yhteystiedot ja 
esittely. Etusivun yläpalkista napsautta-
malla kohtaa jumalanpalvelukset tai kir-
joittamalla osoitteen tampereort.fi/juma-
lanpalvelukset näkee kappeliseurakunnan 
jumalanpalvelukset.

 Jos tietoa ei löydä netistä, aina voi soit-
taa tai lähettää tekstiviestin tai sähköpos-
tin Vaasan kappeliseurakunnan toimis-
toon. Puhelinnumero on 0400 761 718 ja 
sähköposti andrei.sotsov@ort.fi. Yhteys-
tiedot ovat myös tämän lehden sivulla 47.

TARPEET JA TOIVEET JULKI
Vuoden alusta Vaasan kappeliseurakunnan 
hallinnollisia asioita on hoidettu Tampe-
reella, ja niistä vastaa koko Tampereen 
seurakunnan kirkkoherra isä Aleksej Sjö-
berg sekä Tampereen seurakunnanneu-
vosto ja -valtuusto. Isä Aleksej lienee joil-
lekuille tuttu, koska hän on kotoisin Pie-
tarsaaresta ja on myös palvellut Kokkolan 
matkapappina vuosina 2010–14.

Kappeliseurakunnan toimintaa suun-
nittelee 2021 tammikuusta alkaen kappe-
liseurakunnan viisihenkinen neuvosto. 
Kappelineuvoston puheenjohtajana toi-
mii isä Andrei Sõtšov. Kappelineuvoston 
ehdotukset ja esitykset käsitellään yhtei-
sessä Tampereen seurakunnanneuvostossa 
ja päätetään valtuustossa, jossa on neljä 
Vaasan kappeliseurakunnan edustajaa.

Vaasalaisia isä Aleksei Sjöberg kehot-
taa tuomaan julki toiveensa ja tarpeensa 
selvästi, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
päätöksenteossa.

– Yhteisen hallinon tavoitteena on 
vapauttaa resursseja. Isommassa seura-
kunnassa voidaan jakaa varoja ja voimia.

 Yhdistymisen myötä vaasalaisten vero-
prosentti pieneni 2,1:stä kahteen. Myös 
henkilökunnan osaamista ja asiantunti-
juutta voidaan jakaa, ja helpottaa sijais-
tamista.

 Sekä isä Andrei että kanttori Nina 
iloitsevat yhteistyöstä asiantuntevien 
kollegojen kanssa isommassa työyhtei-
sössä. 

 Jotta seurakunta tuntuisi kaikille 
kotoisalta, palveluksia pidetään eri kie-
lillä tai niiden yhdistelmillä: ruotsinkie-
lisessä Närpiössä ruotsiksi, toisaalla taas 
lisätään palvelukseen kirkkoslaavia, jos 
palvelukseen osallistuu myös venäläisiä, 
serbiankielisiä tai bulgarialaisia. Suo-
men- tai ruotsinkielisiä opetuspuheita 
pappi tiivistää tarvittaessa esimerkiksi 
englanniksi tai venäjäksi. 

LAPSILLE TOIMINTAA JOKA 
KUUKAUSI
Seurakunnan mahdollisuudet lisätä ope-
tusta paranevat, kun koronatilanne sen 
sallii. Lasten ja nuorten toimintaa vetävä 
kanttori Nina Jolkkonen-Porander 
suunnittelee, että lapsille ja nuorille olisi 
tapahtuma joka kuukausi.

– Laskiaisena helmikuussa on lasten-
juhla, maaliskuussa virpovitsatalkoiden 
aikaan pienemmille järjestetään omaa 
ohjelmaa, pääsiäisenä vietetään lasten 
pääsiäistä perheiden kanssa ja touko-
kuussa äitienpäiväviikonloppuna askar-
rellaan kortteja äideille.

 Kesäkuun alussa kouluikäisille on 
suunnitteilla kaksikielinen viikonlopun 
bändileiri Lapväärtin kansanopistossa. 
Kesä- ja elokuussa Kylväjä-leirillä pan-
naan sormet multaan.

 Kouluikäisille pojille aloitetaan tam-
mikuussa ponomarikerho. Alttariapu-
laiseksi pääsee harjoittelemaan Vaasan 
kirkon liturgioissa. Kesällä järjestetään 
yhteistyössä Tampereen seurakunnan 
kanssa yhteinen kripari. 

 Tulevasta lasten ja nuorten toimin-
nasta kanttori-Nina aikoo lähettää kirje-
postia kaikille lapsiperheille.

 Aikuistenkaan opetusta ei ole unoh-
dettu. Isä Andrei pitää Vaasassa moni-
kulttuurista Palava pensas - raamattupii-
riä. Lapualla, Seinäjoella ja Kokkolassa 
toimivat ortodoksiapiirit ja -kerhot. 
Kirkkoon liittyville annetaan kateku-
meeniopetusta.

UUDET TIEDOTUSKANAVAT: 
ORTODOKSIVIESTI JA TAMPEREORT.FI
Seurakuntalaisille uusi kappeliseurakunta 
näkyy viestinnässä. Ortodoksiviesti on nyt 
myös vaasalaisten oma seurakuntalehti. 
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MEIKÄLÄISIÄ

Pohjaton uteliaisuus ihmisiä kohtaan
TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN  KUVA SIRKKA USCHAKOFF

Seurakunnan kuorossa olen laulanut 
20 vuotta. Elämäni istuu kuoron mukaan. 
Lisäksi olen seurakunnan vapaaehtois-
työnkoordinaattori. Huolehdin, että saa-
daan tekijöitä hautausmaan siivoustal-
koisiin, tuen pappia ja kanttoria käytän-
nön töiden järjestelyissä. Järjestimme 
yhdessä vapaaehtoisten ja Vaasan Lions 
Clubin kanssa ystävyyden aterian, jossa 
jaettiin 350 litraa lohisoppaa joulukuun 
alussa.

Olen ollut monien yhdistysten puheen-
johtaja ja Vaasassakin kuulunut seura-
kunnanneuvostoon. Nyt olen lähes jättä-
nyt yhdistystoiminnan, mutta kuulun nyt 
uuteen kappelineuvostoon. On hauska 
suunnitella toimintaa pienemmässä poru-
kassa. 

Minulla on ekumeeninen sielu, äitini 
on luterilainen. Harrastan ekumeniaa 
naisten ryhmässä, jota vetää luterilainen 
naispappi. Olemme tehneet pyhä tanssi 
ja pyhä laulu -viikonloppuja, missä orto-
dokseja mukana. Meillä on myös kahden 
kuukauden välein ekumeenisia hiljaisuu-
den iltoja. 

Tänä vuonna aion kouluttautua pyhiin-
vaellusoppaaksi Hiljaisuuden ystävissä. 
Ekumenian hengessä, meillä on yhteinen 
Jumala. 

HARRASTAN ihmissuhteita. Olen jatkuvasti 
yhteyksissä täällä Vaasassa yli 80-vuoti-
aisiin vanhempiini, joiden ystävät ovat 
kuolleet. Minulla on kohta kuusi lasten-
lasta ja kaksi bonuslastenlasta. Kymme-
nen vuoden ajan olen viettänyt kerran vii-
kossa iltapäivän täällä asuvien lastenlas-
teni kanssa. On ihanaa myös, kun pääkau-
punkiseudulla asuva kaksivuotias haluaa 
soittaa videopuheluja mumille. Perheen 
lisäksi minulla on laaja ystäväpiiri.

Olen kulttuurin suurkuluttaja, käyn 
konsertit, näyttelynavajaiset ja teatterit. 
Luonto ja mökki ovat tärkeitä. Kävelen, 
jumppaan kotona ja harrastan joogaa. 
Kudon lastenlapsille vaatteita ja sain vasta 
valmiiksi kuudennen lapsenlapsen villa-
peiton. 

Olen pohjattoman utelias ihmisiä, 
paikkoja ja maita kohtaan.

Olen aina matkustanut paljon ja tutus-
tunut ihmisiin. Opettelen nyt espanjaa ja 
haaveilen Etelä-Amerikasta, kun korona 
hellittää. Minulla on kolme maailman-
laajuista verkostoa ammattini ansiosta. 
Myös Servas-toiminnassa pääsee tutustu-
maan ihmisiin, kun asuu perheessä. Olen 
Servas-järjestön Suomen koordinaattori. 

Uskon, että malli tulee kotoa: auttami-
senhalu ja erilaisuuden hyväksyminen. 

Meillä oli iso perhe, suku ja ystäviä. Aina 
on tavattu. Oli vaatimatonta, mutta aina 
autettiin muita.

Ehkä ammatinvalintaani on vaikuttanut 
käsittelemätön ylisukupolvinen trauma. 
Mamma tuli yksin lasten kanssa evakkona 
Suistamolta. Näin monta kertaa, kuinka 
hän heittäytyi lattialle ja näytti, miten suo-
jasi pommitukselta alleen isäni, joka oli 
vauva. Jos olisi osunut, sentään lapsi olisi 
säästynyt. Mamma myös avasi ovet rukouk-
sen voimaan ja kirkon parissa elämiseen. 
Mamma asui evakkoajan jälkeen Lapuan 
rukoushuoneen yhteydessä loppuelämänsä.

Tutustuin Vaasan kirkossa etiopialai-
siin opiskelijanuoriin, jotka tulivat sinne 
kyselemään työtä. Pyysin heitä kylään. 
Näistä kohtaamisista seurasi, että eri 
aikoina kodissani asui opiskeluaikansa 
neljä nuorta, jotka ovat nyt eri puolilla 
maailmaa. Pisimpään asui Baby seitse-
män vuotta. He kutsuvat yhä minua äidiksi.

Luulen, että lähimmäisenrakkaus on 
toimintani johtotähti: tehkää se muille, 
mitä toivoisitte itsellenne tehtävän.

”Töiden ulkopuolinen elämä  

on tärkeää. Huolehdin 

tasapainosta.”

Nimi: Arja Sigfrids
Ikä: 62 vuotta
Asuu: Vaasassa
Ammatti: psykologi, työnohjaaja, 
kouluttaja ja psykoterapeutti 
Harrastukset: Ihmissuhteet, 
kulttuurin suurkulutus, kuorossa 
laulaminen, liikunta, luonto, 
mökkeily, kutominen, kielet, 
matkustaminen
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Kohti paikallista 
seurakuntatoimintaa

Kirkon hallinto uudistui. Vuoden alussa aloittivat toimintansa uudet isot seurakunnat. 
Ortodoksiviestin ilmestymisalueella on nyt kolme seurakuntaa seitsemän asemesta. 

Seurakuntalaisille on luvassa paikallisempia palveluja.  

TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN  KUVA TEEMU TOIVONEN

SEUR AKUNTIEN YHDIST YMINEN

Turvallista matkaa! Hallinnon uudistamisella halutaan kehittää seurakunnallista työtä ja vahvistaa sidettä seurakuntalaisiin. 

-Tavoitteena on, että seurakunta-
laisen näkökulmasta ei tapahdu 
valtavia muutoksia, sanoo Hel-

singin ortodoksisen seurakunnan kirk-
koherra Markku Salminen, jonka alai-
suuteen Helsingin seurakunnassa kuulu-
vat nyt myös entiset Lahden ja Hämeen-
linnan seurakunnat, nykyisiltä nimiltään 
toiminta-alueet.

Samaa viestiä kirkon hallinnonuudis-
tuksen toimeenpanosta välittää myös kirk-

koherra Timo Tynkkynen Kaakkois-Suo-
men ortodoksisesta seurakunnasta. Hän 
näkee, että suurin muutos kaakkoissuoma-
laisille on nimi, kun Lappeenrannan, Hami-
nan ja Kotkan seurakunnat yhdistyivät. 

– Nimi kuvaa hyvin uuden seurakun-
nan maantieteellistä aluetta. Meillä kai-
killa on hyvin samankaltainen historia, ja 
se yhdistää.

Oulun hiippakunnassa puolestaan Vaa-
san ortodoksinen seurakunta liittyi Tam-

pereen ortodoksiseen seurakuntaan, ja 
siitä tuli Vaasan ortodoksinen kappeli-
seurakunta.

Seurakuntien yhdistäminen johtuu 
koko ortodoksisen kirkon hallinnon 
muok kauksesta, jollaista ei ole tehty sitten 
1950-luvun. Muutoksessa Suomen kolmen 
hiippakunnan seurakuntien lukumäärä 
vähennettiin 21:stä 12:een. 

Tavoitteena on järkevöittää hallintoa. 
Kirkko haluaa keskittää voimaansa seura-
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”Papit voivat 

olla läsnä 

seurakuntalaisten 

elämässä.”

SUOMEN ORTODOKSISEN  kirkon 
hallinnonuudistuksen jälkeen tämän 
vuoden alusta on kolmessa hiippa-
kunnassa 12 seurakuntaa.

• Helsingin hiippakunta

-  Helsingin ortodoksinen seurakunta 
(aiemmin Helsingin, Lahden ja 
 Hämeenlinnan seurakunnat)

-  Kaakkois-Suomen ortodoksinen seu-
rakunta (aiemmin Lappeenrannan, 
Kotkan ja Haminan seurakunnat)

- Turun ortodoksinen seurakunta
 
• Kuopion ja Karjalan hiippakunta

-  Joensuun ortodoksinen seurakunta 
(aiemmin Joensuun ja Ilomantsin 
seurakunnat)

-  Kuopio ortodoksinen seurakunta 
(aiemmin Kuopion, Iisalmen ja 
 Rautalammin seurakunnat)

-   Taipaleen ortodoksinen seurakunta 
(aiemmin Taipaleen ja Nurmeksen 
seurakunnat)

-  Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 
-  Saimaan ortodoksinen seurakunta
 
• Oulun hiippakunta

-  Tampereen ortodoksinen seurakunta 
(aiemmin Tampereen ja Vaasan seu-
rakunnat)

-  Oulun ortodoksinen seurakunta
- Lapin ortodoksinen seurakunta
- Kajaanin ortodoksinen seurakunta

Suomessa 12 ortodoksista 
seurakuntaa

sopia hänen kanssaan. Lappeenrannan 
kirkkoherranvirasto lähinnä koordinoi ja 
hoitaa yleistä hallintoa, kertoo kirkko-
herra Timo Tynkkynen.

Muutakin toimintaa seurakunnissa on 
luvassa uudistaa, sillä isommissa seura-
kunnissa voidaan tehdä enemmän yhteis-
työtä. 

– Näen sen selvänä mahdollisuutena, 
sanoo Tampereen kirkkoherra Aleksej 
Sjöberg.

Työntekijät voivat saada toisiltaan 
uusia ideoita ja toteuttaa niitä seurakun-
talaisten iloksi. Esimerkiksi Tampereella 
ja Kaakossa seurakunnat järjestävä aluei-
densa yhteisiä leirejä ja kripareita. 

NETTISIVUT JA ORTODOKSIVIESTI 
Seurakuntalaisille seurakuntien yhdisty-
minen näkyy tiedotuksessa. Uusilla seu-
rakunnilla on yhteiset nettisivut. Toi-
minta-alueet ja kappeliseurakunta näky-
vät isojen seurakuntien sivuilla, joiden 
uudistus oli tammikuussa meneillään.

Helsingin hos.fi-etusivulta oman alu-
een yhteystiedot löytyvät kohdasta Katso 
oman alueesi yhteystiedot. Tampereen 
seurakunnan tampereort.fi-sivuilta Vaa-
san tiedot saa esille etusivun yläpalkista 
kohdasta seurakunta. Kaakon sivujen uusi 
osoite on kaakko.ort.fi.

Myös Ortodoksiviestin kalenterissa eli 
tapahtumatiedoissa järjestystä on muu-
tettu. Helsingin osaan on liitetty Hämeen-
linna ja Lahti. Kaakon tiedoissa järjestys 
on Lappeenranta, Kotka ja Kouvola. Tam-
pereen tietojen perään on lisätty Vaasa.

VEROTUS JA EDUSTUKSELLISUUS
Hallinnonuudistus muutti seurakuntalais-
ten verotusta niin, että lähes kaikkien 
entisten pienten seurakuntien jäsenet 
maksavat vähemmän kirkollisveroa. 
Hämeenlinnan kirkollisvero pieneni 2:sta 
ja Lahden 1,9:stä 1,8 prosenttiin. Kaakossa 
kirkollisvero on 1,85 prosenttia. Viime 
vuonna Haminan seurakunnassa kirkol-
lisveroa maksettiin 1,95 ja Kotkassa 1,85 
prosenttia. Vaasan veroprosentti laski 2,1 
prosentista 2:een.

Myös edustuksellisuus seurakunnissa 
muuttui. Lahti, Hämeenlinna, Hamina, 
Kotka ja Vaasa menettivät luottamuseli-

kuntien hengelliseen työhön ja sen kehit-
tämiseen, jumalanpalveluselämään, ope-
tukseen ja diakoniaan.

ENEMMÄN AIKAA 
SEURAKUNTALAISILLE
Seurakuntien paikallista toimintaa halu-
taan kehittää. Sitä edistää se, että entisten 
pienten seurakuntien kirkkoherroille jää 
hallinnon pyörittämisen sijasta enemmän 
aikaa seurakuntalaisilleen. Lisäksi tutut 
työntekijät jatkavat.

– Papit voivat keskittyä täysipainoisesti 
hengelliseen työhön ja kehittää seurakun-
tatyötä. Ja erityisesti he voivat olla läsnä 
seurakuntalaisten elämässä, isä Timo 
Tynkkynen sanoo.

Muutos ottaa aikansa. Kaakon kirkko-
herra Timo Tynkkynen arvioi, että ensim-
mäinen vuosi on harjoittelua.

– Vasta kun eri työntekijöiden toimen-
kuvat saadaan uudistettua, muutokset alka-
vat konkretisoitua.

Suuressa Helsingin seurakunnassa toi-
mintaa on jo paikallistettu. Pappien päi-
vystys siirrettiin Kruununhaan kirkko-
herranvirastosta kunkin alueen omalle 
papille. 

– Tavoitteena on tehdä oman alueen 
pappi tutuksi. Seurakuntalaiset voivat 
sopia hänen kanssaan kirkollisista toi-
mituksista, kirkkoherra Markku Salmi-
nen sanoo. Oman alueen papin kanssa voi 
siis sopia suoraan kasteesta, avioliittoon 
vihkimisestä tai läheisen hautaan siunaa-
misesta. 

Myös Kaakossa myös pyritään samaan.
– Alueen pappi päivystää tiettyinä 

aikoina omassa toimipisteessään, ja 
kaikki kirkolliset toimitukset voidaan 

mensä. Niillä on nyt vähemmistöedustus 
uusissa suurissa seurakunnanvaltuus-
toissa. 

Helsingin 21-paikkaisessa seurakun-
nanvaltuustossa on kaksi paikkaa lahtelai-
sille ja kaksi hämeenlinnalaisille. Kaak-
kois-Suomen seurakunnan 15-paikkai-
sessa valtuustossa on neljä paikkaa Kou-
volan toiminta-alueelle ja neljä Kotkalle. 
Tampereen 15-paikkaisessa valtuustossa 
on neljä edustajaa Vaasan kappeliseura-
kunnasta.

– Valtuustoissa on tärkeää luoda hal-
lintokulttuuri, jossa eri alueiden vaikut-
tamismahdollisuudet toteutuvat aidosti, 
Helsingin kirkkoherra Markku Salminen 
sanoo. 
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”Kirkolla on 
kohottava 

vaikutus 
ihmiseen”Ennen kirjailijanuraa Anniina 

Tarasova sparrasi työnhaussa 
nuoria korkeakoulutettuja.  
– Monet nuoret naiset turhaan 
pienentävät ja vähentävät 
itseään  työelämässä. Kannustan 
tervehenkiseen röyhkeyteen.

HENKILÖ
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Anniina Tarasova istuu Hel-
singin ortodoksisen seura-
kunnan kirjaston ison pöy-
dän ääressä Liisankadulla, 

ja on kuin kotonaan. Se ei ole ihme, sillä 
Kruununhaka on hänen kotiseutuaan. 
Tarasova asui pitkään Kruununhaassa, 
mutta tätä nykyä hän asuu perheineen 
Etu-Töölössä. Elämänsä aikana hän on 
ehtinyt asua myös Pietarissa ja Turussa.

Turussa Tarasova opiskeli sosiologiaa 
Turun yliopistossa. Hän opiskeli myös 
kauppatieteitä Aalto-yliopistossa.  Pieta-
riin hän lähti ensin opiskelemaan ja myö-
hemmin työharjoitteluun. Anniina Tara-
sovan urapolku on varsin mielenkiintoi-
nen. Hän teki joitakin vuosia töitä kasvu-
yritysjohtajana, ennen kuin ryhtyi päätoi-
miseksi kirjailijaksi.

Elämässään Tarasova on tehnyt isoja 
muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa ulko-
puolisista käsittämättömiltä. Kun Tara-
sova lähti ensimmäisen kerran Pietariin 
vuonna 2010, vuoden 2008 finanssi-
kriisistä oli kulunut vain hetki, 
ja hän oli juuri napannut 
itselleen vakityön. 

– Sitten irtisanou-
duin ja lähdinkin Pie-
tariin työharjoitteluun. 
Järjettömiltä tuntuvista 
jutuista voi kuitenkin 
seurata jotain odottama-
tonta hyvää. 

Tarasovalla on vinkkejä elä-
mänmuutoksesta. Hänen mukaansa 
riski päätyä muutoksen myötä katuojaan 
on Suomessa onneksi pieni.

– Jos on käytännönläheinen ihminen, 
kannattaa miettiä elämänmuutosta sillä 
tavalla, mitkä ovat pahimmat muutok-
seen liittyvät riskit. Mierontie ja häpeä 
usein estävät muutoksen. Jos on murehti-

jatyyppiä, kannattaa miettiä, voisiko tuleva 
onni olla suurempi kuin pelot.

 
UNELMAA JAHTAAMASSA
Pietarilla on osuutensa siinä, että Taraso-
vasta tuli kirjailija. Suurkaupungin vilkas 
elämä ja kulttuuri ruokkivat hänen mie-
likuvitustaan niin, että tekstiä alkoi tul-
via. Hänelle on tärkeää, että kirjoissa on 
paikka, jota on kuvattu rakkaudella ja pie-
teetillä. Siksi Tarasova halusi, että Pietari 
on selvästi läsnä hänen kirjoissaan.

Matka kirjailijaksi ei ollut helppo. 
Ensimmäistä romaaniaan Tarasova kir-
joitti seitsemän vuotta. Hän antoi itsel-
leen kymmenen vuotta aikaa työstää käsi-
kirjoitusta. Hän päätti, että jos hän ei kym-
menessä vuodessa opi kirjoittamaan hyvää 
kirjaa, on aika miettiä jotain muuta. Välillä 
usko oli hilkulla loppua, mutta silloin aut-
toi, että hän muisti itsensä kanssa teke-
mänsä sopimuksen. 

Tarasova ei muistele mielellään aikaa, 
jolloin kävi päivätöissä ja kirjoitti kai-

ken liikenevän vapaa-aikansa. 
– Se oli kestämätön 

yhdistelmä. Jatkan täysi-
päiväisenä kirjailijana 
niin kauan kuin rahat 
riittävät.

Tarasovan ystävän 
poismeno antoi loppu-

sysäyksen siirtyä täysi-
päiväiseksi kirjoittajaksi. 

Hän oivalsi, että pitää rohkais-
tua tekemään asioita riippumatta siitä, 

mitä muut ajattelevat.
– Hyvän ystävän kuolema sai minut 

ymmärtämään, että pitää uskaltaa tehdä 
muiden silmissä hurjiltakin vaikuttavia 
asioita. Ymmärsin, etten pysty saavutta-
maan unelmaani kirjoittamisesta, jos käyn 
päivätöissä. 

Ratkaisu kannatti. Irtisanouduttuaan 
Tarasova allekirjoitti kustannussopi-
muksen esikoisteoksestaan, jonka nimi 
on Venäläiset tilikirjani. Kakkososa Kuole-
man kulissit ilmestyi viime vuonna, ja sar-
jalle on luvassa vielä kolmaskin osa. Kir-
joissa seurataan reipasotteisen Reija Wre-
nin seikkailuja Venäjällä mysteeriromaa-
nien hengessä. 

Tarasovan kirjoissa ei mässäillä kau-
heuksilla ja verellä, vaan hän kokee luon-
tevaksi kirjoittaa nimenomaan mysteeri-
romaaneja. Hänen teoksissaan on vaikut-
teita chick litistä ja dekkareista. 

– Käsittelen mysteerejä huumorin ja 
viihteellisyyden keinoin. Kirjoittami-
sessa hauskinta ja joskus kauheintakin 
on, kun pääsen pidäkkeettömän kirjoit-
tamisen tilaan. 

JUURET HÄMEESSÄ JA PIETARISSA
Paitsi opintojen ja työn myötä, Pietari on 
tuttu Tarasovalle myös hänen sukutaus-
tansa vuoksi. Suvun juuret isän puolelta 
ovat kaupungissa. Tarasovan isoisä on 
vanhempineen aikoinaan paennut Venä-
jän vallankumousta Suomeen.

– Isoisän äidillä ja hänen perheellään 
oli huonekalutehdas Pietarissa, Taraso-
vin huonekalutehdas. Siitä tulee kirjai-
lijanimenikin. Oikeasti sukunimeni on 
Tchernych. 

Tarasovan isän äiti on Karjalasta, josta 
hän joutui nuorena pakenemaan Suo-
meen. Anniinan äidinpuoleinen suku taas 
on Hämeestä. Venäläinen kulttuuri ja orto-
doksisuus olivat vahvasti mukana Anniina 
Tarasovan elämässä jo lapsuudesta alkaen. 
Venäjää hän ei puhu kotikielenään. Hänen 
isälleen puhuttiin vielä venäjää, mutta 
Anniinalle kieli ei siirtynyt.

– Olen joutunut opettelemaan kielen 
kantapään kautta. Venäläisiltä suomalai-

”Järjettömiltä 

tuntuvista jutuista 

voi seurata 

odottamatonta 

hyvää.”

Kirjailija Anniina Tarasova vaihtoi hektisen työelämän kirjoittamiseen. 
Kirkko tarjoaa hänelle paikan mietiskellä.

TEKSTI JA KUVAT SAARA KALLIO
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set voisivat mielestäni oppia, että aina on 
syytä juhlaan. Kaikkea mitättömältäkin 
tuntuvaa onnistumista pitäisi juhlia. 

Tarasovan mukaan traditiot ja koho-
kohdat piristävät normaalia arkea. Molem-
mista kulttuureista löytyy synkkyyttä ja 
melankoliaa, joten niiden vastapainoksi 
pitää löytyä myös iloa.

KIRKOSSA VOI POHTIA
Ortodoksisuus on aina ollut tärkeää Tara-
sovan identiteetin ja perhehistorian kan-
nalta. Hänen isovanhempansa olivat tii-
viisti mukana kirkon ja seurakunnan toi-
minnassa. Tarasovalle merkitsee paljon, 
että hänen kaksi lastaan on kastettu orto-
dokseiksi. 

– Heillä on mieheni sukunimi ja minun 
uskontoni. 

Tarasova kiittelee Helsingin ortodok-
sista seurakuntaa siitä, että se ottaa huo-

mioon seurakuntalaisia erilaisin tavoin. 
Hänen nelivuotiaalle lapselleen tuli viime 
vuonna kutsu neljävuotiaiden synttärijuh-
liin seurakuntasalille. 

– Se oli ihana yllätys.
Tarasovalle kirkko on ennen kaikkea 

rauhoittumisen paikka, jossa voi pohtia 
ja mietiskellä asioita. Se luo tervetullutta 
vastapainoa elämän kiireille. 

– Työelämä oli kasvuyrityksessä hyvin 
hektistä. Vaikka kirjoitan nyt yksin kotona 
tai työhuoneella, kirkko tarjoaa silti paikan 
pohtimiselle ja mietiskelylle. Se on mieles-
täni kirkon tärkein tehtävä. Lisäksi kirkolla 
on myös kohottava vaikutus ihmiseen. 

Kirjailijan kaunein muisto ortodoksi-
suudesta on pääsiäisyön jumalanpalvelus. 

– Ehkä on kliseistä sanoa, että se on 
kaunein muistoni, mutta onhan se hieno 
hetki, kun tuohukset sytytetään pimey-
dessä ja valo leviää kaikkialle. Pääsiäisen 

vietto myös Pietarissa oli upeaa, siinä tuli 
vahva yhtenäisyyden tunne. 

Monien muiden tavoin Tarasovan 
perhe ei päässyt koronavuonna rajoitus-
ten vuoksi liiemmälti osallistumaan seu-
rakunnan toimintaan. Silti viime vuosi 
tarjoili kauniitakin muistoja kirkosta.

– Minusta tuli jälleen kummi viime 
vuonna, ja saimme pitää pienen kaste-
tilaisuuden Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Minulla on ilokseni useita kum-
milapsia. 

Anniina Tarasova rohkaisee kaikkia lukemaan enemmän kotimaista kirjallisuutta. Hänen omia suosikkejaan ovat Joel Haahtelan, Rosa Liksomin ja Pirkko 
 Saision teokset.

Anniina Tarasova
IK Ä: 35 vuotta
ASUU: Helsingissä
PERHE: puoliso ja kaksi lasta
AMMAT TI: kirjailija
T E O K S I A: Venäläiset tilikirjani, 
Kuoleman kulissit

17



Pyhän perheen pysähdyspaikat ovat erityisesti naispyhiinvaeltajien suosiossa. Pyhältä Neitsyt Marialta rukoillaan apua etenkin naisten elämänpiirin asioihin, 
kuten lapsiin, lapsettomuuteen ja avioelämän vaikeuksiin.

Liekki lepattaa kymmenien tuohus-
ten liekkimeressä Jumalansynnyt-
täjän kuvan edessä. Naisia tungek-

sii odottamassa vuoroaan kirkkokynttilä 
kädessään. He laittavat tuohuksen hiekka-
astiaan, koskettavat kädellään lasin takana 
olevaa siunausta antavaa kuvaa ja lähettä-
vät rukouspyyntönsä Pyhälle Neitsyt Mari-
alle, osa ääneen, osa sydämessään, osa hil-
jaa mumisten. 

Hyörinästä huolimatta tunnelma on 
rauhallinen. Läheisessä luolakirkossa 

on satoja pyhiinvaeltajia, osa istuu kir-
kon penkillä rukoilemassa, osa rukoilee 
lasin taakse kätkettyjen pyhäinjäännösten 
äärellä. Lasiseinien puukehysten rakoihin 
on työnnetty pieniä paperinpaloja, joihin 
on kirjoitettu rukoustoive.

Täällä Assiutin kaupungin lähellä, 
Durunka-vuorella ja sen luolassa uskotaan 
Pyhän perheen pysähtyneen Egyptin-mat-
kallaan. Luolakirkon ympärille levittäytyvä 
Pyhän Neitsyen luostari on yksi Egyptin 
suosituimmista pyhiinvaelluskohteista.

Naiset ovat peittäneet päänsä huivilla, 
kuten Egyptin ortodoksikristityillä on 
kirkossa tapana. Huivien joukosta erottaa 
helposti myös muutamia muslimihuiveja, 
sillä ne asetellaan päähän tietyllä tavalla, 
yleensä estämään pienenkin hiuskiehku-
ran näkymisen. 

Näky on epätodellinen. Muslimeja 
kristittyjen pyhällä paikalla, kädessään 
tuohus, pyhän kuvan äärellä. 

– Meillä käy vuodessa puolitoistamil-
joonaa pyhiinvaeltajaa, joista viiden-

Pyhän perheen 
siunaus kantaa

Maailmanhistorian kuuluisin pakolaisperhe, Jeesus-lapsi vanhempineen, vietti perimätiedon  
mukaan vuosia Egyptissä. Perheen pysähdyspaikat ovat tärkeitä pyhiinvaelluskohteita.

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI ARVONEN

PYHÄN PERHEEN JAL ANJÄLJILL Ä
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”Lähes jokaisessa 
perheen pysähdys
paikassa sijaitsee 
nykyään luostari  

tai kirkko.”

nes on muslimeja. Tämä on loistava esi-
merkki siitä, miten kristityt ja muslimit 
elävät rauhallisesti yhdessä Egyptissä, 
kertoo Durungan luostarin munkki Luka.

Nyt kaikki on toisin, hetkellisesti. Pan-
demia hiljensi Egyptin luostarit keväällä 
2019. Tällä hetkellä luostareiden portit 
ovat kiinni, ja luostarikirkoissa rukoile-
vat vain luostareissa asuvat munkit. Myös 
kirkot ovat kiinni.

Jumalanpalveluksia televisioidaan 
muu tamista kirkoista. Egyptin kristityt 
kokoontuvat koteihin katsomaan jumalan-
palveluksia televisiosta ja kuuntelemaan 
niitä radiosta. Rajoitusten päättymistä 
odotetaan hartaasti, sillä pyhiinvaellukset 
luostareihin ja etenkin paikkoihin, joissa 
Pyhän perheen uskotaan Egyptin matkal-
laan vierailleen, ovat monille kristityille 
tärkeitä vuosittaisia tapahtumia. 

PERIMÄTIETO RUNSASTA
Kirjallisia lähteitä Pyhän perheen pako-
matkasta Egyptiin on vähän. Raamatun 
evankelistoista ainoastaan Matteus ker-
too perheen paosta Egyptiin.

”Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmes
tyi unessa Joosefille ja sanoi: ’Nouse, ota 
lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene 
Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun 
palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä 
ja surmata hänet.’

Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä 
mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti 
kulkemaan kohti Egyptiä.

Siellä hän pysytteli Herodeksen kuole
maan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra 
oli profeetan suulla ilmoittanut: ’Egyptistä 
minä kutsuin poikani.’” (Matteus 2: 13–15)

Theophilus oli Aleksandrian 23. patri-
arkka, ja hän eli vuosina 384–412 jKr. 

Theophilus sai unessa näyn Pyhältä 
Neitsyt Marialta, joka paljasti Pyhän per-
heen matkareitin. Reitin kirjoittivat muis-
tiin Theophiluksen seuraajat. Arabiaksi 
kirjoitetusta matkareitin kuvauksesta on 
säilynyt kolme käsikirjoitusta, joista yhtä 
säilytetään Vatikaanissa, yhtä Pariisin 
kansallismuseossa ja yhtä Egyptissä Assiu-
tin El Muharraq -luostarin kirjastossa. 

Pyhän perheen matkareitin kohteet 
ovat olleet tärkeitä pyhiinvaelluspaikkoja 
Egyptin kristityille jo kahden vuosituhan-
nen ajan. Lähes jokaisessa perheen pysäh-
dyspaikassa sijaitsee nykyään luostari tai 
kirkko.

VANHIN ALTTARI JA 
IHMEKERTOMUKSET
Pyhän perheen uskotaan olleen liikkeellä 
lähes jatkuvasti ja pysähtyneen lepäämään 

Raamattu ei kerro perheen Egyptin 
matkareittiä eikä edes perheen Egyptissä 
viettämää aikaa. Matteuksen evanke-
liumin ensimmäisen luvun jakeissa 19–21 
kerrotaan enkelin ilmestyneen unessa 
Joosefille Egyptissä ja kehottaneen Joo-
sefia lähtemään takaisin Israeliin, koska 
”ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat 
kuolleet.”

Egyptin kristittyjen perimätieto Pyhän 
perheen matkareitistä on runsas ja moni-
polvinen. Se on kirjattu ylös jo noin 1600 
vuotta sitten. 

 – Tieto Pyhän perheen matkareitistä on 
kirjattu ylös paavi Theophiluksen kerää-
män aineiston ja hänen saamansa ilmes-
tyksen perusteella, kertoo Egyptin kopti-
kirkon piispa Thomas.

Egyptin koptikirkko pitää tietoja luo-
tettavina, sillä perheen pysähdyspai-
koille syntyi vahva pyhiinvaelluskult-
tuuri jo ensimmäisinä vuosisatoina. Paavi 

Pyhän perheen matkareitin kohteet ovat olleet tärkeitä pyhiinvaelluspaikkoja Egyptin kristityille jo 
kahden vuosituhannen ajan. Opastaulu esittelee reitin.
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vain muutamiksi päiviksi. Etelä-Egyptissä 
eli Ylä-Egyptissä nykyisen Assiutin kau-
pungin alueella perheen uskotaan viipy-
neen yli puoli vuotta.

Yhdelle näistä paikoista rakennettiin jo 
100-luvulla kirkko, jonka alttaria pidetään 
vanhimpana kristillisenä alttarina. Altta-
rin uskotaan olevan paikalla, jolle Jeesus 
ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen, jol-
loin toteutui Vanhan testamentin profeetta 
Jesajan profetia ”Herran alttarista keskellä 
Egyptin maata”.

 Alttari sijaitsee Al Muharraqin luosta-
rin pääkirkon ikonostaasin takana. Luos-
tari on yksi Egyptin suurimpia, siellä asuu 
yli sata munkkia.

 Perimätiedon mukaan Al Muharraqin 
luostari oli paikka, jossa Joosef sai enke-
liltä ilmoituksen, että kotiinpaluu oli tur-
vallista.  

 Egyptin kristityt uskovat Pyhän per-
heen pysähdyspaikoissa olevan erityistä 
siunausta, josta pyhiinvaeltajat pääse-

vät osalliseksi. Perimätiedon mukaan 
Pyhä Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi tekivät 
ihmetekoja lähes jokaisessa pysähdyspai-
kassaan.

 Al Muharraqin luostari on erityisen 
kuuluisa ihmeistään.

 – Etiopian kirkossa on vanha käsi-
kirjoitus, johon on listattu yli tuhat tässä 
luostarissa tapahtunutta ihmetekoa. 
Ihmeitä tapahtuu edelleen, mutta suu-
rimmasta osasta emme tiedä, koska ne 
tapahtuvat ihmisille vasta, kun he palaa-
vat kotiinsa pyhiinvaellukselta, Al Muhar-
raqin munkki Philoxenos kertoo. 

Piispa Thomas sanoo ihmeitä todella 
tapahtuvan.

– Osa ihmekertomuksista on totta, 
ihmiset kokevat ihmeitä tapahtuvan.

Hänelle suurin ihme Pyhän perheen 
Egyptin pakomatkasta on kuitenkin filo-
sofinen.

– Isoin ihme ja pääasia on ihmisyys. 
Jeesus yhdistää kaikki kansat, Jumala siu-

nasi meidät egyptiläiset, mutta hän siunaa 
kaikki maat ja kansat. Jeesus ojentaa siu-
naavat kätensä koko maailmalle.

Piispa Thomas on Qusseian hiippakun-
nan piispa. Qusseian alueella on monia 
Pyhän perheen pysähdyspaikkoja, kuten 
Al Muharraq.

– Toki pidän oman hiippakuntani 
 alueen Pyhän perheen pysähdyspaikkoja 
erityisessä arvossa, mutta myös Kairon 
alueella Vanha Kairo ja Maadi ovat erit-

Niilissä kellunut Raamattu on yksi monista Pyhän perheen Egyptin matkaan liittyneistä ihmeistä. Raamattu löytyi kellumasta vedestä kohdassa, josta 
 perheen uskotaan lähteneen vesiteitse kohti etelää.

”Perimätiedon 

mukaan perhe vietti 

Egyptissä vajaat neljä 

vuotta”
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täin merkittäviä ja myös suosittuja pyhiin
vaelluskohteita, piispa Thomas sanoo.

KELLUVA RAAMATTU
Nykyisessä Kairossa Vanhaksi tai kopti
laiseksi Kairoksi kutsutulla alueella sijait
see yksi tunnetuimmista Pyhän perheen 
pysähdyskohteista eli luola, josta Pyhä 
perhe haki turvaa. Perheen uskotaan 
hakeutuneen alueelle siksi, että siellä asui 
juutalaisia.

Kallioluola sijaitsee Abu Sergah kir
kon alttarin alla. Nykyinen kirkko raken
nettiin luolan päälle 300luvun lopussa 
samalla paikalle jo 200 vuotta aikaisem
min rakennetun pienen kirkon perustuk
sille.

Pyhä perhe lähti Kairon alueelta etelään 
purjeveneellä Niiliä pitkin. Paikassa, jossa 
perheen uskotaan aloittaneensa purjeh
duksensa, sijaitsee tällä hetkellä Maadin 
Pyhän Neitsyen kirkko. 

Kirkossa on esillä Raamattu, joka löy
dettiin maaliskuussa 1976 jumalanpalve
luksen jälkeen kellumasta Niilistä kirkon 
ulkopuolella. Vedestä pelastettu Raamattu 
oli avoinna Jesajan kirjan 19. luvusta, 
jonka jakeessa 25 mainitaan Egypti: ”Siu-
nattu olkoon kansani Egypti.”

 
SIINAILLE JA NIILIN LAAKSOON
Pyhän perheen uskotaan saapuneen Egyp
tiin PohjoisSiinain kautta. Perhe mat

kasi muun muassa nykyisen Al Arishin 
kaupungin kautta Niilin laaksoon nykyi
sen Kairon alueelle. Kairosta perhe jatkoi 
läntiselle aavikolle suolakiteistään tunnet
tuun Wadi Natrounin laaksoon, jonne hei
dän uskotaan matkanneen suolaa kerän
neiden ja kaupanneiden beduiinien mat
kassa.

Wadi Natrounin laaksossa Pyhän Neit
syen kerrotaan löytäneen suolavesijärvien 
keskeltä makean veden lähteen, jonka hän 
siunasi.

Wadi Natrounin laaksossa sijaitsee 
nykyään neljä vanhaa luostaria, joissa 
uskotaan Neitsyen siunauksen auttaneen 
perustamaan luostarit vaativiin oloihin 
keskelle autiomaata.

Perheen uskotaan palanneen Wadi Nat
rounin laaksosta nykyisen Kairon alueelle, 

josta perhe lähti yksipurjeisella purjeve
neellä Niiliä pitkin etelään jopa 400 kilo
metrin päähän. 

Perimätiedon mukaan perhe vietti 
Egyptissä vajaat neljä vuotta. 

Pyhän perheen matkareitistä voidaan 
rakentaa erilaisia viiden päivän tai viikon 
matkoja, joihin voidaan sisällyttää bussi
matkan lisäksi myös Egyptin sisäisiä len
toja sekä venekuljetuksia Niilillä. 

Egyptin turvallisuustilanne on viime 
vuosina ollut hyvä. Tammikuun 2011 jäl
keiset terroriiskut ovat kohdistuneet 
lähinnä turvallisuusviranomaisia vas
taan. Kristittyjä vastaan ei ole tehty viime 
vuosina yhtään terroriiskua. Kirkko
jen ja luostareiden turvallisuutta vartioi
daan nykyään yhtä tarkasti kuin isompien 
hotellienkin turvallisuutta. 

Tuohuksia sytytetään ahkerasti kirkoissa pyhäin-
kuvien ja ikonien eteen, mutta omissa kodeis-
saan egyptiläiskristityt eivät useinkaan kirkko-
kynttilöitä polta.

Egyptiläiskristityistä moni uskoo rukouksen 
 kantavan paremmin, jos sen kirjoittaa pienelle 
paperipalalle ja jättää lähelle pyhäinjäännöstä 
tai pyhää esinettä

Pyhä perhe lähti Kairon alueelta etelään purjeveneellä Niiliä pitkin.
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Loppuvuodesta korostui erityisesti 
lisääntynyt ruoka-avun tarve. 
Ruokaa Suomessa arvioitiin kai-
paavan 100 000–200 000 

ihmistä. Yhä useammalla raha ei riittänyt, 
jos joutui työttömäksi tai lomautetuksi ja 
työttömyyskorvaus viipyi. Pienituloisella 
taas niukka talous saattoi suistua raiteil-
taan yllättävän menon vuoksi, sairaala-
lasku piti maksaa tai pesukone hajosi.

– Avunpyynnöt lisääntyivät varsinkin 
joulukuussa, kertoi sähköpostiviestissään 
kanttori Jenni Hakkarainen, joka vastasi 
viime vuoden jälkipuoliskolla 
diakoniasta Tampereen seu-
rakunnassa.

 Pyynnöt lisääntyivät 
vuoden loppupuolella 
myös Helsingin ja Ha-
minan seurakunnissa. 
Helsingistä arvioitiin, 
että syys-marraskuus-
sa avunpyyntöjä tuli 20 
prosenttia enemmän kuin 
samana aikana edellisvuonna. 
Ero ei ollut suuri, mutta koronan arvel-
tiin vaikuttavan kotitalouksiin viiveellä.

 – Ihmiset sinnittelevät, summasi dia-
koniatyöntekijä Sarianne Karulinna 
Helsingin diakoniatyöstä.

 Diakonia-apu on käytännössä aivan 
perimmäinen apu, kun yhteiskunnan vii-
meiseksi avuksi tarkoitettu Kelan toi-
meentulotukikaan ei pyytäjää auta. 

Avuntarpeesta ja -kysynnästä kertoi 
myös, että Tampereella 3000 euron dia-
koniavarojen arvioitiin tulevan käytetyksi 
kokonaan vuoden loppuun mennessä. 
Aiempina vuosina jakamatta jääneet varat 
on annettu luterilaisen seurakunnan ruo-
kajaolle Ruoka-Nysselle.

RUOKA-APUA
Tavanomaisinta materiaalista apua seura-
kunnilta on juuri ruoka-apu. Tyypillisesti 
esimerkiksi Helsingissä on annettu 20–50 
euron maksusitoumuksia tai lahjakortteja 

ruokakauppaan. Lisäksi monet 
seurakunnat ovat jakaneet 

EU-ruokaa eli pitkään säi-
lyviä elintarvikkeita.

Seurakunnat ovat 
järjestäneet ruokailu-
tapahtumia, mutta ko-
ronan kokoontumisra-

joitusten vuoksi ne pe-
ruutettiin muun muassa 

Kotkassa ja Helsingissä. 
Pääkaupungissa suosittu dia-

koniaruokailun joulujuhla seurakun-
tasalilla korvattiin diakonia-asiakkaiden 
oville viedyillä ruokalaatikoilla. 

Sen sijaan Vaasassa järjestettiin joulu-
kuun alussa Ystävyyden ateria ulkona. 
Ortodoksisen kirkon vieressä jaettiin 
soppatykistä 350 annosta lohikeittoa 
tapahtumassa, joka järjestettiin yhdessä 
paikallisen Lions Clubin kanssa. 

Ruoka-avun lisäksi seurakunnat ovat 
auttaneet muutenkin. Helsingissä on avus-
tettu muun muassa vuokran-, puhelin-, 
sähkö- tai lasten leirimaksuissa. On myös 
autettu hankkimaan talvivaatteita ja kau-
passakäynnissä. Kouvolassa on annettu 
kyytejä tarvitseville. 

VALTIOLTA ERITYISAVUSTUS 
DIAKONIALLE
Viime vuonna valtio antoi erityistukea us-
konnollisille yhteisöille diakoniaan koro-
naepidemian haittojen lievittämiseksi. 
Ortodoksinen kirkko sai runsaat 65 000 
euroa, jonka se jakoi seurakunnille niiden 
koon mukaan.

Seurakunnat käyttivät avustuksen tar-
peidensa mukaan. Helsingissä palkattiin 
diakoniapaineiden purkamiseksi ylimää-
räinen työntekijä ja ostettiin kirjastoon 
lukion oppikirjoja lainattavaksi. Tampe-
reella varoilla mahdollistettiin kaksi yli-
määräistä ruokakassien jakoa SPR:n ruo-
kajakelussa. 

Mutta diakonia on myös muuta tukea: 
keskustelua, neuvontaa ja sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisen apua. Varsinkin 
monista eri ongelmista kärsiville tuki on 
tarpeen, kun asiat vaativat yhteistyötä 
useilta yhteiskunnallisilta avunantajilta.

– Meillä ei ole valmiita vastauksia, mutta 
pyrimme selvittelemään asioita yhdessä 
asiakkaan kanssa ja ohjaamaan häntä avun 
piiriin, Sarianne Karulinna sanoo. 

”Kuka vain voi 

välittää 

avunpyynnön 

työntekijälle.”

Diakonia-avun tarve kasvoi
Diakonia tarkoittaa palvelua. Se on kirkon sosiaalityötä, kuuntelemista,  

sielunhoitoa ja arkista auttamista. Apua annettiin seurakunnista viime vuonna enemmän,  
koska tarpeet lisääntyivät koronan vuoksi.

TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN  KUVA ALAMY.COM

DIAKONIA
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DIAKONIAN YHTEYSHENKILÖT tai 
yhteydet löydät tämän lehden kalente
rista alkaen sivulta 38 hieman vaihtele
vista kohdista joko seurakuntien yhteys
tiedoista tai tapahtumatiedoista. 
Keskusteluapua valtakunnallisesti

• Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
auttava puhelin 09 8564 6299, ti–pe ja  
la 18–22.  
• MIELI, Suomen Mielenterveys ry:n 
 kriisipuhelin 
  suomeksi 09 2525 0111, auki joka 

 päivä ja joka yö
  ruotsiksi 09 2525 0112,  auki ma–pe 

20 tuntia 
  arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113, 

auki ma–to 20 tuntia

Yhteydet diakonia-apuun 
Koronaaikana moni yksinäinen on kaivannut puhetoveria.

YKSINÄISYYS YLITSE MUIDEN 
Korona-aikana henkinen hätä on ollut 
suurta. Yksinäisyys ahdistaa eristyksissä 
olevia. Sitä on lievitetty keskusteluavulla. 

Helsingin seurakunnasta diakonia-
työntekijät soittivat niille, jotka eivät 
päässeet liikkumaan kotoaan. Keskuste-
lunhaluisille järjestettiin virtuaalikahvit-
reffejä whatsappin avulla. He saivat pur-
kaa sydäntään kännykkäruudun ääressä 
kotoaan. 

Liikkumaan pääseviä diakoniatyönte-
kijät kohtasivat kaksin tai kolmin treffeillä 
lähikahviloissa. Monen yksinäisyyttä lie-
vitti myös, kun Helsingin seurakuntasa-
liin sai kerhosulun aikana sai tulla näke-
mään muita Hyväntuulen kahvilaan.

Sarianne Karulinna arvelee, että Hel-
singin seurakunnassa nämä toiminnot 
jatkunevat koko kevään koronatilanteen 
mukaan, ja jotkin ovat myös tulleet jää-
däkseen. 

Seurakunnan työntekijöille voi päästä 
puhumaan tiettyinä päivinä myös pyhä-
köissä: Järvenpäässä, Porvoossa, Lohjalla 
ja Vihdin Nummelassa. Tiedot löytää 
tämän lehden kalenterista kunkin pyhä-
kön toimintatiedoista.

MITÄ JOS TARVITSEE APUA TAI  
JOS HALUAA AUTTAA?
Seurakunnan diakonityöhön saa yhtey-
den ottamalla yhteyttä seurakunnan työn-
tekijään, esimerkiksi pappiin, kantto-

riin, diakoniin tai diakoniatyöntekijään. 
Lisäksi kuka tahansa seurakuntalainen 
voi välittää avunpyynnön kirkon työnte-
kijälle, jos tarvitsija ei itse pysty.

Jos haluaa antaa apua vapaaehtoisena, 
siihen voi tarjoutua – toistaiseksi korona-
tilanteen mukaan.

On aika yllättävää, miten huonosti 
ortodoksisten seurakuntien diakonia-
työtä tunnetaan. Esimerkiksi Tampereella 
on ollut palvelukortteja, joilla avunpyytä-
jät tai -tarjoajat voivat kertoa tarpeistaan 
tai tarjoamastaan avusta. Tarjolla on ollut 
keskustelu-, kaupassakäynti-, tietoko-
neenkäyttö- ja muuta arjen apua. Toiminta 
on kuihtunut, koska avuntarvitsijoita ei ole 
ilmaantunut.

Jos tuntee kutsumusta kehittää seura-
kunnan diakoniatyötä työtä, seurakun-
nissa on myös diakoniatoimikunnat. 

– Toimintaan ei ole juuri ollut tarjok-
kaita. Tässä olisi tapa vaikuttaa. Tervetuloa! 
rohkaisee kanttori Jenni Hakkarainen. 

Tätä juttua varten saatiin vastauksia Helsingin, 
Tampereen ja Kouvolan toiminta-alueen 
 diakoniavastaavilta. Aineistoa kerättiin myös 
Hämeenlinnan, Kotkan, Lappeenrannan ja 
Vaasan seurakuntien lähteistä.
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СТРАНИЦЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ходов от административного бремени для работы с при-
хожанами. Кроме того, все сотрудники остались на своих 
местах.

 – Священники смогут в полную силу отдаться духовному 
служению и развитию приходской работы, и принять участие 
в жизни прихожан, считает протоиерей Тимо Тюнккюнен. 
 

АННЕ КЯРККЯЙНЕН

(Перевод: Владимир Сократилин)

ПРИХОДСК АЯ  помощь оказавшимся в 
тяжёлом положении выражалась в 
предоставлении продовольственных 
пакетов и одежды, а также помощи в 
оплате необходимых счетов: аренды, 
коммунальных услуг и детских 
кружков. Одиноким предоставлялась 

возможность пообщаться или встре-
титься с соблюдением требований 
безопасности. 

В минувшем году государство пре-
доставило религиозным организаци-
ям особые дотации на диаконическое 
служение с целью облегчения трудно-

стей, вызванных эпидемией. Право-
славной церкви выделено средств в 
размере 65 000 евро, которые были 
распределены между приходами в 
соответствии с их размерами. 

АННЕ КЯРККЯЙНЕН

Приступили к деятельности новые 
укрупнённые приходы

Потребность в диаконической помощи возросла

Управление церкви реформировано. С началом года приступили к деятельности новые 
укрупнённые приходы. На территории, охватываемой «Ortodoksiviesti», теперь - три 
прихода, вместо семи. Для прихожан это означает активизацию служения на местах. 

Ввиду возросшей потребности вызванной ковид-эпидемией, в минувшем 
году приходы шире оказывали диаконическую помощь.

Прихожане смогут договариваться о совершении таинств и обрядов, 
например Крещения, непосредственно с местным священником. 
Фото: Лаура Карлин

– ЦЕ ЛЬ  в том, чтобы с точки зрения прихожан, не 
произошло глобальных перемен, рассказывает настоятель 
Православного прихода Хельсинки протоиерей Маркку 
Салминен, возглавляющий теперь вошедшие в состав 
Православного прихода Хельсинки бывшие приходы Лахти 
и Хямеенлинны, которые теперь именуются «областями 
служения».

Об этом же свидетельствует и протоиерей Тимо Тюнк-
кюнен, настоятель Православного прихода Юго-Востока 
Финляндии. После взаимной интеграции приходов Лаппе-
енранты, Хамины и Котки он видит самой существенной 
переменой для прихожан Юго-Востока изменение назва-
ния прихода. 

В свою очередь, в Православной епархии Оулу приход 
Ваасы был интегрирован в состав Православного прихода 
Тампере, и стал Православным часовенным приходом Ваасы.

Интеграция приходов является частью переформатиро-
вания церковной администрации, остававшаяся неизмен-
ной с 1950-х годов. В результате реформы число приходов 
в трёх епархиях Финляндской Православной церкви 
сократилось с 21 до 12. Цель реформы – в рационализации 
системы управления. Церковь стремится освободить ре-
сурсы для духовной работы и её развития, богослужений, 
учительства и диаконии.

Есть потребность в развитии местных приходов, чему 
способствует освобождение настоятелей небольших при-
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Herra, viisauteen ohjaaja, ymmärryksen antaja, opettaja ja köyhien turva, anna minulle voimia, 
tee sydämeni ymmärtäväiseksi. Sinä, Isän Sana, anna minulle opin sanoja! Katso, minä hartaasti 
rukoilen sinua: Armollinen, armahda minua, langennutta.   Kontakki, 6. säv.

SOVINNOSTA PAASTOON

”Usko Jeesukseen 
Kristukseen on nöyrää 
turvautumista Häneen 

ja uskollisuutta 
Hänelle.” 

sivu 30

  Viimeistä valmistussunnuntaita ennen paastoa kutsutaan sovinto
sunnuntaiksi, sillä anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen ovat 
hyvän ihmissuhteen perusedellytys. Kuinka monen ihmisen kanssa 
olisimme lopulta puheväleissä, ellei meillä olisi kykyä pyytää anteeksi 
ja antaa anteeksi?

Valitettavasti tämä ei aina ole niin helppoa, sillä meillä on suuri 
vaara kääntyä pois lähimmäisistämme. Joskus se tapahtuu riidan tai 
muun erimielisyyden seurauksena. Toisinaan saatamme vähätellä 
ja arvostella jotakuta, ja näin huomaamatta rakennamme muuria 
itsemme ja lähimmäisemme välille.

Välimatka toiseen ihmiseen kasvaa sitä mukaa, kun jätämme 
sovinnon tekemisen kauas tulevaisuuteen. Lopulta saatamme huo
mata, että välinpitämättömyys on saanut meistä yliotteen, emmekä 
halua edes ponnistella sen eteen, että eläisimme sovinnossa. Tällai
nen tila on äärimmäisen vaarallinen, sillä rakkaudettomuus ajaa mei
dät kauemmaksi myös Jumalasta.

Sovinnon tekeminen on äärimmäisen oleellinen asia pelastuk
semme kannalta. Ei siis ihme, että ennen suurta paastoa meitä kan
nustetaan sovintoon. Paaston tarkoituksena on johdattaa ihmisiä 
lähemmäs Jumalaa. Pelastus ei riipu pelkästään siitä, mikä on hen
kilökohtainen suhteemme Jumalaan. Siihen vaikuttaa myös suh
teemme toisiin ihmisiin.

Tästä pääsemmekin toiseen tärkeään kysymykseen. Mikä on 
oikeanlaista paastoamista? Kristus ohjeistaa meitä välttämään ulko
kultaisuutta paastossa. Meidän ei tulisi turhaan synkistellä ja ylivaka
voitua silloin, kun ryhdymme paastoamaan.

Ulkokultaisuutta on se, että hoemme suureen ääneen omaan 
paastoamiseen liittyviä asioita. Ihminen voi pyrkiä välttämään suu
rieleistä paastoa mista ja ulkokultaisuutta siten, että hän paastoaa 
ainoastaan satunnaisesti. Tämä on yhtä haitallista kuin itse ulkokul
taisuuskin.

Paastossa on hyvä muistaa, että se ei ole pelkästään ruokapaas
toa. Tämä on kuitenkin hyvä lähtökohta kaikelle. Meillä tulisi olla 
kykyä muuttaa ulkoisia ja ruumiillisia tapojamme, jotta pystyisimme 
siitä siirtymään enemmän aineettomiin hengellisiin hyveisiin.

Miten kuvittelemme pystyvämme pidättäytymään esimerkiksi 
pahoista ajatuksista, jos meillä ei ole kykyä pidättäytyä tietynlaisesta 
ruokavaliosta? Ruokapaasto tukee hengellistä paastoamme. Sitä voi
daan pitää paastoamisen ensiaskeleena.

Älkäämme ottako tätä paastoa vastaan rasitteena tai ylimääräi
senä asiana, jota on taas pakko noudattaa. Ottakaamme se vas
taan uutena mahdollisuutena, joka johdattaa meitä kohti Jumalaa 
ja lähimmäisiämme.

TEKSTI PASTORI ANDREI VERIKOV  KUVA ALAMY STOCK PHOTO

Sovinnon 
tekeminen on 
oleellinen asia 
pelastuksemme 
kannalta. 

s. 25–36



TEOLOGINEN

Suuren paaston 
valmistusaika

Emme pelastu ainoastaan rukoilemalla ja paastoamalla emmekä uskonnollisilla harjoituksilla. 
Pelastumme palvelemalla Kristusta lähimmäisissä. Se on päämäärä, johon kaikki uskonnollisuus  

ja rukoileminen viime kädessä suuntautuu.

TEKSTI RAIMO SISSONEN  KUVA ORTODOKSIVIESTIN KUVA-ARKISTO

Tuhlaajapojan sunnuntaina meitä kehotetaan lähtemään liikkeelle Jumalan luo: menemään itseemme niin kuin tuhlaajapoika ja ymmärtämään, että olem-
me kaukana vieraalla maalla Isän kodista.

Kirkon suuren paaston aikaa edel-
tää kausi, joka liturgisesti valmis-
taa uskovia paaston aloittamiseen. 

Ensimmäinen merkki lähestyvästä Suu-
resta paastosta annetaan ennen paastoa 

Sakkeuksen sunnuntaina, tänä vuonna se 
oli 17.1. 

Tuona sunnuntaina luetaan evanke-
liumi Sakkeuksesta, publikaanista. Se 
kertoo, kuinka Kristus tuo pelastuksen 

syntiselle miehelle ja kuinka miehen 
elämä muuttui kokonaan siksi, että ”hän 
halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli” (Lk. 
19:3). Halusta ja pyrkimyksestä nähdä 
Jeesus alkaa paastomatka kohti pääsiäistä. 
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”Siirrymme 

paastokauteen 

toisillemme 

anteeksiantaen.”
Se on ensimmäinen liikahdus pelastusta 
kohti.

Seuraava sunnuntai on nimeltään pub-
likaanin ja fariseuksen sunnuntai (24.1.). 
Huomio on kahdessa miehessä, jotka 
menivät temppeliin rukoilemaan. Toi-
nen heistä oli fariseus, hyvin kunnolli-
nen ja vanhurskas, uskonnollinen mies, 
toinen taas publikaani, veronkerääjä, joka 
oli läpeensä syntinen ja huijasi kansaa.

Ensimmäinen, vaikka olikin läpeensä 
vanhurskas ja kehui itseään Jumalalle, sai 
tuomion Kristukselta. Toinen, läpeensä 
syntinen, anoi armoa, sai sen, ja Jumala 
vanhurskautti hänet (Lk.18: 9).

Tässä mietiskellään sitä, että me 
olemme joko fariseuksenkaltaisia hurs-
kaudessamme tai sitten me kadumme 
publikaanin tavoin, mikä ainoastaan voi 
pelastaa meidät. Meitä kutsutaan näke-
mään itsemme Kristuksen opetuksen 
valossa sellaisina kuin todellisuudessa 
olemme ja pyytämään armoa.

NOUSTAVA JA LÄHDETTÄVÄ
Seuraavaa suuren paaston valmistussun-
nuntaita kutsutaan tuhlaajapojan sunnun-
taiksi (31.1.). Tuhlaajapojan tavoin meitä 
kehotetaan kuullessamme Kristuksen ver-
tauksen Jumalan rakastavasta anteeksian-
tamisesta menemään itseemme ”niin kuin 
tuhlaajapoika” ja ymmärtämään, että 
olemme ”vieraalla maalla”, kaukana Isän 
kodista, ja lähtemään liikkeelle Jumalan 
luo.

Mestari vakuuttaa meille, että Isä ottaa 
vastaan meidät iloiten. Meidän on vain 
”noustava ja lähdettävä” tunnustaen itse 
aiheuttamamme ja syntisen lähtömme 
tuosta ”kodista”, johon todellisesti kuu-
lumme. (Lk. 15:11–24)

Seuraavaa sunnuntaita kutsutaan 
tuomiosunnuntaiksi (7.2.). Sitä kutsu-

tai laskiaissunnuntaiksi (14.2.), myös 
nimellä maitopyhälasku, jumalanpalve-
luksessa lauletaan Aadamin karkotuksesta 
paratiisista. Samastamme itsemme Aada-
miin, valittaen kauneutemme, arvokkuu-
temme ja luomisessa meille annetun ilon 
menettämistä ja itkien synnin turmelus-
tamme. Kuulemme myös tuolloin Herran 
opetuksen paastoamisesta ja anteeksian-
tamisesta, ja siirrymme paastokauteen 
toisillemme anteeksiantaen, jotta Juma-
lankin antaisi meille anteeksi.

”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi 
heidän rikkomuksensa, antaa myös tai-
vaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos 
te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään 
anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” 
(Mt. 6: 14–18) 

taan myös lihapyhälaskuksi, koska se on 
virallisesti viimeinen päivä, jolloin ennen 
pääsisäistä syödään lihaa. Silloin luetaan 
Kristuksen vertaus viimeisestä tuomiosta 
(Mt.25:31–46). 

Meitä muistutetaan tuona päivänä, 
ettei meille riitä, että näemme Jeesuk-
sen tai itsemme sellaisina kuin olemme 
tai että lähdemme kohti Isän kotia tuh-
laajapojan tavoin. Meidän on myös oltava 
hänen poikiaan ja tyttäriään seuraamalla 
Kristusta, Hänen ainosyntyistä jumalal-
lista Poikaansa. Meidän pitää nähdä Kris-
tus jokaisessa ihmisessä ja palvella Häntä 
palvelemalla lähimmäisiämme.

… TE OTITTE MINUT LUOKSENNE
Pelastuksemme ja lopullinen tuomi-
omme riippuu teoistamme, ei pelkäs-
tään aikomuksistamme tai Jumalan lau-
peudesta, ellemme toimi henkilökohtai-
sesti yhdessä Jumalan kanssa ja kuuliai-
sina Jumalan tahdolle.

”… sillä minun oli nälkä, ja te annoitte 
minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te 
annoitte minulle juotavaa. Minä olin kodi-
ton, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sai-
ras, ja te kävitte minua katsomassa. Minä 
olin vankilassa, ja te tulitte minun luok-
seni… Totisesti: kaiken, minkä te olette teh-
neet yhdelle näistä vähäisimmistä veljis-
täni, sen te olette tehneet minulle” (Mt.25: 
35–36, 40).

Emme pelastu ainoastaan rukoilemalla 
ja paastoamalla, emmekä yksinomaan 
”uskonnollisilla harjoituksilla”. Pelas-
tumme palvelemalla Kristusta lähim-
mäisissä. Se on päämäärä, johon kaikki 
uskonnollisuus ja rukoileminen viime 
kädessä suuntautuu.

Lopulta Suuren paaston aattona, päi-
vänä jota kutsutaan sovintosunnuntaiksi 

Kirkolliset juhlat 31.1.–21.2. 

Su 31.1. Tuhlaajapojan sunnuntai

Su 7.2. Tuomiosunnuntai, liharuoasta 
luopuminen

Su 14.2. Sovintosunnuntai, maito
ruoasta luopuminen; anteeksianto ja 
paastoon laskeutuminen

Su 21.2. Ortodoksisuuden sunnuntai

Suuri paasto 15.2.–26.3.
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SELITÄ,  MITÄ ON…

Ikonin ja todellisuuden suhde
Kun ortodoksiseen kirkkoon kuulumaton ystävä pyytää selittämään, miksi kunnioitamme ikoneja,  
hän ansaitsee ymmärrettävän vastauksen. Sitä on vaikea antaa ja usein vielä vaikeampi ymmärtää. 

TEKSTI JA KUVA MATTI P. PULKKINEN

Turvautuminen maallisiin, uskonto-
tieteellisiin tai filosofisiin teorioi-
hin ei juuri helpota tehtävää. Orto-

doksinen ajatus ihmisen ja Jumalan suh-
teesta ei ole tavoitettavissa muualta tuotu-
jen käsite- ja oppijärjestelmien keinoin. 
Tämä ei tee tieteestä turhaa, mutta se on 
vain kyvytön ratkaisemaan ikonien mys-
teerin.

MYSTINEN JUMALA
Ortodoksinen käsitys Jumalasta poik-
keaa hyvin paljon siitä, mihin läntisessä 

valta kulttuurissamme on totuttu. Pseudo-
Dionysios Areopagita, nimeltään ja elin-
vuosiltaan tuntemattomaksi jäänyt suuri 
teologi, kirjoitti Jumalasta: Hänellä ei ole 
ruumista, ulkonäköä eikä muotoa, ei laatua, 
määrää eikä painoa. Hän ei ole missään pai-
kassa, häntä ei nähdä eikä hänellä ole ais-
teihin sidottua ilmentymää. Häntä ei ais-
tita eikä hän ole aistittava (suom. TT Ilmari 
Karimies). 

Meillä luoduilla ei ole kieltä kuvaamaan 
Luojaamme, joten idän teologiassa Juma-
laa kuvataankin usein sanomalla, mitä hän 

ei ole. Samoin ihmisen yhteyttä Häneen 
on vaikea määritellä sanoin, jotka kuu-
luvat vain luotua maailmaa kuvaamaan 
kehittyneeseen kieleen. Siksi ikonien 
teologiaakaan ei voi määritellä lokeroi-
malla ikonit jonkin maallista todellisuutta 
kuvaavan järjestelmään.

Pseudo-Dionysios oli ensimmäisiä 
teologeja, jotka pohtivat kuvan suhdetta 
meille muutoin käsittämättömään mys-
tisen todellisuuteen, jossa ei ole meidän 
tuntemiamme muotoja.

Ikonin teologia alkoi kehittyä oikeas-
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”Ikoni auttaa 

katsojaa luomaan 

yhteyden ikonissa 

kuvattuun.”

Ikonin hengellisen todellisuuden kokemiseen 
vaaditaan uskoa ja herkkyyttä. Kuva Verikirkon 
kattomaalauksesta Pietarista.  

taan vasta ikoneja vastustavan harhaopin, 
ikonoklasmin alkaessa nousta 600-luvun 
jälkipuoliskolla. Tuolloin tradition tär-
keimmäksi puolustajaksi nousi Johannes 
Damaskolainen, joka osoitti, ettei juuta-
laisille Vanhassa testamentissa annettu 
kuvakielto koskenut kristittyjä, jotka kun-
nioittavat, eivät palvo, ikoneja. Nikean 
toinen kirkolliskokous vuonna 787 vah-
visti edelleen noudatettavan ikonien teo-
logian opillisen pohjan.

IKONI JA TRADITIO
Kristinusko käyttää runsaasti symboleja, 
ja symboleja käytetään luonnollisesti pal-
jon myös ikoneissa. Tästä huolimatta itse 
ikoni ei ole symboli, vaan paljon enem-
män. ”Ikonit ovat pyhitettyä ja siksi kirkas-
tettua ainetta, joka kantaa itsessään osal-
lisuutta ja yhteyttä alkukuvaansa,” kuten 

länsimaisesta taiteesta, varsinkin roo-
malaiskatolisen kirkon sinänsä kauniista 
maalauksista ja patsaista. Ikonien henki-
löiden esikuvat eivät ole meidän maail-
massamme, joten näköisyyteen pyrkimi-
nen olisi järjetöntä. 

Myös perspektiivi poikkeaa länsimai-
sen kirkkotaiteen syvyysperspektiivistä. 
Ikonien arvoperspektiivissä katsojaa ei 
ajatella taitelijan asemaan, vaan ikään 
kuin ikonin sisään, jossa yksityiskohdat 
ja hahmot pienenevät suhteessa kuvan 
keskushenkilöön. Hieman samaan tapaan 
ikonissa kuvataan liikettä. Merkitsevin 
hahmo on paikoillaan, mutta sivuhenki-
löt esitetään monesti liikkeessä.

Siinä missä naturalistinen maalaus 
pysäyttää valokuvan tavoin ajan yhteen, 
merkittävään hetkeen, ikonissa voidaan 
käsitellä samalla kertaa useita aikatasoja. 
Tämä on loppujen lopuksi täysin johdon-
mukaista, koska Jumalan valtakunta on 
ajan ulkopuolella eikä ikonin ajankäyttö 
ole kalenteriin kahlittua. 

Ikonin hengellisen todellisuuden 
kokemiseen vaaditaan uskoa ja herk-
kyyttä. Tämä herkkyys on lahja, jota 
kaikki ortodoksitkaan eivät ole saaneet, 
sillä heillä on muita Pyhän hengen lah-
joja (1. Kor. 6-11). 

pappismunkki ja professori Serafim Sep-
pälä on viisaasti määritellyt. Ikoni auttaa 
katsojaansa luomaan yhteyden siinä kuva-
tuiksi tulleisiin Kristukseen, Jumalansyn-
nyttäjään, kerubeihin tai pyhiin. Ikonit 
ovat taidetta, mutta samalla ne ovat viit-
tauksia ihmisen rajat ylittävään pyhän 
kokemukseen.

Ikonien merkityksen ymmärtämistä 
helpottaa kirkoissamme alttarin ja kirk-
kosalin välinen seinä, ikonien koriste-
lema ikonostaasi. Sen takana oleva alt-
tari on kuin näkymätön maailma, johon 
ikonostaasin pyhät ja enkelit yhdistävät 
salin kirkkokansan. Ikoni on tämän ja 
tuon todellisuuden rajalla.

Symbolin tehtävä on siirtää katsojan 
ajatukset siihen kohteeseen tai asiaan, 
johon se viittaa. Vihreä valo tarkoittaa lupaa 
mennä eteenpäin, punainen kieltää sen. 
Symbolin suhde todellisuuteen perustuu 
sopimukseen aivan kuten liikennevalot 
sääntöihin. Sininen liikennevalo ei mer-
kitsisi mitään. 

Ikonitaiteessa, toisin kuin länsimai-
sessa maalaustaiteessa, taiteilija ei voi 
määritellä vapaasti uusia symboleja. 
Karitsa on Johanneksen evankeliumiin 
perustuva Kristus-symboli. Ikoneissa 
Häntä ei kuitenkaan koskaan kuvata lam-
paan hahmossa vaan ihmiseksi synty-
neenä Jumalan poikana. Karitsan poissa-
olo johtuu Trullon kirkolliskokouksen 
600-luvulla antamasta määräyksestä 
esittää Kristus sellaisena kuin hän maan 
päällä oli, ihmishahmoisena Jumalana. 
Isien mielestä oli parempi kuvata Kris-
tuksen kärsimystä ja lunastuskuolemaa. 
Tämä on vain yksi monista ohjeista, jotka 
vaikuttavat ikonitaiteen traditiossa.

EI NATURALISMIA
Vaikka ikonitaide painottaa Kristuksen, 
Jumalansynnyttäjän ja pyhien inhimilli-
syyttä, siinä ei pyritä naturalistiseen vai-
kutelmaan. Tässä se poikkeaa suuresti 
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Herran temppeliintuomisen juhla 
Kirkko viettää helmikuun 2. päivänä Vapahtajamme temppeliintuomisen pyhää tapahtumaa. 

Juhlan kreikankielinen nimitys tarkoittaa kohtaamista. 
Läntisessä perinteessä juhlan nimenä on kynttilänpäivä. 

TEKSTI RAIMO SISSONEN

Kristuksen vanhemmat osoittivat 
kuuliaisuutta ikivanhalle perin-
teelle tuomalla jumalallisen lap-

sukaisen temppeliin. Ikonin kuvaamassa 
juhlan tapahtumassa Jerusalemin temp-
pelin Nikanor-portilla, äidin puhtaaksi 
julistamisen paikalla, seisoo ryhmä ihmi-
siä. Siinä ovat Maria ja Joosef sekä vanhus 
Simeon ja naisprofeetta Hanna. Ryhmän 
keskipiste on Jeesus- lapsi, johon kaikkien 
huomio on kääntynyt.

Vanhurskas Simeon Pyhän Hengen vai-
kutuksesta ottaa hänet vastaan ja näkee 
toiveensa toteutuvan. Hän liikuttuu syvästi 
nähdessään ”pelastuksen ilmestyneen” 
(Lk. 2: 30) ja puhkeaa Jumalan ylistykseen 
ja lausuu: ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi 
rauhaan menemään, sanasi mukaan: sillä 
minun silmäni ovat nähneet sinun autuu-
tesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien 
kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmes-
tyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi 
Israelille.”

Vanhus tietää, että hän pitää sylissään 
arvokkainta lahjaa, minkä Jumala kos-
kaan on maailmalle lahjoittanut. Samoin 
naisprofeetta Hannakin hurskaana nai-
sena kertoo kansalle tästä lapsesta, joka 
on ihme. Juhlan litaniaveisussa tätä lapsu-
kaista, Jumalan Poikaa, puhutellaan lapsu-
kaiseksi ruumiiltaan, mutta vanhukseksi 
ymmärrykseltään.

Kirkkoon tuotu lapsi on elävä muistu-
tus kaikille lapsenkaltaisuuteen pyrkimi-
sestä. Lapsenkaltaisuus on nöyrää Jumalan 
lapseksi tunnustautumista. Jeesus Kris-
tus, jota maailma ei tuntenut ja jota hänen 
omansa eivät ottaneet vastaan, antaa kai-

kille, jotka uskovat hänen nimeensä, voi-
man tulla Jumalan lapseksi. 

Jumalan lapset muodostavat Jumalan 
perheen, seurakunnan, joka yhdestä suusta 
ja yhdestä sydämestä ylistää ja kiittää Isää 
rakkaudesta, jolla Hän on meitä rakas-
tanut. Jos luotamme siihen, että Jumala 
rakastaa meitä, rakastamme myös toinen 
toistamme. Siten osoitamme kuuliaisuutta 
Hänen tahdolleen ja Hänelle, jonka lapsia 
olemme.

Vanhurskaan Simeonin mukaan Jeesus 
on määrätty henkilöksi, joka panee kaikki 
ratkaisun eteen. Hän on toisille lankee-
mukseksi ja toisille lankeemuksista nou-
semiseksi. Ne, jotka hylkäävät Hänet ja 
hänessä tarjotun pelastuksen, tuomitaan. 
Ne, jotka ottavat Hänet ja Hänen sanansa 
vastaan, nostetaan lankeemuksesta. Heille 
avautuu Jumalan lapsen tie, Jumalan valta-
kuntaan johtava tie.

Usko Jeesukseen Kristukseen on nöyrää 
turvautumista Häneen ja uskollisuutta 
Hänelle. Se on osallisuutta Hänen elä-
määnsä. Hän kulki kärsimyksen tien. 
Hänen äitinsä ja Hänen lähimmät ystä-
vänsä kantoivat omat ristinsä. Kristityn 
elämä on kohtalon yhteyttä Herran elä-
mään ja kuolemaan. Se on myös yhteyttä 
Hänen ylösnousemukseensa.

 Kristillisen kasvatuksemme kannalta 
on valitettavaa, että vain harvat seura-
kuntalaiset tuntevat vanhojen kirkollis-
ten juhliemme tekstit, perehtyvät nii-
hin ja rikastuvat juhliemme hengellisistä 
hedelmistä.

Kirkollisen kasvatuksemme tulee poh-
jautua Kirkon elämän rytmiin. Siihen ryt-

miin, jonka liikkeellepanevana voimana 
on itse Jeesus Kristus. Suurten juhlapäi-
vien tavat ja juhlavuus johdattavat meitä 
ortodoksiaan. Ja näin tapahtuu erityisesti 
juuri lapsena, tuodessamme lapsia kirk-
koon, paljon ennen kuin he ymmärtävät 
tapojen merkityksen.

Eukaristia, Pyhä Ehtoollinen, ilmentää 
selkeästi, kuinka Jumalan kuvana olemi-
nen merkitsee myös sitä, että me olemme 
Jumalan ”jälkeläisiä” (Apt. 17: 28), Hänen 
lapsiaan. Luojan ja luodun välinen kuilu 
katoaa, ihminen tuntee Jumalan ja on yh-
teydessä Häneen. Eukaristia ja kaste ylit-
tävät ihmisjärjen rajat, siksi niitä ei voi 
sitoa vain ihmisen ymmärrykseen. Mutta 
niiden vaikutus on sisäinen ja kokonais-
valtainen, mikäli ihminen tietoisesti ja 
vapaaehtoisesti avaa sydämensä Jumalan 
rakkauden vaikutukselle.

Rakkaus sulkee piiriinsä jokaisen, suu-
rimmankin syntisen. Tästä rakkaudesta 
julistaa myös Herramme temppeliin tuo-
misen juhla. 

Kohta alkava paaston aika on sydä-
memme ja sisimpämme puhdistamisen 
aikaa. Se on sodanjulistus omia himo-
jamme ja kaikkia, muitakin esteitä vas-
taan, jotka estävät meitä pääsemästä osal-
lisiksi taivaan valtakunnan kirkkaudesta 
ja ilosta. Taistelun päätös, ylösnousseen 
Kristuksen kirkkaus ja ilo, ovat jo ole-
massa. Sitä kohti olkoot kaipauksemme ja 
ponnistelumme. 

Rovasti, TM Raimo Sissonen on eläkkeellä 

oleva joensuulainen opettaja ja pappi.
Isä Raimon kirjoituksia netissä: tsasouna.net

OPETUKSELLINEN
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ESIPAIMENELTA

SYYSKUUN alussa vuonna 2001 lähdin 
intoa täynnä Pohjois-Amerikkaan opiske-
lemaan teologiaa Pyhän Vladimirin semi-
naariin. Mielikuvissani New York, pilven-
piirtäjät ja Manhattan näyttäytyivät Ameri-
kan ihmemaana. Tämä mielikuva sai pian 
kovan kolauksen syyskuun 11. päivän tapah-
tumien myötä. Jotain särkyi peruuttamatto-
masti, eikä maa ollut enää entisensä. 

Tämä muisto tuli mieleeni, kun Teofa-
nian iltana 6.1. seurasin huolestuneena uutisia Yhdysvaltojen pää-
kaupungista Washington DC:stä. Katsellessani, miten demokra-
tia oli maassa uhattuna pienen, mutta väkivaltaisen ryhmän ryn-
nistäessä sisälle Washingtonissa kongressitaloon, muistelin sitä 
kaaosta, joka New Yorkissa vallitsi 20 vuotta sitten, sillä sitä samaa 
kaaosta oli myös sen yön tapahtumissa.

Me elämme toden totta haastavia aikoja, sillä maallinen yhteis-
kunta on viime vuosina ollut koetuksilla. Ilmastonmuutok-
sen aiheuttamat kriisit, kulkutaudit ja välittömämmin ihmisten 
aiheut tamat poliittiset ja yhteiskunnalliset konfliktit ovat vaikut-
taneet meidän jokaisen elämään tavalla tai toisella.

Nämä ovat tarpeellisia muistutuksia meille siitä, kuinka hau-
ras ja epävakaa tämä maailma lopulta on ja miten nopeasti asiat 
voivat muuttua. Globaalit ilmiöt kriiseineen maapallon toisella 
puolella vaikuttavat vääjäämättömästi myös meidän kokemus-
piiriimme ja siihen todellisuuteen, jossa elämme, ja ne muutta-
vat sitä jatkuvasti.

Kristittyinä meidän on kuitenkin tärkeä muistaa, että elämme 
langenneessa ja synninalaisessa todellisuudessa, eikä tämä maa-
ilma ole koskaan valmis, saati täydellinen.

Tämä maailma ei voi tarjota meille sitä rauhaa, jota meidät on 
kutsuttu palvelemaan. Tämä rauha löytyy vain Jumalan valtakun-
nasta, jota meidät on kutsuttu rakentamaan jo tässä ajassa. Kuten 
viime syksynä suomeksi julkaistu Maailman elämän edestä -asia-
kirja muistuttaa, meidät on kutsuttu ”toistuvasti ja ikuisesti kamp-
pailemaan pahaa vastaan, vaikka tuo taistelu näyttäisikin ajoit-

tain voittamattomalta sekä työskentelemään Jumalan luoduiltaan 
vaatimien rakkauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta, näyttipä 
tämä työ sitten miten mahdottomalta tahansa.” 

Kasteessa meidät on puettu Kristukseen, ja meistä tulee Juma-
lan valtakunnan lapsia. Näin ollen me emme enää kuulu tähän 
maailmaan. Vaikka elämme tässä maailmassa, emme kuitenkaan 
elä tästä maailmasta. Meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä 
ja kasvamaan kohti Hänen kaltaisuuttaan rauhassa, keskinäisessä 
rakkaudessa ja kunnioituksessa. Tämä on meille annettu kutsu-
mus, johon voimme halutessamme vastata myöntävästi. Ja jos niin 
teemme, meidän tulisi kaikissa teoissamme myös siihen pyrkiä.

On hyvä pitää mielessä, ettei yksikään poliitikko tai valtionjoh-
taja, poliittinen aate tai muu maallinen ideologia pelasta meitä. 
Vain Kristus voi meidät pelastaa. Hän kehottaa meitä toistuvasti 
rakastamaan lähimmäisiämme. Osoittakaamme tätä rakkautta 
käytännön teoilla näinä vaikeina aikoina!

Hyvää Herran Temppeliintuomisen juhlaa 2.2. sekä siunattua 
pian koittavaa Suurta paastoa!

”Tutkikaa pyhiä kirjoituksia, niin kuin Kristus, meidän Juma-
lamme, on meitä kehottanut, sillä evankeliumeissa me kohtaamme 
Hänet todellisena maailmalle ilmestyneenä Jumalana. Me näemme 
Hänet vastasyntyneenä ja kapaloituna seimessä makaamassa sekä 
puhtaan Jumalansynnyttäjän imettämänä ja hoivaamana lapsu-
kaisena. Me kohtaamme Hänet temppelissä ympärileikattavana ja 
vanhurskaan Simeonin odottamana vapahtajana. Sen tähden huu-
takaamme Hänelle: Kunnia olkoon Sinulle, iankaikkinen Jumala!” 
(Herran temppeelintuomisen juhlan litaniastikiiroista)

 

 

 

 

 

 

Metropoliitta Elia

Oulun hiippakunta

Osoittakaamme rakkautta käytännön teoilla vaikeina aikoina
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О Т В ЛА ДЫКИ

В НАЧА ЛЕ сентября 2001 года я, преис-
полненный ожиданий, отправился в 
Северную Америку изучать богословие в 
Свято-Владимирской семинарии.  
В моём воображении Нью Йорк, небо-
скрёбы и Манхэттен представлялись 
сказочной Америкой. Вскоре, в результа-
те событий 11-го сентября, по этой 
сказке был нанесён сильный удар. Что-то 
было безвозвратно разрушено, и страна 

не осталась прежней. 
Всё это вспомнилось мне, когда вечером в Богоявление я с 

беспокойством следил за происходящим в Вашингтоне. Глядя 
на то, как при захвате небольшой, но агрессивной группой 
здания Конгресса в Вашингтоне подвергается опасности 
демократия в стране, я вспоминал тот хаос, что царил в 
Нью-Йорке двадцать лет назад, потому что аналогичное имело 
место и в событиях этого вечера.

В самом деле, мы живём в трудные времена: в последние 
годы секулярный мир подвергается испытанию. Связанные с 
изменениями климата кризисы, эпидемии и вызванные 
непосредственно людьми политические и общественные 
конфликты так или иначе повлияли на жизнь каждого из нас.

Всё это – напоминание о том, как, в конце концов, хрупок и 
нестабилен этот мир, и как быстро всё может измениться. 
Глобальные явления с сопутствующими им кризисами на 
другой половине земного шара неотвратимо влияют на наш 
опытный мир и действительность, в которой мы живём, 
изменяя их постоянно.

Однако нам, христианам, важно помнить, что мы живём в 
падшей и подверженной греху действительности, а этот мир 
никогда не станет завершённым, а не говоря уже о его 
совершенстве.
Этот мир не может дать нам мира, которому мы могли бы 
служить. Тот мир есть только в Царстве Божием, к строитель-
ству которого мы призваны уже в наше время. Как и напоми-
нает нам вышедший прошлой осенью в свет на финском языке 

документ «За жизнь мира», мы призваны «не приспосабливать-
ся к прагматичным потребностям этого мира, а вновь и 
вновь бороться со злом, каким бы непобедимым оно порой ни 
представлялось, и трудиться ради любви и справедливости, 
как того ожидает Бог от Своих созданий, каким бы напрасным 
этот труд подчас ни казался.». 

В Крещении мы облечены во Христа и стали чадами 
Царства Божия. И потому мы более не определяемся этим 
миром. Хотя мы и живём в этом мире, мы не от этого мира. Мы 
созданы, чтобы жить в единстве с Богом и расти в подобии 
Ему в мире, взаимной любви и уважении. В этом – 
обращённый к нам призыв, на который при желании мы 
можем ответить согласием. И если мы поступим так, то 
должны и своими делами стремиться к тому же.

Хорошо помнить, что ни один политик или 
государственный деятель, политическая идея или иная 
светская идеология не спасут нас. Только Христос может нас 
спасти. Он с постоянством призывает нас любить ближних. 
Явим же эту любовь в практических делах в эти трудные 
времена!

С праздником Сретения Господня 2.2. и благословенного 
начинающегося вскоре Великого поста!

«Исследуйте Писания, как сказал в Евангелиях Христос Бог 
наш, ибо в них мы обретаем, что Он родился и повит был 
пеленами, окружаем заботой и питаем молоком, принял 
обрезание и носим был Симеоном: не мнимо и не призрачно, но 
истинно явился миру. Воскликнем же Ему: "Превечный Боже, 
слава Тебе!"» (Стихира Сретению Господню На Слава на литии 
гл. 5)

Митрополит Илия
Православная епархия Оулу

(Пер. Владимира Сократилина)

В трудные дни явим любовь делами



SVENSK SI DA

Mångfalden inom kyrkan
Det är viktigt att vi lär känna varandra och ser hur kyrkan lever på olika ställen. 

De olika kyrkorna presenterades i form av videon tillsammans med inspelad 
sång av Uspenie kvartetten.

Fjolåret var mycket speciellt med allt som coronaviruset 
ställde till med. Gudstjänster, inklusive påsken och tem-
pelfester, firades bakom låsta dörrar. Församlingslivet 

som vi var vana med blev på paus samtidigt som församlingarna 
runtom Finland tog stora steg framåt med digitalisering. Det upp-
stod ett akut behov på att hitta nya sätt att komma i kontakt med 
kyrkans medlemmar. 

Med välsignelse av ärkebiskop Leo började vi på vårkanten i stif-
tet ett videoprojekt som kom att heta Välkommen till vår kyrka. Idén 
var att presentera de olika kyrkorna inom stiftet och som skulle 
fira sin tempelfest. Uspenie Kvartetten var vänlig och bandade in 
troparierna och kontakierna för våra kyrkors och bönehusens fes-
ter. Under filmningsresorna blev vi varmt mottagna och det var 
intressant att lära känna både 
om de gamla kyrkornas histo-
ria men även om hur de nyare 
kyrkorna och böneplatserna 
blivit till. 

Första kyrkan vi filmade var 
Kristi himmelsfärds kyrka i 
Dickursby. Filmningsresorna 
fortsatte till bland annat till de 
gamla kyrkorna i Lovisa, Fred-
rikshamn, Villmanstrand och 
Hangö men också till de nyare 
kyrkorna och bönehusen 
bland annat i Hagalund, Num-
mela, Parikkala och Kvarn-
bäcken. 

Speciellt två fina platser 
som imponerade mig var den 
gamla kyrkan i Lovisa och be-
gravningsplatsen och dess 
kyrka i Fredrikshamn. Kyrkan 

lever som tur inte endast i det förflutna, utan bönehus som Kvarn-
bäcken och Nummela berättar om hur kyrkan lever i nuet.

Ett annat fint projekt vi var med i 2020 var fotografitävlingen 
och albumet Colors of Orthodoxy: Finland. Projektet gjordes i sa-
marbete med den polska ortodoxa kyrkan och OrtPhoto. På vå-
ren 2020 började en fotografitävling var det samlandes foton av 
kyrkor, gravgårdar, människor och olika gudstjänster och andra 
evenemang.

Fotona sammanställdes tillsammans med andra foton till 
ett album som publicerades i december 2020. Finland blev den 
nionde delen i en serie som tidigare presenterat den ortodoxa 
kyrkans liv i Albanien, Bulgarien, Cypern, Georgien, Polen, 
Rumänien, Ryssland, Serbien. Serien presenterar fint genom 

bilder livet i de olika lokal-
kyrkorna. 

Båda projekten berättar på 
sitt sätt om mångfalden inom 
den ortodoxa kyrkan. Vi be-
känner en tro som får en prä-
gel av den omgivande samhäl-
let, detta är en styrka för oss. 
Det är viktigt att vi lär känna 
varandra och ser hur kyrkan 
lever på olika ställen. 

Vi får hoppas att vi under 
det nya året får igen samla oss 
för att fira gudstjänster till-
sammans. Samtidigt kan vi 
fortsätta att utnyttja de nya 
olika medlen för att komma i 
kontakt med alla som inte har 
annars möjlighet att delta och 
för att ge ett vittne om oss till 
omvärlden. 

TEXT OCH FOTO PROTODIAKON ANDREAS SALMINEN, HELSINGFORS ORTODOXA STIFT 
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KULTTUURI

Äänitteen yleisilme on levollinen ja rau-
hallinen. Luennan rytmi on luontevaa eikä 
joskus seurakunnissa kuultavia vääriä kor-
koja tai painottomien tavujen tekemistä 
painolliseksi esiinny. Tämän takia ei mikään 
ulkorukouksellinen häiriötekijä estä itse 
asiaan keskittymistä. Myös lauletut osuu-
det miellyttävät korvaa, ja melko kaiutto-
man äänityksen ansiosta sanoista saa koko 
ajan erinomaisesti selvää.

Levyä on painettu taloudellisista syistä 
ainoastaan 500 kappaletta. Toivottavasti 
Orologionille löytyy nopeasti lisärahoitusta 
uutta painosta varten, sillä tämän levyn 
soisi kuuluvan jokaisen ortodoksin ikoni-
nurkan varustukseen. Mikäli omasta seu-
rakunnasta levyä ei onnistu hankkimaan, 
se löytyy kokonaisuudessaan Youtubesta 
hakusanalla Orologion.

RISTO NORDELL

OROLOGION
Suomen ortodoksinen kirkko 2020

 
Keväällä ilmestyi kanttori Larissa Qvin-
tus–Petsalon idean pohjalta kahden levyn 
äänite, jolla soivat meille kaikille tutun 
rukouskirjan, Orologionin päivittäiset ilta- 
ja aamurukoukset, illalla ja aamulla luetta-
vat ehtoolliseen valmistavat rukoukset sekä 
ehtoollisen jälkeen luettavat kiitosrukouk-
set. Lisäksi mukana on vuonna 2000 ilmes-
tyneestä Orologionista valikoituja rukouksia 

eri tilanteissa. Rukoukset luetaan maallikko-
muodossa ilman papin osuuksia.

Idea – puhumattakaan toteutuksesta – 
on erinomainen. Levyt madaltavat varmasti 
kynnystä harjoittaa omaa rukouselämää. 
Erityisen tervetullut se on niille kirkkomme 
jäsenille, joille omakohtainen osallistumi-
nen palveluksiin on vaikeaa joko välimat-
kojen tai terveydentilan takia. Äänitteestä 
on oletettavasti paljon iloa myös erilaisten 
seurakuntien piirien tai uskonnonopetuk-
sen materiaalina.

Orologion-projektia varten Larissa Qvin-
tus–Petsalo kokosi johtamansa lauluryhmän, 
jossa laulaa itse mukana. Muuta jäsenet ovat 
Markus Hänninen, joka vastaa myös levyn 
tasapainoisesta äänityksestä, Aleksi Suikka-
nen, Valeria Ratilainen, Maria Mentu, Alina 
Saarento, Annamari Moilanen ja i. Petri 
Nykänen.

 

 

Kaisa Raittila

YHTEYDEN RAKENTAJAT
Kirjapaja 2020

Yhteyden rakentajat -teoksessa kuvaillaan 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ase-
man kehitystä lähinnä Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta nyky-
päivään. Kirja pohjautuu kirjailija ja toimit-
taja Kaisa Raittilan tekemiin haastatteluihin, 
joissa ääneen pääsevät ihmiset, jotka ovat 
määrätietoisesti olleet mukana avartamassa 
asenteita. 

Kirjaa lukiessa huomaa, että muutos on 
ollut hitaudestaan huolimatta suurta. Teos 
kuvailee aikaa, jolloin homoseksuaalisuus 
oli rikos ja sairaus. Nykyään se ei ole kum-

paakaan. Vähemmistöjen puolustamisesta 
kirkon piirissä on historian saatossa sadel-
lut tappouhkauksia, eikä auktoriteettiase-
maa ole epäilty käyttää lyömäaseena sek-
suaalivähemmistöjä kohtaan.

Kirjan mittavasta haastatteluaineistosta 
käy ilmi, että nykytilanteesta on kiittäminen 
ennen kaikkea monia väsymättömiä ruo-
honjuuritason puurtajia, jotka ovat jaksa-
neet tehdä töitä ymmärryksen lisäämiseksi. 
Teos on merkittävä niin kirkko- kuin sateen-
kaarihistoriallisestikin. Kirkon suhtautumi-
nen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
on kenties kirkon suurimpia oman elinai-
kamme kysymyksiä.

Ortodoksista kirkkoa käsitellään erityi-
sesti yhdessä kirjan luvussa, johon on haas-
tateltu mm. rovasti Heikki Huttusta ja sek-
suaalivähemmistöön kuuluvia ortodokseja. 
Luvussa todetaan, että homous on asia, josta 
Suomen ortodoksisessa kirkossa ennemmin 
kuiskitaan kuin puhutaan ääneen. 

Yhteyden rakentamiselle on siten tar-
vetta myös meidän kirkossamme. Toivoa on. 
Kuten Huttunen toteaa: ”Perinteeseemme 
ei kuulu tottumus puhua tällaisista aiheista, 
mutta kirkossa on tapahtunut ääneen sano-
maton muutos vapautuneempaan suun-
taan.”

SAARA KALLIO

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. 
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PYHÄT ESIRUKOILIJAMME

Pyhittäjät Gennadi ja Nikifor 
Vasojärveläiset (9.2.)

TEKSTI MATTI P. PULKKINEN

Ikoni kuvaa aunuslaiset Vasojärven ihmeidentekijät Gennadin (vas.) 
ja Nikiforin (oik.). Kuva: Hannu Pyykkönen.

TIEDOT 1400-luvun jälkipuoliskolla syntyneen Gennadi Vasojär-
veläisen elämästä ovat varsin niukat, koska muistiinpanot hänen 
vaiheistaan hävisivät 1600-luvun alun sodissa. Se tiedetään, että 
Gennadi halusi pikkulapsesta saakka palvella Jumalaa.

 Tämä kutsumus sai hänet lähtemään kotoaan ja etsimään 
ohjaajaa, joka näyttäisi hänelle tien munkkina kilvoitteluun. 
Ilmeisesti Gennadi oli saanut vaikutteita näihin aikoihin voi-
mistuneesta volgantakaisten kil-
voittelijoiden liikkeestä, joka ei 
halunnut luostarien omistavan 
maata eikä sekaantuvan sosiaa-
liseen tai poliittiseen elämään. 
”Joka haluaa olla Jumalalle mielui-
nen, jättää maailman,” oli volgan-
takaisten johtohahmo Nil Sorski 
(7.5, Ortodoksiviesti 3/2018) kir-
joittanut. 

Gennadi lähti Syvärin autioille 
rannoille tapaamaan maineikasta 
erakkoa, Aleksanteri Syväriläistä 
(30.8.). Aleksanteri ei kuitenkaan 
halunnut ottaa Gennadia luok-
seen. Hän halusi paitsi kilvoitella 
rauhassa, mutta piti usein myös 
autiota asuinseutuaan liian epä-
ystävällisenä kovin nuorille tuli-
joille. Gennadi ei lannistunut 
Aleksanterin torjuvista sanoista, 
vaan palasi uudestaan ja uudes-
taan pyhittäjän luo pyytämään 
pääsyä tämän ohjaukseen. 

Viimein Aleksanteri suostui ja 
Gennadi jäi ohjaajan luokse har-
joittelemaan kuuliaisuutta, paas-
toa ja muita kilvoituksen muo-
toja. Tämä jatkui joitain vuosia, 
kunnes Aleksanteri katsoi Gen-
nadin saavuttaneen riittävän 
kypsyyden alkaakseen elää itse-
näisenä erakkona. Pyhittäjän siunauksen saatuaan Gennadi lähti 
taivaltamaan Syväriltä pohjoiseen ja asettui viimein pienehkön 
Vasojärven rannalle, noin 50 kilometriä Aunuksesta koilliseen. 
Sinne rakentamaansa keljaan hän jäi loppuiäkseen. 

Venäjällä vallitsi 1400–1500 -lukujen vaihteessa laaja kiinnos-
tus erämaa- ja luostarikilvoitteluun, eikä ollut ihme, että myös 
Gennadin keljalle saapui monia, jotka halusivat tulla oppilaiksi, 
mutta vasta korkeassa iässä hän suostui ottamaan muutamia 
veljiä luokseen. Ennen kuolemaansa Gennadi sai Korkeimmalta 
ilmoituksen siitä, että Vasojärven rantaan nousisi vielä kirkko ja 
luostariyhteisö. Hän antoi sielunsa rauhallisesti Herralle 8.1.1516. 

On surullista, että Vasojärven 
luostarin varsinaisesta perusta-
jasta, Nikiforista tiedetään yhtä 
vähän kuin pyhittäjä Genna-
dista. Hän oli kotoisin Syvärin 
seudulta. Myös Nikifor oli Syvä-
rin suuren kilvoittelijan, pyhit-
täjä Aleksanterin ojattavana. 
Vanhus otti tämän veljestöönsä 
huomatessaan Nikiforin kanta-
van vaatteidensa alla katumus-
kahleita. Tarkkanäköinen Alek-
santeri ohjasi Nikiforin vuonna 
1518 vierailemaan pyhittäjä 
Kiril Uusjärveläisen (4.2.) edel-
lisenä vuonna perumassa luosta-
rissa. Matkasta uupunut Nikifor 
nukahti luostarijärven rantaan, 
mutta Kiril löysi hänet ylittäes-
sään järven veneellään.  Vaikka 
käynti Uusjärvellä olisi Aleksan-
terin mielestä riittänyt, Nikifor 
halusi tutustua luostarielämään 
myös kauempana kotiseudulta 
ja teki vaikean, yli 3 000 kilomet-
rin mittaisen pyhiinvaelluksen 
Kiovan luolaluostariin kunnioit-
tamaan pyhäinjäännöksiä. Hän 
palasi pohjoiseen perustamaan 
uutta luostaria. 

Luostarille paikkaa etsiessään 
Nikifor saapui Vasojärvelle, jossa 

Gennadin vaikutus tuntui vielä voimakkaana. Nikifor keskitti 
koko tarmonsa ja elämänsä rakentamaan paikalle Kristuksen 
kirkastumisen puista kirkkoa ja luostaria. Hän nukkui siellä rau-
hassa kuolonuneen 9.2.1557. 
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 Vaasassa jumalanpalvelukset toimitetaan kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksilla 14.2. asti. 
Ilmoittautumiset palveluksiin ennakkoon.   sivu 47

RAJOITUKSET JATKUVAT

Tarkista  
ajantasaiset tiedot 
koronarajoituksista 

seurakuntien 
nettisivuilta tai 
kirkkoherran -

 virastoista.

  Arkkipiispa Leo on päättänyt jatkaa Helsingin hiippakunnassa voi-
massa olevia rajoituksia ainakin tammikuun loppuun saakka keskus-
teltuaan hiippakunnan koronatiimin kanssa.

Päätös perustuu Etelä-Suomen ja Varsinais-Suomen aluehallin-
tovirastojen päätöksiin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 5.1. 
päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilai-
suudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Helsingin 
ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen sekä Kymenlaakson sairaanhoitopii-
rien alueilla 31.1. saakka. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella 
kokoontumisrajoitukseksi on määritelty 31.1. saakka 20 henkilöä.

Vaikka molempien aluehallintovirastojen päätökset sallivat 
enintään kymmenen hengen (Etelä-Karjalassa 20) kokoontumi-
set, on jumalanpalvelusten toimittaminen ilman kirkkokansaa 
perusteltua. Osan vuodenvaihteen tartunnoista pelätään jääneen 
toteamatta. 

Koronarajoitukset jatkuvat tiukkoina myös Pirkanmaalla 14.1. tul-
leella aluehallintoviraston suosituksella ja Tampereen ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherran päätöksellä. Rajoitukset jatkuvat ainakin 
8. helmikuuta saakka. Palvelukset toimitetaan ilman kirkkokansaa ja 
ne lähetetään livenä. Kerho ja muut kokoontumista vaativat toimin-
not ovat myös tauolla 8.2. saakka. 

Pirkanmaalla julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa 
yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 18.1.–8.2. korkeintaan kymme-

neen henkilöön. Kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatet-
tavan korkeintaan 10 hengen rajaa.

Huolta herättää viruksen uusi, entistä tarttuvampi muoto. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto suosittelee ”välttämään kaikkia fyysisiä 
kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää”.

Jumalanpalvelusta toimittavat ja kirkossa työtehtävän vuoksi pai-
kalla olevat henkilöt lasketaan mukaan kymmenen hengen maksi-
mimäärään. Käytännössä siis vain muutamalla rukoilijalla kerrallaan 
olisi mahdollisuus osallistua palvelukseen.

Jumalanpalveluselämä jatkuu kuitenkin pyhäköissä, eikä rukous-
tuli sammu.

– Tässä tilanteessa meidän on hyvä muistaa Valamon luostarin 
igumeni Simforian, joka toimitti yksin luostarin kaikki palvelukset 
turvatakseen luostarin rukouksen jatkuvuuden ja sitä kautta sen 
elinvoiman. Myös seurakunnissa olennaisinta on rukouksen jatku-
minen tämän vaikean ajan yli, toteaa hiippakunnan koronatiimin 
jäsen, rovasti Timo Tynkkynen.

Katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliselle voi osallistua kai-
kissa seurakunnissa jumalanpalvelusten ulkopuolella, kunhan sopii 
asias ta papin kanssa etukäteen.

Hiippakunnan koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilanteen 
kehittymistä ja aluehallintovirastojen päätöksiä. 

Lähde: ort.fi ja tampereort.fi

KUVA VLADA WAHLSTÉN

Rukous jatkuu 
kirkoissa kaikesta 
huolimatta.

s. 36–48
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Koronatilanteen vuoksi ajankohtaisen 
tiedon mahdollisesti järjestettävistä toi-
minnoista saat seurakunnan netti- ja Face-
book-sivulta tai suoraan kasvatustyönteki-

jöiltä. Löydät meidät myös Youtubesta! 
Hos.fi/tule-mukaan/
Facebook: Helsingin ortodoksisen seura-
kunnan lapset ja perheet   

Youtube: Helsingin ortodoksinen seura-
kunta Kasvatustoimi 
Käy tutustumassa muun muassa askarte-
lu-, kokkaus- ja leikkivideoihin! 

Piirrä oma Jordanvirta!
IMATR AN JA LAPPEENR ANNAN  las-
tenkerholaiset saavat joka viikko postia 
ohjaajiltaan Sanna Montoselta ja Olga 
Schonbergilta, kun kerhoa ei voida pitää. 
Pienet seurakuntalaiset ovat saaneet kir-
jeitä koronarajoitusten alettua jo koko 
syksyn, ja nyt keväälläkin kirjeiden tulo 
jatkuu uskollisesti.

Kirjeessä on kunkin ajankohdan tehtä-
viä. Ohjaaja-Sanna kertoo, että tammi-
kuussa loppiaisen seudussa aiheena oli 
Kristuksen syntymä ja vedenpyhitys. Kuo-
resta löytyi muun muassa värityskuva iko-
nista, talveen liittyviä tehtäviä ja myös tyh-
jä arkki, jolle voi piirtää oman Jordanvirran 
kaloineen ja kasveineen.

Tammikuussa lapset olisivat leiponeet 
kerhossa ja puhuneet ruoan siunaamisesta, 
siksi tammikuun toisessa kirjeessä oli muu-
tama leivontaohje. Näin lapset voivat leipoa 
vanhempiensa kanssa ja myös jutella ruoan 
siunaamisesta. Lisäksi mukana oli hedelmä- 
ja kasvisjumppa ja muita leikkejä sisarusten 
ja vanhempien kanssa leikittäväksi.

Ohjaaja-Sanna kertoo, että hän on 
suunnitellut yhdessä Olgan kanssa nor-
maalioloissa aina koko syksyn ja koko ke-

vään ohjelman valmiiksi puolivuosittain. 
Näin heidän on nyt poikkeusoloissa ollut 
helppo koota kirjeitäkin lapsille. 

Keväälle on suunniteltu isompia ker-
hotapahtumia. Niitä ovat muun muassa 
laskiaistapahtuma, lasten pääsiäinen ja 
äitienpäivätapahtuma. Äitienpäivätapah-
tuma on tarkoitettu äideille, isoäideille ja 
lapsille. Siinä ajatuksena on useamman 
sukupolven yhteinen toimintapäivä, eli 
isiä ei siihen päivään kutsuta. Syksyllä ker-
holaisille, isille ja ukeille järjestettiin en-
simmäistä kertaa kokeiluna vastaavanlai-
nen isänpäivätapahtuma.

– Mutta pääsemmekö näitä toteutta-
maan, riippuu koronatilanteesta ja rajoit-
teista, Sanna sanoo.

Muutakin toimintaa on luvassa, jos ra-
joitukset hellittävät. Palmusunnuntaina 
kaksi vuotta sitten kerholaiset virpoivat 
kaikki kirkkoon tulijat Imatralla. Viime 
vuonna se ei onnistunut koronan takia. 

– Katsotaan, miten tänä vuonna käy. 
Mutta jos ei tänä vuonna, niin sitten seu-
raavana, Sanna sanoo toiveikkaasti.

Tulevaisuudessa lastenkerhoja ja ta-
pahtumia suunnitellaan yhteistyössä koko 

Kaakkois-Suomen alueella. Näin ohjaajat 
voivat jakaa ideoita keskenään koko Kaak-
kois-Suomen kerholaisten iloksi. 

H E L SI NGI N SEU R A K U N NA N K A S VAT US TOI M I
Kristiina Aminoff, kasvatustoimen esimies 040 350 1951
Sergei Petsalo, kasvatuksen pappi 040 620 5944
Joakim Pietarinen, kasvatuksen kanttori 044 331 1995
Mirjam Wogayehu, kasvatustyöntekijä, perheet 040 7255 713
Tiia Haimi, kasvatustyöntekijä, lapset 0400 531 896
Niina-Maarit Rautamäki, kasvatustyöntekijä, nuoret ja nuoret aikuiset, 040 4842427
Jaso Pössi, kasvatustyöntekijä, nuoret (toimii monikulttuurisen työn pappina 1.1.–31.7.) 040 825 8230
Kaarina Lyhykäinen, kasvatustyöntekijä, kouluyhteistyö ja aikuiset 040 512 5825
Marina Salokangas, kasvatustyöntekijä, pohjoinen alue 0406628513
Sähköpostit etunimi.sukunimi@ort.fi

KAUNISNIEMEN 
LEIRIKESKUS 

Talonmies/vahtimestari 
Petri Jeskanen 040 575 7974
kaunisniemi.helsinki@ort.fi

Kokki/siivooja Tarja Friman 
040 761 8604

Kokki/siivooja Anna Tuominen 
anna.tuominen@ort.fi

Kerholaiset saavat postia ohjaaja Sanna Monto-
selta. Kuva: Timo Tynkkynen



Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 

Kalenteri  |   Jumalanpalvelukset | Minne mennä

 

Kalenteriin on koottu seurakuntien 
yhteystiedot, jumalanpalvelukset ja 
menovinkit. 

Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista tiedot 
seurakuntien internetsivuilta, asiakaspalve-
lusta tai kirkkoherran virastosta.

KIRKOLLISET JUHLAT 
*2.2. Herran temppeliintuominen
Suuren paaston valmistussunnuntait
7.2. tuomiosunnuntai
14.2. sovintosunnuntai
21.2. ortodoksisuuden sunnuntai
28.2. Gregorios Palamaksen sunnuntai
 

 
 
  

RADIO & TV

Su 31.1. Yle Radio 1 klo 11
Tuhlaajapojan sunnuntain liturgia Pyhän Kolmi-
naisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkos-
ta Kiteeltä. Palveluksen toimittaa kirkkoherra 
Tuomas Järvelin.

Ke 17.2. Yle Radio 1 klo 18
Pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
 Uspenskin katedraalista Helsingistä. Palveluksen 
toimittaa kirkkoherra Markku Salminen

AAMUHARTAUDET
Joka kuukauden kolmas lauantai Yle Radio 1  
klo 6.15 ja 7.15
6.2. Kirkon kasvatuasiain koordinaattori  
Sirpa Okulov

ILTAHARTAUDET
Joka kuukauden kolmas tiistai Yle Radio 1  
klo 18.50
16.2. Kirkkoherra Timo Mäkirinta

Mo´lidva sluužb da ceerkavlaaulid
Yle Sápmi, seitsemän kertaa vuodessa  
ma klo 10–10.30 ja uusinta ti klo 14–14.30.
15.2. Erkki Lumisalmi

Kaikkien seurakuntien työntekijöiden sähköposti-
osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ort.fi, 
 ellei nimen yhteydessä ole ilmoitettu muuta.
Palveluskieli merkitty lyhentein: su=suomi, 
ru=ruotsi, sl=slaavi, en=englanti, sr=serbia, 
ve=venäjä, kr=kreikka, rom=romania, vi=viro

Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643 
Diakoni Olli Lassila, p. 050 301 2618

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

Jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin 
ovin ainakin 31.1. saakka. Koronavirustilan-
teen kehittymistä ja viranomaismääräyksiä 
ja -suosituksia seurataan koko ajan. Päätök-
siä tehdään jatkossa tilanteen mukaan. Tar-
kista ajantasainen tieto  seurakunnan asia-
kaspalvelusta p. (09) 8564 6100, sosiaalisesta 
mediasta tai verkkosivuilta: www.hos.fi
Jumalanpalvelukset verkkolähetyksinä: 
https://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, Mikko Leistola 
(työvapaalla) ja Jyrki Penttonen (sij. 1.10.2020–
31.07.2021), ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori  
Varvara Merras-Häyrynen, diakonit Heikki Kaski ja 
Olli Lassila

JUMALANPALVELUKSET
La 30.1. klo 10 liturgia
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2. klo 9 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia 
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia 
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai)
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
To 18.2. klo 17 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17 EPL
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia 
Su 21.2. klo 17 ehtoopalvelus (ja paastoluento)
Ke 24.2. klo 17 EPL
Pe 26.2. klo 17 EPL
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Su 28.2. klo 17 ehtoopalvelus (ja paastoluento)
 

   Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 8564 6215,  
Pappi Jaso Pössi (toimii monikulttuurisen työn 
pappina 1.1.–31.7.2021)

JUMALANPALVELUKSET 
Su 31.1. klo 18 Jeesuksen rukous
Ti 2.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 3.2. klo 8 liturgia
Ke 3.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 4.2. klo 17 ehtoopalvelus

HELSINGIN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRA
Markku Salminen, p. 040 501 6190
ASIAKASPALVELU
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Palvelee puhelimitse ma–pe 9–14, 
p. (09) 8564 6100 ja sähköpostitse 
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 
Auki ma–ti 10–15 ja ke–to 15–19.

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

HELSINKI

PAPISTO
Rovasti Markku Salminen, p. 040 501 6190
Rovasti Jyrki Penttonen, 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, p. 044 206 3327
Elisabet Petsalo (sij.), p. 040 626 4111

AVUSTAVA PAPISTO
Rovasti Juhani Härkin (eläkkeellä)
Rovasti Johannes Karhusaari, (eläkk.)  
p. 040 544 7557
Rovasti Timo Lehmuskoski, (eläkk.)
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
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La 6.2. klo 9 liturgia (koltansaame)
Su 7.2. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 8.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 9.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 8 aamupalvelus
Ke 10.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 11.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 14.2. klo 10 liturgia (english)
Ma 22.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 23.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 25.2. klo 17 ehtoopalvelus
 

   Hautausmaan  
Profeetta Elian kirkko

Lapinlahdentie 2, Ruoholahti, p. (09) 8564 6187
Pappi Juha Hirvonen, kanttori Elisabet Petsalo
Isännöitsijä Gaius Säteri
Vastaava vahtimestari Johannes Porokara,
p. 040 727 2847

JUMALANPALVELUKSET 
Pe 5.2. klo 17 yleinen panihida
La 6.2. klo 8.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 12.2. klo 17 yleinen panihida
La 13.2. klo 9 liturgia
Pe 19.2. klo 17 yleinen panihida
La 20.2. klo 9 liturgia
Pe 26.2. klo 17 yleinen panihida
La 27.2. klo 9 liturgia
 

  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 
La 30.1. klo 8 aamupalvelus ja liturgia (Kolme 
 esipaimenta)
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Su 31.1. klo 17 ehtoopalvelus (ja rukouspalvelus 
Jumalansynnyttäjälle)
Ma 1.2. klo 8 aamupalvelus
Ma 1.2. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 1.2. klo 17.30 vigilia
*Ti 2.2. klo 8 liturgia
Ti 2.2. klo 17.30 ehtoo- ja aamupalvelus  
(vanhurskas Simeon ja profeetta Hanna)
Ke 3.2. klo 8 liturgia (vanhurskas Simeon ja-
profeetta Hanna)
Ke 3.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 6.2. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 17 ehtoopalvelus (ja rukouspalvelus  
pt Aleksanterille)
Ma 8.2. klo 8 aamupalvelus
Ma 8.2. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 8.2. klo 17.30 ehtoo- ja aamupalvelus  
(pt:t Gennadi ja Nikifor Vasojärveläiset)
Ti 9.2. klo 8 liturgia (pt:t Gennadi ja Nikifor 
 Vasojärveläiset)
Ti 9.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 8 aamupalvelus
Ke 10.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 13.2. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 13 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai, 
paastoon laskeutuminen)
Ma 15.2. klo 8 aamupalvelus
Ma 15.2. klo 12 hetkipalvelus
Ma 15.2. klo 16.30 katumuksen sakramentti  
(yleinen)
Ma 15.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 8 aamupalvelus
Ti 16.2. klo 16.30 katumuksen sakramentti  
(yleinen)

Ti 16.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 8 EPL
Ke 17.2. klo 16.30 katumuksen sakramentti  
(yleinen)
Ke 17.2. klo 17.30 katumuskanoni
To 18.2. klo 8 aamupalvelus
To 18.2. klo 16.30 katumuksen sakramentti  
(yleinen)
To 18.2. klo 17.30 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 8 aamupalvelus
Pe 19.2. klo 17.30 EPL (ja kolivan siunaus)
La 20.2. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
La 20.2. klo 16 katumuksen sakramentti (päivystys)
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Su 21.2. klo 17 ehtoopalvelus (ja akatistos Kris-
tuksen kärsimyksille)
Ma 22.2. klo 8 aamupalvelus
Ma 22.2. klo 12 hetkipalvelus
Ma 22.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ti 23.2. klo 8 aamupalvelus
Ti 23.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 24.2. klo 8 aamupalvelus
Ke 24.2. klo 17.30 EPL
Pe 26.2. klo 8 EPL
Pe 26.2. klo 17.30 suuri ehtoonjälkeinen palvelus 
La 27.2. klo 16 katumuksen sakramentti (päivystys)
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Su 28.2. klo 17 ehtoopalvelus (ja akatistos 
 Kristuksen kärsimyksille)
 

  Stefanoskoti
Hallatie 2, Tapaninvainio
stefanossaatio@gmail.com
Säätiön asiainhoitaja: Okko Balagurin, 040 540 6377
Asunnonvuokra-asiat: isännöitsijä Henrik Ylikoski, 
044 338 6558

Stefanoskoti sijaitsee Helsingin Tapaninvai-
niossa rauhallisella pientaloalueella. Kiinteis-
tössä on yksi luhtitalo ja kolme rivitaloa, jois-
sa yhteensä 68 asuntoa sekä Pyhän Stefa-
noksen kappeli. Asunnoista 56 on yksiöitä.
Alun perin talot on rakennettu lievittämään 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan 60 vuot-
ta täyttäneiden ja/tai eläkkeellä olevien asun-
topulaa, ja niitä vapautuu ajoittain. Asuntoja 
vuokrataan jonotusperiaatteella, mutta viime 
kädessä säätiön (Stefanoskoti sr) tekemän 
tarveharkinnan perusteella. Asuminen Ste-
fanoskodilla edellyttää omatoimisuutta.
Mikäli olet kiinnostunut asumisesta Ste-
fanoskodilla nyt tai myöhemmin, ota yhteyt-
tä ja kysy lisää. Isännöitsijä Henrik Ylikoski: 
henrik.ylikoski@taloasema.fi +358 44 338 
6588 Asiainhoitaja Okko Balagurin:  
okko.balagurin@ort.fi +358 40 540 6377

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

    Jumalansynnyttäjän  
syntymän kappeli

Mikonkatu 25, Helsinki

JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimi-
tetaan arkisin kello 6.00 aamurukoukset ja puoli-
yöpalvelus/paraklesis, kello 6.30 aamupalvelus ja 
kello 18.30 Jeesuksen rukouspalvelus tai akatis-
tos (ei keskiviikkoiltana). Koronarajoitusten vuok-
si palvelukset pidetään toistaiseksi suljetuin ovin. 

Esirukous jatkuu. Pyynnöt voi lähettää esim teks-
tiviestillä 045 165 30 65 tai sähköpostilla nunna.
elisabet@ort.fi. 

  Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,  
Kallvikinniementie 35, Vuosaari

JUMALANPALVELUKSET 
Arkisin aamupalvelus klo 8.30 ja ehtoopalvelus 
klo 17. Lauantaisin liturgia klo 10.30. Myös muita 
palveluksia tapahtumien yhteydessä ja juhlapäi-
vinä, ks. sofia.fi/kappeli

LÄNTINEN ALUE

PAPISTO
Rovasti Kalevi Kasala  
p. (09) 8564 6128, 040 525 2868
Pastori Petri Korhonen 
p. (09) 8564 6127, 050 409 6267

KANTTORIT
Petri Hakonen p. (09) 8564 6146,  
040 767 4335
Matti Jyrkinen p. (09) 8564 6147, 
040 525 0782

AVUSTAVA PAPISTO
Pastori Markus Kinkki, p. 050 5637 579
Pastori Harry Fagerlund, p. 044 511 6817
Diakoni Seppo Pesonen, p. 040 747 6615

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

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

JUMALANPALVELUKSET
La 30.1. klo 9 liturgia
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ke 3.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 3.2. klo 18 vedenpyhitys
La 6.2. klo 9 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ke 10.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 10.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 13.2. klo 9 liturgia
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 18 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 17.2. klo 18 katumuskanoni
To 18.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 18 EPL
La 20.2. klo 9 liturgia
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 24.2. klo 18 EPL
La 27.2. klo 9 liturgia
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
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  Espoon keskus
Trapesa, Kirkkojärventie 1  
(Espoon juna-asema, 2. krs.)
Pappi Heikki Huttunen, kanttori Antti Narmala

JUMALANPALVELUKSET
Su 14.2. klo 10 liturgia
Pe 19.2. klo 18 EPL
 

  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 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ti 16.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 26.2. klo 18 EPL

  Tammisaari
Tammisaaren ev. lut. seurakuntakoti
Larssonintie 1

JUMALANPALVELUKSET
Su 31.1. klo 10 liturgia
 

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

JUMALANPALVELUKSET
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 18 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai, 
paastoon laskeutuminen)
Ma 15.2. klo 18 katumuskanoni
To 18.2. klo 18 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 18 EPL
 

  Metsolan tsasouna
Myyryntie, Lohja

JUMALANPALVELUKSET
Ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 18 Jeesuksen rukous
 

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

JUMALANPALVELUKSET
Ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus (maallikkopalveluk-
sena)
Ke 10.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 13.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 katumuskanoni

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

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

JUMALANPALVELUKSET 
Su 31.1. klo 10 liturgia 
Ma 1.2. klo 17 vigilia

*Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia 
Su 7.2. klo 10 liturgia 
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai)
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni 
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
To 18.2. klo 17 katumuskanoni 
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE

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

KANTTORIT
Minna Jokinen, p. 050 358 7339
Elia Pietarinen, p. 044 206 3327
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

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 (äitiysvapaalla), 
kanttorin sij. Elia Pietarinen 

JUMALANPALVELUKSET 
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 17.30 vigilia
*Ti 2.2. klo 9 liturgia
Ke 3.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 6.2. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su 7.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 10.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 11.2. klo 9 liturgia
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17.30 EPL
To 18.2. klo 17.30 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 17.30 EPL
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

  Kivistön ev. lut. kirkko
Laavatie 2, Vantaa

JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 9 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ke 3.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 6.2. klo 16.30 yleinen panihida
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ti 9.2. klo 17 akatistos
La 13.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 15 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai)
Ti 16.2. klo 17.30 katumuskanoni
To 18.2. klo 17.30 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ti 23.2. klo 17.30 yleinen sairaanvoitelu
Ti 23.2. klo 20 Jeesuksen rukous
Ke 24.2. klo 17.30 EPL
La 27.2. klo 10 liturgia
La 27.2. klo 11.30 yleinen panihida, vainajien 
muistelupäivä

  Klaukkala 
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko  
Kuonomäentie 80, 01800 Klaukkala 
Isännöitsijä Aune Svennevig, p. 040 356 2040,  
Papit Teo Merras ja Jyrki Penttonen, kanttori 
 Minna Jokinen

JUMALANPALVELUKSET  
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 18 katumuskanoni
Su 28.2. 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
Ma 1.2. klo 17.30 vigilia
*Ti 2.2. klo 10 liturgia
To 11.2. klo 17.30 akatistos
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 13 ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17.30 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17.30 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17.30 EPL
La 27.2. klo 17 vigilia (ja virpovitsojen siunaus)
Su 28.2. klo 10 liturgia

MONIKULTTUURINEN TYÖ

PAPISTO
Pastori Teemu Toivonen (työvapaalla) 
Pastori Jaso Pössi (toimii monikulttuurisen 
työn pappina 1.1.–31.7.2021)

KANTTORI
Irina Tchervinskij-Matsi,  
p. (09) 8564 6141, 050 374 0019
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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 
rovasti Heikki Feodor Huttunen 
kanttori Irina Tchervinskij-Matsi
Muu papisto: ylidiakoni Gennadij Stolbow 
Päivystys tiistaisin klo 14-17.
Jumalanpalvelukset verkkolähetyksinä: https://
bit.ly/38V4N0g

PALVELUKSET KIRKKOSLAAVIKSI
La 30.1. klo 16.30 panihida
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ti 9.2. klo 10 liturgia
La 13.2. klo 16.30 panihida
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
(Laskiaistapahtuma kirkon puutarhassa tai etänä)
Su 14.2. klo 15 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 15.30 EPL
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
To 17.2. klo 17 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 liturgia, Teodoros Teeronin juhla
La 20.2. klo 16.30 panihida
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden juhla
Ke 24.2. klo 17 EPL
La 27.2. klo 16.30 panihida
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

  Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Heikki Huttunen 

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Lö 6.2. kl 17 vigilia
Sön 7.2. kl 10 liturgi

   Kotikirkko / Ss. James and 
Catherine Church

Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)
Heikki Huttunen, 040 741 8792.

ENGLISH SERVICES
Sun 14.2. at 10 liturgy

   Στο παρεκκλήσιο του 
Kotikirkko

Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Heikki Huttunen, 040 741 8792. 

  Хельсинкский приход 
Настоятель прихода 
Маркку Салминен, тел. 09 85 646 103, 
markku.salminen@ort.fi
Канцелярия прихода 
Адрес: Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Русскоязычный священник 
Хейкки Фёдор Хуттунен, тел. 040 741 8792 
heikki.huttunen@ort.fi

Регент 
Ирина Червинский–Матси,  
тел. 09 85 646 141

   Хельсинки 
Свято-Троицкий храм 

Unioninkatu 31, Helsinki, 09 8564 6210 
Священник Хейкки Хуттунен
Регент Ирина Червинский–Матси
Русскоязычный священник дежурит в
сторожке Свято- Троицкого Храма
каждый вторник с 14-17. Исповедь по 
договору.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Богослужения на церковнославянском языке 
в Свято-Троицком храме города Хельсинки 
совершаются за закрытыми дверьми и 
транслируются на канале “Свято-Троицкая 
церковь ФПЦ КП Хельсинки в сети Youtube: 
https://bit.ly/38V4N0g
Сб. 30.1. в 16.30 Панихида
Сб. 30.1. в 17.00 Всенощное бдение
Вс. 31.1. в 10.00 Литургия
Пн. 1.2. в 17 Всенощное бдение
*Вт. 2.2. в 10 Литургия
Сб. 6.2. в 10 Литургия
Сб. 6.2. в 17 Всенощное бдение
Вс. 7.2. в 10 Литургия
Вт. 9.2. в 10 Литургия
Сб. 13.2. в 16.30 Панихида
Сб.  13.2. в 17 Всенощное бдение
Вс. 14.2. в 10 Литургия
Вс. 14.2. в 15 вечерня (прощеное воскресенье)
Пн. 15.2. в 17 Покаянный канон
Вт. 16.2. в 17 Покаянный канон
Ср 17.2. в 15.30 Литургия Преждеосвященных 
Даров
Ср 17.2. в 17 Покаянный канон
Чт. 17.2. в 17 Покаянный канон
Сб. 20.2. в 17 Литургия, Teodoros Teeronin juhla
Сб. 20.2. в 16.30 Панихида
Сб. 20.2. в 17 Всенощное бдение
Вс. 21.2. в 10 Литургия
Ср 24.2. в 17 Литургия Преждеосвященных 
Даров
Сб. 27.2. в 16.30 Панихида
Сб. 27.2. klo 17 Всенощное бдение
Вс. 28.2. klo 10 Литургия

TOIMINTAA HELSINGIN 
SEURAKUNNASSA

ITÄ-HELSINKI

Avoimet ovet
Myllypuron kappelin ovet ovat auki maanantai-
sin aamun jumalanpalveluksen ja puolenpäivän 
rukouspalveluksen välillä.  Voit tulla tapaamaan 
työntekijöitä, keskustelemaan, kahvittelemaan, 
tekemään käsitöitä tai vaikka vain piipahtaa sy-
tyttämässä tuohuksen.

Myllypuron kappelin kuoro
Kuoro toimii voimassa olevien rajoitusten mukai-
sesti. Uusia laulajia otetaan kuitenkin jatkuvasti 
toimintaan mukaan, joten jos kappelin jumalan-
palveluksissa laulaminen kiinnostaa, ota yhteyttä 
Maria-kanttoriin. maria.susuna@ort.fi tai 
0504014798. 

KULTTUURIKESKUS SOFIA

Kurssit ja seminaarit
Ajankohtaiset tiedot sofia.fi/tapahtumat

Sofian galleria
1.2.-15.4.2021 Tuula Ahosen ikoninäyttely
Galleriaan ja näyttelyyn on vapaa pääsy kulttuu-
rikeskuksen aukioloaikoina.

LÄNTINEN ALUE

Tapiolan kirkko, Kaupinkalliontie 2, Espoo
Facebook: Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko

Espoon miestenpiiri Hermaninjengi
Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Mustila, puh. 
0400 472 623 (juhani.mustila@iki.fi). Tarvittaessa 
lisätietoja antaa myös isä Petri Korhonen.

LOHJAN KIRKKO, Nahkurinkatu 4

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

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

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

Lasten kirkkokerho liturgiapalvelusten 
yhteydessä
Lisätietoja Päivi Kasala 050 347 0205

Avoimet ovet Lohjan kirkossa
Sisään voi tulla hiljentymään koronarajoituk-
sia noudattaen. Paikalla päivystää myös 
työntekijä, jonka kanssa voi puhua elämän 
iloista ja murheista. 
Ke 10.2. klo 16–18 Diakoniatyöntekijä Sari-
anne Karulinna

Avoimet ovet Lohjan Metsolan tsasounalla
Sisään voi tulla hiljentymään koronarajoituk-
sia noudattaen. Paikalla päivystäjä, jonka 
kanssa voi puhua elämän iloista ja murheista. 
Ke 3.2. klo 16–18 isännöitsijä, diakoni Seppo 
Pesonen
Ke 10.2. klo 16–18 isännöitsijä, diakoni 
 Seppo Pesonen

NUMMELAN RUKOUSHUONE, 
Naaranpajuntie 7

 Ikonipiiri
Lisätietoja Ritva Tarima 0400 719 563,  
ritva.tarima@gmail.com

Lasten kirkkokerho
Liturgiapalvelusten yhteydessä. Lisätietoja Päivi 
Kasala 050 347 0205.

Avoimet ovet Nummelan rukoushuoneella
Sisään voi tulla hiljentymään koronarajoituk-
sia noudattaen. Paikalla päivystää myös 
työntekijä, jonka kanssa voi puhua elämän 
iloista ja murheista.
Ke 10.2. klo 16–18 isä Kalevi Kasala

HANGON ORT. KIRKKO, Täktomintie

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

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

Lasten kirkkokerho liturgiapalvelusten 
yhteydessä
Lisätietoja Päivi Kasala 050 347 0205.

KAUNISNIEMEN LEIRIKESKUS, Annan Sali

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

TOIMINTAA TIKKURILASSA

Tikkurilan kirkon tiistaiseura
Ortodoksiakerho ehtoopalveluksen jälkeen klo 
18. Opettajana isä Mikael Sundkvist. 10.2. P. Gre-
gorios Nyssalainen, Mooseksen elämä: Siinai, Ju-
malan näkeminen. Seurattavana Tikkurilan orto-
doksisen kirkon Facebook-sivulla.

Tikkurilan kirkon miestenpiiri
Lisätietoja diakoni Risto Ikäheimo, p. 050 1505 tai 
risto.ikaheimo@kolumbus.fi

Kirkkoon liittymistä harkitseville papin 
kyselytunti
Sunnuntailiturgian jälkeen koronatilanteen näin 
taas salliessa: 31.1., 21.2. (Muuten Google 
Meets’issä.)

TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ

Päivystys Järvenpään kirkossa 
Kirkko avoinna rukoukselle ja hiljentymiselle 
keskiviikkoisin klo 15.30–17.30. Voit tulla 
myös keskustelemaan elämän ilosta ja mur-
heista paikalla olevan työntekijän kanssa.

Muut toiminnot
Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi 
Järvenpään Ystäväpiirin, kuoron, ikonimaalaus-
piirin ja kirkkokerhon toiminta on toistaiseksi 
keskeytetty. Mikäli rajoituksia lievennetään, 
 ilmoitetaan siitä seurakunnan nettisivuilla ja sosi-
aalisen median kanavissa.  
Voit halutessasi liittyä Järvenpään kirkkopiirin 
 Kazanskaja -WhatsApp-ryhmään tai kirkon teksti-
viestiryhmään ilmoittamalla nimesi ja puhelinnu-
merosi isä Kimmolle (puh. 040 707 9609). Ryhmi-
en kautta saat tietoa ajankohtaisista asioista ja 
tulevista tapahtumista.

TOIMINTAA PORVOOSSA

Päivystys Porvoon kirkossa 
Kirkko avoinna rukoukselle ja hiljentymiselle 
torstaisin 28.1., 11.2. ja 25.2. klo 15.30–17.30. 
Voit tulla myös keskustelemaan elämän ilos-
ta ja murheista. Paikalla on isä Kimmo.

Muut toiminnot
Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi 
Porvoon Tiistaiseuran, kuoron, ikonimaalauspiirin 
ja kirkkokerhon toiminta on toistaiseksi keskey-
tetty. Mikäli rajoituksia lievennetään, ilmoitetaan 
siitä seurakunnan nettisivuilla ja sosiaalisen me-
dian kanavissa.  

Voit halutessasi liittyä Porvoon ortodoksit 
-Whats App-ryhmään tai kirkon tekstiviestiryh-
mään ilmoittamalla nimesi ja puhelinnumerosi 
isä Kimmolle (puh. 040 707 9609). Ryhmien kaut-
ta saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista 
tapahtumista.
 
 

HÄMEENLINNAN  
TOIMINTA-ALUE

SEURAKUNTAKOTI
Matti Alangon katu 11 A, 13130 Hämeenlinna

SEURAKUNNANVIRASTO
Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna 
p. 050 321 0035
Virastolla asioinnista on sovittava 
puhelimitse papin tai kanttorin kanssa. 

Ehtoolliselle voi tulla palveluksen jälkeen, 
mutta edellytyksenä on, että siitä 
ilmoitetaan etukäteen papille. 
Synnintunnustuksella käynneistä voi myös 
sopia etukäteen papin kanssa.
hos@ort.fi
www.hos.fi/hameenlinna
https://www.facebook.com/
HameenlinnanOrtodoksit 

PAPISTO
Toiminta-alueen pappi Aki Leskinen 
p. 050 321 0035,  aki.leskinen@ort.fi
(viikkovapaat torstai ja perjantai)

KANTTORI
Leena Lomu 
p. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi
(viikkovapaat torstai ja perjantai)

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. 040 677 2376
Forssan toimintakeskuksen isännöitsijä 
Heikki Halme, p. 040 558 0465
Pääkirkon isännöitsijä Kirsi Backman,  
p. 050 349 5985
Ahveniston kirkon isännöitsijä 
Toni Rasilainen
Kaikki Hämeenlinnassa toimitettavat palve-
lukset ovat seurakuntakodilla ensi syksyyn 
saakka. Jumalanpalvelukset toimitetaan tä-
män hetken tietojen mukaan vielä suljetuin 
ovin. Ajankohtainen tieto löytyy Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan sivuilta. Kaupun-
kiuutisissa ei enää ilmoiteta Hämeenlinnan 
toiminta-alueen tapahtumia.
Virastolla asioinnista on sovittava puhelimit-
se papin tai kanttorin kanssa. Ehtoolliselle 
voi tulla palveluksen jälkeen, mutta edelly-
tyksenä on, että siitä ilmoitetaan etukäteen 
papille. Synnintunnustuksella käynneistä voi 
myös sopia etukäteen papin kanssa.
Hämeenlinnan seurakunnan nettisivut ja 
sähköpostiosoite poistuvat tammi-helmi-
kuun aikana. Lisätietoja hos@ort.fi 

  Hämeenlinna
Seurakuntakoti
Matti Alangon katu 11 A, 13130

JUMALANPALVELUKSET
Ma 1.2. klo 17 ehtoopalvelus
*Ti 2.2.klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen 
temppeliintuominen
La 6.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 7.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai
La 13.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 14.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai; klo 17 
ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 21.2. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai
Ke 24.2. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia 
(EPL)
  

  Forssa
Forssan toimintakeskus, Keskuskatu 10, Forssa

JUMALANPALVELUKSET
Su 14.2. klo 15 ehtoopalvelus
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
Su 28.2. klo 10 liturgia

  Lammi
Athossäätiön luostarikeskus 
Panagian puistotie 39 A

JUMALANPALVELUKSET
La27.2. klo 10 liturgia 

TOIMINTAA HÄMEENLINNASSA

Ruokajakoa seurakuntakodilla
(Matti Alangon katu 11 A)
Ke 3.2. klo 15-16
Ke 10.2. klo 14-16 yhteinen EU-ruokajaon kanssa
Ke 17.2. klo 15-16
Muistathan noudattaa turvavälejä ja noudatat 
annettuja hygieniaohjeita.

Tiistaiseura 
Pj. Sven Wessman, 040 7575 228, sven.
wessman(at)pp1.inet.fi 
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakodilla,  
Matti Alangon katu 11 A, ellei 
toisin mainita. Tiistaiseuraillat alkavat klo 17 alku-
hartaudella ja 
kahvituksella. Jos kokoontumisrajoitukset alueel-
lamme poistuvat, kevään 
Tiistaiseuraillat ovat seuraavat: 9.2., 23.2. (vuosi-
kokous), 9.3., 23.3.,20.4. ja 4.5. Tarkempia tietoja 
voi kysyä puheenjohtajalta mieluiten tekstivies-
tillä tai sähköpostilla.

LÄMMIN KIITOS kaikille teille vapaaehtoisil-
le, jotka olitte auttamassa kirkon tyhjennyk-
sessä jo alkaneeseen peruskorjaukseen liit-
tyen. Teitte suurenmoista työtä!

LAHDEN TOIMINTA-ALUE

SEURAKUNNANVIRASTO
JA SEURAKUNTASALI
Harjukatu 5, 15110 Lahti,  
p. 040 359 4846
Virasto on avoinna ma–ke klo 10–13, mutta 
palvelee suljetuin ovin. Yhteys virastoon 
ensisijaisesti puhelimitse.
www.hos.fi/lahti/

PAPISTO
Lahden toiminta-alueen pappi Jonas 
Bergenstad 
p. 0400 330 484, jonas.bergenstad@ort.fi

KANTTORI
Petri Huttu, p. 0440 251 062

MUU HENKILÖKUNTA
Seurakuntasihteeri Eeva Lehtinen
p. 040 3594 846, eeva.lehtinen@ort.fi 
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
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KAAKKOIS-SUOMEN  
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
Kristiinankatu 7
53900 Lappeenranta
Virasto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin 
kello 10-14.
Puhelin: 0400 414 792 Sähköposti:  
kaakko@ort.fi  www.kaakko.ort.fi

Kirkkoherra
rovasti Timo Tynkkynen (говорит  
по-русски), puh. 0400 654 883  
timo.tynkkynen@ort.fi
Kaikki toimituspyynnöt tehdään suoraan 
oman toiminta-alueen papille.

LAPPEENRANNAN-IMATRAN  
TOIMINTA-ALUE
Lappeenrannan seurakuntakeskus
Kristiinankatu 7
53900 Lappeenranta

Pappi
rovasti Timo Tynkkynen (говорит  
по-русски), puh. 0400 654 883  
timo.tynkkynen@ort.fi

Kanttori
Maria Verikov, puh. 040 169 8676  
maria.verikov@ort.fi

Apukanttori
Tatiana Mäkelä (говорит по-русски),  
puh. 040 685 8592 tatiana.makela@ort.fi

Seurakuntamestari
Kauko Pussinen, puh. 0400 933 287  
kauko.pussinen@ort.fi

Muu papisto
rovasti Markus Petsalo, puh. 0400 253 370
rovasti Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
pastori Makarios Alatalo, puh. 040 143 2348
diakoni Veikko Tiittanen

Jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin 
ovin ja kaikki kokoava seurakuntatoiminta on 
tauolla ainakin 31.1. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.

JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan Jumalansynnyttäjän  
suojeluksen kirkko
Kristiinankatu 3, 53900 Lappeenranta

TAMMIKUU
Tuhlaajapojan sunnuntai
La 30.1. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 31.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Сб 30.1. в17 всенощная на финском и 
славянском языках
Вск 31.1. в 10 литургия на славянском языке
HELMIKUU
Herran temppeliintuominen
Ma 1.2. klo 17 juhlavigilia
Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia

Sovintosunnuntai
La 13.2. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 14.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Сб 13.2. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Вск 14.2. в 10 литургия на славянском языке

Suuren paaston alku
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus ja yleinen anteeksi-
pyyntö
Ma 15.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 suuri katumuskanoni slaaviksi
Ke 17.2. klo 17 suuri katumuskanoni
To 18.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 27.2. klo 17 vigilia

IMATRAN SEURAKUNTAKESKUS
Pappi
pastori Andrei Verikov, puh. 0400 411 923  
andrei.verikov@ort.fi
Papin päivystys tiistaisin kello 13–15.30

Muu papisto
pastori Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 980 2116
diakoni Jorma Liesma

JUMALANPALVELUKSET
Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko
Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra

TAMMIKUU

Tuhlaajapojan sunnuntai
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
La 6.2. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 7.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Сб 6.2. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Вск 7.2. в 10 литургия на славянском языке

Sovintosunnuntai
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia

Suuren paaston alku
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus ja yleinen anteeksi-
pyyntö
Ma 15.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 suuri katumuskanoni
To 18.2. klo 17 suuri katumuskanoni slaaviksi

Ortodoksisuuden sunnuntai
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Gregorios Palamaksen sunnuntai
Su 28.2. klo 10 liturgia

Jumalanpalveluksiin tulee ilmoittautua etu-
käteen tekstiviestillä maanantaisin ja tiistai-
sin numeroon 0400 414 792 (etu- ja sukuni-
mi, palvelus ja kirkko). Jos olet estynyt, muis-
ta ilmoittaa! Voit myös ilmoittautua soitta-
malla maanantaisin kello 10-14!
Katumuksen sakramentti toimitetaan ennen 
kaikkia iltapalveluksia kello 16-17.

В богослужения можно приходить только 
по предварительной и обязательной 
записи. Пошлите СМС по номеру 0400 414 
792 по понедельникам и вторникам (имя, 
фамилия, служба и храм). Вы также 
можете звонить по понедельникам в 10-
14 часов!
Исповедь совершается перед каждой 
вечерней службы в 16-17 часов!

TOIMINTAPIIRIT 
Vuoden vaihteessa seurakunnan uusi internet-
osoite on: www.kaakko.ort.fi Tervetuloa mukaan! 
Muutokset mahdollisia! Löydät uutisia myös Fa-
cebookissa Kaakkois-Suomen ortodoksinen seu-
rakunta! Keskiviikkoisin kirkolliset ilmoitukset 
Etelä-Saimaassa ja torstaisin Uutisvuoksessa.
Koronatilanne vaikuttaa toimintojen järjestämi-
seen eivätkä toimintapiirit kokoonnu toistaiseksi.
Koronarajoitusten salliessa aloitamme toiminta-
piirien kokoontumiset. Tästä ilmoitamme erik-
seen seurakunnan internet-sivuilla, kirkollisissa 
 ilmoituksissa sekä facebookissa.

LAPPEENRANTA

Raamattupiiri
Raamattupiirissä käydään läpi ymmärrettävällä 
tavalla Markuksen mukaista evankeliumia. Ota 
mukaan oma Raamattu ja muistiinpanovälineet.

Miesten talkoopäivät
Lappeenrannan linnoituksen kirkolla keskiviik-
koisin kello 10. Tule mukaan!

Päiväpiiri kokoontuu
Kokoonnumme kerran kuukaudessa Lappeen-
rannan seurakuntasalilla kahvin ja seurustelun 
merkeissä, kuuntelemme myös pieniä esitelmiä 
eri aiheista. Tervetuloa virkistäytymään!

Naisten monikielinen kahvikerho
Kerhon tavoitteena on tuoda yhteen seurakun-
tamme naisia kieleen tai kansallisuuteen katso-
matta, ja se kokoontuu Lappeenrannan seura-
kuntasalilla.

Pastori Matti Lipitsäinen, p. 0400 625 446
Diakoni Aki Korpela, p. (019) 422 101

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

JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 17 vigilia 
Su 7.2. klo 10 liturgia 
La 13.2. klo 10 liturgia 
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus 
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni 
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni 
La 20.2. klo 17 vigilia 
Su 21.2. klo 10 liturgia 
Ke 24.2. klo 17 EPL 
La 27.2. klo 10 liturgia
 

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

JUMALANPALVELUKSET
Ma 1.2. klo 17 vigilia 
*Ti 2.2. klo 10 liturgia 
Su 14.2. klo 10 liturgia 
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni 
Pe 19.2. klo 17 EPL 
Su 28.2. klo 10 liturgia
 

  Heinola
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,  
Hämeenkatu 6
Isännöitsijä Mikko Äikäs, p. 040 520 1696

JUMALANPALVELUKSET
La 6.2. klo 10 liturgia 
To 18.2. klo 17 katumuskanoni 
La 20.2. klo 10 liturgia 
Pe 26.2. klo 17 EPL
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МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
ЛАППЕЕНРАНТА
Богослужения на церковно-славянском языке 
и духовные беседы
Раз в месяц в 10 часов в Покровском храме 
совершается божественная литургия на 
церковно-славянском языке с участием 
русскоязычного хора. В субботу на кануне 
славянской службы в 17 часов всенощная 
совершается на финском и церковно-
славянском языках. После литургии духовная 
беседа в приходском зале. См. расписание 
служб!

IMATRA

Raamattupiiri
Raamattupiirissä käydään läpi ymmärrettävällä 
tavalla Markuksen mukaista evankeliumia. Ota 
mukaan oma Raamattu ja muistiinpanovälineet. 
Raamattupiiri on kaikille avoin ja se kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18 Imatran seurakuntasalilla.

Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu tiistai-iltapäivisin 
 pääsääntöisesti kello14 seurakuntatalolla.  
Tule mukaan!

Imatran Nikolaoksen miehet
Talkoopäivät miehille Imatran kirkonmäellä. 
 Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin kerran kuu-
kaudessa klo 10. Tarvittaessa kokoonnumme use-
amminkin ja otamme yhteyttä silloin erikseen.

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

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE 
LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA

Lappeenrannan lastenkerho
Lappeenrannassa maanantaisin klo 16.30 lasten-
kerho.

Imatran sinapinsiemenlerho ja lastenkerho
Imatran seurakuntatalon kerhohuoneessa tiistai-
sin klo 16.30 sinapinsiemenkerho (7-12-vuotiail-
le) ja keskiviikkoisin 18 lastenkerho (alle koulu-
ikäisille).

Детские кружки «Мои маленькие шаги в 
церковь».
В Лаппеенранта по понедельникам в 16.30 
детский кружок.
В Иматра по вторникам 16.30 детский кружок 
для школьников и по средам в 18 детский 
кружок (дошкольного возраста).
Kerhot ovat seurakunnan jäsenille ilmaisia, muil-
ta peritään 50 euroa / lukukausi. Kerhot eivät ko-
koonnu koulujen loma-aikana.

Nuortenpiiri
Kokoontuu noin 1-2 kertaa kuussa.  
Lisätietoja isä Andreilta p. 0400 411923,  
e-mail. andrei.verikov@ort.fi

KIRKKOMUSIIKKI LAPPEENRANNAN-
IMATRAN ALUEELLA
Tervetuloa mukaan seurakunnan kirkkomusiikki-
toimintaan! Jokaiselle, jota kirkkomusiikki kiin-
nostaa, suodaan mahdollisuus laulaa ja oppia 
kirkkomusiikista lisää. Seurakunnassamme on 
tarjolla kahdentasoista kirkkomusiikkiopetusta: 
kirkkolaulupiirejä ja kirkkokuorotoimintaa.

Kirkkokuoroon mukaan haluavia pyydetään 
 ottamaan yhteyttä seurakunnan kanttoreihin. 
Suomenkielisestä kirkkomusiikkitoiminnasta vas-
taa Maria Verikov, kirkkoslaavinkielisestä Tatiana 
Mäkelä.

LAPPEENRANTA

Kirkkokuorot
Yhteiskuoroharjoitus maanantaisin klo 18, sop-
raanot ja muut äänet vuoroviikoin.
Slaavinkielisen kuoron harjoitus tiistaisin klo 18
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в 
Лаппеенранта по вторникам в 18. Приглашаем 
новых певцов! Регент Татьяна Мякеля, тел. 040 
846 2899

Kirkkolaulupiiri
Kirkkolaulupiiri toimii matalan kynnyksen peri-
aatteella. Kirkkolaulupiiriin voi tulla kuka vain 
kirkkomusiikista kiinnostunut. Mukaantulo ei 
edellytä toimintaan sitoutumista. Piiriä vetää 
kanttori Maria Verikov.

IMATRA

Kirkkokuorot
Yhteiskuoron harjoitus tiistaisin klo 18
Slaavinkielisen kuoron harjoitus maanantaisin 
klo 18
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в 
Иматра по понедельникам в 18 часов. 
Приглашаем новых певцов! Регент Татьяна 
Мякеля, тел. 040 846 2899

TAPAHTUMIA LAPPEENRANNAN-IMATRAN 
ALUEELLA

Diakoniatyö tiedottaa
Jos tarvitset apua erilaisissa elämäntilanteissa, 
ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan papistoon. 
Yhdessä diakoniatoimikunnan kanssa pyrimme 
tukemaan sinua!
Diakoniatoimikunta myöntää myös harkinnan-
varaista avustusta lasten ja nuorten harrastustoi-
minnan kuluihin. Hakemukset perusteluineen 
kirkkoherranvirastoon.

KOTKAN-LOVIISAN TOIMINTA-ALUE
Kotkan seurakuntakeskus
Kymenlaaksonkatu 2
48100 Kotka

Pappi
rovasti Konstantin Strekachev ( 
говорит по-русски), puh. 040 623 3327 
konstantin.strekachev@ort.fi

Kanttori
Katarine Lehtomäki, puh. 050 359 4823  
katarine.lehtomaki@ort.fi

Vahtimestari
Vesa Lehtomäki, puh. 050 599 8855  
vesa.lehtomaki@ort.fi
Papin päivystys Kotkan seurakuntakeskuk-
sessa maanantaisin kello 14-17.
Kaikki toimituspyynnöt tehdään suoraan 
oman toiminta-alueen papille.

Muu papisto
rovasti Veikko Lisitsin, puh. 050 597 7349
diakoni Johnny Haataja, puh. 045 127 5008

Jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin 
ovin ja kaikki kokoava seurakuntatoiminta on 
tauolla ainakin 31.1. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.

JUMALANPALVELUKSET

KOTKA
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, 48100 Kotka

TAMMIKUU
Tuhlaajapojan sunnuntai
La 30.1. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 31.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Сб 30.1. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Вск 31.1. в 10 литургия на славянском языке
HELMIKUU
Herran temppeliintuominen
Ma 1.2. klo 17 juhlavigilia
Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia

Sovintosunnuntai
La 13.2. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 14.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Сб 13.2. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Вск 14.2. в 10 литургия на славянском языке

Suuren paaston alku
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus ja yleinen 
a nteeksipyyntö
Ma 15.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 suuri katumuskanoni
To 18.2. klo 17 slaavinkielinen suuri katumus-
kanoni
Чт 18.2. в 17 великий покаянный канон на 
славянском языке

Ortodoksisuuden sunnuntai
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

LOVIISA

Jumalanäidin Kasanilaisen ikonin kirkko
Itäinen Tullikatu 17
Koronatilanteesta johtuen Loviisan kirkossa ei 
toistaiseksi jumalanpalveluksia. Mikäli niitä voi-
daan toimittaa niin tästä ilmoitetaan erikseen.
Jumalanpalveluksiin tulee ilmoittautua etukä-
teen tekstiviestillä maanantaisin ja tiistaisin nu-
meroon 040 652 7599 (etu- ja sukunimi,
palvelus ja kirkko). Jos olet estynyt, niin muista 
 ilmoittaa! Maanantaisin kello 14–17 voit myös 
soittaa!
Katumuksen sakramentti toimitetaan ennen 
kaikkia iltapalveluksia kello 16–17.
В богослужения можно приходить только по 
предварительной и обязательной записи. 
Пошлите СМС по номеру 040 652 7599 по 
понедельникам и вторникам (имя, фамилия, 
служба и храм). По понедельникам можно 
также звонить в 14–17 часов!
Исповедь совершается перед каждой 
вечерней службы в 16–17 часов!

TOIMINTAPIIRIT KOTKAN-LOVIISAN 
ALUEELLA

Vuoden vaihteessa seurakunnan uusi internet-
osoite on: www.kaakko.ort.fi Tervetuloa mukaan! 
Muutokset mahdollisia! Löydät uutisia myös Fa-
cebookissa Kotkan ja Loviisan ortodoksiset kir-
kot! Keskiviikkoisin kirkolliset ilmoitukset paikal-
lislehti Ankkurissa.
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Koronatilanne vaikuttaa toimintojen järjestämi-
seen eivätkä toimintapiirit kokoonnu toistaiseksi.
Koronarajoitusten salliessa aloitamme toiminta-
piirien kokoontumiset. Tästä ilmoitamme erik-
seen seurakunnan internet-sivuilla, kirkollisissa il-
moituksissa sekä facebookissa.

LAPSET JA NUORET

Lasten musiikkikerho
Kokoontumiset joka toinen tiistai Nikolaossalissa 
kello 17–18. Lisätietoja Kati-kanttorilta, puh. 050 
359 4823.

Piirustuskerhot
Piirustuskerho 8–12 vuotiaille lapsille "Pikkumaa-
lari." Tiistaisin kello 17–18. Kerhon toimii pääasi-
assa venäjäksi, myös suomenkieliset tervetulleita. 
Opettaja Inna, puh. 044 239 4803 (pitää ilmoit-
tautua, jos haluat osallistua).
Piirustuskerho 5–8 vuotiaille lapsille "Pikkumaa-
lari" keskiviikkoisin kello 17–18. Opettajana Inna, 
puh. 0442394803. (pitää ilmoittautua, jos haluat 
osallistua)

Lastenkerho ”Uskon säteet”
Kokoonnumme sunnuntaisin kello 10–11 liturgi-
an aikana Kotkan kirkon toiseen kerrokseen kes-
kustelemaan uskonnollisista aiheista ja askartele-
maan. Vetäjinä Anastasia ja Svetlana. Tervetuloa! 
Kerho pidetään samanaikaisesti kahdella kielellä; 
sekä suomenkieliset että venäjänkieliset lapset 
tervetulleita!

Näytelmäkerho “Ilosanoma” 5–16 vuotiaille 
lapsille
Sunnuntaisin klo 12–14. Tunnit pidetään seura-
kuntasalissa.Lasten kanssa tanssitaan, opetellaan 
lauluja ja harjoitellaan pieniä näytelmiä. Odotam-
me kaikkia kiinnostuneita lapsia liittymään ker-
hoon. Vetäjät: Elena, Natalia, Alexandra. Puh. 
0445460251.

AIKUISET

Suomen kielen keskustelukerho 
Lauantaisin kello 11–12 Nikolaossalissa. Ohjaaja-
na Päivi. Puh. 0408259326. Tervetuloa!

Diskos – kokoonnumme yhteen
Matalan kynnyksen ortodoksiakerho aikuisille. 
Kertaamme uskontotunnilta tuttuja asioita kahvi-
kupposen lomassa. Kokoontuminen lauantaisin 
kerran kuussa kello 15.30-16.30

Tiistaiseura
Tiistaiseura ilmoittaa mahdollisista kokoontumi-
sista erikseen.

Karhulan ortodoksit
Nikolaoksen ukkokerho kokoontuu torstaisin kel-
lo 12 pääasiassa kirkolla, lisätietoja Esa Terviöltä, 
puh. p. 044 0837 846.

Kultaiset kädet -käsityökerho 
Perjantaisin kello 17-19. Ohjaajana Elena puh. 
0445460251.

KIRKKOKUOROT

Kotkan kirkon kuoron harjoittelee
Keskiviikkoisin Nikolaos-salissa kello 17-18.30. Li-
sätietoja Kati-kanttorilta, puh. 050 359 4823.
Slaavinkielisistä kuoroharjoituksista kysy Kati-
kanttorilta

TAPAHTUMIA KOTKAN-LOVIISAN 
ALUEELLA

Diakoniatyö tiedottaa
Jos tarvitset apua erilaisissa elämäntilanteissa, 
ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan papistoon. 
Yhdessä diakoniatoimikunnan kanssa pyrimme 
tukemaan sinua!

KOUVOLAN TOIMINTA-ALUE
Ortodoksiakeskus Sypressi
Varuskuntakatu 14
45100 Kouvola

Pappi
pastori Ville Kiiveri, puh. 040 962 0063  
ville.kiiveri@ort.fi

Kanttori
Kari Päivinen, puh. 040 866 7686  
kari.paivinen@ort.fi

Vahtimestari
Jaana Juka, puh. 040 486 5550  
jaana.juka@ort.fi
Papin päivystys Ortodoksiakeskus Sypressis-
sä keskiviikkoisin kello 13-16. Kaikki toimi-
tuspyynnöt tehdään suoraan oman toimin-
ta-alueen papille.

Muu papisto
rovasti Martti Honkaselkä,  
puh. 044 306 4900
pastori Johannes Wuorlinna, 
 puh. 050 589 9011
pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0400 958 760
diakoni Gennadi Ikävalko, puh. 040 742 4615
Jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin 
ovin ja kaikki kokoava seurakuntatoiminta on 
tauolla ainakin 31.1. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.

JUMALANPALVELUKSET

KOUVOLA

Pyhän Ristin Ylentämisen kirkko
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola

Tuhlaajapojan sunnuntai
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia

Herramme temppeliin tuominen
Ma 1.2. klo 17 vigilia
Ti 2.2. klo 10 liturgia
Ke 3.2 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.2. klo 18.30 Jeesuksen rukous -palvelus
Ke 10.2 klo 17 ehtoopalvelus
Sovintosunnuntai
La 13.2 klo 17 vigilia
Su 14.2 klo 10 liturgia
Suuren paaston alku
Su 14.2. klo 16 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ti 16.2 klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuska-
noni
To 18.2 klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuska-
noni
Pe 19.2 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 27.2 klo 17 vigilia
Su 28.2 klo 10 liturgia

HAMINA

Pietarin ja Paavalin kirkko
Raatihuoneentori 2, Hamina

Tuomiosunnuntai
La 6.2 klo 17 vigilia
Su 7.2 klo 10 liturgia
Ma 15.2 klo 17 Andreas Kreetalaisen katumus-
kanoni
Ke 17.2 klo 17 Andreas Kreetalaisen katumus-
kanoni

Ortodoksisuuden sunnuntai
La 20.2 klo 17 vigilia
Su 21.2 klo 10 liturgia
Pe 26.2 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

TOIMINTAPIIRIT KOUVOLAN   
TOIMINTA-ALUEELLA

Ortodoksinen lastenkerho Pyhän Ristin 
kirkossa
Lastenkerho toimii Pyhän Ristin kirkossa Kouvo-
lassa. Kerhossa opetellaan rukouksia, kirkon sä-
velmiä, luetaan Raamattua ja askarellaan ja leiki-
tään. Lisäksi opetellaan kirkossa olevia käytän-
nön asioita, esim. siunauksen pyytämistä, tuo-
huksien sytyttämistä, ikoneita ja muita asioita, 
jotka kiinnostavat lapsia. Askartelut yhdistetään 
yleensä kirkkojuhliin. Kerhon lopussa syödään. 
Kerhossa käy eri ikäisiä lapsia mutta suurin osa 
on alle 7 v. Vanhemmat ovat tervetulleita osallis-
tumaan! Lisätietoja: Marja-Leena Jaakkonen, p. 
040 774 6690

Kouvolan Uusi tiistaiseura
Tiistaiseurailloissamme on aina kahvitarjoilu ja 
kokoonnumme pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 
3. keskiviikkona Kouvolan Pyhän Ristin kirkon 
juhlasalissa. Seuraava kokoontuminen on tällä 
hetkellä epävarmaa koronan takia mutta seuraa-
va kokoontuminen ilmoitetaan seurakunnan net-
tisivuilla. Lisätietoja Tiina Toikka (040 5800 907)

Ksenia-piiri
Tavoitteena on mielenkiintoisten aiheiden käsit-
tely ja yhteinen toiminta Ksenia Pietarilaisen-ni-
meä kantavassa naisten piirissä. Ksenia-piirin 
seuraava kokoontuminen on tällä hetkellä epä-
varmaa koronan takia mutta seuraava kokoontu-
minen ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla. Yh-
teyshenkilöt ovat Kirsi Palve (044 321 7695) ja Tii-
na Toikka (040 5800 907)

Ortodoksiapiiri
Ortodoksiapiiri kokoontuu vuoden vaihteen jäl-
keen joka kuukauden toinen keskiviikko ehtoo-
palveluksen jälkeen klo 17:30, jos koronatilanne 
helpottaa. Aiheena kirkon pyhät sakramentit: 
kaste, voitelu, ehtoollinen, katumus, pappeus, 
sairaanvoitelu ja avioliitto. Ortodoksiapiiri täy-
dentää hyvin myös katekumeenikoulutusta, seu-
raa seurakunnan ilmoittelua! Yhteyshenkilö isä 
Ville Kiiveri, p. 040 962 0063 tai ville.kiiveri@ort.fi

Seurakunnan kuorot Kouvolassa ja Haminassa
Kouvolan toiminta-alueella on kaksi kuoroa, py-
hän Ristin kirkon kuoro Kouvolassa ja Haminan 
ortodoksinen kirkkokuoro Haminassa. Kuorot 
laulavat Kouvolan ja Haminan kirkoissa toimitet-
tavissa jumalanpalveluksissa. Lisäksi Kouvolan 
kuorolaiset ovat käyneet avustamassa Myllykos-
ken tsasounan jumalanpalveluksissa. Kuoroihin 
otetaan jatkuvasti uusia laulajia. Kuoroon pääs-
täkseen tulee ottaa yhteys seurakunnan kantto-
riin koelaulua varten. Tärkeimpänä vaatimuksena 
on tarkka sävelkorva. Aikaisempi kuorokokemus 
on myös eduksi. Musiikkiopintoja ei välttämättä 
vaadita. Kuoron harjoitukset ovat toistaiseksi tau-
olla koronaohjeituksen vuoksi. Seuraa ilmoittelu-
amme! Lisätietoja, kanttori Kari Päivinen p. 040 
866 7686 tai kari.paivinen@ort.fi

Kouvolan kirkkotekstiilikerho
Kirkkotekstiilikerho kokoontuu Kouvolan pyhän 
Ristin kirkon juhlasalissa. Tällä hetkellä kerhossa 
tehdään käspaikkoja ja huolletaan jumalanpalve-
luspukuja. Kerho järjestää myyjäisiä ja kerho 
käyttää tuoton kirkon kaunistamiseksi. Uudet 
 jäsenet ovat tervetulleita mukaan! Lisätietoja 
Marja-Leena Jaakkonen (040 774 6690)
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Juhliin liittyvät 
palvelukset 
on merkitty 

tummennettuina.
Suuret juhlat  

merkitty tähti- 
symbolilla*. 

TAMPEREEN SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO
Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
Kanslia palvelee 
ti–pe klo 9–13. 
p. 0400 346 089, tampere@ort.fi,  
www.tampereort.fi
PAPISTO
Kirkkoherra Aleksej Sjöberg, p. 050 557 0050
aleksej.sjoberg@ort.fi
2. pappi Tuomas Kallonen, p. 050 557 0057
tuomas.kallonen@ort.fi
Kirkkoherra tavoitettavissa parhaiten 
kansliassa tiistaisin klo 9–12

KANTTORIT
Jenni Hakkarainen, p. 044 301 0974,  
jenni.hakkarainen@ort.fi
Markus Hänninen, p.  050 557 0051
markus.hanninen@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 Heikki Honkamäki,  
hhonkamaki@gmail.com 
p. 044 3623020
Rovasti Mikael Punnala, p. 050 524 2641, 
mikael.punnala@gmail.com
Diakoni Heikki Hattunen
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.

Koronavirustilanteeseen liittyvistä rajoituk-
sista tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla 
ja Facebook-sivulla. Voit tarkistaa rajoitukset 
myös soittamalla kansliaan, p. 0400 346 089.

  Tampere
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän  
Nikolaoksen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27,  
p. 040 358 9099
Isännöitsijä Henri Suojanen, P. 0400 306  008  

JUMALANPALVELUKSET
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2. klo 10 liturgia
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ti 9.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 9 liturgia
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 17 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai)

Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
To 18.2. klo 17 katumuskanoni
La 20.2. klo 17 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden 
 sunnuntai
Ke 24.2. klo 17 EPL
Pe 26.2. klo 17 EPL
La 27.2. klo 10 liturgia, vainajien muistopäivä
Su 28.2. klo 10 liturgia (slaaviksi)

  Pori
Johannes Teologin kirkko, Maantiekatu 46
Isännöitsijä Jarkko Luonila, p. 040 521 8697

JUMALANPALVELUKSET
Su 14.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 12.30 ehtoopalvelus (sovinto-
sunnuntai)
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
To 18.2. klo 17 katumuskanoni
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA

Katekumeeniopetus Tampereella
Kokoontumiset Nikolainsalilla ellei toisin mainita. 
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kateku-
meenit!
Kevään tapaamiskerrat:
Ti 2.2. klo 18
Su 14.2. klo 18 (kirkossa)
Ti 16.2. klo 18
Ti 23.2. klo 18
Ti 2.3. klo 18
Ke 10.3. klo 18 (ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia)
Ti 16.3. klo 18
Ti 23.3. klo 18

Hartausmateriaalit netissä
Ortodoksinen hartauskirja (sinikantinen pieni vih-
ko) löytyy sähköisenä osoitteesta http://m.onl.fi.
Päivittäiset Raamatun lukukappaleet ja pyhien 
elämäkerrat löytyvät www.ort.fi -sivuston kirkko-
kalenterista. 

Päiväpiiri
Kokoontuu parillisten viikkojen torstaina klo 12 
Nikolainsalissa.

Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro
Harjoitukset torstaisin klo 18-20 Nikolainsalissa 
(os. Suvantokatu 10, sisäänkäynti kirkon puolel-
ta). Kuoronjohtaja pitää uusille laulamaan halua-
ville haastattelun lauluvalmiudesta ja motivaati-
osta. Keväälle on suunnitteilla teemalauantaita 
(teeman mukaisia harjoituksia) torstain harjoituk-
sen lisäksi. Yhteystiedot: Markus Hänninen, puh. 
050 5570051, markus.hanninen@ort.fi Jumalan-
palveluksissa voi toistaiseksi laulaa korkeintaan 
neljä laulajaa kanttorin lisäksi turvavälien takia. 
Halutessaan niihin laulamaan tulee ottaa yhteyt-
tä kanttoriin.

TOIMINTAA PORISSA

Porin seudun tiistaiseura ry
Puheenjohtaja ja sihteeri Maria Ojanen puh. 050 
381 2063Varapuheenjohtaja Riitta Salonen, p. 
040 517 0904 
Tiistaiseuramme tilaisuudet ja tapahtumat ovat 
avoimia kaikille. Tervetuloa mukaan toimintaam-
me!
Seuraa tiedotuskanaviamme verkossa! Nouda-
tamme Tampereen seurakunnan ohjeistusta ko-
koontumisten suhteen. Ajankohtaisin tieto tule-
vista tapahtumistamme päivitetään Tiistaiseuran 

nettisivuille, www.porinseuduntiistaiseura.fi ja 
Facebook-ryhmään Porin Seudun Tiistaiseura.

Tiistaiseuraillat
Tiistaiseuraillat pidetään Porin ortodoksisella kir-
kolla joka toinen tiistai klo 18. Ilta aloitetaan ru-
koushetkellä. Seurakuntamme työntekijät alusta-
vat kukin vuorollaan tiistaiseurailloissamme. 
Myös muiden pitämiä alustuksia tai esitelmiä 
kiinnostavista aiheista. Tarjolla kahvipöytä sekä 
miniarpajaiset. Seuraavat kokoontumiset ovat 
9.2. ja 23.2.

Kirkkokahvit
Kirkkokahvit tarjotaan liturgiajumalanpalvelus-
ten jälkeen Teologisalin puolella. Kirkkokahvit ja 
tiistaseuraillan kahvimaksun (4 €) voit halutessasi 
maksaa myös tiistaiseuran tilille FI89 1269 3000 
6174 54. Kirjoita viestikenttään Kirkkokahvit/tiis-
taiseurakahvit + kahvien päivämäärä.

Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina klo 16. Vetäjänä Sirpa-Helene 
Soini. Seuraava kokoontuminen ilmoitetaan 
myöhemmin.

Ortodoksiapiiri
Kokoontuu noin kerran kuukaudessa tiistai-iltai-
sin klo 18. Vetäjänä toimii Jyri Luonila. Ilta alkaa 
ehtoopalveluksella. Piirissä käsitellään eri aiheita 
ortodoksisesta kirkosta ja kristityn elämästä. Or-
todoksiapiiri sopii myös niille, jotka harkitsevat 
ortodoksiseen kirkkoon liittymistä. Seuraava ko-
koontuminen ilmoitetaan myöhemmin.

Askartelukerho
Kokoontuu joka toinen keskiviikko kello 15-17. 
Kerhon pyörittäjinä toimivat Eija Kortesniemi ja 
Anita Luonila. Tehdään monipuolisesti tuotteita 
kirkon käyttöön ja myytävää myyjäisiin. Kerhossa 
sekä vaalitaan perinteitä että opetellaan uusia 
tuulia. Kokoontumiset:17.2.

Vuosikokous
Porin Seudun Tiistaiseura ry:n vuosikokous pide-
tään Porin ortodoksisella kirkolla sunnuntaina 
28.2.2021 klo 12.00. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät vuosikokousasiat. Kokous on kaikille 
avoin, tervetuloa!

Pyhiinvaellus
Pyhiinvaellusmatka Heinäveden Valamoon pe-su 
23.-25.4. Lähtö bussilla Porin kirkon pihasta pe 
23.4. aamulla ja paluu sunnuntaina 25.4. illalla. 
Vierailemme mahdollisuuksien mukaan myös 
Lintulan luostarissa. Lisätietoja matkasta Tiistai-
seuran nettisivuilla. Ilmoittautumiset 14.3. men-
nessä Marialle, maria.ojanen(at)outlook.com

Porin kirkon kuoro
Harjoitukset sovitaan erikseen kanttorin ja kuoro-
laisten välillä (todennäköisimmät ajat ovat per-
jantain ja lauantain iltapäivä tai ilta). Uusille laula-
jille pidetään haastattelu ja laulutesti. Yhteystie-
dot: Jenni Hakkarainen, puh. 044 3010974, jenni.
hakkarainen@ort.fi Jumalanpalveluksissa voi 
toistaiseksi laulaa korkeintaan kolme laulajaa tur-
vavälien takia. Halutessaan niihin laulamaan tu-
lee ottaa yhteyttä kanttoriin.
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VAASAN KAPPELISEURAKUNTA

SEURAKUNNANVIRASTO
Koulukatu 45
65100 Vaasa
www.vaasaort.fi
vaasa@ort.fi
Virasto avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14 sekä erikseen so-
vittuina aikoina. 

PAPISTO
Kappeliseurakunnan pappi Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi
Hiippakunnan päivystävä pappi 
p. 045 225 7002
Pappi Pekka Helakallio, Kokkola
(sijaisuus kunnes toimi täytetään)
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi

KANTTORIT
Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
(sijaisuus kunnes toimi täytetään)
p.  040 739 2149
nina.jolkkonen-porander@ort.fi
Kanttori Karl-Henrik Wahlfors, Kokkola
(sijaisuus kunnes toimi täytetään)
p. 046 570 6720
karlhew68@gmail.com

Kanslianhoitaja Monica Berts
(töissä ke 11.00–15.00)
vaasa@ort.fi
monica.berts@ort.fi

Henkilökunnan vapaapäivät ovat maanan-
taina ja tiistaina.

Jumalanpalvelukset toimitetaan Vaasassa 10 
henkilön kokoontumisrajoituksilla 14.2.2021 
asti, sillä tilanne vaatii vielä varovaista käyt-
täytymistä joukkokokoontumisissa. Seura-
kuntalaisia pyydetään ilmoittautumaan ju-
malanpalveluksiin ennakkoon sekä käyttä-
mään kasvomaskia kaikissa jumalanpalve-
luksissa. Ilmoittautumiset sunnuntailiturgi-
oihin: http://www.vaasaort.com/ilmoittau-
du-palvelukseen.html
Vaasan, Lapuan ja Seinäjoen jumalanpalve-
luksiin voi myös ilmoittautua pappi Andrei 
Sotsoville sähköpostitse tai puhelimitse. 
Puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi sekä 
Kokkolan ja Pietarsaaren osalta Pekka Hela-
kalliolle. Puh. 040 510 3077, pekka.helakal-
lio@ort.fi

VAASA

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Nikolainkuja 1, Vaasa 

JUMALANPALVELUKSET
Ke 27.1. klo 17 rukouspalvelus ja ortodoksipiiri 
salilla
To 28.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.1. klo 17 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2. klo 10 liturgia
Ke 3.2. klo 17 rukouspalvelus ja ortodoksiapiiri 
salilla
To 4.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 17 rukouspalvelus ja ortodoksiapiiri 
salilla
To 11.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 13.2. klo 17 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia

Su 14.2. klo 11.30–13.30 lasten laskiaspäivä 
 seurakuntatalolla
Su 14.2. klo 14 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri 
 katumuskanoni
Su 21.2. klo 10 liturgia

Seurakunnanvirasto
Koulukatu 45

JUMALANPALVELUKSET
Pe 12.3. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjojen 
 liturgia (kirkkoherran viraston kahvihuone)

KOKKOLA

Pyhän Simeonin ja Hannan rukoushuone
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Aulikki Kauko-Helakallio  
p. 040 089 9590

JUMALANPALVELUKSET
Su 31.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 17 vigilia
*Ti 2.2 klo 10 liturgia ja vedenpyhitys (praasniek-
ka)
Ke 3.2. klo 17 ehtoopalvelus ja ortodoksiapiiri
Su 14.2. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
To 18.2 klo 17 suuri katumuskanoni
Ke 24.2. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
La 27.2. klo 16.30 yleinen panihida, vainajien 
muistelupäivä
La 27.2 klo 17 vigilia,
Su 28.2. klo 10 liturgia

LAPUA

Pyhittäjä Serafin Sarovilaisen rukoushuone
Koulukatu 7, Lapua
Isännöitsijä Markus Happo, p. 045 355 2648

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ke 10.2. klo 18 ehtoopalvelus ja ortodoksiapiiri
Ti 16.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri 
 atumuskanoni
Pe 26.2. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia

PIETARSAARI

Pyhän profeetta Eliaan ja Pyhän Annan 
rukoushuone
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2
Isännöitsijä Leif Sandvik, p. 050 593 9148

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.2. klo 10 liturgia
Ti 16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
Su 21.2. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

Jumalanäidin suojeluksen rukoushuone
Päivölänkatu 32
Isännöitsijä Anja Anttila, p. 040 545 6855

JUMALANPALVELUKSET
To 28.1. klo 18 maallikkopalvelus
To 11.2. klo 18 ehtoopalvelus ja ortodoksiapiiri
To 18.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri 
 katumuskanoni
To 25.2. klo 18 maallikkopalvelus

KAUHAJOKI

Ev. lut. kirkko
Topeeka 9

JUMALANPALVELUKSET
Ke 17.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri 
 katumuskanoni

TAPAHTUMIA VAASAN 
KAPPELISEURAKUNNAN ALUEELLA

Katekumeeniopetus
(Koulukatu 45, Vaasa)
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, ota yhteyttä 
pappiin ja sovi tapaaminen. Ortodoksiseen kirk-
koon liittyville järjestetään katekumeeniopetusta 
Vaasassa ja muillakin paikkakunnilla tarpeen mu-
kaan. Lisätietoja isä Andrei Sõtšov puh. 040 076 
1718. Tervetuloa!

Palava pensas -raamattupiiri
(Koulukatu 45, Vaasa)
Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu Palava Pen-
sas -raamattupiiri tammi- ja helmikuussa keski-
viikkoisin klo 17. Ensimmäinen kokoontuminen 
on 20.1. Ortodoksiapiirissä käsitellään erilaisia 
 ortodoksisia teemoja ja tutkitaan yhdessä Raa-
mattua. Kerhon vetäjä isä Andrei Sõtšov, TT.  
Lisätietoja puh. 040 076 1718.

Ponomarikerho
(Nikolainkuja 1, Vaasa)
Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa liturgian ai-
kana alkaa kouluikäisille pojille ponomarikerho. 
Kerhoon ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset tai 
sitä vanhemmat pojat. Kerho kokoontuu kaksi 
kertaa kuussa sunnuntaisin klo 9.45–11.30 litur-
gian aikana Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa. 
Erikseen sovittaan ajoista, jolloin opetellaan alt-
tariapulaisen tehtäviä jumalanpalveluksessa. 
 Kerhon vetäjä on isä Andrei Sõtšov, TT.  
Lisätietoja puh. 040 076 1718.

Kirkkolaulu
(Nikolainkuja 1, Vaasa)
Uudet laulajat ovat tervetulleita kirkkokuoroon! 
Kanttori järjestää tulijoille laulukokeen. Kirkko-
kuoro harjoittelee torstaisin ehtoopalveluksen 
jälkeen klo 17.30–19. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh. 040 7392149

Ortodoksiapiiri Kokkolassa
(Katariinankatu 3, Kokkola)
Kokkolan tsasounassa kokoontuu kuukausittain 
ehtoopalveluksen jälkeen ortodoksiapiiri. Orto-
doksiapiiri helmikuussa kokoontuu ke 3.2. Klo 17. 
Ortodoksiapiirien aiheena ovat kirkkovuoden 
suuret juhlat ja niiden merkitys. Lisätietoja isä 
 Pekalta puh. 040 510 3077.

Ortodoksiapiiri Lapualla
(Koulukatu 5, Lapua)
Lapuan tsasounassa kokoontuu kuukausittain 
ehtoopalveluksen jälkeen ortodoksiapiiri. Orto-
doksiapiiri kokoontuu helmikuussa ke 10.2. Klo 
18. Ortodoksiapiirien aiheena ovat kirkkovuoden 
suuret juhlat ja niiden merkitys. Lisätietoja isä 
 Pekalta puh. 040 510 3077.

Ortodoksiapiiri Seinäjoella
(Päivölänkatu 32, Seinäjoki)
Seinäjoen tsasounassa kokoontuu kuukausittain 
ehtoopalveluksen jälkeen ortodoksiapiiri. Orto-
doksiapiiri kokoontuu helmikuussa to 11.2. klo 
18. Ortodoksiapiirien aiheena ovat kirkkovuoden 
suuret juhlat ja niiden merkitys. Lisätietoja isä 
 Pekalta puh. 040 510 3077.

LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMIA
(Koulukatu 45, Vaasa)

Laskiaisjuhla
Su 14.2. klo 11.30–13.30 laskiaissunnuntain las-
ten juhla liturgian ja ehtoopalveluksen välissä
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Diakonia

  KERHOT JA TAPAHTUMAT

Huom.

Kerhojen ja tapahtumien  muutokset ovat 
mahdollisia. Tapahtumia ei toteuteta, mikä-
li kokoontumis rajoitukset jatkuvat. Tarkis-
ta tiedot  seurakunnan internetsivulta www.
hos.fi tai tapahtuman vastuuhenkilöltä.

Diakoniaruokailu
Ruokailu järjestetään joka tiistai Helsingin 
seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) 
klo 12. Ateria maksaa yhden euron. Korona
tilanteen vuoksi tilaisuudessa on poikkeus
järjestelyt. Ruokailuun ilmoittaudutaan seu
rakuntasalin ovella. Salissa ja jonotettaessa 
noudatetaan kahden metrin turva välejä. Ter
vetuloa! Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Sari
anne Karulinna, puh. 0400 531 308.

Hyvän tuulen kahvila
Kahvila on avoinna torstaisin klo 12–14 seu
rakuntasalilla (Unioninkatu 39, Helsinki). Tar
jolla kahvia, teetä, pikkupurtavaa, ja tietysti 
hyvää seuraa. Kahviraha 1 €. Lisätietoja: dia
koniatyöntekijä Kari Hartikka, puh. 040 703 
4616.

Oloneulos
Oloneulos on tauolla vallitsevan koronavirus
tilanteen vuoksi. Toiminta jatkuu heti, kun 
mahdollista.

Kahvitreffit
Maksuttomilla Kahvitreffeillä voit tavata dia
koniatyöntekijän ja muita seurakuntalaisia 
kahvi tai teekupposen äärellä. Kahvitreffit 
järjestetään vallitsevan koronaviruspande
mian vuoksi poikkeusjärjestelyin.

Virtuaalikahvitreffit
Virtuaalikahvitreffeillä saat juttuseuraa tur
vallisesti suoraan kotiisi. Näillä kahvitreffeillä 
tapaamme videopuhelun muodossa Whats
appsovelluksessa. Varaa minulta soittoaika 
joko itsellesi tai pyydä ystäväsikin mukaan! 
Ota yhteyttä ajan sopimiseksi puhelimitse 
tai sähköpostilla: diakoniatyöntekijä Elina 
Pale, puh. 040 723 7632, elina.pale@ort.fi

Maria Pariisilaisen piirin Kahvitreffit  
Espoon ja Kauniaisten alueella
Voit sopia tapaamisen kanssani lähelläsi ole
vaan kahvilaan. Kahvitreffeille voi kerrallaan 
osallistua vain 1–2 henkilöä. Ota yhteyttä 
ajan sopimiseksi puhelimitse, tekstiviestillä 
tai sähköpostitse diakoniatyöntekijä Taisia 
Pohjola p. 040 583 2915, taisia.pohjola@ort.fi

Tavataan kirkolla
Tavataan kirkolla on kaikille avoin, vapaa
muotoinen kohtaamispaikka. Tule juttele
maan ja kertomaan kuulumisiasi alueen 
työntekijöiden kanssa. Paikalla pappi ja dia
koniatyöntekijä. Rukouspalvelus alussa sekä 
kahvitarjoilu. Tapaatte meidät kirkoilla ker
ran kuukaudessa. Tapahtumiin ilmoittaudu
taan puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistu
minen terveenä, noudatamme hygienia ja 
turvavälikäytäntöjä.
•  Järvenpään kirkko torstaina 18.2. ja 18.3. 

klo 12–14 (Kartanontie 45).
•  Porvoon kirkko torstaina 18.2. ja 18.3. klo 

15–17 (Vanha Helsingintie 1). Ilmoittautumi
nen ja lisätiedot: Jaana Björninen p. 040 030 
4361, sähköposti: jaana.bjorninen@ort.fi

Sofiakerho
Kerho on tarkoitettu seurakuntamme alu
eella asuville kehitysvammaisille ja heidän 
omaisilleen. Kerho ei kokoonnu vallitsevan 

DIAKONIAN TOIMINTA 
HELSINGIN SEURAKUNNASSA

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

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

 
DIAKONIAN TOIMINTA 
MUISSA SEURAKUNNISSA

Tarvitessasi diakoniapalveluja ota rohkeasti 
yhteyttä oman seurakuntasi kirkkoherranviras
toon. Yhteystiedot löydät kalenterisivuilta.

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

koronaviruspandemian vuoksi ja työntekijät 
ovat erikseen yhteydessä kerholaisen asuin
paikkaan. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä 
 Taisia Pohjola, puh. 040 583 2915.

Hiljaisuuden retriitti 11.–14.3.2021
Hiljaisuuden retriitti on torstaiiltapäivästä 
sunnuntaihin kestävä vetäytyminen hiljai
suuteen pois arjen rutiineista ja kiireistä. Ret
riitin ohjelma koostuu jumalanpalveluksista 
ja yhteisistä aterioista. Retriitin hinta on Hel
singin ortodoksisen seurakunnan jäsenille 
75 euroa ja muille 120 euroa. Bussikuljetus 
Helsingistä leirikeskukseen maksaa 25 euroa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: diakonia.hel
sinki@ort.fi tai diakonian päivystysnumero 
09 85646160 ma, ti ja to klo 9–12.
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Perheuutisia
Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saatuamme siihen 
erillisen luvan. Jos haluatte tiedon avioliittoon vihkimisestä, lapsenne kasteesta tai 
omaisenne kuolemasta, pyydämme antamaan julkaisuluvan joko  toimituksen yhtey-
dessä tai ilmoittamalla siitä seurakunnan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.
fi tai puhelimitse numeroon 09 85 646 100.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

Mechelininkatu 32    www.seurakuntapalvelu.fi

 perunkirjoitukset                 hautakivityöt

09 628 398

Helsingin ortodoksinen seurakunta

AUTTAVA PUHELIN
09  8564  6299

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

www.hos.fi

Helsingin seurakunta

IKUINEN MUISTO
Paula Kaarina Riissanen, s. 1947 Ilomantsi
Raila Kaarina Hokkanen, s. 1951 Helsinki
Nasti, o.s. Risto, Hirvonen, s. 1929 Salmi
Jorma Kalevi Havula, s. 1959 Joensuu

Vuokraa tilat toimintaasi
Ortodoksiakeskus Sypressi, Kouvola 
Varuskuntakatu 14

65 m3, sopii esimerkiksi koulutuksen  

järjestäjille ja järjestöille.

Tiedustelut: Pastori Ville Kiiveri
ville.kiiveri@ort.fi, p. 040 962 0063

Nunna Kristoduli tuonilmaisiin 
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin nunna Kristoduli nukkui kuo-
lonuneen 23.12. kello 5.25 Rääkkylän terveyskeskuksen vuodeosastolla 
igumenia Mikaelan ja kahden Lintulan sisaren saattelemana. 

Äiti Kristoduli siunattiin hautaan koronarajoitusten vuoksi vain sisa-
riston ja omaisten läsnä ollessa.

Anna, Herra, ikuinen rauha autuaalliseen kuolonuneen nukkuneelle 
palvelijallesi!

Vuoden ensimmäinen 
Helsingissä syntynyt 
vauva ortodoksi
perheeseen
Aura ja Roby Mountrakiksen perheeseen syntyi esi-
koispoika Helsingin Naistenklinikalla 1.1.2021 klo 
03.28. Ortodoksiperheeseen syntynyt pienokainen 
on vuoden ensimmäinen Helsinkiin syntynyt vauva. 
Poika painoi syntyessään 3480 g ja pituus oli 49 cm, 
kertovat onnelliset vanhemmat. Monia armorikkaita 
vuosia koko perheelle!
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LAINATUT

”Muitakin elämänarvoja on kuin pelkäs-
tään rahamaailma ja tavaramaailma.”

Igumenia Mikaela,  
Yle 17.12.2020

 
”Kohta kymmenen kuukautta jyllännyt 
korona on ajanut monet meistä ei niin-
kään sodanomaisiin tunnelmiin, vaan 
ehkä enemmänkin luostarimaisiin oloi-
hin.”

Meteorologi Petteri Taalas,  
Iltalehti 15.12.2020

 
”Sehän on elämän perusolotila: eteenpäin 
ei näe ja pelottaa. On suostuttava kärsi-
vällisyyteen ja asioihin, jotka eivät ole 
mun vallassa. Elämä on toiveikasta hom-
maa, aina voi käydä hyvin.”

Valokuvaaja Mika Nuorva,  
Askel 3.12.2020

 
”Olisi hyvä, jos edes suurimpien medioi-
den palveluksessa olisi uskontojournalis-
teja, jotka tuntisivat, eivät vain luterilaista 
kirkkoa, vaan uskontoja laajemminkin.”

Toimittaja, kirjailija Kaisa Raittila,  
Kotimaa 11.12.2020

”Ortodoksisuus ei tunne perisynnin käsi-
tettä. Rakastan kirkkoisien ja -äitien rou-
heita kirjoituksia, ortodoksiaa ovat muo-
kanneet lukuisat ajattelijat.”

Eila Valtanen,  
Kuhmolainen 29.12.2020

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

Kirkot
1. sija Vesa Takala (Kovero, Suomi
2. sija Dimi Doukas (Vihti, Suomi)
3. sija Tatiana Rutkovskaya (Kaliningrad, Venäjä)
Kunniamaininta: Vesa Takala (Kovero, Suomi)
Kunniamaininta: Salla Mansikkamäki (Helsinki, Suomi)
Kunniamaininta Helena Sipakko (Tampere, Suomi)
 
Ihmiset
1. sija Maija Bondar, Palokka, Suomi
2. sija Andrzej Konachowicz (Lublin, Puola)
3. sija Marina Gargi (Espoo, Suomi)
Kunniamaininta: Tomasz Grześ (Bialystok, Puola)
Kunniamaininta: Laura Karlin (Helsinki, Suomi)
Kunniamaininta: Niklas Strengell (Kerava, Suomi)
 
Reportaasi
1. sija  Marina Gargi (Espoo, Suomi)
2. sija  Vesa Takala (Kovero, Suomi)
3. sija  Valentin Kazerski (Helsinki, Suomi)
Kunniamaininta: Anitta Julkunen (Nurmes, Suomi)
Kunniamaininta: Katrina Grönholm-Kulmala (Turku, Suomi)
Kunniamaininta: Vesa Takala (Kovero, Suomi)
 
Tunteellisin kuva – ylimääräinen palkinto, jonka tarjoaa  
Andrzej Parafiniuk, Suomen kunniakonsuli Bialystokissa:
Vesa Takala (Kovero, Suomi)

Palkittuja kuvia voi katsoa verkossa osoitteessa:  
http://www.finland.orthphoto.net/

Ortodoksisuuden kirjo -valokuvakirjan kansi.

KANSAINVÄLISEEN  Ortodok-
sisuuden kirjo -valokuvakilpai-
luun lähetettiin yli 880 valoku-
vaa yli 100 osallistujalta lähes 
kymmenestä eri maasta. Tuo-
maristo oli mielissään kilpai-
luun lähetettyjen kuvien kor-
keasta laadusta. Kilpailun pää-
palkinnon voitti Hanna Kemp-
pi Helsingistä.

Kilpailun tavoitteena oli 
esittää ortodoksisuuden kir-
joa ja kauneutta Suomessa. 
Valokuvakilpailun satoa on 
julkaistu Ortodoksisuuden kir-
jo -valokuvateoksessa, jossa 
on 136 kuvaa 52 eri kuvaajalta. 
Kuvien selitykset ja muut teks-
tit ovat kirjassa suomeksi, eng-
lanniksi puolaksi ja venäjäksi.

Pääpalkinnon jälkeen tuo-
maristo valitsi seuraavat pal-
kinnot jokaisessa kolmessa kil-
pailusarjassa:

Valokuvakilpailun palkinnot jaettiin
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www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen
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Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto. 
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi sähköpostitse 
ortodoksiviesti@ort.fi tai postikortilla osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 
29 A, 00170 Helsinki. Vastausten tulee olla perillä 10. helmikuuta mennessä. Ratkaisu 
sekä voittajan nimi julkaistaan 2/21-lehdessä 25.2.
 
Edelliseen tehtävään saimme runsain mitoin vastauksia – kiitokset niistä! Onnetar suosi  
Anneli Ahtolaa Hämeenlinnasta. Hänelle postitimme Ortodoksisuuden kirjo -valokuva-
teoksen. Onnittelumme!

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 1/21

RISTIKKO 8/20 RATKAISU

Seuraavassa numerossa: 
    Tapaamme nunna Nektarian Lintulassa.

    Olemme suuren paaston tunnelmissa.

M
artinus M

arkoff



2.2. Herran 
temppeliintuominen

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sillä sinusta 
koitti vanhurskauden Aurinko, Kristus meidän Jumalamme, 

joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. Riemuitse 
sinäkin hurskas vanhus, sylissäsi meidän sielujemme 
Vapahtaja, joka on antanut meille ylösnousemuksen.

Tropari

Seuraava numero ILMESTYY TO 25.2.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään ke 3.2. 


